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bir degerlendirmesini yapmak ve yeni hedefler
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Mimarlar Odasi BaskaniHüseyin iNAN - Mimar (iTÜ)

Çalisma programimiza göre baslatilan ve göreve
gelirken genel kurulda da belirtilen istemler
dogrultusunda yapmayi hedefledigimiz "Mimarlik
ve insaat Mühendisligi Mesleki Hizmet Denetim
Tüzügü ve yönetmelikleri degisiklikleri tamamlanmis,
üyelerimizin bu konudaki görüslerinin alinmasi ve
yapilacak son degerlendirme ile Yetki Kuruluna
sevk edilecektir.

Bir diger sorunumuz olan "siginak" konusu ele
alinmis yetkililerle sürdürülen olumlu temaslardan
henüz sonuç alinamamistir. Çalisma dönemimiz
içerisinde temaslara devam edecegiz.

Sohbet toplantilari, konferans ve seminer
çalismalarini zaman ve imkanlarimiz ölçüsünde
sürdürmeye devam edecegiz. Meslegimizi ilgilendi
ren önemli sorunlardan birisi de ülke çapinda
"Kalite ve Standart" sorunu ile "Müteahhitler
Yasasi"dir ki KTMMOB yönetim kurulunda ele
aldigimiz ve ivedilikle çözüme gidilmesini istedigimiz
konulardir. Bizim ugrasilarimizin yanisira
müteahhitlerin de sorunlarina sahip çikmasi ve
çaba sarfetmeleri gerekliligine inaniyoruz.

MiMARCA sayesinde kurdugumuz iletisim imkani
ile faaliyetlerimizi ve hedeflerimizi aylik olarak ilet
meye devam edecegiz. Bu amaçla bazi kararlarimizi
yönlendirecek, ~MARCA'yl biçimsel ve kapasite
açisindan istenilen düzeye getirecek olan ANKET
FORMU'nu doldurup odamiza i1etmenizi rica
ediyoruz.

Lokalimizin eksik olan ve yapilmasi gereken
islerinin yanisira olusturulmasi için çalismlarimizin
sürdügü kütüphanemize ödenek ayirip çagdas
yayinlardan edindik. Edinmeye ve üyelerimizin
hizmetine sunmaya devam edecegiz.

Birlesmis Milletler Mülteciler Yüksek Komiserligi
UNHCR'in sponsörlügünde Odamizin Kibris Mimar
lar Birligi ile uzun süreden beri sürdürdügü Mimari
Görüsler (Ideas Competition) yarismasi çalismalari
tamamlanmistir. Yarisma için müracaatlari 23-31
Ekim tarihleri tarasinda kabul edecegimizi müjdele
rnek istiyoruz. Bu yarismaya üyelerimizin
i1egösterecegini umuyoruz.

iki toplum örgütlerinin temaslarinin yararina ve
bu tür temaslarin barisa katki koyacagina
inanmaktayiz.

Çalismalariniz da basarilar ...
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Sayin üye,
Oda Yönetim Kurulumuzun 27 Agustos-30 Eylül tarihleri
arasinda bes kez toplandigi dönem içerisinde:

• Yönetim Kurulumuz Bilimsel Eserler ve Tasarim
Dergisi ile kurulan yayin iletisimi için üyemiz Ezcan
Özsoy'u Kibris temsilcisi olarak'görevlendirilmistir.

• Kibris Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birligi
Heyeti Güney Kibris'a Geçti.
Kibris Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birligi insaat
Mühendisleri Odasi'nin olusturdugu beton komitesi 12
Eylül 1991 'de Güney Kibris'a geçerek etüd ve incele
melerde bulundu. Beton komitesi 1990'da KTMMOB

insaat Mühendisleri Adasinin gerçeklestirdigi' Kuzey Heyetin Limasol ziyaretinden bii !)urunlu.

Kibris 1. Beton Kongresi kararlari uyarinca olusturuldu.
(Komite insaat Mühendisleri Odasi, Müteahhitler Birligi,
Dogu Akdeniz Üniversitesi, Bayindirlik Ulastirma ve
Turizm Bakanligi ile Sanayi ve Ticaret Bakanligi temsilcile
rinden olusuyor.) Komite, Kuzey Kibris'ta uygulanacak
Beton Sartnamelerini hazirlama çalismalarini biryildan
beri sürdürüyor.
KTMMOB Baskani Bektas Göze'nin baskanliginda
Mehmet Göze, Yar. Doç. Tahir Çelik, Ergün Kiraç,
Çetin Kürsat, Mehmet Aydin Öncülay'dan olusan ekip
9.üney Kibris'ta Kibris insaat Mühendisleri ve Mimarlar
Orgütü tarafindan agirlandi.
Uygulama Nizamnamesi, Yapi malzemeleri, Tas
Ocaklari, yapi islerinde denetim ve güvenlik, yapi
müteahhitleri örgütleri ve insaat mühendisleri örgütleri
arasindaki iliskiler konusunda incelemelerde bulunan
heyete standartlar enstitüsünde bir brifing verildi. Heyet
ayrica Kibris insaat Mühendisled ve Mimarlar Örgütü
yapi müteahhitleri kayit encümeni ile görüsmeler yapti
ve Limasol'da Agrega tesislerinde incelemelerde bu
lundu.
Kibris Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birligi ile Kibris
insaat Mühendisleri ve Mimarlar Örgütü konulara iliskin
daha genis ve ortak çalismalar yapmak üzere önümüzdeki
günlerde karsilikli geçis YClpmClkonusunda görüs birligine
vardi.

~;~;il.
Ahmet Y.BAHÇECi - Mimar (iOMMA)

Mimarlar Odasi Yazmani

• Soner Keskinel 235 ve Caner Mirata 236 sicil
numaralari ile odamiza üye kaydedilmislerdir.

• "insaat Mühendisleri Odasi ile birlikte yürütülen
"Mimarlik ve insaat Mühendisligi Ortak Mesleki Hizmet
ve Denetim Tüzügü ve Yönetmelikleri" degisiklik taslak
çalismalari sürdürülmektedir.

• Yildiz Üniversitesince düzenlenecek olan "Akdeniz

Turizm Yapilari Sempozyumu"na Adamizi temsilen
yazman Ahmet Y. Bahçeei, Yücem Erönen ve Burhan
Atun, Bayindirlik Ulastirma ve Turizm Bakanligi'ni
temsilen de Gülter Kuran bildiri ve slide gösterisi
sunacaklardi r.

UNHCR'IN SPONSÖRLÜGÜNDE KTMMOB-MiMARLAR ODASi iLE KIBRIS MiMARLAR BiRliGiNiN

ORTAKLASA ORGANiZE ETTiGi

MiMARi GÖRÜSLER (IDEAS COMPETITION) YARiSMASi

DÜZENLENMisTiR. HER iKi TOPLUM MiMARLARI BU YARiSMAYA KATiLABiLECEKLERDiR.
YARiSMACiLAR iKi, ÜÇ VEYA DÖRT KisiliK GURUPLAR HAliNDE ÇAliSACAKLAR VE HER GURUPTA
iKiTOPLUM ENAZ BiR Kisi iLE TEMSiL EDiLECEKTiR. YARiSMASÜRESiNCEGURUPLAR HAFTADA
ENAZ BiR GÜN BU MAKSATLA LEDRA PALACE HOTELDE HAZiRLANAN ATÖLYEDE BiR ARADA
ÇAliSACAKLARDiR. YARiSMA SÜRESi OLAN 8 KASIM-13 ARALIK 1991 TARiHLERi ARASINDA BU
ATEL YE HAFTANIN iKi GÜNÜ AÇiK BULUNDURULACAKTiR.

ÖDÜLLER 1. ÖDÜL 4000 DOLAR
2. ÖDÜL 3000 DOLAR
3. ÖDÜL 2000 DOLAR

YARISMADA DERECEYE GiRECEK OLANLARA ÖDÜLLERi 20 ARALIK 1991 TARiHiNDE LEDRA
PALACE HOTELDE DÜZENLENECEK ÖDÜL TÖRENiNDE VERiLECEKTiR.

YARiSMACiLAR DAHA FAZLA BiLGi içiN:
SAYIN HÜSEYiN iNAN-716n VEYA SAYIN NICOS MESSARIDES-453820'YE TELEFONLA MÜRACAAT EDEBiliRLER.
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ÇEVRE SOHBETI
Devlet Yönetimi konusunda Doktora çalismalari

yapmak için üç yil bulundugum ABD'den döndükten
bir süre sonra meslektaslarimizdan, önce Hasan
Yücel sonra da Hüseyin inan Mimarca için bir yazi
yazmami rica ettiler, konusunun "Amerika'da çevre
olgusuna nasil yaklasildigi" olabilecegini söylediler.
Orada bulundugum süre içerisinde özel ilgimden
dolayi okudugum birkaç kitap ve yazi disinda çevre
ile ilgili herhangi ciddi bir arastirma yapmis degildim.
Ancak günümüzde ülke boyutlarini asmisve uluslar
arasi bir nitelik kazanmis bulunan çevre olgusu ile
ilgili olarak, bilimsel bir arastirmadan kaynakIan
masa da, tamamen kendi gözlemlerime ve
düsüncelerime dayali olarak birseyler yazmanin
mümkün olabilecegini arkadaslara söyledim ve "ola
bilir" yaniti aldim.

ÇEVRE TANITIMI VE BOYUTLARI
Çesitli yazi ve eserlerde çevre çok degisik se

killerde tanimlanmis olabilir. Ancak bence çevreyi
çok kisa ve öz bir biçimde "Doganin ve Yasantinin
Tümü, Hersey'i" olarak da tanimlayabiliriz. Bu hersey
içinde yasadigimiz evdir, mahalledir, kenttir, ülkedir,
dünyadir, evrendir. Bizleri simdide etkileyen ve/veya
gelecekte etkileyebilecek olan her sey, her olgu
çevre kavrami içine rahatça girebilir. Bu nedenle
çevre doganin ve yasamin kendisidir de diyebiliriz.
Tanimi ve kapsami bu kadar genis olan Çevre'nin
boyutlari da pek tabii çesitlidir. Sosyal, ekonomik,
politik ve kültürel boyutlar bunlarin sadece birkaçidir.

Çevre kapsaminin büyümesi ve boyutlarinin art
masi teknolojideki gelismelerle de paralellik arzet
mektedir. Çevremiz, görebildigimiz, algilayabildigimiz,
haberini alabildigimizdir. Genelde teknoloji ve özelde
haberlesme teknolojisi hizla gelismekte, buna para
lel olarak da görebilecegimiz, algilayabilecegimiz çevre
gittikçe büyümektedir. Ozon tabakasinin delinme
tehlikesi ile karsi karsiya bulundugunun gelismis
teknolojiler kullanilarak saptanmasi ve bunun tüm
dünyaya aninda duyurulmasi çok basit bir örnek
olarak verilebilir. Herhangi bir olay veya olgu bizleri
ve çevremizi bugün olumsuz bir yönde etkilese veya
bu gün etkilemeyip ileride etkileyecek olsa dahi,
içinde bulundugumuz teknolojik seviye ve elimizde
mevcut haberlesme araçlari ile bunlari
algilayamadigimiz müddetçe bir sorun olarak
görmeyiz, göremeyiz.

ÇEVRENiN BAZI BOYUTLARI
Çevre olgusunu tanimlarken boyutlarinin çok

çesitli oldugunu söylemistim. Bunlardan birkaçini
kisaca açmak isterim.

KÜLTÜREL BOYUT
Çevreye diger kisilerden daha duyarli bakan kisilerin

ve örgütlerin yillardir süren özel çabalari sonucu bu
olguya gün geçtikçe daha fazla sahip çikilmaktadir.
Çevre artik bir bilinçlenme ve kültür olayi haline
gelmistir. Egitim, kültür ve bilinç düzeyi yüksek olan
kisi ve toplumlarin çevre konusunda diger kisi ve
toplumlardan daha duyarli olduklari söylenebilir.
Çevre konusundaki duyarlilikla egitim, kültür ve bi
linç düzeyi arasinda dogru bir oranti vardir demek
pek yanlis olmasa gerek. Bu nedenle kisilerin ve
toplumlarin çevre olgusuna bakis açilarinin degisik
olmasi çok dogaldir. Her ülkede, degisik bilinç ve
kültür düzeyindeki insanlarin yasadigi degisik bölge
ve yerlesim yerlerinde çevre duyarliligi dogalolarak
farkli farklidir. Bu nedenden dolayi çevreyi korumak,
herkes için farkli bir anlam tasiyabilir. Çevreyi koruma
veya düzenleme için herhangi bir kisiye göre alinmasi
gerekli önlemler baska bir kisiye göre yetersiz veya
tam aksine gereksiz görülebilir. Önlemler konusunda
degisik toplum ve ülkelerde degisik kistaslar uygula
nabilmektedir. Bu gibi konularda yapilan bilimsel
çalismalar birbirleri ile uyusmayan sonuçlar verebil
mektedir. Halkin duyarliligi arttikça, yönetimler
Çevre'yi koruma konusunda daha kati önlemler
almak zorunda kalmaktadir. Örnegin Avrupa'daki bir
gida üretim tesisinde alinan saglik önlemleri, geri
kalmis bir ülkedeki benzer bir tesiste alinan önlemler
arasinda kuskusuz bir farklilik vardir.

EKONOMiK BOYUT
Çevreye gösterilen özen derecesi ile ekonomik

düzeyarasinda da bir iliski söz konusudur. Parasal
olanaklarin kit oldugu bir yerde Çevreye yeterince
özen gösterilmesi beklenemez. Ancak bu parasal
olanaklarin bulundugu yerlerde çevreye mutlaka
yeterince özen gösterildigi de söylenemez. Özellikle
gelismekte olan bir ülkenin ekonomik büyümeyi
baslatmasi ve/veya bunu devam ettirmesi için dogal
kaynaklarini kullanmasi, bundan dolayi da çevreyi
su veya bu ölçüde tahrip etmesi kaçinilmazdir.
Böyle bir ülkenin çevreyi kalkinmis ülke standartlarina
uygun olarak korumak için almasi gerekli önlemler
üretim maliyetlerini artirabilmekte ve buna paralel
olarak da uluslararasi rekabet gücünü artirabilmesi
için ille de çevrenin yok edilmesi gerekli mi? Gelismekte
olan ülkelerdeki çevre sorunu ekonomik gelisme ile
çevre arasinda hangi noktada bir denge saglanacagi,
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her birinden ne kadar ödün verilecegi sorunu olarak
da görülebilir. Brezilya, dünyanin en büyük solunum
organlarindan biri olarak bilinen Amazon yagmur
ormaniarindan kendi ekonomik gelismesi için yarar
Ianmaya çalismaktadir. Ancak bu ugurda Amazon
yagmur ormaniarini yok etme ve gelecek nesillere
zarar verme hakkina sahip mi Brezilya hükümeti vel
veya is çevreleri? Benzeri bir çevre olayi da
günümüzde KKTC'de yasanmaktadir. insaat
sektörünün en önemli gereksinmelerinden biri olan
kum ve çakil eldesi dogal çevreyi ve dogal dengeyi
bozma asamasina çoktan varmistir. Bu maddelerin
temin edildigi sahillerin ve dag yamaçlarinin durumu
ve gelecegi hiç de iç açici degildir.

Kibris'ta devamli olarak görülen kurakliklar ile
yakin geçmiste gemi yapiminda kullanilmak için
kesilip yok edilen ormanlar arasinda bir baginti
kurmak belki de olasidir. içinde yasamakta oldugumuz
iyi veya kötü kosullarin bedelinin ne oldugunu
arastirmaya ve kismen de olsa görmeye basliyoruz.
Bu gün gerçeklestirilmis olan veya gerçeklestirilmek
istenen ekonomik büyüme ve refah dogadan ve
gelecek nesillerden neleri alip götürmektedir. Veya
götürecektir? Bu gün önemsiz gibi görünüp hoyratça
harcanan kaynaklarin doga ve gelecek nesiller için
hayati önem tasiyabilecegi hiç bir zaman
unutulmamalidir.

ULUSLARARASIBOYUT
Çevre olgusu ulusal boyutlari çoktan asmistir. At

mosferdeki ozon tabakas inin delinmesi yeryüzünde
yasayan tüm insanlari, dolayisi ile de tüm insanligi
ve dogayi ilgilendirmektedir. Hava ve deniz kirliligi
konusu artik ulusal sinirlar içerisinde
degerlendirilemez. Çesitli ülke ve kuruluslarin Ama
zon'daki "yagmur ormaniarinin" yok edilmemesi, nesli
tükenmekte olan canli varliklarin korunmasi için
uluslararasi dayanisma örnekleri vermeleri, ilginç
gelismeler olarak degerlendirilmelidir. "Çevre Bakanligi"
veya çevre ile ilgili departmanlar hemen hemen her

Columbia da konut alankla" Ile dinlenme alanla"mn i.,:i.,:e} c'r cl/uigi uw~'n
Bown ViIIage'te bir mahalle.

Fotograf.' Tamer Gazioglu

KAS-CON LTD. HAZiR BETON SANTRALi
* Betonu olusturan malzemeleri agirlik ölçüsüyle karistiran tam

otomatik beton satmali

* Betonu insaat alanina süratle olusturan her biri 6 m3 kapasiteli
trans-m ixerleri

* Betonun

kaliba yerlestirilmesini

saglayan beton pompasi.
* Betonun

bliba yerle~tirilip

Çikistirilmasinda

en etkili yÖntem olan
VibratÖr kullanimi

* Agreganin

granülometrisi ile

betonun basinç

dayanimini kontrol eden
laboratuvar.

* Deneyimli insaat
mühendislerinin

denetiminde,

biiteli beton,
süratli hizmet

* Üstelik

çevre temizligine
olumlu katki.

* KAS-CONLTD. Kuzey Kibris'in ilk ve tek beton santralidir.
* Adresimiz: 13. Sokak, Organize Sanayi Bölgesi-Lejkosa Tel: 79276
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Müteahhitlerimiz!
Aylarca beklernenize
Gerek yok

-

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

OY KO

Gelip, görüp, seçmek sizden;
Mutfak/annizin montesi aninda bizden ...

ülkenin yönetiminde yer almaya ve uluslararasi
düzeyde isbirligi ve güçbirligi yapmaya baslam islardir.

POLiTiK BOYUT
Partiler ve politikacilar seçim bildirgelerinde

çevreye geçmis dönemlere oranla kiyaslanamayacak
kadar çok fazla yer vermektedirler. Avrupa'da Yesiller
politik güç kazanmaya devam etmektedir. Bugün
daha rahat bir yasam ugruna dogayi yoketmek, ge
lecek nesillerin de yararlanmasi için gerekli ve ye
terli kaynaklari onlara birakmamak demektir.
KKTC'deki günlük sosyal ve ekonomik sorunlar,
Kibris konusundaki gelismeler veya gerilemeler,
çevre sorunlari ile kiyasland iginda kisilerin daha çok
ilgisini çekmektedir. Toplumumuz insani, ilgisini
hala daha çevre konularinda yeterince yo
gunlastiramamistir. Bu nedenle ülkemizde çevre
sorunlari Batida görülen yogunlukta politikaya
girememistir. Seçimlere katilan adaylar, çevre
konularini isleyerek oylarini çogaitmayi bekleme
mektedirler. Ancak tüm bunlara ragmen yogun ola
rak saglik konulari ile ilgilenen bir çevre Dairesi
bulunmaktadir. Bunun yaninda Eski Eserler ve Anitlar
Yüksek Kurulu tarihi çevreyi koruma görevini
üstlenmis, Lefkosa Master Plani ise diger düzenle
meler yaninda Lefkosa'daki tarihi mahalleleri
korumaya yönelik bazi kararlar üretmistir. Ancak
tüm bunlarin ötesinde insanimizin çevre konusunda

daha duyarli olmasi gerektigine inanmaktayim.
çevreye toplum olarak sahip çikmayi yaratacak
olan vede egitim ile saglanacak olan bu duyarlilik
bence yasalardan ve sinirlamalardan çok daha
önemlidir.

TARiHi VE DOGAL ÇEVRE
Sehir plancilarini ve mimarlari en yakindan ilgi

lendiren çevre konularindan birkaçi da, tarihi ve
dogal çevrenin korunmasi ve düzenlenmesidir.

Hangi ülkede vede hangi kültüre ait olursa olsun
tarihi çevre, sembolik olarak dahi olsa, tüm insanligin
ortak bir mali olarak kabul edilmektedir. Geçmisten
gelecege mesaj aktaran tarihi çevrenin korunmasi
ve yasatilmasi meslektasimizin önde gelen görevleri
arasinda bulunmaktadir.

ABD tarihi bina ve yerlesim yerleri itibari ile pek
önemli bir ülke sayilmaz. Ancak, bir taraftan ülke
insanlarinda bu konularda var olan duyarlilik, diger
taraftan da ülkenin bu konular için yeterli miktarlarda
ekonomik kaynak ayirabilmesi tarihi çevrenin korun
masi ve yasatilmasi için yapilanlari özenilecek
boyutlara çikarabilmektedir.

Özellikle yerel yönetimlerin, kendi idari sinirlari
içerisinde bulunan tarihi çevreyi korumada gösterdigi
özen dikkate degerdir.

ABD 'deki yerel yönetimler tarihi çevreyi korumak
için kendi bütçelerinden pek para harcamiyarlar.
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Heryerelyönetim kendi sosyal, ekonomik ve kültürel
yapisina özgü degisik yaklasimlar içerisine girebil
mektedir. Önlemler bir taraftan bazi sinirlamalar

getirirken diger taraftan da tarihi binalari korumak
için yapilacak yatirimlari özendirmektedir.

Tarihi çevreye insan unsurunu ve buna paralel
olarak da sosyal ve ekonomik aktiviteleri çekmek
için alinan önlemlerin en önemlisi çesitli sekillerde
uygulanan tasinmaz mal vergi bagisikliklaridir. Yerel
yönetimler, vergi bagisiklari ile kaybettikleri potan
siyel gelirlerini, tarihi binalarin korunmasina yönelik
olarakyapilan yatirimlardan dolayi canlilik ve deger
kazanan diger tasinmaz mal vergilerinden ve de
canlananekonomik aktiviteler nedeni ile elde

edilebilecek diger vergilerden telafi etmeyi bir yöntem
olarak benimsemislerdir.

Dünyanin en yüksek yapilarinin bulundugu New
york'ta (Manhattan adasi) korunmasi gerekli tarihi
bir binanin sahibinin bu eski binayi yikip yerine
gökdelen yapamamasindan dolayi ekonomik zarar
görmemesi için ilginç bir uygulama bulunmaktadir.
(ayni uygulamanin baska herhangi bir kentte
uygulanip uygulanmadigi konusunda herhangi bir
bilgim bulunmamaktadir). Bu uygulamaya göre, tarihi
binanin bulundugu yerde kat yüksekligi hakki, tarihi
binanin kat yüksekliginden fazla ise, aradaki kat
farki, mal sahibine bir hak olarak verilir ve mal sahibi
bu hakkini baska bölgelerde kullanir veya baska bir

kisiye satma hakkina sahip olur. Tarihi eser olarak
tescillenmis bir binanin sahibi bu tescilden dolayi
herhangi bir kayba ugramadigi için de tarihi eserin
bakim ve restorasyonunu yerel yönetimlerin gösterdigi
ve sinirladigi sekilde yapmaktan kaçinmaz. Görüldügü
gibi yerel yönetimlerin bütlçelerinden direkt olarak
önemli sayilabilecek herhangi bir kaynak harcamasi
yapmalari söz konusu degildir. Böylelikle tarihi bi
nalar yok olmaktan, tarihi çevre bozulmaktan, mal
sahipleri uygulanan sinirlamalar nedeni ile maddi
zarar görmekten korunmus olur. Ayrica da yerel
yönetimler de hangi kaynaktan para bulup restorasyon
yapacaklarini düsünmezler.

Washington'daki tarihi bölge olarak tescillenmis
bulunan Beyaz Saray civarinda bir insaati yakindan
incelemis ve burada yayinlanan fotografi çekmistim.
15 katli binanin iç kismi tamamen oyulmus ve bina
kösebasinda oldugu için iki cepheden boydan boya
askiya alinmisti. Bu tarihi bina iki cephesi disinda,
içten tamamen modern bir tarzda insa edilecek,
ancak cepheler tarihi çevreyi bozmamak amaci ile
oldugu gibi korunacakti. Böyle bir insaatin maliyeti
nin normal bir insaat maliyetinden çok daha fazla
olacagi açik seçik ortadadir. Ancak yukarida
bahsettigim vergi önlemleri nedeni ile mal sahibi söz
konusu ek insaat masraflarindan kaçinmamaktadir.

Sunu da belirtmekte yarar var. Her yerel yönetim
sosyal, ekonomik ve kültürel açilardan farkliliklar

~.....•..•.•.. _ .. "' .- - --

Vvd.:ifimgtun u•..•tt;;:,u/li t•..•lil11 LJII [!iiid i (,uud,h'I,: UUlldlll!J)

Fotograflar: Tamer Gazioglu
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• TOPLU KONUT YAPiMiNDA VE
.........

HER TURLU SIGORTACILIKTA ONCU,

....
• UYELERININ VE HALKiMiZiN..

TASARRUFLARINI GARANTILIOLARAK
EN IYI DEGERLENDIREN BANKAYIZ .

.
• TASARRUFLARiNIZI, BIZE DANISMADAN

'-' ...
DEG ERLENDIRMEYINIZ.

ii \J

ÇÜNKÜ BIz OGRETMENLER BANKASIYIZ.

1, Sair Nedim Sokak LEFKOSA, Tel: 71224 - 77945 Fax: 82490

göstermektedir. Bu nedenle bazi yerel yönetimler,
digerlerinden göreceli olarak daha fazla veya daha
az sinirlamalar getirmekte ve/veya özendirici önlem
ler alabilmektedirler.

DOGAL ÇEVRENiN KORUNMASi
ABD'de dogal çevrenin korunmasi ve düzenlen

mesi hem yerel yönetimlerin, hem federal devletlerin,
hem de federal hükümetin çesitli ölçeklerde aldiklari
önlemlerle saglanmaktad ir.

Yerlesim yerleri ölçeginde, pek dogaldir ki en
büyük görev yerel yönetimlere düsmektedir. Yerel
yönetimler de ancak ekonomik durumlari ölçüsünde
dogal çevreyi korumak için önlemler alabilmekte
dirler . Kentsel dokunun tüm aktiviteleri ile büyüyerek
yayilmasi, dogal çevrenin daha dikk~t1i korunmasi
konusunu gündeme getirmektedir. Insanin daha
çagdas ölçüler içerisinde yasamasi nasil ki en dogal
bir hakki ise, dogal çevrenin de fiziki gelismelere
karsi bu gün ve gelecek için en iyi biçimde korun
masi sarttir.

Gelir seviyesi yüksek ailelerin kaldigi bir yerlesme
yerinde yerel gelirler daha fazla oldugu için dogal
çevreyi koruma ve düzenleme, düsük gelir gruplarinin
yogun oldugu ve yerel gelirlerin düsük oldugu bir
yerlesme yerinden pek tabii ki daha farklidir.

Amerika'da bazi yerlesim yerlerinde insan un
suru, sosyal ve ekonomik aktiviteler ve ayrica dogal

çevre o kadar uyumlu bir sekilde fiziki mekana
yansitilmistir ki özenmemek elde degildir.

Konutlarla küçük üretim tesislerinin, ofis binalari
ile dinlence alanlarinin ve diger çesitli sosyal ve
ekonomik aktivitenin hemen hemen iç içe yer aldigi
Columbia (üç yil yasadigim ve yaklasik 70,000 nüfusu
bulunan bir yerlesim yeri) bu yerlesim yerlerinden
biridir. Columbia tüm ekonomik, sosyal ve kültürel
aktiviteleri ile önceden planlanmis ve 1970'li yillarda
fiziksel mekana yerlestirilmeye baslanmis ve halen
gelismesine planli bir sekilde devam eden yeni bir
yerlesim yeri örnegidir. Özellikle yesil bitki dokusu,
küçük akarsular ve gölcükler arasina bir nakis gibi
islenerek yerlestirilen Aktiviteler doganin bir devami,
yasamin bir parçasi olduklarini vurgular nitelikte
dirler. Çesitli nedenlerle Washington'a gelen Sn.
Hakki Atun, Sn. Taskent Atasayan ve Sn. Ergün
Vehbi'ye buralari biraz olsun tanitma ve dogal çevrenin
nasil korunarak aktiviteleri e bütünlestirildigini gösterme
olanagi bulmustum. Aslinda bu gibi yerlesim yerleri,
ekonomik olanaklarin, insanlardaki dogayi ve çevreyi
koruma bilincinin ve ayrica tutarli planlamanin hep
birlikte yarattiklari eserlerdir.

Böyle bir sey KKTC'de de gerçeklestirilemez mi?
Bence uzun sürede gerekli önlemler alinirsa
basarilabilir. iklimimizin yesile karsi olmasi, akar
sularimizin bulunmamasi buna pek önemli bir engel
degildir bence. Çevre sorunlarinin çözülmesi için
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yeterli kaynagin ayrilmamasi veya ayrilamamasi,
bununyaninda kisilerdeki çevre duyarliliginin yeterli
düzeyde olmamasi asilmasi gereken en önemli
engeller olarak önümüzde bulunmaktadir. Özelde
plancilarimizin (ben de dahil), genelde tüm
insanlarimizin dogal çevreyi koruma konusunda daha
fazla bilinçlenmesi gerektigine inanmaktayim. Bu
biraz zaman alsa da sürecin hizlandirilabilecegi
kuskusuzdur.

Dogal çevreyi koruma konusunda ABD için
verdigimiz güzel örneklerin tam tersine hayalimizde
canlandiramiyacagimiz kadar kötü ve berbat örnekler
de rahatça bulunabilir. Özellikle büyük kentlerde
düsük gelir gruplarinin yasadigi bölge ve mahalleler
yogun yerel yönetim hizmetlerine karsin çok berbat
durumdadirlar. New york'ta Bronx semtinde, ayrica
Manhattan'da Harlem mahallesinde bir zamanlar

yüz binlerce insani barindiran binlerce çok katli
bina 1960'11 yillardan beri bos, Harap ve berbat
durumdadir. Bu bölgeleri canlandirmak için alinan
önlemler amaçlarina ulasamamistir. New York, Wash
ington, Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles,
San Francisco ve benzeri büyük kentlerde insanin
birakin yasamayi, içerisinden geçmek bile istemedigi
oldukça büyük mahalleler vardir ve buralarda mil
yonlarca Amerikali yasamaktadir. Bu bölgelerdeki
yerel yönetim gelirlerinin düsük olmasi, ayrica bu

bölgelerde yasayan insanlarin sosyal, ekonomik ve
kültürel düzeyleri nedeni ile çevre bilinci zayif olan
insanlarin yasamasi dogal çevrenin ve kent dokusunun
bozulmasina neden olmaktadir. Bu bölgelerde yesil
alanlar ve parklar pislik yuvalari haline dönüsmüs,
çevre yok edilmistir.

Çevre olgusunun çesitli boyutlari oldugunu ve
çevre koruma konusunda bu boyutlarin önemli bir
yer tuttugunu bazi örnekler vererek açiklamaya
çalistim. Daha önce de belirttigim gibi bu yazi çok
genelolarak, tamamen kendi gözlemlerime ve
düsüncelerime dayali olarak bazi konular islenerek
hazirlanmistir. Bu nedenle herhangi bir arastirma
iddiasi yoktur. Daha sonraki sayilarda daha dar
kapsamli çevre konularini daha bilimselolarak aktar
maya çalisacagim.

ÇA(;DAS MIMARIDEN IlAHERDAR OLMAK
BILIMSEL ESERLER, YEM YA YINLARi VE
TÜM DÜNYA LITERATÜRÜNE ULASMAK,
OKUMAK VEYA SATiN ALMAK
ISTIYORSANIZ

Haci Ali Emlak ve insaat Sti. Ltd:den
SATILIK

LÜKS DAIRELER - HER iSE UYGUN DÜKKANLAR VE BODRUM KATLARi,
l

Lefkosa ve Girne1nin en müntena bölgelerinde yapmis ve yapmakta oldugumuz son derece

lüks apartman dairelerimizi ve her ise uygun dükkaniarimizi görmeden karar vermeyiniz.

74, MehmetAkifeaddesi - Kösklüçijtlik Tel: 77597-83386-77824 LEFKOSA
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Derleyenler: Safiye iNCE· Mimar (ADMMA)
Sergül HAMiDi· Mimar (GÜ)

1942 yilinda dogan Atesin lise egitimini Lefkosa ingiliz
okulunda (1960) tamamladi.
Mimarlik Lisans (1965), Yüksek lisans (1969) ve Doktora
(1987) çalismalari ni ingiltere'de Sheffield Üniversitesin
de tamamladi.

Mimarli k Egitimi süresince tez çalismalari:
liSANS: "T.C. Londra Büyükelçiligi Binalari"
Y.LiSANS: "Deprem Bölgelerinde Az Gelirliler için Mes
ken Tasarimi"

DOKTORA: "Mimarlik Egitimine Kavramsal Bir Yapi".

Atesin, ingiliz Kraliyet Mimarlik Enstitüsü (RIBA) ve Avrupa
Mimarlik Egitimi Birligi (EAAE) üyesidir.

AKADEMiK GÖREVLERi:

* Sheffield Üniversitesi Mimarlik Fakültesi Ögretim Üyesi
1967-1969

* Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Atalasa-Kibris
insaat Mühendisligi Bölümü Ögretim Üyesi 1970-1974
* Endüstriyel Egitim ve Verimlilik Merkezi, Haspolat-Kibris
Merkez Sorumlusu ve Ögretim Görevlisi, 1975-1980
* Ummul Kur'a Üniversitesi, Mekke-Suudi Arabistan
Kiral Abdulzaziz Üniversitesi, Cidde-Suudi Arabistan
Mimarlik bölümü Ögretim üyesi 1980-1987
(1982-1886 yillari arasi bölüm baskani)
* Akademik danisman olarak yeni kurulan mimarlik
bölümünün yapisini ve programlarini hazirlama 1983
1985

* Teknoloji Üniversitesi, Kuala Lumpur-Malezya
Ziyaretçi Profesör, 1984
* Dogu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magusa-Kibris
insaat Mühendisligi bölümünde ögretim üyesi 1987-1990
* Kibris Bilim Vakfi akademik danismani
* Lefke Üniversitesi, Gemikonagi-Kibrisinsa edilmis Çevre
Fakültesi Dekan Vekili

Mimarlik Bölümünde ögretim üyesi 1990.
SOSYAL GÖREVLER

1974 Baris Harekati sonrasi dönemde cemaatlar arasi

görüsmelerde insani isler Alt Komitesi üyesi olarak görev
ve Milletlerarasi Kizilhaç Örgütü nezdinde irtibat sorumlusu
olarak esir ve mahsurlarin degistirilme islemlerine nezaret
etti.

1975-1978 seneleri arasinda Müslüman ülkeler nezdinde
Kibris Türk Federe Devletinin kültür temsilcisi olarak
ziyaretlerde bulundu.

1976 senesinde Sn. Cumhurbaskani Rauf R.Denktas'ln
Irak, Suriye, Misir, Libya seyahatlerinde delegasyon üyesi
olarak görevaldi.
1975 Cidde altinci IKO Disisleri Bakanlari toplantisi ve
1976 istanbul yedinci iKO Disisleri bakanlari toplantisina
Kuzey Kibris delegasyonu üyesi olarak katildi.

CEMiYET FAAliYETLERi

KibrisTürk islam Cemiyeti kurucularindan olup 1971 'den
beri cemiyetin çesitli kademelerinde görevler aldi.

••• •

HUSEYIN M. A1ESIN
B.A. in Arch., M.A., Ph.D. (Shef.)

Cemiyetin "Nizam" ve "Selam" isimli gazetelerinin yazi
isleri sorumlulugu yapti.
"Zaman" gazetesinde köse yazarligi,
"TAÇ" Toplumsal Arastirma ve Çalisma kurumu
kurucularindan ve yönetim kurulu üyeligi 1974-1984

KONFERANSLAR VE YAYiNLAR

Genelolarak islami bir insa edilmis çevre konusu ile ilgili
olarak mimarlik egitimi, mimarlik tatbikati, sehirlesme,
tasari m, kültür mirasi ni n korunmasi gibi konularda çesitli
tarihlerde yapilan konferansiara konusmaci olarak katilmis
ve bildiri sunmustur. Çesitli dergilerdeyer alan makaleleri
nin yanisiraGrey Seal Books, London yayi n evince 1991
yili nda yayma hazi rlanmakta olan "islam mirasi ni n egitim
felsefesi" isimli kitap çalismalari devam etmektedir.

KKTC SiNiRLARi iÇERisiNDEKi BASliCA YAPILARI
* Altan Pastahanesi, Hisar Üstü-Lefkosa - 1972

Fotograf.' Ezcan OZSOY
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* Vaizoglu Sitesi, Gönyeli (Mehmet Akanyeti ile
beraber)
* Mustafa Haci Ali ikametgahi, Genel hastahane
karsisi (Mehmet Akanyeti ile beraber)
* Dogu Akdeniz Üniversitesi kayit kabul merkezi,
Gazi Magusa

MEVCUT GÖREVLERi:
Kibris Bilim Vakfi Kurucularindan ve Mütevelli

Heyeti üyesi ayrica vakfin akademik danismani
(1989- .....) olarak görev yapmaktadir.
1987 yilindan beri "UMRAN TASARiM ATELYESi"
ismi altinda özel Mimari Müsavirlik Firmasi sa-

Vaizog/u Si/esi, Gonyeli - 1976
Fotograf.' Ezcan ÖZSOY

CAM, AYNA, HIRDAVAT.
INSAAT .

MALZEMESI.
BIZDEN

SORULUR

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

Tel: 82701

DAU Kayit Kabul Merkezi, G.Magusa-1990
Fotograf: Hüseyin ATESiN

hibidir. Halen Mimar Mehmet Akanyeti ile müsterek
mimari çalismalarda bulunmaktadir. Evli ve üç
ogul sahibidir.
Mimarlik konusunda görüslerini sordugumuz Atesin:
"Mimarlik bir kavram olarak ele alinmali, ürün ola
rak "soyut bir deger" degil de insan hayati ile ilgi ve
iliskisi ile "somut bir deger" kazandigi kabul edilme
lidir. O zaman insanin hayat tarzi ve sosyal yapisina
eskisinden daha fazla uygunlugu, yillarin birikimi
olan kültürdegerlerini koparmadan yansitip yorum
ladigi. ve insanin hizmetine verilmis olusun alçak
gönüllülügü içerisinde abidelesen bir mimari elde
etmis oluruz" demistir.

ii • ~

ALUMINYUM DOGRAMA
•

IMALATiNDA
•••

SUPER HIZMET

•

KADRI NAZLi
Küçük Kaymakli

LEFKOSA
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Buradan katlayi niz.----------------------------------------
•

OKUR ANKETI- 1991
Degerli okurumuz,

Sizlere daha iyi bir bülten sunabilmek için görüslerinize ihtiyacimiz var.
Birkaç dakikanizi ay/(arak, bu anketimizde yer alan sorulan yanitlayip Anket formunu odamiza iletmenizi
rica ediyoruz. isminizi belirtmeniz gerekmemektedir.
Anketimizin basansi, katilan okur sayimiza baglid/(.
Zahmetiniz için sizlere simdiden tesekkür ederiz.
Asagidaki sorulan, lütfen kutulan isaretleyerek veya bosluklara gerekli bilgileri yazarak yanitlaymiz.

Kent Merkezi Köy

C:J Lefko~ C:J C:J
C:J G:Magusa C:J C:J
c:JG~ C:J C:J
C:J Diger (Belirtiniz) C:J C:J

1) Yerlesim yeriniz,

7) Yabanci dil bilginizO Hiç bilmiyorum

O 1 yabanci dil biliyorumO Bildiginiz yabanci dil. Seviyesi .O 1'den fazla yabanci dil biliyorumO Bildiginiz yabanci diller Seviyesi. .
..........................Seviyesi .

8) Mesleginiz,O ÜcretlilmaasliO Kamu sektörü göreviniz .O Özel sektör göreviniz .O Serbest meslekO Çalisma alaniniz .O isverenO Çalisma alaniniz .O EmekliO EvhanimiO ÖgrenciO Diger (Belirtiniz) .

9) Düzenli bir gelir karsiligi çalisan hane halki sayisi,O 1 kisiO 2 kisiO 3 kisiO 3'ten fazla (Kisi sayisini belirtiniz )

11) Oturdugunuz evde,O KiraciyimO Ev sahibiyim

10) Piyasaya yeni giren ürünleri,O Hemen denerimO Denemem, ihtiyaç duydugumu alirimO Arkadaslarin tavsiyeleri üzerine ali rimO Hiç denemem, önemli degilO Diger (Belirtiniz) .

o Erkek

Bransiniz .
Daliniz .

o Kadin2) Cinsiyetiniz,

3) Yasiniz,

O 20'den küçük
C:J 20-29
C:J 30-39
040-49
C:J 50 ve büyük

4) Medeni durumunuz,

O Evli
C:J BekarO Dul

5) Hane halki sayisi,

01
c:J2
03
04
C:J 5 ve daha fazla

6) Egitiminiz,

C:J ilkokul mezunu
C:J Ortaokul mezunu
C:J ~ise mezunu
C:J ~niversite mezunuO Universite sonrasi egitimim var
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23) MiMARCA'da simdiye degin ele Alinan Konularda sizce Yeterli
lik durumumuz:

19) MiMARCA'yl çevrenizde veya evinizde sizden baska kaç kisi
okuyor?ci Kimse okumuyorci 1-2 kisi okuyorci 3-5 kisi okuyorci 5-10 kisi okuyor
c:::i 10 kisiden fazla

20) MiMARCA'nin bir sayisini okumak için ne' kadar zaman
ayiriyorsunuz?
c:::i 1saatten fazla
c:::i 1-saat
c:::i Yarim saatten az

21) MiMARCA okumanizin sonucu olarak asagidakilerden hangi
lerini gerçeklestirdiniz?

(Birden fazla cevap verebilirsiniz)
c:::i Yazilardan fikir edinip, uyguladim
c:::i Reklamlardan fikir aldim
c:::i Bir ürün aldim/ismarladim
c:::i Diger (Belirtiniz) .

22) MiMARCA'da ele alinmasini istediginiz konular?

c:::i Egitim'e yönelik konular artirilsin
c:::i Mimari ve çevre ile ilgili Görsel örnekler artirilsin
c:::i Malzeme ve isçilik Maliyetlerindeki ömekler artirilsin
c:::i istatisdiki bilgiler çogalsin
c:::i Ürün tanitimi için reklamlar artirilsin
c:::i Mesleki makaleler artirilsin
c:::i Diger (Belirtiniz) .

12) Seyahate çikar misiniz?ci HayirD Evet ise, ne amaçlaci isci TatilD Diger (Belirtiniz) .

13) Basin yayin organlarinda en çok ne tür programlari izlersimiz?
Birden fazla Cevap verebilirsinizD Haberler ci AçikoturumD Spor ci YarismalarD Türk dizileri ci Belgesel filmlerD Yabanci diziler ci ReklamlarD MüziklEglence ci Haber programlariD Tül'i< filmleri ci Gençlik programlariD Yabanci filmler ci Tüm programlarD Aktüalite ci Diger (Belirtiniz) .

13) Düzenli bir sekilde gazete/dergi okuyor musunuz?D Evet ci Hayir

15) MiMARCA okuma düzeniniz,D Sürekli okurumD Elime geçtikçe okurumD Diger (Belirtiniz) .

16) MiMARCA'daki konulari okuma durumunuzD Hepsini okurumD Kismen okurumD HiçokumamD Diger (Belirtiniz) .

17) MIMARCA'yl ne zamandan beri okuyorsunuz?D 3 aydan azD 3-6 ayD 6-12 ayD 1-2yllD 2 yildan fazla

18) MiMARCA okuduktan sonra ne yaparsiniz?D BiriktiririmD AtarimD Baskasina veririmD Diger (Belirtiniz) .

Buradan katlayiniz.

Sohbet
Oda haberleri

Ayin konulari
Ayin tartismalari
Söylesiler
Odamizdan portreler
Okurlarla-Denklasör Oltasi
Bilgi Dagarçigi
Malzeme ve iseilik Maliyetleri
istatistikler
Reklamlar

Diger .

Yeterlidir

c:::i
c:::i
c:::i
c:::i
c:::i
c:::i
c:::i
c:::i
c:::ici
c:::i
c:::i
c:::i

Gelistirilmelidir
c:::i
c:::i
c:::i
c:::i
c:::i
c:::i
c:::ici
c:::i
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Toplum halinde yasiyoruz, bu toplum, çevresiyle diger
toplumlarla ve dogayla bütünlesip planlamalari uzun
vadeli ve gelecege göre hedeflenip uygulanmali. Kisa
süreli hedefler ekonomik kayip ve bencilliktir. Sadece
kendimizi ve yakin çevremizi düsünmemeliyiz. Yapilan
her yapayeylem ve biçimlendirme dogada doganin
içinde türeyen diger dogal ve yapayolusumlarin fizyolojik,
psikolojik birtakim gereksinimlerini karsilamak amaciyla
gerçeklesmektedir. Yeryüzünü mikroskopta milyarlarca
kez büyütülmüs bir hücreye benzetecek olursak bu
hücrenin üzerinde türeyen zararli bakterilerin eylemle
riyle, hücreyi gün be gün nasil sömürdüklerini, zararli
atiklari ile hücrenin yasama sansini azaltip son ver
diklerini izleyebiliriz. Hangi toplumda yasiyorsa yasasin
insanoglu, hareketlerinin dogaya zarar vermemesi
gerekliliginin bilinci içinde olmalidir. Bu yaklasimla
hastalikli planlamalarin gelecegimiz için ne denli zarar
lar getirecegi ortadadir.

Geçtigimiz ay "Girne Caddesi Projesi" ve "Araseçim"
heyecanlarini bile unutturan bir sorun idi "ÇEMBER".
Kibris gazetesinden genç gazeteci arkadasimiz Dilek
Çetereisi'nin arastirip kalame aldigi yazisindan pasajiara
ve benim diger röportajlarla elde ettigim görüslere bir göz
atarak bu tartismayi sürdürmek istiyorum. Bireylerin
topluma, toplum ve yönetiminin bireylerine nasil
davrandigini, ne gözle baktigini izleyeceksiniz. Satir
aralari nda saygi unsurunun eksikligini hissedeceksiniz.

VATANDASA GÖRE: "DÜZ YOLDAKi ÖLÜM ENGEU"
Lefkosa'da Dr. Burhan Nalbantoglu Caddesi'ndeki

Ögretmenler Apartmani yakinindaki dönel kavsak,
projenin kullani m amaçlari dogrultusunda islev göstere
memesi ve kazalara neden olmasi gerekçeleriyleyeniden
düzenleniyor. Lefkosa Belediyesi'nin baslattigi etüd
çalismalarinin tamamlanmasindan sonra "çember"
görünümündeki kavsaga elips (ovai) sekli verilecek.

ÇEMBER DEGIL KAVsAK
Lefkosa Belediye yetkilileri, projenin tamamenmr

kavsak olarak gerçeklestirildigini, ancak sürücülerin ve
vatandaslarin bunu bir çember olarak algiladiklarini
söylediler.

Bölgede, dönel kavsagin çember olarak algilanmasi
nedeniyle "sagdan gelen geçer" düsüncefsinin hakim
oldugunu ifade eden belediye yetkilileri, bu düsüncenin
yanlis oldugunu belirttiler. Yetkililer, kavsakta "anayali
sürekli, tali yol beklemeden zihniyetinin geçerli olmasi
gerektigini vurgulayarak, bunun bilincine
vari lamamasi ndan yaki ndilar.

Sürücülerin, sekli nedeniyle düzenlemeyi bir çember
olarak görmeleri ve trafik kurallarini da bu yönde uygu
lamalari nedeniyle bölgede trafik akisinin
saglanamadigina da isaret eden yetkililer kavsagin
planlandigi gibi kullanim amaçlari dogrultusunda
çalismadigini belirttiler.

PLANLAMADA
...,

GELECEGE SAYGi
15 yil önceden projelendirilen kavsagin Karayollari

Dairesi tarafindan önerildigini, ancafk hizmete girmesin
den bu yana geçen 1 aylik dönemden sonra kavsagin
yeni bir çehreye gereksinim gösterdigine dikkat çeken
yetkililer, bu yönde yeni galismalar baslattiklarini anlattilar.

Belediye yetkilileri, Ogretmenler Apartmani önünde
park etmeyi yasaklayan sari renkli çift çizgiye sürücülerin
uyum göstermedigini ve bu durumun da kavsagin görüs
açisini daralttigina dikkat çekerek, söz konusu bölgeye
park edilmemesini istediler.

KAZALAR ... KAZALAR ... KAZALAR ...

Kavsagi n 24 Agustos 1991 tarihinde devreye girdigi ilk
günde kaza meydana geldi. istatistiki bilgilere göre
Kavsagin hizmete girdigi günden itibaren geçen kisa
dönemde asi ri sürat ve alkol tesiri alti nda araç kullanma
gibi nedenlerle kavsakta meydana gelen kazalari n bir
tanesini de trafik polisi ekip otosu yapmistir.

_ NE YAPTiN çp..VIJs?
- Di~TL.j SÜR.'-lEZ.L.ER.$iô: e.:"'$~,,)i..:.\ i-iueiz. (;cl.C:SIlEcr';iNi

SÜ~CÜLEJZE C;Ö~EK iSTEDiM EF'I:}..fbi,...

Karikatur: Serhan Gazioglu - Yeni çag Gazetesinden

TRAFiK KAZALARINI ÖNLEME DERNEGi'NiN

AÇiKLAMASi
Bu arada, bir basin bildirisiyayimlayan Trafik Kazalarini

önleme ve Yardim Dernegi Baskani Dr. Mehmet Avci,
kavsagin kisa süre içerisinde birçok kazaya neden
oldugunu belirterek, bu konuda alinacak tedbirlerle
kavsAfiin yeniden düzenlenmesi gerektigini vurguladi.

i IIUE

~J;.,[i
• !uz ,,,klan konm."

Q80rdürter boyanm'"
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Kralii S()nmez GÜNDÜZ - Kibris Gazetesinden
LEE"'.
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Fotograf: Ezcan OZSOY
Tüm bu söylenenlerin ardindan, bu çemberin buraya neler getirip

neler götürecegi çok çok ileriyi düsünerek karar verilmesi gerektigi
kanisi ndayi m.

M.Ö. binlerce yil önceki mimar ve plancilarin yarattiklari kusursuz
kentler hala fonksiyona cevap verir durum dadi r. Ben ise bu fotografla
olaya nokta koymak istiyorum. Modern ülkelerde ve hatta Güney
Kibris'ta yol tamirati için yüzlerce metre önceden baslayan uyarici
ikazlar isikli va birbirine tutturulmus gerçek uyaricilevhalarla yapilir.
Bizdeki gibi kirik dökük üstelik farkedilmeyacek kadar uygunsuz
seviyede olanlarla degiL. Bu civarda 'ilkokul' olmadigi ise aci bir
gerçek. O halde bu okul tabelasinin burada isi ne? Yoksa 'Planla
mada Gelecege Saygi' da ilkokul çaginda oldugumuzu mu gösteriyor?

Kroki: Serhan Gazioglu

"Mesele Planlama Meselesidir. Plansizligin yanlisligi veya
plancilarin hatasi meselesidir. Lefkosa-Gönyeli kavsaginda muhtelif
olumsuz düzenlemeler yasanmistir. Yeni Girne yolu gündeme
gelince Girne, Lefkosa-Güzelyurt Gazi Magusa kavsagindaki
heykel ve isik olumsuzluklari yasanmistir. Ardindan karayollari
Master Plani ile gündeme gelen fuar çikisi, spor sitesi önü,
organize sanayi çikisi, Küçük Kaymakli çikisi, Haspolat gibi
otobani parçalayan yetersiz kavsak çözümleri yasanmistir.
Bakanliklar bölgesinde polis kontrolünde bos yere yanip sönen
trafik isikli kavsak sorunu yasanmistir, ve yasanmaktadir...
Mesele olayi bu çerçevede gözlemlemek ve bu çerçevede
çözümlemek meselesidir. Planlama günceli ihtiyaca göre gelisme
gösteren dinamik bir konumda olmalidir. Zaman ve mekanda
meydana gelen gelisme ve degisiklikler olayi büyük bir ölçüde
etkilemektedir. Kani mca kavsagi planlayanlar bunu gözardi
etmislerdir. Plancilarimizin yetenek ve bilgileri konusunda
kuskumuz yoktur ama görüs alisverisi ve teknik bilgilendirme için
KTMMOB tüm kadrosu ve olanaklari ile yardima hazirdir,"
Bektas GÖZE
KTMMOB Baskani

imizi uygulamada göremedikleri için toplum kesimlerinin zaman
zaman tepkisini çekmekteyiz.
Karar ve uygulama konusunun siyasal ve ekonomik erk ile ilgili
olmasi gerçegi, insanimizin teknik elemanlardan birtakim
beklentilerinin olmasi gerçegini ortadan kaldirmiyor.
Zamaninda düsünülüp çözülmeyen sorunlara uygulamadan
sonra çözüm bulmak hem daha pahali hem de bazan irrasyonel
olabilmektedir.

Bu açiklamalar isiginda Dr. Burhan Nalbantoglu Hastanesi girisini
de içeren trafik çözüm önerimi asagidaki kroki ile veriyorum.
Çizimler ölçeksiz olup fikir bazi ndadi r "
Serhan GAZiOGlU "

Mimar iTÜ N:ic ..~. '\.
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"Halkin ve sürücünün istegine göre bordür siralayip kavsak
düzenleyenierin bu konuda uzman teknik kisileri yoksa egitime
göndersinler. "
Mehmet A. ÖNCÜLAY

insaat Müh, Od. Yazmani

Gazetelerden aldigimiz bu görüs ve önerilerden sonra elde
ettigimiz diger görüslere bir bakalim.
"Hertrafik sorununu ÇEMBER'le çözme hastaliginin ürünü olan
bu çember de para, can ve zaman kaybindan baska birsey
getirmemistir; getirmeyecektir"
Mehmet S. GÖZE

insaat Müh: Od. Baskani

"Herhalde bu çemberi yine bir heykel dikmek için yapmislardir.
Öyle bir düsünceleri varsa yapmasinlar var olanlari da kaldirsinlar".
Mehmet EKDAL

insaat Müh. (ODTÜ)
insaat Müh. Od. Saymani

"Önce sehirci olmadigimi, konu üzerinde kisisel görüslerimi
aktarmak istedigimi belirtmeliyim.
Ortaköy dönel kavsagi sorunu da digerleri gibi plansiz, programsiz
bir uygulamanin kaçinilmaz sonucudur, ve yöntem degismedikce
daha çok ve degisik sorunlar karsimiza çikmaya devam edecek
tir.

Ne yazik ki bizler proje karar asamalarinda dislandigimizdan
çogunlukla uygulama sonuçlarina göre fikir üretebiliyor ve bildikler-

"KAVSAK KALSiN, YETERli TEDBIRLER ALINSIN"
Bu arada, dönel kavsagin, "dogru veya yanlis" bir projenin

ürünü oldugu konusunda tam bir "kaos"un yasandigi son günlerde,
yeni bir görüsle ortaya çikan Sönmez Gündüz ins. Müh. (EÜMBF)
kavsagi, "iyi düsünülmüs br proje ürünü" olarak degerlendirerek,
"alelacele" alinan kararlarla sekil degisikligi yapmanin çok sakincali
oldugunu savundu.

Gündüz, "Çembere verilmesi düsünülen yeni sekil, sürate yesil
isik yakacagi için kazalar devam edecektir" dedi.

Sönmez Gündüz, kavsak konusunun gündemde olmasi
nedeniyle, bu konuda yeni bir uygulamaya gidilmeden önce iyi
düsünülüp etkin tedbirlerin alinmasi, gerektigini söyledi. Yeni
kavsak insa edilmeden önce de bölgede "hiz tahdidi uygulamasinin
yetersiz kalmasi nedeniyle" kazalarin yapildigini animsatarak,
yeni kazalarin sorumlulugunu "kavsaga degil, tedbirsizlige"
baglamanin dogru olacagini beirtti.

"Sürat ve içki tesiri altinda araç kullanma" gibi nedenlerle
kazalarin yapildigina dikkat çeken Sönmez Gündüz, bölgede,
sürat tahdit levhalarinin sürücünün dikkat alani içerisinde
bulunmadigini söyledi; alinacak tedbirlerin basinda "yanip
sönerektehlikeyi belirten levhalarin" bulunmasi gerektigini ifade
etti.

Ayrica, kavsagi uzaktan fark etttirecek sekilde bordür taslarinin
"kedi gözü" diyebilinen dikkat çekci isik sistemi ile donatilmasinin
ve kavsaga yaklasmadan önce yol kenarlari na ikaz levhalarinin
yerlestirilmesinin ye-rinde bir uygulama olacagini kaydetti.

Planlanan yeni seklin (oval) yine kazalara yol açacagini, bu
seklin dönüs yapacak araçlar için saklanma bölgesinin daralmasina
neden olacagi görüsünü belirtti.

Söz konusu sakincalardan dolayi eski seklin korunmasini
isteyen Gündüz, bu haliyle çember görüntüsündeki dönel kavsaktan
"isikli' bir eser yaratilmasi ni n en dogru karar olacagi ni söyledi.

Hastane önündeki"tuzak" herseyin altüst oldugu ülkemizde yeni
bir örnek teskil etmektedir. Hiçbir seyde söz hakki taninmayan
ilgili dairelerimizin görüsleri disinda yapilmistir herhalde. Sözkonusu
yere böyle bir düzensizlik hiç gerekmiyordu kanisindayim.
Rasi h Keskiner

Mimar (ODTÜ)
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Ezcan ÖZSOY - Mimar (GÜ)

Bu ay kösemizde en yeni üyemiz Laika Doymus'un mezuniyetinden uzun
süre sonra geldigi ve Mimar Gözüyle izledigi manzara kendisni etkileyip
duygulandirmis ve bizlere göndermek için bu duygularini kagida
aktarmis. "Yayinlamak için uygun mu?" sorusunu sormak inceligini de
göstermis. Bizim MIMARCA'yl çikarirken izledigimiz politika: "Uyeleri
mizin görüslerini bir digerlerine ve kamuoyuna aktarmak" oldugunu belirt
mek isterim." Kamu ahlak ve felsefesine ters düsmeyecek her konuya
sansürsüz yer veriyoruz.
iste Laika Doymus'un duygulan:

"BAVUL TicARETiNE YENiK DÜSEN MAHZUN EVLER"

Kibris'in kendine has bir mimari havasi olan tarihi evlerinin güzelligini
simdiye kadar niye farketmedim?
Yillar var istanbul'da güzelim ahsap evlerin yok olusunu seyredip
üzülmekten baska birsey yapamazken, Kibris evlerini hepten unutmusum.
Aslini söylemek gerekirse, bu unutmak degil, onlari yeni farketmektir ve
ben bunu kendi kendime bile itirafetmekten çekiniyorum. Belki de insanin
dogdugu, büyüdügü yerin mimarisine bu derece yabanci kalmasi
utanilacak birseyoldugu içindir ki gerçegi söylemekten bu denli çeki
niyorum. Belki de bu evlerin bu kadar yogun bir sekilde ilk kez kuzeyde
gördügüm için yeni farkediyorum. Geldigimiz Güneydeki Limasol'da kim
bilir hangi nedenlerle biz daha fark edemeden y'ok olmustu o evler. Yoksa
bu kadar çabuk silinmezlerdi bellegimizden. Oyle saniyorum ki kisa bir
süre sonra kuzeydekilerde, Omorfo'daki, Girne'deki, Lefkosa'daki,
Magusa'dakilerde bu gidisle bellegimizden silinecekler. Hiç var olmamislar
gibi yok olacaklar. Çünkü daha simdiden bir çogu tabakçanak satisi için
çoktan sekil degistirdiler. O güzelim islemeli kapilarin yerini kocaman demir
dogramali camekanlar almis. Oralardan sökülen güzelim kapilar, acaba
simdi nerede çürümeye terkedildiler? Belki de bir söminenin ocaginda
çoktan küloldular.
Girne'de "Belediye Pazan"nin oldugu sokak, tarihi bir deger. Türk mahal
lesi diye adlandirilan bölge de öyle. Fakat ne yazik ki bu degerler içinde'
yasayanlarla beraber yavas yavas ölüme hergün biraz daha yaklasiyori., •.

••

OZEL METAL

ÖZEL Alüminyum Islerinizde

ÖZELHizmet
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1974'den beri hiç el degmemis bu degerler ilgi istergibi mahzun bakiyorlar
öylece ...
Laika Doymus
Mimar (iTÜ)

Karikatür: Ezcan ÖZSOY

Fotograflar. teiiila DO'rMUS
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(Sokak Tabelasi
öyle yaziyor)
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YAZiSi KENDINDEN

Fotograflar: Ezcan ÖZ50Y
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BURASICENNETSE .
CEHENNEM NERESI?

NOT: Bu cennetle ilgili herhangi bir proje
vizelenmemistir.
Acaba, bu vatandas hangi merciden izin
ali p bu cenneti kurdu?

YAPMAYiN BEYLERI
BU MALZEME..
BOYLE KULLANiLMAZ.
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KONUKLARlMIZ: KUZEY KIBRIS ÇEVRE VE
KÜLTÜR MiRASiNi KORUMA

VAKFi YÖNETiCiLERi

MiMARCA: Did you receive any support from overseas?

ANSWER: Brenda Hoyland ... Yes, very much so. This is
shown by the number of local people who have become life
members of the Trust and who are actively involved in project
work.

ANSWER: Most certainly. At our inaugural meeting con
gratulations arrived from Australia. Northern Ireland, England,
Scotland and South Africa. We are in regular contact with the
National Trusts for Scotland and England.

Derleyenler: Turgay SALiHOcku Mimar (GÜ)
Ezcan ÖZSOY Mimar (GÜ)

Having worked closely with the National Trust of North
Cyprus during Environment Week in June this year. We ar
ranged a meeting with three mem bers of the executive com m it
tee at a typical Cypriot restaurant, in Girne on September 20, in
order to find out more about The Trust, how it come into being
and what its aims are.

Lorna Swindells President of the National Trust of Northem

Cyprus, and her husband Joseph Swindells (The first founder
member of National Trust of Northem Cyprus) were joined by
Brenda Hoyland, secretary ofthe group, for our informal discus
sion.

MiMARCA: How long have you been associated with Cy
prus?

OUR GUESTS: THE EXECUTIVE COMITEE

MEMBERS OF THE NATIONAL

TRUST OF NORTHERN CYPRUS

ANSWER: Mrs Swindells ... My husband and i first visited
Cyprus 20 years ago as tourists. We fell in love with the island
and decided to buy some property here for use as a holiday
home. We returned in 1973 and then again in 1979 on ouryacht
sailing, on both occasioons, from the U K. Since 1980 we have
been permanently based here.

Mrs Hoyland ... i spent some time on Cyprus in the early
sixties and have made several return visits since then for holi

days. We finally decid9d to retire here in 1987.

MiMARCA: When did you decide to establish the National
Trust of Northern Cyprus?

ANSWER: The Steering Committee of the National Trust of
North Cyprus was formed under the auspices of the Anglo
Turkish Association in 1989. Mr Frank Bracewell, aPianning
Director of the National Trust for Scotland gaye us advice and
encouragement. We now have reciprocity with the National
Trust in Scotland. During the year 89/90 we worked with other
groups, cleaning up Byzantine tombs and beaches, planting
trees, bird watching. The most important thing was to draw up
a Constitution. Our legal advisor is Mr. Osman Örek. Constitu
tions of other National Trusts were studied but all vary accord
ing to local conditions and circumstances.

MiMARCA: What is a National Trust?

ANSWER: National Trusts serve to promote the permanent
preservation, for the benefit of present and future generations
of land sites, and buildings of beauty and historic interest. AIso
the preservation of furniture, pictures and chattels of any
description having natural, historic or artistic interest. As re
gards Iands, for the preservation (as far as is practicable) of
their natural aspect, features and plant and all wild life.

MiMARCA: Do many countries have a National Trust?

ANSWER: Mrs. Swindells ... There are more than 40 other

National Trusts in the world. The original National Trust based
in London has over two million members. The others are both

large and smaiL. We are one of the smallest of course, but very
enthusiastic nevertheless.

MiMARCA: Did the local people support the idea of having a
National Trust?

MiMARCA: What projects have you carried out?

ANSWER: Last year saw a great deal of interesting work
being done, including work on a photographic grid of Soli
mosaics, with the invaluable help from AN Graphics on this
project. We obtained the custody of Trypiotissa Church, from
the Department of Antiquirtes, for use as National Trust Head
quarters. We distributed a number of large litter bins at strate
gic spots. We were involved in tree preservation and tree
planting activities along with the Chamber of Architects and
Girne Municipality on Environment Day.

MiMARCA: What projects have you in hand?

ANSWER: We are currently primarily involved with the
rehabilitation of our Headquarters building, now named "Evimiz";
we are waiting for the Council of Ministers to declare the old
station buildings at Güzelyurt that we hope to use as a railway
and transport museum, as a Conservation Area. The prelimi
nary planning for an offshore reef project is going well. The reef
or reefs will be constructed with selected debris such as aban

doned car bodies, refrigerators, cookers etc. which at present
litter the countryside. The reef will serve a dual purpose, the

Cartoon-Karikatür: Ezcan ÖZSOY
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unwanted and unsightly rubbish is disposed of and they
will provide a protected breeding ground for fish stocks.
Such reefs have already been constructed in several
Mediterranean countries and have proved very success
tul. An approach has been made by the Mayor of Bergama,in
Turkey. The Municipality of the town have started a
campaign to regain, from Berlin, the altar of the Temple of
Zeus. It was taken to Berlin from Bergama in the Iate 1800
s. The Mayor hopes for International assistance. Of
course we are going to do all we can to help.

MiMARCA: How do you organise your finances?

ANSWER: We have to rely on subscriptions and dona
tions. There is a buiidi ng fund concerned solely with the re
habilitation of the Headquarters, which is handsomely
supported. And an archaeology fund to attract donations
from those who have a special interest in contributing to
the preservation of the architectural sites in North Cyprus.
We hope, as we become more established that we attract
international funds.

MiMARCA: What are you doing about publicity?

ANSWER: Publicity at present is by personal contact with
international groups; and by generating national interest
through group activities, exhibitions, competitions, tree
planting and clean up campaigns in historical areas.

MiMARCA: What are your future plans?

ANSWER: To see the off-shore reefs constructed. To

carry out a survey of Marine Conservation Area approx 5
km of Karpas Peninsula.
Sponsoring a course of lectures on archaeology. Building
up a reference Iibrary particularly on the heritage and past
history of North Cyprus. Working with the City Planning
Department, in Lefkosaonabuilding control planforGirne,
together with the Municipality.

MiMARCA: Do you think the Chamber of Architects can
be assistance to the Trust?

ANSER: Mr. Swindells ... Most certainly. As we have
stated, the Trust is concerned with the well-being of the
architectural heritage, particularly with the many neglected
domestic and farm buildings in the vernacular style. Your
Chamber has, within its ranks, architects of internationally
recognised professional standing. If we are to arouse
interest and financial support from overseas sources to
save such buildings it will enormously enhance our case
if it is backed by the opinion of your Chamber. i hope that
our committeewill support a proposal, which i intendto put
forward, that the Chamber of Architects of North Cyprus
be invited to accept Honorary Membership of the Trust as
a Corporate Body.

MiMARCA: Thanks to you and Miss. Dr. Latife Birgen
whom arranged and translated this report for us.

t

TIC. LTD

Sehit Mehmet Münir Mustafa Sokak,
Pehlivan is Hani 06 Lefkosa-Kibris

Mersin 10 TURKEY

Merkez Tel: 952082458

Atölye Tel: 9520 85062
Fax: 9520 75163

TABII MERMER SANAYii

DAHA KLAS BiR YASAM içiN

YER DÖSEMESi - MERDivEN - sÖMiNE - PARAPET - DENizLiK - SÜTUN

MUTFAK BANKOSU - MASA - ÇiÇEKliK - KABiR

TORNAL! KORKULUKLAR - VAZOLAR - DEKORATiF YAZi - ViTRiNLER
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Bu yilki Çevre Haftasinda Kuzey Kibris Çevre ve
Kültür Mirasini Koruma Vakfi (National Trust of
Nordhern Cyprus) yetkilileriyle birlikte çalismalar
yapmistik. Bu nedenle kurulusu ve gayeleri hakkinda
bilgi alip okuyucularimiza sunmak maksadiyle Vaktin
Yönetim Kurulu üyelerinden üçüyle Girne'detipik bir
Kibris lokantasinda bir söylesi düzenledik. Söyleside
Baskan Mrs. Lorna Swindells, esi Mr. Joseph Swin
dells (Vakfin ilk kurucu üyelerinden) ve sekreter
Mrs. Brenda Hoyland hazir bulundular.

MiMARCA: Kibris'la ne zamandan bE?ri ilgi
leniyorsunuz?

CEVAP: Mrs. Swindells: Kibris'a ilk turist olarak

esimle 20 yil önce gelmistim. Adayi o kadar çok
sevmistik ki burada bir tatil evi almaya karar verdik.
1973 ve 1979'da ingiltere'den yelkenlimizle buraya
tekrar geldik. 1980'den beri de süreki olarak burada
kaliyoruz.

Mrs. Hoyland: 1960'11yillarin baslarinda Kibris'ta
bir süre kalmistim. Ondan sonra da birçok defalar
tatil çin buraya geldim. Emekli olduktan sonra 1987'de
Kuzey Kibris'ta yerlesmeye karar verdik.

MiMARCA: Kuzey Kibris Çevre ve Kültür Mirasini
Koruma Vakfini kurmaya ne zaman karar verdiniz?

CEVAP: Bu vaktin kurulmasi çalismalarini yürüten
alt komite 1989 yilinda Kuzey Kibris ingiliz-Türk.
Derneginin kanatlari altinda olusturuldu. iskoçya'nin
National Trust'nin Planlama müdürü Mr. Frank
Bracewell bize fikir ve cesaret verdi. Vakfimizla

iskoçya'nin Vakfi arasinda karsilikli münasebet
kurulmustur.

1989, 1990 yillarinda çevre ile ilgili diger kuruluslarla
da isbirligi yaparak Bizans mezarlarini ve sahilleri
temizleme, agaç dikme, kuslari izleme gibi bazi
faaliyetler yaparken tüzügümüzü de hazirladik. Hukuk
Danismanimiz Sayin Osman Örek'tir. Diger ülkeler
deki National Trust'larin tüzükleri incelendi ve kendi

bünyemize uygun bir tüzük hazirlandi.
MiMARCA: Sizce Çevre ve Kültür Mirasi

Korumaciligi nedir?
CEVAP: Güzelligi ve tarihi degeri olan evler ve

yerlerin simdiki ve gelecek nesiller için devamli
korunmasini saglamak; ayni zamanda evesyasi,
resim ve sanatsal degeri olan herhangi bir mamul
mali korumak; mümkün oldugu kadar ülkenin dogal
güzelligini, bitkilerini ve vahsi hayvanlarini korumak.

MiMARCA: NationC!1Trust olan çok ülke var mi?
CEVAP: Mrs. Swindells: Dünyada kirkin üstünde

National Trust vardir. Londra'daki National Trust'in

üye sayisi 2 mi/yondan fazladir. Digerlerinden bazilari
büyük, bazilari da küçüktür. Bizimki en küçüklerden
biridir ama is yapmak için çok hevesliyiz.

MiMARCA: Yerliler bir National Trust kurulmasi

görüsüne destek verdi/er mi?
CEVAP: Mrs. Brenda Hoyland. Evet çok. Bu

ömür boyu üye kaydedilenierin ve projelerinde aktif
rol alanlarin sayilarindan da bellidir.

MiMARCA: Denizasiri yerlerden yardim aldiniz
mi?

CEVAP: Tabii. Kuzey Kibris Çevre ve Kültür
Mirasini Koruma Vakfinin kuruldugu gün Avustu
ralya, Kuzey irlanda, ingiltere, iskoçya ve Güney
Afrika'dan tebrik mesajlari geldi. ingiltere ve
iskoçya'nin Vakiflariyle sürekli temas halindeyiz.

MiMARCA: Hangi projeleri gerçeklestirmis bu
lunuyorsunuz.

CEVAP: Geçen yil ilginç isler arasinda Soli
Mozaiklerini ayrintili fotograflarinin çekilmesi de
vardir. Eski eserler Dairesi Girne'deki Trypiotisse
Kilisesini lokal olarak kullanmamiz için Vakfa tahsis
etti. Önemli yerlere çöp tenekeleri yerlestirilen Çevre
Gününde Mimarlar Odasi ve Girne Belediyesi ile
birlikte agaç koruma ve agaç ekme faaliyetlerine
katildik.

MiMARCA: Simdiki projeleriniz nelerdir?
CEVAP: Halen "Evimiz" olarak isimlendirilen lokal

binasinin tamiriyle ugrasiyoruz. Müze olarak kullan
mak istedigimiz Güzelyurttaki eski tren stasyonu
binalarin bulundugu bölgenin Bakanlar Kurulu
tarafindan korunma bölgesi ilan edilmesini bekiyoruz.
Orayi tren ve tasimacilik müzesi haline getirmek
istiyoruz. Sahil açiklarin yapay deniz dibi
barinaklarinin (Suni resiflerin) olusturulmasi için ön
çalismalarimiz iyi gidiyor. Resif veya resifler etrafta
atili olan ve etrafi kirleten eski arabalar, buz dolaplari
ve gaz ocaklari kullanilarak yapilacaktir. Resifler iki
gayeye hizmet edeceklerdir. Bir yandan etrafi kirleten
artiklardan çevretemizlenmis olacaktir digeryandan
da balik türlerinin üremeleri için barinaklar
olusturacaktir. Bu tür resifler birçok Akdeniz ülkeler
inde yapilmis ve basarili olmuslardir.

Bilindigi gibi Bergama Belediyesi Zeus Tapinaginin
Berlin'den geri almak için uluslararasi bir kampanya
baslatmistir. Bergama Belediye Baskaninin arzusu
üzerine biz de Zeus tapinaginin yerine gönderilmesi
için elimizden geleni yapacagiz.

MiMARCA: Maddi imkanlarimizi nereden

sagliyorsunuz?
CEVAP: Aidat ve bagislardan. Lokalin tamiri için

bir bina fonu baslattik. Bu fon halkimizdan destek
görüyor. Eski eserlerle korunmasi ile ilgilenen
kisilerden bagis toplayabilmek için bir de arkeoloji
fonu kurduk. Zamanla yaptigimiz isler çogaldikca
uluslararasi fonlar da temin etmeyi umuyoruz.

MiMARCA: Duyuru hususunda ne yapiyorsunuz?
CEVAP: Simdilik uluslararasi gruplarla kisisel

temaslarla varligimizi disa duyurmaya çalisiyoruz.
içte ise çesitli grup faaliyetleri, sergiler yarismalar,
a~aç ekme ve tarihi yerlerin temizlenmesi gibi ugraslarla
halkin ilgisini toplamak ugrasi veriyoruz.

MiMARCA: Gelecek için planlariniz nelerdir?
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CEVAP: Sahil açiklarinda yapay deniz
barinaklarinin yapimini saglamak.

Karpaz yarimadasinin 5 km kadar açiklarindaki
Deniz Koruma bölgesinin harita ve planini yapmak
Arkeoloji ile ilgili konferanslar düzenlemek özellikle
Kuzey Kibris'in kültür mirasi ve tarihi ile ilgili bir
arastirma kütüphanesi kurmak.

Lefkosa'daki Sehir Planlama Dairesi ve Girne Be
lediyesi ile isbirligi halinde Girnede insaat kontrol
çalismalari yapmak.

MiMARCA: Mimarlar Odasinin Kuzey Kibris
Çevre ve Kültür Mirasini Koruma Vakfina yardimi
olabilecegine inaniyor musunuz?

CEVAP: Mr. Swindells: Hiçsüphesiz. Dahaewel
de söyledigimiz gibi Vakfin mimari mirasin korun
masi özellikle yerli mimari tarzindaki evlerin ve çiftlik
evlerinin korunmasiyla ilgilidir. Mimarlar Odanizin
üyeleri arasinda uluslararasi alanda mesleginde iler
lemis kisiler de vardir. Dis kaynaklardan maddi yardim
ve ilgi saglamada Mimarlar Odamizin desteginin çok
büyük yarari olacaktir.

Mimarlar Odasini Vakfi n onursal üyeligine ve
onunla isbirligini kabule davet eden önerimi yönetim
kurulumuzun destekleyecegini umarim.

MiMARCA: Sizlere ve bize bu söylesiyi aranje ve
tercüme eden Sayin Dr. Latife Birgen'e tesekkürler.

•
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Karikatür: Serhan GAZIOGLU

KUZEY KIBRIS ÇEVRE VE KÜLTÜR MiRASiNi KORUMA VAKFi

(National Trust of Northern Cyprus)

AMBLEM YARiSMASi
Yarismayi kazanana Kuzey Kibris Çevre ve Kültür Mirasini Koruma Vakfinin ömür boyu üyelik hakki verilecektir

Çizilecek amblem: 1) Bir veya iki renkte basilabilmeli

2) Asagidaki maksatlar için kullanilabilmelidir.

a) Yön gösteren levhalar üzerinde

b) Brosürlerde

c) Baslikli kagitlarda

d) Rozetlerde

e) Tisörtlerde

Çizilecek amblemlin sanat degerinden fazla fikir yönü önemlidir. Amblem Kuzey Kibrisli ve Vakfin Kuzey

Kibris1aki Kültür Mirasini korumak için yaptigi faaliyetleri yansitici özellikte olmalidir.

(PK 582-Girne) adresine adresli ve pullu bir zarf gönderene vakfin gayeleri ve faaliyetleri hakkinda bilgi

postalanabilir.

Bu yarisma çocujdarla ögrencilere de açiktir.
Son müracaat tarihi 30 Kasim 1991.
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Derleyenler: Hasan VÜCEL - V.Mimar (DGSA)

Dogan SAHiR - Mimar (ODTÜ)

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

Not: Bu fiyatlarpiyasa ara§tirmasi ile saptanmi§ olup

baglayici degildir.

isÇILIK
..

MALIYETI
I-Kalip (Düz)

14000.-18000.- TL!m!

2-Kalip (Düz Merdiven)

25000.-40000.- TL/Basamak

3-Demir

280000.-400000.- TLn'on

4-Tugl.,1

350.-500.- TL! Adet

5-Briket

500.-800.- TL/Adet

6-Siva (1 +2+3 El)

12000.-20000.- TL/m 2

7-Fayans Kaplama

12000.-18000.- TL/m2

8-Seramik Kaplama

12000.-18000.- TL/m!

9-Karomozaik Kaplama

12000.-18000.- TL/m 2

iD-Düz Isçilik (8 Saat)

45000.-50000.- TL/Gün

ll-Kalfa

45000.-70000.- TL/Gün

l2-Usta

70000.-120000.- TL/Gün

13-Çimento IndirOle

260.-TLn'orba

14-Tugla Indirme

33.-TL/Adet

TUforba
TLfforba

TL/kg.
TL/ade i
TL/adei
TL/adet
TL/adet
TL/adet
TL/adet
TL/adet
TL/adet
TL/adet

TL/Kamyon
TLIKamyon
TL/Kamyon
TL/fe
TL/ft"
TL/ft"
TL/ft3
TL/inJ

Hmo.

3000.
1300.-

835.
2750.-

MALIYETIMALZEME
I-Insaat Dcmiri 1700.-
2-06'lik insaat Dcmiri 2800.-
3-Tugla (8,5x 19x29) 11()(1.-
4-Tugla (I Ox20x30) 750.-
5-Kiremil (Düz) 1600.-
6-Brikel (IOx20x40) 600.-
7-Brikel (15x20x40) 800.-
8-Brikel (20x20x40) 900.-
9-Dekoraiif Blok (13x25x25) 1200.-
io-Kireç 7500.- 8700.-
Il-Kirma Kum (501") 20.0000.- 250000.-
12-Kirma Çakil (5013) 190000.- 230000.-
13-Blokaj (Dere) 200000.- 230000.-
14-Kereste (Romanya) 42250.- 43450.-
15-Kereste (Isveç) 49000.- 52900.-
16-Keresle (Meranii) 59000.- 64000.-
17-Kereste (Mahon) 125000.- 152000.-
18-Betonarme (Demirli) 400000.- 430000.-
19-Çimento (Kamyon Üstü Lefkosa Teslim)

(13EM-DPÇ) 14800.-
(ÇANAKKALE-NPÇ) 14500.-

i
•..

T

Zekai & Co Ltd.
MOBLE, DOGRAMA FABRIKASI

TERMosIFON
VE

DEMIR DOGRAMA...
ISLERINIZDE

1
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CEMAL KAMACI

HIzMETINIzDE

AtatÜrk Cad. No:2Alayköy
Tel: 02357406

02346 429 - BOGAZ-GIRNE
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Derleyenler: Zehra iSEGÜVEN - V.Mimar (GÜ)

Turgay SALiHocku· Mimar (GÜ)

...
EYLUL 1991'de Mimarlar Odasi ve Insaat
Mühendisleri Odasi ortak vize bürosunda

vizelenmis olan 118 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
Yardimci Bina

YENi iNSAAT DOSYALARI TOPLAMi

Dosya
Sayisi
44
3

1
61

Toplam Dosya
Sayisina %'desi

37.29
2.54

0,85

51.70

Alan

TAKSIMATLAR

Dosya Konusu

Bina Taksimati
Arazi Taksimati

Parselasyon

TAKSIMAT DOSYALARI TOPLAMi

DIGER DOSYALAR

Dosya Konusu

Ek Insaat
Tadilat+ Tamirat
Rölöve
Tellerne

Yapildi Projesi

Dosya Toplam DosyaAlan

Sayisi
Sayisina %'sI

10
11.03

5
4.23

5
4.23

23

19.49

Dosya Toplam DosyaAlan

Sayisi
Sayisina %'si

24
20.03

6
5.08

-

-

4
3.39

DIGER DOSYALARIN TOPLAMi 34 28.81

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

saglikli olabilmesi için proje teslimi esnasinda Ortak Vize Bürosundan temin edeceginiz "istatistik Formu"nu doldurmaniZl rica ederiz.
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FIAM ASANSORDE GUVENCEDIR

1

~

"

ASANSÖRLERi

'U1f! ÜN Ithalat-Ihracat Sti. Ltd.
PK 522, LEFKOSA TEL: 75206, 82360
TELEX: 57150 ANCO TK FAX: 81345

•

Tek Isim

POOLS LTD...
*- üzel ve Turistik Tesislerin

Yüzme Havuzu

*Proje s;
*Mekanik Aksamlarin Temini
* Kurulmasi.

*'nsasi ve
*Düzenli Bakim Ekibi Ile

Hizmetinizdedir.

Kuzey Kibris Temsilcisiyiz
Kurtulus Cac;ldesi
No:1/C GIRNE
Tel: 081- 51545 54502
Fax:081- 51546

Yüzme Havuzlarinda

CYPRUS
(~o •

CERTIKIN (ENGlAND) STi.nin
ADRES: Ömer Debreli Sok.

K.Kaymakl, LEFKOSA
Tel:020-76699

i

~
i

i

,



TAS
iNSAAT MALZEMELERi TicARET STi. LTO.

her türlü sihhi tesisat malzemeleri ile
hizmeti nizded ir.

BANYO SETLERi

(l)ARlEMA

ARMA TÜRLERi

ARNMDO .,MONTINI~
iTALYAN BANYOLARi

Abdi ipekci Caddesi Lefkosa

/',
~,

C "
~i:'SA), 'LIV CERAMlCHE"'";,; . \,"~' ~W:MARAZZIIm.. \'"

iTALYAN FAYANS SERAMiKLERi

OJ DUSAKABiN'

BANYO VE DUSAKABiNLERi

8.-
ALMAN ARMA TÜRLERi

-:[
;;,1,tl1:

Tel: 73034 - 77182, Fax: 74475, Telex: 57379 EMTS TK J


