
Çalisma dönemimizin bu son günlerinde,
uzun bir süreden beri çalismalarini
sürdürdügümüz "Mimari Görüsler Yarismas~"
nihayet sonuçlanmistir. UNHCR'in
sponsörlügünde gerçeklesen bu çalismamiz
Rum Mimarlar Birligi ile birlikteesitlige,karsilikli
anlayis ve hosgörüye dayanan ilkeler
çerçevesinde sonuçlanmasindan ve ortaya
çikan tasarimlarda kivanç duymaktayiz. Bu
etkinligimize katki koyan herkese
tesekkürümüzü bir kez daha yinelemek is
teriz.

Ve ... Naci Talat Vakfinca yarismaya
çikarilan Naci Talat Anit Mezar yarismasinda
geçmis yillarda yapilan yarismalardaki
olumsuzluklarin yasanmamasi için
çabalarimizi titizlikle sürdürmekteyiz.

Lokalimizde konuklarimiz vardi bu ay.
italyan profesör Luciano Di SOPRA, bizlere
ve katilan kalabalik dinleyici kesimine sur
kenti olarak Venedikliler döneminde insa

e~ilen Lefkosa'nin ikizi, italya'nin Palme
nova kenti ve surlari hakkinda bir konferans

vermistir.
Odamizin Genel kurulunun yapilacagi 11

Nisan 1992 gününde üyelerimiz geçmis bir
dönemin ardindan yapilanlari ve yeni görev
alacaklara yapilmasi gerekenleri tartismasi
gerekliligine inaniyoruz.

Bu yil ikincisini yapacagimiz "Mimar Si
nan'i Anma Etkinlikleri" çerçevesinde:
404'üncü ölüm yildönümü olan 9 Nisanda
ve ardindan genel kurulumuzda konferans,
sergi vb. etkinlikler düzenlemeyi
düsünmekteyiz. Genel Kurulumuza Devlet
ve Hükümet yetkilileri yanisira Türkiye
Mimarlar Odasi Baskani Sayin Yavuz Önen,
Kibris Rum Mimarlar Birligi Baskani Sn. Ni
cos Mesarides ve ekibi ve UNHCR yetkilileri
davet edilmislerdir.

Katilimin çoklugu görüslerin homojenligini
saglayacaktir. Tüm üyelerimizin katilmaya
gayret göstermelerini umuyoruz.

Hosçakalin ...

Mimarlar Odasi

Derleyenler: Zehra ISEGÜVEN-Turgay SALIHOOLU
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* AYiN TARTiSMASi (1) 8

DEPREME KARSI HAZiR MIYIZ?

Tarti§anlar: Serhan GAZIOOLU

Ezcan ÖZSOY

Mehmet A. ÖNCÜLA Y

rnIIilOlfiJ&~

36
UNION Ol' TIlB CHAMBBRS Ol' CYPRUS TURKISH BNGlNBBRS AND ARCHITBCrS

CHAMBER OF ARCHITEcrS BULLETTIN

IçINDEKILER:
* SOHBET 1

Hüseyin INAN

Mimarlar Odasi BaskaniMimar Hüseyin iNAN
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Mimar Ahmet Y.BAHÇECi Mimarlar Odasi Yazmani

Sayin Üye;
Oda Yönetim Kurulumuz 25 Subat - 30 Mart tarihleri

arasinda alti kez toplanmistir.
Dönem içerisinde:

• 8 Mart Dünya Kadinlar Günü dolayisi ile
"Kadinin Toplumdaki Yeri" konulu tartisma
toplantisina katilmak üzere üyelerimiz Mimar Safi
ye ince ve Mimar Sergül Hamidi görevlendirilmistir.

• Mimar Nidai Kivanç Torgut'un 242 sicil
numarasi ile odamiza kaydi yapilmistir.

• Girne Koruma Çevre Plani konusunda
Adamizin görüslerini içeren bir raporun Sehir Planlama
Dairesine sunulmasi kararlastirilmistir.

• 1993-97 yillarini kapsayacak olan Üçüncü
Besyillik Kalkinma Plani çalismalari çerçevesinde
kurulan "insaat Özel ihtisas Komisyonu"na Adamizi
temsiten Yönetim Kurulu üyemiz Mimar Ezcan Özsoy
atanmistir.

• Venedikliler döneminde insa edilen sur kenti
Lefkosa'nin ikizi olan italya'nin Palmenova kenti ile
ilgili olarak lokalimizde italyan Profesör Luciano Di
Sopra tarafindan bir konferans ve slide gösterisi
sunulmustur. Konferansta profesörün konusmasini
aninda Türkçeye çeviri yapan üyemiz sayin Hüseyin
Atesin'e tesekkür ederiz.

• Uzun yillar çesitli arastirmalariyla ülkemizde
kültür ve tarihi mirasin korunmasina yönelik çalismalar
yapan özellikle, Lefkosa kenti ile bütünlesmis degerli
arastirmaci yazar Dt. Hasmet GÜRKAN'i yitirdik.

• Naci Talat Vakfi tarafindan açilan Naci Talat
Anit Mezar Proje Yarismasi için katilim dosyalari
Ortak Vize Bürosunda verilmeye devam etmektedir.

• UNCHR'ln sponsörlügünde sürdürülüp sonuçla
nan Odamiz ve Rum Mimarlar Birligi'nin birlikte or
ganize ettigi "Mimari Görüsler Yarismasi" ödülleri 7
Nisan 1992 tarihinde Yesil Hattaki Ledra Palace
Otelde dagitilacaktir.

•

LEVENT MOZAIK
IIdevir teknoloji devridiril

.
* KALITE .
* UYGUN FIYAT..
* SERI IMALAT.
* ÇESIT VE RENK

Ev kara/an, bahçe kara/an,
basamak, denizlik,
balkan kenan, ve
prekast merdiven
basamak/an

Pirinç bizel - 'ettai çeviz-marmarina

Organize Sanayi Bölgesi - Lefkosa, Tel: 79248
ART REKLAM
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Mimar Ezcan ÖZSOY

Degerli okurlar,

Geldik sizinle olan beraberligimizin üçüncü yilinin

sonuna. MiMARCA, yönetim kurulunun görev

degisimi ile saptanacak yeni hedeflerle

yönlendirilecek. 3. yilin dönem basinda bir önce

kine oranla daha basarili oldugunu herkes söylüyor.

Bizler ... Emek verenler ve yakin çevremiz

Mimarca'nin çektigimiz sikintilar ve yasadigimiz

maddi zorluklara ragmen, geç de olsa mutlaka

çikarilmasi ilkesi ile çalistik.

Mimarca sayfalari her zaman her üyemize ve

her toplum ferdine açik bir tavirla - TARAFSiz ve

SANSÜRSÜZ yayimlandigini bir kez daha belirt

mekte yarar var.

Odamiz ve üyelerimizin sorunlarini gerek

birbirimize gerekse topluma duyurmanin bir

Yeni yayin döneminde
katilimci yaklasimla
sizleri de bekliyoruz.

yoludur. Bu yolu seçmemek gibi yanilgiya düsenler

çok olmustur. Ya kendilerine yandas bulamamislar,

ya da orada burada fis-kos yapmaktan öteye

gidememislerdir.

Yeni yayin döneminde:

- insaat sektörü için yegane malzeme tanitim

imkani saglayan sayfalar olacaktir yine.

Mimarca'nin yasamasini saglayacak tipki diger

medyalargibi. Tirajin artirilip üyeler ve protokolun

disina da satilmasi gereklidir. Abone kayitlarinda

üyelerin gayret gösterip katkida bulunmalari,

okuyucu kitlesini artirmamiz gerekecektir. Tüm

bunlar elbirligi ile mümkün olacaktir.

Disarida kalip sadece olumsuz yapilanlari

elestirilmemeli. Katilimla, önerilerle, MiMARCA

gelistirilmelidir. Hosçakalin ...

Her zevke uygun banyo, tuvalet, lavabo takimlari, yer ve duvar fayansiari ile
hizmetinizdedir ...

EsiM LTD.'de Türk ve Italyan mali fayansiara dilediginiz motifi yaptirabilirsiniz.
Sadece size özgü sizin zevkinizin ÜrünÜ fayanslar yaratin .

~.

...

..:::

;:;
••• i::

ESIM INSAAT MALZEMELERI LTO. ~
85, Mehmet Akif Caddesi, Dereboyu - Lefkosa ~..

Tel: 77391 ~
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DEKLANSOR OLTASI

1 - FONKSIYON SINAYA GüRE MI?
BiNA FONKSiYONA GÖRE Mi?

HAYiR, VATANDASiN iSTEGiNE GÖRE
SEKiLLENiR

2 - YANLAMA BiR BiNA ...

3 - içisLERit KÖyiisLERi VE ÇEVRE
BAKANUGI'NIN ARKA BAHÇESi

4 - NASREDDiN HOCANIN DÜKKANi

i"()/ugiiijl,ii. L.:( iJI/ U[)( i}



..
MIMARI STANDARDI....

YUKSELTMELIYIZ
Hakki Atun

Cumhuriyet Meclisi Ba~kani (Y.Müh.Mimar· Seh. Plancisi)

"Biz de mimari bir kültür
yaratmak zorundayiz"

Genel olarak, gerek çevrenin korunmasinda, gerekse
çevre kaIlesinin ve standardinin yükseltilmesinde mimar
lara büyük görev ve sorumluluk düstügünü her zaman
wrgulamaktayim. Nedeni ise açikca ortadadir. Mimar
lardan gayri egitimi ve meslegin uygulayicisi olarak,
çevre bilinci ve mekan anlayisi yönünden daha ye
tenekli ve bilgili baska bir meslek sahibi düsünülemez.

Türker Alkan Cumhuriyet'teki "Demokratik Disiplin
ve Mimari" isimli makalesinde: (19 Mart 1992) Mimari,
insanyasami nin içinde geçtigi mekanlari olusturur, ister
istemez yasamimizin tüm özellikleri mimariye yansir,
son dönemin en basanli ingiliz mimartanridan Sir Richard
Rogers. içinde yasadigi ve dünyanin en ender sehirle
rinden biri olarak tanimladigi Londra'nin bugünkü du
rumlDJ aci bir biçimde elestirmekte, (Sunday Times
Magazine, 1 Mart 1992) eskiyen, çürüyen ve yasamini
yitirmekte olan ticari gettolara dönüserek canliligini
kaybetligini söylemekte, buna karsi n rakipleri olan diger
Avrupa sakinlerinin harp sonrasi planlamasinin
hatalarindan siyrilarakyirmibirinci asradogru büyük bir Karikatür: Ezcan ÖZSOY

ART REKLAM

Fasarit in uslunlükleri
Uzun omürlüdür, darbe6ere dayanklidir. Akusliktir,
ses titresimleriniemer, Isçilik "" zamandantasam.if
saglar, yüzeyiere bir ••••• uygulanir. IWO le ÜZIBri

tekiar tekrar boyandigindarôlyrAdaimaayni kalir.
F_rii ••• YÜDIp uygul.MbiRr
Fasarii eski, yeni bülünyap __ m yüzeyine
lam bir yappna "" uyumsaglar·Belon,ylong, alçi.
eternil,ahsap,suiia"" h«cinssivaÜ2lR18basan le
uygulanabilir.
Fasaril püoili.ürt•••• ile çabuk _ kolay uyguIanor
Ö2llll tabanca, maIziome tanki ve hava kom
presöründen meydana gelen FasariI püskürtme
teçhizal. bir ustanin günde 200-400 ni' uygulama
yapmasin saglar.
Fasarit, kul••••im. h_rdir
Bir teneke (30kg) FasariI,takribenyarim ilabir kg su
ile inoehilerek kullanilir.

Fasar~uwuiam••••nda kulanlan malzememildan;
FA'iARiT Dekorali püsküitmebora 0.600-1.000kg!
ni'

• UYGULAMADASÜRAT

• GERÇEK EKONOMi
• UZUN SÜRELi KORUMA
• KAliCi GÜZELliK

DIS CEPHELERE ÇAGDAS ÇEHRE

KKTC BAS BA Yil..
ATO KARDESLER
24/1, Nurullah Ataç Sokak - Lefkosa

Tel: 72762 - 72764 Fax: 85784

•
MACUN

Brüt beton ve Ytong duvarli
yapilarda siva gereksinimini
ortadan kaldirir. Bütün

yüzeylere çok iyi yapis"
Çabuk kurur. Çattarnaz. ka
barmaz. Özel esnek spatul;,
.Iesüratle uygulanmasi is<; •
_e zamandan tasarruf saglar
:Jahili ve harici akrilik '"
.•..ardir.

PLASTiK

Eski ve yeni yapilan n he'
cins iç yüzeylerinde
kullanilan PVA esasli dis

perisyon plastik boyadir
Kabarmaz, dökülmez, sol·
maz, silinebilir. Duvarlar için
ekonomik "emülsiyon" tipi
iavanlar için nefes alan, özei
'tavan" tipi vardir.

RUSTiK (Yeni)
Her türlü yapi için en ideal d"
cephe kaplamasidir, Hav"
sartlarina dayaniklidir
Yagmur geçirrnez, darbeder
Ledelenmez. Dekoratiftir

Püskürtme veya rulo ile b'
kere uygulanir. üzeri rulo ii.

'Iefalarca boyandigind',
.•)Iyef daima ayni kalir.

AKRiLiK

Saf akrilik esasli. mükemme'
bir dis cephe boyasidir. Çok
iyi teneffüs eder, rutubet,

" disari atar. isiga ve her türlL
hava sartlarina son derece
dayankiidir. Solmaz izolas
,on görevi yapar. Yapilan er
yi sekilde korur

MiMARCA-5
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Tel:84100,84123 Fax:77376

Müftü Ziy~i Efendi Sokak, Demak ishani
Ka,t:u1'·No: 22-23 .~Lefko$a
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" 'ir HAfiFliK

'ir tsi YALlTIMI

* isçiliKTEN TASARRUF
_*SQ.RAT içiN

iDEALÇÖZÜM

••••

atilim yapmakta oldykiannipelirtrq~~tedfr. Londra'nin
sorunlarina ve yasamina sahip çik,acak bir yerel

yönetimden,bile,yoksi..ir'ikfiltqi~f!1aparmq.k:basmaktadir.
Barselona;'Roterdam, Paris, Berlin gibiAvrupa sehir

lerindeki bilinçli bir planlama politikasiyla bütünlesen
fiziki gelismeyi birbirleriyle kryaslayarak irdeleyen Ro
gers,son 30 yilda 3.5 milyonlukLondra sehiriçi nüfusunun
bir milyonunun sehri terkettigini, issizlik ve fakirligin kol
gezdigini, zengin ve fakir bölgelerin daha belirgin ve

çarpici bir biçimde ayrilmakta oldugunLJV'e~f~fik hava
kirliliginin sehir yasaminialtüst ettiginiYUfgtJlliimt;iktadlr.

Bu sagliksiz ve tatminkar olmayandyruiiiO,ar1Çikis
yolunu Sir Richard, demokratik bir söreçiçjfidehalk,
yerel yönetim Ve merkezi yönetimin bir bütün olarak

koordineli ve bilinçliiSiJirligiyf.iJ)iiias;.riôag()rtn ekted ir.
Örneginiher sehirge cjJustqrÜlacakbirOani-sma Kurulu,

Sehir ve Mimarisinitanitacak birçahsmaIçine girmeli.
Fizikiplanlamave uygulama sürecini demokratiklestirerek
konferansiar, sergiler, kurslar ve tartismalar düzenle

yerek halkin katilimi ve destegi saglanOlW,lciir,:
En önemlisi ilkokul talebelerinin ve ögretmenlerinin

ligisi çekilmeli ve insa edilen çevre (built enviroment)
konusu okul tedrisatlarina ve ders kitaplarina alinmalidir.
Fransa ve Hollanda'da hükümet özel mimarifonlar

ikdas ederek, mimari proje müsabakalarinin,sergilerin
özel yayinlarin ve LV programlarinin yapilmasini
desteklemektedir.

Sözü, Mimari tasarim standardinin yükseltilmesine The Arch ofLa Defense

Fransa/da Yarisma ile insa edilmis bir örnek ..,

MiMARCA - 6



Son yirmi yil içinde Fransa Mimari Proje
Yansmasini en etkili bir biçimde

uygulamis ve hayranlik uyandiran
Mimari eserlerin yaratilmasini

saglamistir. Burada en önemli etken
Cumhurbaskani Mitterand' dan

baslayarak, politikacilann, kamu
görevlilerinin ve muteber kisilerin

sehirlerini genisletme ve
güzellestirmedeki kararliligi olmustur.

getiren Sir Richard, ilk hareketin hükümetten gelmesini
önermekte ve kendi projelerinin düzeyini gelistirerek
önderlik yapmasini istemektedir.

Bu yönde parmak bastigi en önemli konu Mimari
Proje yarismalaridir. Bu yöntemin akilci ve yararli
olduguna inanmakta ve Fransa'yi örnek göstermekte
dir. Son yirmi yil içinde Fransa Mimari Proje Yarismasini
en etkili bir biçimde uygulamis ve hayranlik uyandiran
Mimari eserlerin yaratilmasini saglamistir. Burada en
önemli etken Cumhurbaskani Mitterand'dan baslayarak,
politikacilarin, kamu görevlilerinin ve muteber kisilerin
sakinlerini gelistirme ve güzellestirmedeki kararliligi
olmustur.

Diger önemli etken ise Fransiz Hükümetinin uygu
ladigi mimari politikasidir. Bu politika sayesinde, yirmi
yil önce Avrupa'da çok düsük bir standartta oldugu
söylenehilecek Fr;inS17 K:irnii MimRrisi en iyi hir rlCizeye

Kiolis r u/k T/ca/t:!1 UU,j," ömasi, yafl,?rna ile projelt:!ndiiilip insa

edilmis mimari kaliteye sahip sayili binalanmizdandtr.
Fotograf: Ezcan ÖZSOY

Karikatür: Ezcan ÖZSOY

ulasmis Fransa'nin mimari iklimi adeta bir transformas
yon geçirmistir. Bugün Fransa'da önlerine çikan firsatlarla
heyecanlanan ve kendilerine sunulan proje taleplerine
(challenges) israrli yanitlar vererek yeni bir mimari
kültür yaratmaktadi rlar.

Berlin'de Avrupa'nin her sehrinden çok
Mimari proje yarismalari düzenlenmektedir.
Her önemli proje ile Berlin halki ta basindan

ilgilenmektedir.
Duvarin yikilmasiyla birlesen Berlin ise örnek olarak

daha da mükemmel bir inceleme konusudur. Berlinliler,
fakir ve harap bölgelerin inkisafini firsat bilerek yirmi bi
rinci asir sehrini yaratma çabasi içine girmislerdir. iki
senatörfull-time, Sehir Planlama ve Tasarimi ile mimari
tasarim ve insaattan sorumlu olarak görev yapmaktadir.
Berlin'de Avrupa'nin her sehrinden çok Mimari proje
yarismalari düzenlenmektedir. Her önemli proje ile
Berlin halki ta basindan ilgilenmektedir. Her Cuma ve
Cumartesi günleri Mimarlar, yatirimcilar, politikacilar
projelerini büyük halk kitlelerine takdim ederek
tartismaktadirlar.

Bu elde ettigimiz bilgilerden ve saydigim örneklerden
ders almamiz gerekmektedir. Amerika'yi yeniden
kesfetmeye gerek yoktur. Olayin ucundan bir an önce
tutmak gerekir. Ülkemizde 1974 öncesinin kosullarinda
bile Mimari Proje yarismalari gündeme gelmekte iken
simdi adeta untulmustur. EI ve gönül birligi ile olaya
yeniden egilmek ve heyecan getirmek zorundayiz.
Devletin, yetersiz kadrolari ile kaliteli proje üretmedigimiz
ortadadir. iki yüz kirki askin genç mimarimizin yaratici
gücünden yararlanmak gerekir. Onlari tesvik etmek ve
firsat esitligi yaratmak hem devlete hem özel sektöre
düsen önemli bir görevdir. Sonuçta, halkimiz ülkemiz
yararli çikacaktir. Ayrica, biz de mimari bir kültüryarat
mak zorundayiz.

MiMARCA -7



Tartisanlar: Mimar Serhan GAZiOGlU
Mimar Ezcan ÖZSOY

insaat Müh. Mehmet A. ÖNCÜLAY

DEPREME KARSI
HAZiR MIYIZ?

Hep olan olduktan sonra aklimiza gelir önlemler.
Basinda ve vatandaslarda beliren korku "Acaba
binalarimiz depreme dayanikli mi?" Erzincan Dep
remi herkesi ürküttü. Yillardir yapilan projesiz,
önlemsiz ve sagliksiz binalarinin depreme dayanikli
olup olmadigini mimarlara veya mühendislere sor
mak zorunda kaldilar. Ortak Vize Bürosu'na kosup
binalarin saglam olup olmadigini soranlarin sayisi
ise hayli kabarik. Geçtigimiz yil alinan "Deprem
Pratik Önlemleri" ise ters algilanmamasilazim.

Bu konuda vatandasa daha saglikli bilgileri ver
mek ve önlemleri izah etmek için depremi n olmasini
bekledik zannetmeyin. 1980 öncesinde yapilan
insaatlarda odalarimizin sorumluluk altinda olamaz.
Çünkü bu tarihten önce projelere vize uygulamasi
olmamakta ve insaatlar odalarimizin denetimden
ge9.me~ekteydi.

ONCULAY: 1980 öncesinde depreme karsi önlem
lerin münferiten alindigi bir gerçek. Projeyi çizip
uygulatan mühendisin, mimarin tecrübe deneyim
ve bilgisine dayali olarak yapilirdi.

GAZiOOLU: Mimar ve mühendisin yanisira usta
çirak iliskisi ile yetisen ustalarin bilgi birikimleriyle
geçirdikleri bir dönem var. Yillarca tecrübeli
ustalarimizin çesitli önlemler alarak yaptigi binalarda
çatlama, yikilma sözkonusu degildi. Belli disiplin
lerin disinda yapilan binalarda bunu maalesef
görüyoruz.

ÖNCÜLAY: Karkas yapiya geçildiginde gerekli
deneyim, bilgi birikimi ve egitim yoktu. Bunun eksikligi
hissediimistir. 1980 yilindan sonra uygulamaya
sokulan vize ile uzun yillar etkin önlemlerin alinip
alinmadigi belirsiz olan insaatlarda, bir ölçüde saglikli
önlemler alinmaya basladi diyebiliriz.

ÖZSOY: 1980 sonrasinda 91'e kadar durum ne
idi?

ÖNCÜLAY: Bes kat ve üzeri binalarda (Bodrum,
otopark, sende katlari, arakatlar, zemin ve çekme
katlari, herbiri bagimsiz kat sayilmakta) bu tip
yapilarda deprem hesaplari yapilmakta idi. 1991'den
sonra tüm yapilarda "Deprem Pratik Önlemleri"
alinmaya baslandi.

o
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GAZiOGlU: Bu konuda ortak bir dil mevcut degiL.
Önlemler farkli yöntemlerle aliniyor.

ÖNCÜLAY: Uygulamada pratiklik getirmek amaci
ile depreme karsi imalat ve malzeme için "Uygulama
Yönetmeligi" çikarilmalidir. Bizler ancak, bu kistaslara
göre denetimleri saglikli bir sekilde yapabiliriz.

GAZiOGlU: Bu konuda devletin de birtakim

çal.!smalar yapip yasal zorunluluk getirmesi lazim.
OZSOY: Su anda Ortak Vize Bürosunca aranan

kosullar nedir? Üyemize ve vatandasa bu konuda
bilgi verebilir misiniz?

ÖNCÜLAY: Kibris'a özgü bir deprem yönetmeligi
olmadigi için Türkiye'nin Afet Yönetmeligini
uyguluyoruz. Yerel kosullara göre deprem istasyonlari
kurulup alinacak verilere göre hazirlanacak olan
yönetmelige göre hesap ve imalat kosullari
aranmalidir.

ÖZSOY: Bildigimiz kadariyle Alevkaya'da kurulan
deprem istasyonu Kibris civarindaki depremlerin
kaydedilmesi amaciyla faaliyet göstermekte ama
istenilen düzeyde çalistirilamamakta ve kayitlar
yeterince degerlendirilememektedir.

GAZiOGlU: Eldeki varolan verilerin de saglikli -
olup olmadigi süpheli degil mi?

ÖNCÜLAY: Türkiye imar ve iskan Bakanligi
Deprem Arastirma Enstitüsü'nün 1974 yilinda
hazirladigi "Kibris'in Sismisitesi" ile ilgili rapora göre.
"Kibris'taki deprem kayitlari eksik ve güvenilir degiL.'

•••
•••
i ••
•• 1
i • i-
••

Karikatiir: Serhan GAZiOGLU

KIBRIS
SiSMiK BÖLGELER HARiTASi
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M.Ö. 180 ve M.S. 1980 yillari arasinda
yeralan 60 deprem ve 232 gözlem netice
sinde hazirlanmis harita.
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Raporda, 1900 ile 1970 yillari arasinda sadece
Kibris'ta 31 depremin kaydedildigi ve bunlarin sid
detinin 4.7 ile 6.5 arasinda degistigi bildirilirken, Kibris
kendi içinde de deprem riski açisindan bölgelere
ayriliyor. Buna göre en riskli bölgeler; Magusa,
Lamaka, Limasol ve Baf'in da içinde bulundugu
Güney sahil seridi. .. Bu bölgenin deprem periodu 26
yil.

Lefkosa ve çevresi, Limasol'un kuzey kismi ile
Baf çevresi ikinci derecede Girne ve civari üçüncü
derecede. En az riskli bölgeler olarak da Karpaz
Burnu ile Trodos Daglari gösterilmektedir.

Kibris'ta meydana gelen depremlerin merkezle
rinin genellikle denizde olduguna dikkat çekilen
raporda, "Kibris'in güneyinde ve güney batisindaki
yerlesim merkezlerinin (özellikle sahil seridinde
onlarin) daha büyük deprem tehlikelerine maruz
kalabile:ceçii" belirtiliyor.

GAZlOGLU: 1984 yilinda yayinlanan ve Lefkosa
Türk ve Rum Belediyeleri arasinda yapilan
Lefkosa'nin master planinda 1900 ile 1980 yillari
arasinda Kibris ve civarinda 750 deprem

kaydedildiginin tesbip edildigi belirtildi. Buna göre,
Kibris'ta hasar yapabilecek deprem periodlari ise
12 yil. .. 25-30 yillik aralarla da siddeti Tnin üzerinde
deprem beklenebilir deniliyor.

Karikatür: Serhan GAZiOGLU
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MiMARLAR ODASi VE iNSAAT MÜHENDisLERi
ODASi'NIN ALDiKLARi ORTAK KARARLA
DÖRT KATA KADAR OLAN YAPiLARDA
DEPREME KARSI AliNACAK PRATiK ÖNLEMLER

1. Minimum kolon ebati 25 cm veya kat yüksekliginin
1/20'si kadar alinmali, (Büyük olan alinir) yuvarlak
kolonlarda min. ebat 30 cm alinir.

2. Kolon ve kirislerde minimum etriye 08/20 cm
kullanilmali. Etriye araligi her halükarda h/2'den
fazla olmamali.

3. Kolonlarda 50 cm veya kat yüksekliginin 1/6'sl
oraninda sarilma bölgeleri teskil edilmeli.

4. Kolon ve kiris moment tasima kapasitelerinin
birbirine yakin olmasinin saglanmasi gerekiyor.

5. Kolonlara saplanan kirislerde alt ve üst donatilar
kolonun karsi yüzüne kadar uzatilip 90 derece bükülüp
kanca yapilir.

6. Kolon-Kiris Birlesim bölgelerinde sarilma bölge-
leri teskil edilmeli.

7. Kirislerde basinç bölgelerinde min 2 adet 12
mm donati bulunmali ve mesnetle alt donati üst
donatinin en az 1/3'ü olmali.

8. Disli dösemelerde 30 cm ara ile etriye kullanilmali
ve min tabla kalinigi 7 cm olmali.

9. Temeller temel seviyesinde Bag kirisleri ile
baglanacaktir. Bag kirisleri min kesit alani 700 cm
kareden küçük olmadigi gibi min donati 4 adet 14
mm donati olmali veya kolon yükunün 1/1 O'nu kadar
çekme almali (büyük olan alinir).

10. Bodrum ve sendeler statik sitemde kat olarak
alinmali ve kisa kolon kontrolu yapilmali.

a) Temel filizlerinde 010/10 etriye kullanilmali
b) Sendelerde kolon etriyeleri 010/20 olmali.
c) Merdiven kolon etriyeleri 010/20 olmal i.
d) Oto park/arda kolon etriyeleri 010/20 olmali.
11. Bina tasarimlarinda mümkün oldugunca kismi

bodrumdan kaçiniimali.
12. Kesiti büyük kolonlarda çoklu etriye veya çiroz

kullanilmali.

13. Yapi dört kati asmasi halinde dösemeler
asmolen veya kirissiz ise tüm yatay yükü alacak
perdeler yapilmali.

ÖZSOY: Bence alinmasi gerekli en önemli tedbir
vatandasin bilinçlendirilmesidir. insaatlarini kendi
kafalarina göre degil mühendis ve mimarlarin kon
trolunda, bilimsel tedbirlere göre insa etmeleridir.
Projelendirmede Ortak Vize Bürosunca yapilan dene
timlerle depreme karsi gerekli önlemler alinirken
uygulamada, vatandas ne projeye uymakta ne de
teknik elemanlari kontrola çagirmamaktadir.

Ülkemizde henüz basimiz çarpmamis ise de

yapilarimizin saglikli, depreme dayanikli insa edil
mekte oldugu söylenemez. Teknik elemana gereken
saygi verilmeye baslandigi gün (maddi - manevi)
insaatlarimizin basimiza çökme tehlikesi ortadan
kalkacaktir.



Mimarlar Odasi

Sehir Planlama Dairesi, Girne Belediyesi ve Eski
Eserler ve Müzeler Dairesi isbirligi ile hazirlanan
Girne Koruma Çevre Planini Odamiz desteklemekte
ve bu plani hazirlayanlari kutlamaktadir.

Adamiz, kentlerimizin düzenli gelismesi ve tarihi
kültürel mirasimizin korunmasi için imar planlarinin
biran önce hazirlanip uygulamaya konmasi ile
saglanabilecegi görüsünü bir kez daha yenilemekte
dir.

Plansiz gelisme sonucu ülkemizde çevre ve çarpik
kentlesme sorunlari giderek büyük boyutlara
ulasmakta oldugunu hep birlikte gözlemlemekteyiz.
Bu sorunlarimizi halen yürürlükte olan fasii 96 ile
çözümleyebilmemiz mümkün degildir. Bu nedenle
tüm kent imar planlari, mümkün olan en kisa süre
içerisinde hazirlanmali ve uygulamaya konmalidir.
Bu amaçla Sehir Planlama Dairesi kendi iç sorunlarini
çözmek ve ivedi tedbirler almak zorunlulugundadir.

Girne Koruma Çevre Plani ile ilgili olarak deger
lendirmelerimizi iki ana baslik altinda toplayabiliriz.

A. Planin Genel Degerlendirilmesi

B. Planin Detay Degerlendirilmesi

A. Planin Genel Degerlendirilmesi:
Girne imar Planini hazirlamadan önce Girne

Koruma çevre plani hazirlanmasi dogru bir yöntem
degildir. Böyle biryöntem beraberinde birçok sorunu
da getirecektir. Çikabilecek sorunlari en aza in
dirgeyebilmek için Girne imar Plani hazirlanincaya
kadar koruma sinirlari disinda kalan bölgelerde
ivedi tedbirlerin alinmasi gerekliligine inaniyoruz.
Bu bölgelerdeki yapilasmayi (yükseklik ve fonksiyon
açisindan) belirlememiz dogru bir yaklasim olacaktir.

Çevre planinin kamuoyuna duyurulmasi ve planin
uygulamaya baslanacagi tarihler arasinda ortaya
çikabilecek sorunlarin giderilmesi planin uygula
madaki basarisi olacaktir. Ortaya çikabilecek bu
sorunlarin çözümlenmesinde özellikle plan karar
lari korunmali ve mal sahiplerinin hukuki haklari da
dikkate alinmalidir.

Planin hazirlanmasinda Sehir Plancisi ve Mimar
disinda diger disiplinlerin yer almamasi büyük bir
eksikliktir. Bundan sonraki çalismalarda planin
bütünlügü açisindan tüm disiplinlerin yer almasi için
gerekli tedbirler alinmali.

Ülkemizde planli bir yapilasmaya geçis sürecini ilk
kez yasiyoruz. Yapilan çalismalarda birtakim eksiklik
ve hatalarin olmasini dogal karsiliyoruz. Kurum ve
kisilerin elestiri ve görüsleri plana olumlu katki koyacagi
inancindayiz.

.
GIRNE I(ORUMA ÇEVRE
PLANI VE GEçIs SÜREsI..

EMIRNAMESI
Sehir Planlama Dairesi Müdürlügünden,
EK iii 21 Sayili ve 3 Mart 1992 tarihli Resmi

Gazetede yayinlanarak yürürlüge giren 1992 GiRNE
KORUMA Alanlan Geçis Süresi Emirnamesi ile ilgili
Ortak Vize Bürosuna gelen yazi ve haritalara bir göz
atalim:

"KTMMOB
Ortak Vize Bürosu

Ek 11121sayili 3 Mart, 1992 tarihli Resmi Gazete
de yayimlanan 1992 GiRNE KORUMA Alanlan
Geçis Süresi Emirnamesi yürürlüge girmistir.

Bu tarihten itibaren bu Emirnameye konu alanda
tammlanan gelismeler için planlama onayi alinmasi
gerekmektedir. Aksi takdirde, suç islemis sayilacaktir.

Bilgi ve gereginin yapilmasim saygilanmla rica
ederim.

Ahmet S. Örek
Müdür"

Resm i Gazete
Sayi 21 Ek iii 3 Mart 1992
Sayi: 102

iMAR YASASi

(55/1989 Sayili Yasa)

Madde 11 (4) ve 11 (5) (B) ve 32 (2) Altinda
Emirname

iskan Bakani ve Planlama Makami, imar Yasasi'nin
14(4) ve 11 (5) (B) ve 32(2) maddelerinin kendilerine
verdigi yetkiyi kullanarak asagidaki Emirnameyi yapar.

i. KiSiM
Baslangiç Kurallari

Kisa bm 1. Bu Emirname "1992 Girne Koruma

Alanlari (Ön imar Siniri ve Bu Alan içeri
sinde Uygulanacak Geçici Kosul ve Kural
lar) Geçis Süresi Emirnamesi" olarak isim
lendirilir.

2. Bu Emirnamede metin baska türlü
gerektirmedikçe; "Esas Yasa" imar yasasi'ni
anlatir.

"Gelisme" Esas Yasa'nin 16. maddesinde
belirtilen her türlü faaliyeti anlatir.

"Kullanim Degisikligi" Bu emirname
amaçlari bakimindan bu Emirnamenin
yürürlüge girdigi tarihte herhangi bina ve/
veya arsa ve/veya isyerindeki yasal kullanim
seklinin, bu Emirname kurallarina göre
degistirilmesini anlatir.

"Ön imar Siniri" Bu Emirname amaçlari
bakimindan, bu Emirnamenin 4. madde
sinin (1). fikrasinda belirtilen ve Esas

MiMARCA - 11
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8, Selimiye Meydani - Lefkosa - Mersin 10 Türkiye Tel: 9520-78367 Fab: 9520-83486 Fax: 9520-82742

...
A & N LTD. GUNCEL TICARET

- LÜKS YAGLI BOYALARI
- YAGLI BOYA MACUNU
- LAKE MACUNU
- BOYA SÖKÜCÜ
- TiNER

HAZiR DÖKÜM DEMiR

Korkuluk

KÜpeste ve
Parmak iiklari

ller çesit motifte
aninda teslim.

9I!!!J~Ai.•.f!:~

- DUVAR BOYALARI (Iç ve dis cephe)
- DUVAR MACUNLARi (iç ve dis cephe)
- SENTETiK ve SELÜLOziK CiLALARI
- DEKORATiF TAHTA KORUYUCULARi

KiBRis'iN IKLIM STANDARTLARiNA UYGUN OLARAK
FORMÜLE EDILMIs, GÜVENLE KULLANABILECEGINIZ UZUN

ÖMÜRLÜ HER TÜRLÜ BOYA VE BOYA MALZEMELERI
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Yasa'nin 11 (4) maddesi kurallari uyarinca çizilen
siniri anlatir.

"Planlama Makami" Esas Yasa'nin 17. madde
sinde belirtilen makami anlatir.

"Planlama Onayi" Esas Yasa'nin 2. maddesinde
belirtilen tanimi anlatir.

"Reklam" Reklamlarin Teshiri (Denetimi) Yasasi'nin
2. maddesinde belirtilen tanimi anlatir.

"Sanayi" Bu Emirname amaçlari bakimindan,
çamasirhane, dökümhane, herhangi bir üretim için
fabrika, içine esya koymak için ambar ve diger baska
benzeri faaliyet için her türlü binanin yapimi ve bu
amaçlarla herhangi bir binanin ve/veya arsanin
veya arazinin kullanimini anlatir.

"Tadilat" baska herhangi bir Yasadaki ve Tüzükteki
tanima bakilmaksizin bu Emirname amaçlari
bakimindan, bu Emirnamenin, 6. maddesinin, (1)
ve (2). fikrasinda belirtilen kosullarla, bir binada
yapilan tamirat ve/veya yapisal degisikligi anlatir.

3. Bu Emirnamenin amaci, 55/89 sayili imar
Yasasi'nin 10. maddesi uyarinca hazirlanmakta
olan "Girne Koruma Çevre Plani"nin yürürlüge
girmesine kadar geçecek süre içerisinde,

a) "Gelisme"leri ve uygunsuz yapilasmayi denet
lemek;

b) Korunmasi gereken binalarin bozulmalarini
önlemek;

c) Genelolarak, plan kararlarinin meydana
getirilecek degismelerden dolayi, geçersiz hale

Girne tepelerinde yapilanlar ...

gelmesini engellemek ve;
d) Degismeleri ve plan öncesi ve plan sonrasi

"Gelisme"lere uygulanacak kurallardan
dogabilecek farkliliklari önlemektir.

Ön imar 4. (1) Planlama Makami Tarafindan, Eski

sin~~.iii Girne Limani ve Girne Kalesi, Girne
ve o ge er Eski Türk Mahallesi ve yakin çevreleri-

ni içeren ve asagidaki (3). fikrada be
lirtilen, haritada gösterilen alanda,
bu alani çevreleyen bir "Ön imar
Siniri" çizilir.

(2) Yukaridaki (1). fikrauyarincaçizilen
ön imar siniri içerisinde, yapilabilecek
gelismeler ile ilgili olarak uygulanacak
kosul ve kurallar bakimindan, bu
Emirname uyarinca Ai B, C, D, E
olarak isimlendirilen farkli bölgeler
belirlenir.

(3) Bu Emirname ile belirlenen ön imar
siniri ile bu sinir içerisindeki bölge
leri gösteren ve planlama makami
tarafindan imzali ve mühürlü harita,
çalisma saatleri içerisinde Girne Be
lediyesi ve Sehir Planlama Dairesi'nde,
Girne Belediyesi ve Sehir Planlama
Dairesi'nde ilgilenenlerin incelen
mesine açik bulundurulur. Ayrica bu
haritalarin bir kopyasi Hukuk Dairesi
(Savcilik)nde saklanir.

Fotograf: Ezcan ÖZSOY
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ii. KisiM
Ai Bi C, Di E Bölgeleri ile ilgili "Gelisme"

Kurallar ve Kosullari

Bakim,
Onarim

5. (1) A ve B bölgelerinde, mevcut malzeme
kullanilarak veya mevut orijinai malze
menin sekil, ebat ve cinsine uygun
olarak yapmak kosulu ile;
(a) çati aktarma,
(b) Boya badana,
(c) Dösemenin iyilestirilmesi ve
saglamlastirilmasi,
(d) Kapi ve pencerelerin iyilestirilmesi
(e) Genelolarak binanin
saglamlastirilmasi, iyilestirilmesi ve
(f) Benzeri,
binanin özelligini degistirmeyecek
sekilde binalarda bakim onarim
yapilabilir.

(2) C, D ve E bölgelerinde her türlü
bakim onarim yapilabilir.

6. (1) A ve B bölgelerinde, binaya kat eki e
meden dis görünümünü
degistirmeden, mevcut binanin arsaya
oranini artirmadan, bir binayi
mevcudundan fazla bagimsiz birime
bölmeden ve her halukarda kullanim

degisikligine bagli olmaksizin tadilat
yapilabilir

(2) C, D ve E bölgelerinde, her türlü ta
dilat yapilabilir. Ancak bu tadilat kat
ilavesini ve/veya yapi-arsa oranini
artirmayacak sekilde yapilir.

Kullanim 7. (1) A, B bölgelerinde, sanayi, atölye,
degisikligi tamir garaji, pansiyon, depolama,

ticaret, artiklarin depolanmasi amaci
ile arazi veya arsanin kullanilmasi
vb. kullanimlar disindaki kullanim
degisikligi yapilabilir.

(2) C bölgesinde sanayi, atölye, depo
lama, tamir garaji, tersane, ticaret,
artiklarin depolanmasi amaci ile arazi
veya arsanin kullanilmasi vb kullanim
disindaki kullanim degisikligi yapilabilir.

(3) D, E bölgelerine sanayi, atölye, de
polama, artiklarin depolanmasi
amaci ile arazi veya arsa kullanilmasi
vb. kullanim disindaki kullanim
degisikligi yapilabilir

Altyapi .8. (1) A ve B bölgelerinde genel asvaltlama
isleri hariç elektrik, su, telefon, kanalizas-

yon vb. alt yapi çalismalari ve
iyilestirme isleri yapilabilir.

(2) C, D, E bölgelerinde her türlü altyapi
isleri yapilabilir.

Girne de uiiutulaiilar ...
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Planlama 13. (1) Bu emirnamenin yürürlüge girdigi
onayi tarihten itibaren belirlenen bölgelerde

yapilabilecek gelisme olarak
tanimlanan her türlü faaliyet,
planlama onayina baglidir.

(2) Bu Emirnamenin yürürlüge giris tarihin
den önce herhangi bir sekilde bir
baska Yasa ve Tüzüge göre izni
alinmis ve;
(a) Bu Emirnamenin yürürlügle girdigi
tarihten sonraki 2 ay içerisinde,
baslamamis ancak izni yenilenmis
veya,
(b) Bu Emirnamenin yürürlüge girdigi
tarihten sonraki 2 ay içerisinde, hali
hazirda baslam iS,
gelismeyle ilgili olarak daha önce izni
alan kisinin planlama makamina
planlama onayi için basvurmasi ha
linde bu gelisme engellenemez.

14. Bu Emirname, Resmi Gazetede
yayinlandigi tarihten itibaren yürürlüge
girer ve "Girne Koruma Çevre Plani"
yürürlüge girecegi tarihe kadar yürürlükte
kalir. Ancak bu Emirname, "Girne
Koruma Planinin" yürürlüge girmesin
den önce baska bir Emirname ile
yürürlükten kaldirilabilir.

B. PLANiN DETAY DEGERLENDiRMESi

(Önümüzdeki sayilarda yayinlanacaktir.)

9. (1) Esdeger Mal Yasasi Kurallari uyarinca
yürütülmekte olan ifraz islemleri, A
ve B bölgelerinde binanin özelligini,
bütünlügünü etkilemeyecek, bozma
yacak sekilde ve yol çekilisieri dikkate
alinmaksizin yapilabilir.

(2) C, D, E bölgelerinde Esdeger ifraz
islemleri yürürlükteki mevzuata göre
yapilir.

10. Bu Emirname amaçlari uyarunca, be
lirtilen tüm bölgelerde reklamlarla ilgili
olarak, Fasii 50 Reklamlar Yasasi kural
lari uygulanir.

11. (1) Bu Emirname amaçlari bakimindan,
mevcut agaçlar kesilemez. Ancak
tehlikeli olduguna iliskin basvuruda
bulunulmasi ve bunun Orman Dairesi
ve Planlama Makami tarafindan

dogrulugunun belirlenmesi halinde,
agaç kesilebilir.

(2) Planlama Makami kesilen agaçlarin
yerine baska agaç ekilmesini is
teyebilir.

12. Fasii 96 Yollar ve Binalar Düzenleme

Yasasi'nin Esas Tüzügünün 6(6) mad
desi altindaki Bildirinin kurallari, bu
Emirname ile belirlenen ön imar siniri

içerisinde yürürlükten kalkar.

Fasii 96

6(6) Tüzügü
a~indaki
bildiri kurallan

R.G.say.
19/1985 EKili

SayI104R.G.
Sayi 25 EK III

Agaçlana
ilgili kosul

Reklamlar
Fasii 50

Bölme ve
ifrazlar
41{l7
5/81
27/82
23/85
3/88
12/87

.•

'-

, 1;.

y

GiRNE liMANi (Brosürden) ...
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Fotograf/ar: Ezcan ÖZSOY

Oerleyenler : Mimar Safiye iNCE
Mimar Sergül HAMioi...

Mimar OCAL HIKMET
Tasarimlarinda "önce fonksiyon" yaklasimiyla cephelerde

fonksiyonun disa yansimasi, dis cephede arayislar yerine
bina içinde çözüm arayislari" yaptigini söylemistir.

Bu yaklasimini, ziyaretini yaptigimiz irfan Çelik konutu,
Ali Gürsoy konutu, izzet Hakki Konutu ve Cemal Paralik
Konutu'nda izledik.

Ailelere mimari hizmeti verirken "O Ailenin" fertlerinin ka
rakterlerini yakalamak, onlari ve ev içindeki yasam biçimleri
ni iyice tanimak ve ögrenmek gerekir. Onlara uzun yillai
yasayacaklari mekanlari yaratirken çözülmemis fonksiykon
kalmamali" diyen Öcal Hikmet:

15 Ekim 1950 Baf kazasinda Poli dogumludur. Babasi bir
ilkokul ögretmeni oldugu için ilkokulu Kibris'in degisik köyle
rinde okuyup, sonunda Poli'den mezun oldu. 1963 Kibris
olaylari sonunda Lefkosa'ya göç etti. Ortaokul ve liseyi
Lefkosa'da tamamladi. 1969'da kazandigi Kennedy bursu ile
Ortadogu Teknik Üniversitesinde Mimarlik egitimini tamam
ladi.

yaz stajlarini yaptigi Lefkosa Rum kesiminde Mimar Alekos
Gavrelidis'in 20 kadar teknik personelin çalistigi bürosunda
bas mimar olarak görevaldi. Bu vesile ile Girne'deki ibelin
Castle Court Apartmanlari dahil adanin birçok kasaba ve
köylerindeki çesitli projelerinde çalisma imkani buldu. "O
dönemdeki en heyecan verici proje Magusa sanayi bölgesin
deki, çatisi günes enerjisi kaynagi olacak bir fabrika
tasarimiydi." diyor. Baris Harekati ile güneydeki isini birakip
geçici görevle yaklasik 2 yil süreli bir memuriyet hayati
olmustur. Kuzey insaat Ltd. Sirketini kurup, savas sirasinda
tahrip olmus eski evlerin tamiriyle insaat mütahhitligine basladi.
Birçok ev, apt. ve dükkan projesi gerçeklestirdi. 1980'Ii yillarda
kurdugu Kuzey Möble Sirketi ile dograma ve mobilya imalati
ve bu sürede ürettigi mobilyalarin tasarimi yapmistir.
Mütahitligininagirligi, devlet ihaleleriydi.Devletle olan iliskilerdeki
ahengi saglamak ve Mütahitler Birligi örgütünü faal duruma
getirmek için büyük ugras verdi. Ayni dönemde Sanayi Odasi
yönetim kurullarinda faal üye olarak çalisti.

Bütün bu islerin yaninda ada ekonomisinin verdigi kisitli
büyüme ve is azligi nedeniyle Kuzey Pazarlama Ticari ismi
altinda çesitli ithalat ve ihracatlar yapmak zorunlulugunu
hissetti. Örnegin Hollanda ve Almanya'ya kendi imalati olan
mobilya ihraç etti. Hikmet 1987 yilinda Girne'de faaliyet
gösteren "Blue Bay Ltd" ve "Blue Bay Turizm" sirketlerini
kurdu. Halen insaati sürmekte olan Blue Bay Apt. ve viiialarin
tasarimi yaninda birkaç adet baska aile ve sirketlere ev ve
apartman projelerini "Öcal Hikmet Mimarlik Bürosu" adi
altinda gerçeklestirdi. Su anda Girne'deki Bürosunda gerek
insaat gerekse mimari proje faaliyetlerini sürdürmektedir.

YAPITLARINOAN ÖRNEKLER
1. Ögretmenler Sosyal Konutlart I. Etap
2. izzet Hakki konutu.
3. Kürsat Apt.
4. Kendi evi.
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Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

ran Çelik konutu ...

'Jaleri

Ali Gürsoy konutu ...

:-t
-.ii_.

--w&-~-
Merdiveri ...

Yapitlarindan örnekler ...

Cemal Paralik konutu ... içinden

3
••

•••••

YENI UYELERIMIZ

4

GENEL KURULLARA KATiLMAK
SiR ÜVELiK GÖREViDiR.
MESLEK SORUNLARIMIZI VE
UVGULANACAK POLiTiKAVI
HEP SiRLiKTESAPTAVALlM.

SEçiLECEK VÖNETiM KURULU ÜVELERiMizE
KATiliMCi VAKLASIMLA DESTEK
VEREliM.

242
Mimar Nidai K. TORGUT

(Spring Garden Collage) - 19Ri-;
1960-Lefkosa
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WA~.a
TABii MERMER SANAYii

Tic. LTD

Sehit Melvnet Münir Mustafa Sokak,
Pehlivan is Ham D6 Lefkosa-Kioos

Mersin lOTURKEY

Merkez Tel: 9520 82458

Atölye Tel: 9520 85062
Fax: 9520 75163

DAHA KLAS BiR YASAM içiN

YER DÖSEMESi - MERDivEN - sÖMiNE - PARAPET - DENizliK - SÜTUN

MUTFAK BANKOSU - MASA - ÇiÇEKLiK - KABiR

TORNAL! KORKULUKLAR - VAZOLAR - DEKORATiF YAZi - ViTRiNLER

•••

LEFKOSA TURK KOOPERATiF••
IKTISAT BANKASI LTD.

Dayanisma
ve

Yardimlasma
insanligin

Akyazgisidir.

- Nakit Kredi
-Avans

- Sigorta
- Araba Kredisi

Bankacilikta en iyi ve en süratli
hizmeti sunmaktadir.

70, Atatürk Caddesi - Yenisehir - Lefkosa
Lütfen Yeni Telefonlanmizi Not Ediniz: 83816 (iki Hat), 83787 Fax: 83692

ART REIQ.AII
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PALMANOVA KENTiNiN PLANI

KIBRIS TÜRK
MÜHENDis VE MiMAR ODALARi BiRLiöi

33. OLAGAN GENEL KURULU

25 Nisan 1992 tarihinde
KTMMOB Lokalinde

saat 1O.OOldaasagidaki gündemle toplanacaktir.

GÜNDEM:
1- Açilis
2- Genel Kurul Baskanlik Divaninin Olusturulmasi
3- Raporlarin Sunulmasi
4- Raporlarin Tartisilmasi ve Aklama
5- Organlarin Seçimi
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanis

MiMARCA -3



Hasmet Gürkan'in hayattaki son fotograflarinin
yer aldigi ve kendisi için özel bir degeri olan Lefkosa'nin
ikiz kenti Palmanova ile ilgili konferansa rahatsizligina
ragmen katilmis ve ilgi ile izlemisti.

Fotograffar: Ezcan OZSOY

1.. -;lnc1cl 71"1," il.",lifProf Li 11'1011

Dt. HASMET GURKAN'i
yitirdik.

Merhuma tanridan rahmet

yasli ailesine bassagligi dileriz.
MiMARLAR ODASi

Degerli arastirmalari ile
Kibris Kültürü ve Tarihini belgeleyen

arastirmaci - yazar

NACi TALAT ANiT MEZARi PROJE YARiSMASi

Naci Talat Vakfi, Kibris Türk Toplumunun genç yasta yitirdigi degerli insan ve politikaci
Naci Talat'in anisina, çagdas ve sanatsal bir görüs yorumu içinde yapimi tasarlanan

Naci Talat Anit Mezar Projesini 23 Mart 1992-23 Haziran 1992 tarihleri içerisinde,
KTMMOB Mimarlik ve Mühendislik Proje Yarismalari kurallari çerçevesinde

KTMMOB Üyeleri ve KTMMOB üyeleri esliginde olmak kosulu ile
yerel sanatçilar arasmda, _rbest, ulua" ve tek kademeli •• 1IIkyanfll'-va'Çfkenn.tt.r.

JÜRi ÜYELERi:

A) Asli Jüri Üyeleri:
1. Hüseyin inan (Mimar)
2. Rasih Keskiner (Mimar)
3. Burhan Atun (Mimar)
4. Feridun Ardost (Mimar)
5. Mehmet Ekdal (insaat Müh.)
B) Yedek Jüri Üyeleri:
1. Hasan Yücel (Mimar)

2. Yücel Gülhan (in~aat Müh.)
C) Danisman Jüri Uyeleri:
1. Ahmet Sevket (Heykeltras)
2. Ahmet Mithat Berberoglu (eTP Kurucular
Kurulu ilk Baskani ve ilk Genel Baskani)

O) Raportörler:
1. Mehmet Vahip (Mimar)
2. Mehmet Aydin Öncülay (insaat Müh.)

ÖDÜLLER:

1. ÖDÜL 5.000.000 TL (Bes milyon Türk Lirasi)
2. Plaket
3. Plaket

Yarisma ile ilgili dosya, mesai saatlerinde
KIMMOB Ortak Vize Bürosu sekreterliginden
50.000 TL karsiliginda temin edilebilir.
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Derleyenler: V.Mimar Hasan VÜCEL

Mimar Dogan SAHiR

MART 1992'DE MALZEME VE.....
iSÇILIK MALIYETLERI

Not: Bu fiyatlar piyasa arastirmasi ile saptanmis olup
baglayici degildir.

ISÇILIK MALIYED
1-Kalip (Düz)

17000.-24000.- TL/m2

2-Kalip (Düz Merdiven)

35000.-50000.- TLIBasamak

3-Demir

400000.-600000.- TL{fon

4-Tugla

700.-1000.- TL/Adet

5-Briket

900.-1300.- TL/Adet

6-Siva (1 +2+3 El)

16000.-24000.- TL/m 2

7-Fayans Kaplama

15000.-22000.- TL/m2

8-Seramik Kaplama

15000.-22000.- TL/m2

9-Karomozaik Kaplama

15000.-22000.- TL/m 2

io-Düz Isçilik (8 Saat)

50000.-7??oo.- TL/Gün

11-Kalfa

60000.-90000.- TL/Gün

l2-Usta

90000.-160000.- TL/Gün

13-Çimento Indirme

340.-TL{forba

14-Kireç Indirme

200.-TL{forba

15-Tugla Indirme

43.-TL/Adet

16-Karomozaik Indirme

85.-TL/Adet

TLrrorba
TLn'orba

2050.
3800.
1700.
1100.
3200.-

..
MALIYETI

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

TLlKamyon
TL/Kamyon
TL/Kamyon
TL/fe
TL/fe
TL/fL3
TL/fe
TL/m"

i-insaat Demiri 1950.-
2-06'lik Insaat Demiri 3300.-
3-Tugla (8,5x19x29) 1350.-
4-Tugla (lOx20x30) 1000.-
5-KiremIt (Düz) 2500.-
6-Briket (lOx20x40) 950.-
7-Briket (15x20x40) 1100.-
8-Briket (20x20x40) 1200.-
9-Dekoratif Blok (13x25x25) 1350.-
lO-Kireç 11000.- 12500.-
ll-Kirma Kum (5m") 300000.- 350000.-
l2-Kirma Çakil (5m") 300000.- 350000.-
13-13lokaj(Dere) 260000.- 290000.-
14-Kereste (Romanya) 45000.- 47000.-
15-Kereste (Isveç) 59200.- 70200.-
Hi-Kereste (Meranti) 64000.- 80300.-
17-Kcreste (Mahon) 179000.- 210000.-
1R-Betonarme (Demirli) 448000.- 650000.-
19-Çimento (Kamyon Üstü Lefkosa Teslim)

(BEM-DPÇ) 18500.-
(ÇANAKKALE-NPÇ) 18000.-

MALZEME

TAYF LTD.

lTi
trimetal

GÖNYELi

ALBAYRAK
REKLAM

31868-31248

Sube
Mehmet AKif Cad.

LEFKOSA
Tel: 020-81049

Merkez

6, Atatürk Cad.
GiRNE

Tel: 54519-52198
Fax: 51185

c::i TRiMETAL Boya, izolasyon, Vernikleri,
c::i MARSHALL insaat Boyalari, Mobilya Cilalari
c::i STANDOX Oto Boyasi

; i c::i Her türlü boya ve yan ürünleri.~
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Derleyenler: V.Mimar Zehra iSEGÜVEN

Mimar Turgay SAiiHOGlU

MART 1992'de Mimarlar Odasi ve Insaat
Mühendisleri Odasi ortak vize bürosunda

vizelenmis olan 130 adet proje dosyasinin dökümü
ve konularina göre dagilimi:

YENI INSAATIAR
Dosya Konusu

DosyaToplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'desi
Konut

6751.539
Konut +Dükkan

1410.769
Konut+ Yardimci Bina Konut+Dükkan+OfisKonut+Depo

10.769

Konut+Garaj OfisDükkan
21.539

Dükkan+Ofis
10.769

Dükkan+Depo

10.769

Garaj DepoTuristik TesisAtölye

10.769
Gazino+ Lokanta SalonBenzin IstasyonuFirinOto ParkYardimci Bina

YENI INSAAT DOSYALARI TOPlAMi

8766.923

TAKSIMATIAR

Dosya Konusu

DosyaToplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'si
Bina Taksimati

96.923
Arazi Taksimati

96.923

Parselasyon

43.077

TAKSIMA T DOSYALARI TOPLAMi

2216.923

DIGER DOSYAlAR
Dosya Konusu

DosyaToplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'si
Ek Insaat

1612.308
Tadilat+ Tamirat

53.846
Rölöve TellerneYapildi Projesi

DIGER DOSYALARIN TOPLAMi

2116.154

MiMARCA- 24



"MOBiLYACIlIGIN ÖZÜNDE ÖZVÜKSEL MÖBLE"
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ÖZVÜKSEL MÖBLE'NiN AVANTAJLARi
* KALiTEDE ÜSTÜNLÜK ",.,---
* KLASiK, MODERN, RUSTiK ",.---
* SATIS,ÖNCESi VE SATIS SONRASi HizMET""'-* TEKNIK PERSONEL ~---

MOBILYADA SE KINllGi ÖZYÜKSEL'DE YA AYiN

~~m,ÜKSEl MÖSLE LTD. : Sehit Hüseyin Ruso Cad. K,Kaymak!' L/sa Tel: 83409 - 83376 - 82347
~ Kelebek Mobilya Mutfak : Osmanpasa cad. Yagciogiu Is Hani L/sa Tel: 75399 - 71 797Kelebek Mobilya: Larri;ika Yolu ~~o45 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 Konferas 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
* ilker 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

.~

• "Pencere Tipi" ve "Spiit Tipi"
KJimada güveneceginiz isim

O~§§ [s ENGINEERING LTD.

Tcl:(90520)-82904 Fax:(90520)81835 Tclcx:57363 MAKE TK.

MOnU Ziyai SokakNo: 33 (Arabahmet Cami Karsisi)Lefkosa

nIzGI BASKI: DÖRTRENK MATBAACILIK


