
Yeni katilimlarla güçlenen Mimarca genç
meslektaslarimizin dinamizminin ürünü olan yeni içerigi
begeni kazanmistir. Mimarca'nin dördüncü yilina
girmesi ile meslek bültenleri arasinda kesintisiz
yayinlasma özelligini sürdürmektedir. Bunun devamini
saglamak için bültene sahip çikmak bizim ve özellikle
genç üyelerimizin kaçinilmaz bir ödevi olmalidir.

Geçtigimiz sayidan itibaren yayinlamaya
basladigimiz Abone formlari ile bizlerin disinda
MiMARCA'ya ilgi duyanlari hemen abone kaydetme
görevini severek üstleneceginize eminiz. Abone kaydi
ile temin edilecek gelirden çok Mimarca'nin daha çok
kisi tarafindan okunmasi bizim açimizdan önem
tasi maktadi r.

Yesil Baris Hareketi tarafindan düzenlenen "Çevre
92" açik oturumda belirttigimiz odamizin görüslerine
Türk devletleri arasinda yapilacak 1. ilmi isbirligi
Konferansi "Çevre 92"de plansiz yapilasmanin
nedenleri ve çevreye etkilerini planlama ve uygulama
açisindan irdeleyecegiz. Bu çalismamiz
sürdürülmektedir.

Mimarlar Odasi'nin çevreye olan duyarliligi ve
yillardan beri sürdürdügü bu çalismalar ile toplumda
kendisini kabul ettirmis bir örgüt olup bu yöndeki
çalismalarinda çevre ile ilgili faaliyet sürdüren örgütlerin
olusturdugu Çevre Koordinasyon Komitesine katildi.
Bu örgütlerle birlikte koordineli çalisarak çevre
konusunda toplum bilincinin yaratilmasinda görüslerinizi
savunacagiz.

Serbest çalisan üyelerimizin is ve ekonomik sorunlari
giderek büyümektedir. Bu sorun yetkililerin bilgisine
defalarca getirdigimiz halde, hala daha devlet kurumlari
kisitli kadrolari ve imkanlari ile tüm isleri kendi kendileri
yapmaya çalismakta veya yurt disindan getirilen ve
ülkemiz kosullarina göre arastirma yapilmayan projeler
hazirlanmaktadir. Bu tutum bize göre yanlistir. Üstelik
yasalarimiza aykiridir.

Örnegin: iskan Bakanliginin yurt disinda yasayan
Türklere yönelik hazirlamayi tasarladigi tip villa projesi
gibi üyelerimizin büyük bir çogunlugunun gelir elde
ettigi bu alana el atilmasi, hatta düsünülmesi bile biz
mimarlara yönelik agi r bir darbedir.

Ayni sekilde Egitim Bakanliginin ögrenci yurdu ve
ögretmen evi projeleri yaninda devlet ve yerel kuruluslar
ihtiyaçlari olan tesis veya kompleksieri yarismalarla
yurt içinde yapma yerine, kendileri yapmayi veya yurt
disinda yaptirmayi aliskanlik haline getirmislerdir.

Bu tür düsünce veya uygulamalara arti k son
verlimesini beklemekteyiz. Durdurmak için de savasim
verecegiz. Biz teknik elemanlarin yasamlarini
sürdürebilmemiz için tüm meslektaslarimizin görevi:
"Öncelikle politikacilarin bilinçlendirilmesi ve
ülkemizdeki teknik kadrolarin bu uygulamalar
yapabilecek düzeyde oldugunun vurgulanmasi
olmalidir."

Çalismalarinizda basarilar ...
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MimarAhmetY.BAHÇECi
MimarlarOdasiYazmani

Sayin üye;

Oda yönetim kurulumuzun 4
kez toplandigi 28 Nisan-25 Mayis 92
tarihleri arasindaki dönem içinde

• Türk DevletleriArasinda 1. ilmi
isbirligi Konferansi "Çevre 92"de

"KKTC'de plansiz yapilasmanin
nedenleri, etkileri ve çözüm ilkeleri"
konusundaOda Baskanimiz Hüseyin
inan, Hasan Yücel ve Ezcan
Özsoy'dan olusan üç kisilik bir komite
22-24HazirantarihindeAtatürk Kültür
Merkezinde bildiri sunmak için
hazirliklarini tamamlamislardir.

.---'29 Mayis92tarihindeyesill:saris
Hareketi tarafindan Atatürk Kültür
Merkezinde düzenlenen "Çevre 92"
adli açik oturuma Oda Baskani

Hüseyin inan katilip görüslerini
sunmustur.

• KuzeyKibris'tafaaliyetgösteren
çevre ile ilgili tüm kurumlar kendi
aralarindakoordinesaglamakamaciyla
olusturduklari "Çevre Koordinasyon
Komitesi"ne asli üye olarak katildik
odamizi temsilen ilk toplantiya üyemiz
Turgay Salihoglu katilmistir. Bu
komitede yer alan örgütlerle birlikte
"Çevre Bilincini" topluma yaymak ve
tüm konularda koordineli bir sekilde
hareket etmek amaci ile çalisacagiz.

• Bayrak Radyo Televizyon
Kurumutarafindandüzenlenen"Çevre"
Konulupaneldeyönetim kuruluüyemiz
Ezcan Özsoy Çevre Koordinasyon
Komitesindeadamizi temsilenkatilmis
ve görüslerini sunmustur.

• 25 Mayis tarihinde Uluslararasi
Çagdas Kadin Sanatçilar Birligi
UFACSI'nin konugu olarak adamizda
bulunan Chicago Universitesi ögretim
görevlilerinden Prof. Gordon J. ALT
ünlü Amerikali Mimar Frank L10yd
Wright'i ve eserlerini anlattigi
konferanstaWright'in çalismalarindaki
Osmanli Mimarisi ile benzerliklerini
anlatmi Stir.

Her mimarin çok iyi bildigi Wright'i
çok degisik yönleri ile tanima firsati
buldugumuz slide gösterisinin de yer
aldigi konferans begeni ile izlenmistir.
Konferans Sehir Planlama Daiesi
Müdürü Sayin Ahmet S. Örek
tarafindan aninda Türkçeye
çevrilmistir.
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Kibris Türk Mühendis ve Mimar

Odalari Birligi'nin 33. Dönem Olagan
Genel Kurulunu 25.4.1992 tarihinde

yiginsal bir katilimla gerçeklestirildi.
Yeni çalisma dönemi için olusan

birimler birtakim temas ve etkinlikleri

hayata geçirmeye çalisacaktir.
Yaklasik iki aya yakin bir süre

içerisinde gerçeklestirilen etkinlikleri
sizlere HABER seklinde aktarmaya
çalisacagiz.

• KTMMOB'nin yapisalligi
içerisinde yer alan tüm meslek
odalarinin da katilimci görüsleri
alinarak; öncelikler sirasina göre
1992-93 çalisma programi belirlendi.

• Devlet üst düzey
yetkililerinden, Cumhurbaskani Rauf
R. Denktas'a, Meclis Baskani Hakki
Atun'a Basbakan Dervis Eroglu'na
ve Ticaret ve Sanayi Bakani Erdal
Onurhan'a nezaket ziyaretleri
gerçeklestirildi.

• Ülkemit siyasi partilerinden
sirasiyla YKP, UBP, TKP ve CTP
genel merkezlerine nezaket
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ziyaretleri gerçeklestirildi.

• Dogu Akdeniz Üniversitesi
Politeknik Okulu yetkilileri ile karsilikli
iki kez toplanti düzenlendi.
Gerçeklestirilen tüm temaslarda,
ilgililer ile görüs alisverisieri yapildi.
KTMMOB'nin politik, sosyal, teknik
ve ekonomik konulardaki istem ve

görüsleri yetkililere aktarildi.
Özellikle Standartlar Yasasinin

olmayisindan dolayi
"STANDARTLAR ENSTiTÜSÜ"nün

olusum gerekleri vurgulandi. Tüzük
ve yönetmelikleri onaylanmayan
meslek odalarinin tüzük ve

yönetmeliklerinin en kisa sürelerde
onaylani p yasal bir statüteye
kavusturulmalari yönündeki
istemlerimiz dile getirildi.

• 26.5.1992 tarihinde KTMMOB
yönetim kurulu alti kisilik bir heyet
ile, Gazi Magusa'da ikamet eden 24
üyemizin katilimi ile bir sohbet
toplanti si gerçeklestirildi.

G. Magusa'da sosyal ve teknik
hizmetler verebilecek lokal binasinin
saglanmasi için arastirma yapmak

üzere; Mim. Osman Saner, Mim.
ismail Kaleli ve ins.Müh. Servet
Erozan'dan olusan üç kisilikbir komite
olusturuldu.

Komitenin lokal binasi konusunu

degisik sartlar çerçevesinde etüd
ederek yirmi gün içerisinde merkeze
bilgiaktarmalari karari alindi. Daha
sonra mesleki uygulamalara yönelik
üyelerimizden gelen görüsler
çerçevesinde sorunlar tartisildi.

• KTMMOB genel merkez lokali
isletmecilik ve genel düzenleme
açisindan ele alinarak zemin katin
sosyal amaçli, üst kat salonunun
ise teknik amaçlara yönelik
düzenlenebilmesi için 'oka\
sorumlusu Mimar Hasan yücel'in
sorumlulugunda çalismalar baslatildi.

• Mimarca'nin örgütümüz
bünyesinde, gün geçtikce ileri
boyutlara ulasan, gelisen ve sürekli
iyiye dogru degisim gösteren yayin
politikasindan dolayi bugünlere
gelmesinde katki koyan ve koymaya
devam eden herkesi kutlar basarili
çalismalarimizin sürekliligini dilerim.
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Tamer GAZiOGlU

KTMMO Birligi Genel Baskani

TÜRK DEVLETLERi ARASINDA..... "".

1. ILMIISBIRLIGI

KONFERANSi - CEVRE'92Son yillarda, çevrenin gittikçe olara1 basarili olup olamayacagini
kirlendigi, sanayinin çevreye
olumsuz etkiler yaptigi, ekolojik
dengenin bozulmaya basladigi,
ozon tabakasinin zedelendigi,
yagmur ormaniarinin bilinçsiz bir
sekilde kiyima ugratildigi, su ve
havanin büyük oranlarda kirletildigi,
bazi bitki ve hayvan türlerinin yok
olmaya basladigi, yenile
nemeyecek kaynaklarin gittikçe
azaldigi, dünya nüfusunun hizla
arttigi, kalkinma çabalarinin çevre
ile yogun bir etkilesim içerisinde
oldugu, çevre konusunun ulusal
sinirlari asmis oldugu, önlem
alinmadigi takdirde insanligi ciddi
tehlikelerin bekledigi ve benzeri
konular yogun bir sekilde gündeme
getirilmekte ve tartisilmaktadir.
Genelde çevre duyarlilliginin
gittikçe artmasi, çevre konulari ile
ilgili olarak uluslararasi politik,
ekonomik ve bilimsel toplanti,
çalisma ve tartismalarin
yogunlasmasina neden olmustur.

Bunlarin bir sonucu olarak

Dünya Bankasi her yil
yayinlanmakta olan "Dünya
Kalkinma Raporu"nun bu yilki
sayisini çevre konusuna
ayirmistir. Rio de Janeiro kentinde
yapilan, uluslararasi çevre
etkinlikleri, bu güne kadar çevre
konusu ile olarak gerçeklestiriimis
olanlarin en kapsamlisi ve en
beklentilisi olmustur. Bu etkinliklere
tüm dünya ülkelerinden on binlerce
bilim adami, çevreci, basin.
mencubu, çesitli meslek örgütü
temsilcileri ve en üst düzeyde
devlet adamlari katilmislardir. Bu
toplantilardan çevrenin gelecegi
ile ilgili insanligin çok büyük
beklentileri vardir. Alinan kararlara

ve imzalanan sonuç bildirgelerine
ne oranda uyulup uyulmayacagi
ve toplantilarin gelecege yönelik

bizlere zaman gösterecektir.
22-24 Haziran 1992 tarihinde

KKTC'de yapilacak olan "Türk
Devletleri Arasinda 1. ilmi isbirligi
Konferansi - Çevre'92" Çevre ile
ilgili uluslararasi duyarliligin gittikçe
artmakta oldugunun, gelecek
konusundaki endiselerin
yogunlastiginin, Türk devletleri
arasinda bilimsel isbirliginin birçok
çevre sorununun saptanip bunlara
çözüm önerileri üretilecegine
inanildiginin somut bir
göstergesidir.

KONFERANS KAPSAM VE
NiTELiK iTiBARI iLE DiKKATE
DEGERDiR.

istanbul Teknik Üniversitesi,
insaat Fakültesi, Çevre
Mühendisligi Bölümü tarafindan
organize edilen konferansa KKTC,
Türkiye ve diger Türk devletlerinden
katilacak olan bilim adamlari,
kurum ve kurulus temsilcileri çevre
ile ilgili olarak 100'e yakin bildiri
sunacaklardir. Lefkosa Atatürk
Kültür Merkezinde ve onsekiz

oturumda gerçeklestirilecek olan
konferans kapsam ve nitelik itibari
ile dikkate degerdir.

Mesleki uygulama alanlarimizi
ilgilendiren bildirilerin yogunlugu
dikkate alindiginda, bu
konferans in teknik elemanlar için
büyük bir önem tasidigi görülür.
Olanaklar elverdigi oranda
konferans bildirilerinin isteyen
üyelerimize ulastirilmasi için Birlik
olarak çaba gösterecegiz. Ayrica,
üyelerimizi yakindani Igilendiren
belli konularin Mimarca'da

irdelenme olanagi bulacagina
inanmaktayim. Bu baglamda
konferans için hazirladigim bildiri
metnini aynen veriyorum:

KALKiNMIS VE KALKINMAKTA
OLAN ÜLKELER

KALKiNMA VE ÇEVRE

I. Özet:

lr:isanligin refah ve mutlulugu
için kalkinma ne kadar önemli ise
çevre de en az o k~rl~r önemlidir
diyebiliriz. ikisini birbirinden
bagimsiz olarak ele alip incelemek
artik mümkün olamamaktadir.

insanligin kalkinma çabalari ve
ekonomik faaliyetleri çevre
üzerinde olumlu etkilerin yanisira
olumsuz etkiler de yapagelmis ve
bunun baslica sonucu, doganin
dengesinin bozulmasi olmustur.
Birlesmis Milletlertarafindan 1983
yilinda olusturulan Dünya Çevre
ve Kalkinma Komisyonunun 1987
yilinda yayimlamis oldugu rapor,
kalkinma ile çevre olgularinin ne
derece içiçe olduklarini,
birbirlerinden ayri olarak
düsünülemeyeceklerini, insanligin
gelecegi açisindan kalkinmanin
gerekliligi kadar çevrenin
korunmasinin da ne kadar önem

tasidigini israrla vurgulamaktadir.
Çagdas ekonomilerde, üretimi

artirmanin tek hedef haline gelmis
bulunmasi, üretim giderlerinin de
yogun, sürekli ve süratle teminini
gerektirmekte; ancak bu sürecin
yan etkileri üzerinde uzun boylu
düsünülmediginden dogal kaynaklar
da ayni yogunluk ve süratle
tüketilmektedir. Üretim ve tüketim

büyüyüp süratlendigi ölçüde çevre
sorunlari degisik sekillerde kendini
göstermekte, degisik üretim ve
tüketim aliskanliklarinin yer aldigi
kalkinm iS ve kalkinmakta olan
ülkelerde kalkinma ve çevre
etkilesimi degisik boyutlarda yer
almaktadir. Bu nedenle bunlari

birbirinden ayri olarak
degerlendirmek, çevrenin kalkinma
çabalarindan olumsuz yönde
etkilenmesini önleyebilmek için bu
ülke gruplarina düsen degisik görev
ve sorumluluklari belirlemek

gerekir.
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A. Çevre Nedir?
Çesitliyazive eserlerdeçevreolgusu

çok degisik sekillerde tanimlanmis
olabilir. Ancak çevreyi çok kisa ve öz
bir biçimde "doganin ve yasantinin
tümü, herseyi" olarak da
tanimiayabiliriz. Bu hersey içinde
yasadigimizevdir, mahalledir, kenttir,
ülkedir, dünyadir, evrendir. Bizleri
bugün etkileyen veya yarin
etkileyebilecek olan her sey, her olgu
çevre kavrami içine rahatlikla girebilir.
Bunedenle"çevre,doganinve yasamin
ta kendisidir" de diyebiliriz.

B. Kalkinma Nedir?
Kisi basina üretimin artiri lmasi,

üretimde elde edilenlerin adil bir
dagilimla toplumun belirli tüketim
seviyelerine ulastirilarak genel refah
seviyesinin yükseltmesi, kisilerin ve
gruplarinpolitikve ekonomikyasamda
daha fazla söz sahibi olmalarinin
saglanmasi, kalkinma kavrami nin
önemli hedefleri olarak siralanabilir.

ii. Sürdürülebilir Kalkinma:
Kalkinmakta olan ülkelere yönelik

olarak 1980 yili baslarina kadar
gelistirilmisolan kalkinma teorilerinde,
kalkinma ile ilgili olarak olusturulan
komisyonraporlarinda çevre olgusuna
pek rastlanmamaktadir. Uluslararasi
bagimsiz bir komisyon tarafindan
hazirlanan ve Brandt Raporu olarak
da bilinen 300 sayfali k rapor çevre
konusunasadeec bir sayfa ile deginir.
Kalkinmakonusunda uluslararasi bir
üne kavusan ve 1964 yilindan bu
yana besinci basimi yapilan Meier'in
Ekonomik Kalkinmada Önde Gelen
Konularkitabi çevre olgusuna hemen
hemen hiç deginmemektedir.

BirlesmisMilletlerörgütü tarafindan
olusturulanDünya Çevre ve Kalkinma
Komisyonu'nun 1987 yilinda
yayimlanan raporunda ise ana konu
kalkinma ile çevrenin ayrilmaz bir
bütün olusturdugu, dikkatli bir sekilde
korunamamisbir çevrede kalkinmanin
mümkün olamayacagidir. Sürdü
rülebilir Kalkinma kavrami kisaca
Brundlandt Komisyonu olarak da
adlandirilan bu komisyonunun raporu
ile önem kazanmaya basladi. Rapor,
kalkinmaplanlarinda çevre faktörlerini
öne Çikarmayi basardi. Raporda
gelistirilen Sürdürülebilir Kalkinma,
gelecek kusaklarin kendi ihtiyaçlarini
karsilayabilmelerini tehlikeye
sokmaksizin bu günkü kusaklarin
ihtiyaçlarini karsilayabilen, ekosistem
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ile arasindaki dengeyi koruyabilen,
ekolojik açidan sürdürülebilir nitelikte
olan kalkinma olarak tanimlanabilir.

Raporda, yukaridaki amaçlara
ulasabilmek için kalkinmis ülkeler,
kalkinmakta olan ülkeler ve
uluslararasi örgütlereönemli görevler
düstügü israrla belirtilmekte,
kalkinmanin çevre ile uyumlu oldugu
sürece gerçeklestirilebilecegi
vurgulanmaktadi r.

A. Kalkinmis Ülkelerde
Kalkinma ve Cevre
Kalkinmis ülkeler hem kendi

ülkelerindekihem de bu gün kalkinma
çabasi veren kalki nmakta olan
ülkelerdeki dogal kaynaklari yakin
geçmiste sonuna kadar zorlayarak
ekonomik kalkinmalarini gerçek
lestirebilmislerdir.Bu ülkeler, gelismis
teknolojileri ile verimliliklerinimümkün
olduguncaartirmislar,daha az kaynak
tüketerek daha çok ürün elde etme
kapasitesine ulasmislar, uluslararasi
ekonomik ve finans iliskilerini en iyi bir
sekilde kullanarak kalkinmakta olan
ülkelerle aralarindaki kalkinmislik
farkini gittikçe artirmislardir.

Yakin geçmiste, "ekonomik
kalkinma yolunda kaynaklari tüketme
ve çevreyi bozma" süreci yasandigi
için,gelismisteknolojilerinçevreüzerine
yapmakta oldugu olumsuz etkiler söz
konusudur. Kalkinmis ülkelerin bu
günkü çevre sorunlari, ülkelerineki
kaynaklarin tükenmekte olmasindan
çok, gelismis teknolojilerinin kendi
ülkelerindeki çevreye yapmaya
basladigi olumsuz etkiler, yani çevre
kirliligidir.Radyoaktifsizintilar, tehlikeli
kimyasal artiklar, asiri tüketim sonucu
gittikçe çogalan kati artiklar, havanin
ve sularinkirlenmesi,ozontabakasinin
zedelenmesi ve benzeri sorunlar bu
ülkelerdekien önemliçevresorunlarini
olusturmaktadir.Özellikleçevreduyarli
örgüt, kisi ve politikacilarin vermeye
çalistiklari mücadele bu olumsuz
etkileri önlemek veya en az seviyeye
indirmek dogrultusunda olmaktadir.

B. Kalkinmalda Olan
Ülkelerde Kalkinma ve Cevre
Kalkinmakta olan ülkelerin

kaynaklari uzun yillar dolayli veya
dolaysiz bir sekilde kalkinmis ülkelerin
kalkinma çabalarinda kullanilmistir.
Özellikle ii. Dünya Savasi sonrasi ve
1960'1i yillarda bagimsizliklarini
kazanan ülkeler kendi ekonomik
kalkinmalarini gerçeklestirmek için

yogun çabalar harcamaktadirlar.
Teknolojileri yeterli olmadigi için en
önemli zenginlikleri dogal kaynaklari
olmustur. Hizli nüfus artisi, açlik,
egitimsizlik, alt yapisizlik, teknolojik
yetersizlik, issizlik, faizinin
öcIenemeyecegikadarartan dis borçlar
ve benzeri sorunlar,dogal kaynaklarin
sonuna kadarvede plansiz bir sekilde
zorlanmasinanedenolmustur.Gelecek
düsünülmeden ve geri teknolojilerle
verilen bu çabalar sonucu ormanlar
yok edilmis,tarimsal arazilerçöllesmis,
yeralti kaynaklari azalmis, ekonomik
kalkinma için gerekli olan dogal
kaynaklaryok olupgitmeye,baslamistir.

Uluslararasi örgütlerden ve
kalkinmisülkelerdeninsancilyardimlar
yolu ile elde edilen saglik olanaklari
çocukölümoraninidüsürmüs,ortalama
yasam süresini yükseltmis, egitim
siziiktenve kültüreldegerlerdendolayi
nüfus planlamasi çalismalari kismen
basarili olmasina ragmen istenen
sonucu verememis ve sonuçta
kalkinmakta olan ülkelerdeki nüfus
hizla artmaya devam etmistir. Bir
taraftan beslenmek durumunda olan
artan nüfus, bunu karsilayamayacak
derecede yetersiz üretim, faizinin dahi
ödenemedigidis borçlar,diger taraftan
azalmakta olan ancak dis ülkelere
satilarak para saglayabilen veya yerel
olarak kullanili p bazi sorunlara geçici
de olsa çözümler getirebilen dogal
kaynaklar. Sonuçta, çaresizlik
içerisinde dogal kaynaklarin gelecek
düsünülmeden ve ikame edilmeden
yok edilmesi, bugünkü yasam için
gelecegin hiçe sayilmasi sürecinin
hizlani rilmasi gündeme gelmektedir.

Ekonorrlik gelismenin giderek
gelismis ülkeler lehine dönüsmesi,
gelismekte olan ülkeleri içinde
bulunduklarindan daha zor durumlara
sokmustur. Sadece dünya ticaretinin
yaklasik % 75'ini gelismis ülkeler
arasinda oldugunu söylemek bile,
gelismekte olan ülkelerin içinde
bulunduklari zorluklari açiklamaya
yeter. Yabanci sermaye yatirimlarinin
özendirilmesi yolu ile, gelismekte olan
ülkeler, yabanci yatirim yapacak
ülkeleri cezbetmek için yarisirlar. Bu
yaris içerisinde kirlilik yaratma ve
çevreyi tahrip etme özelligi yüksek
olan, kalkinmis ülkelerdeki çevre
standartlari nedeni ile istenmeyen
yatirimlarin kabulü mümkün
olabilmekte, çevre ile ilgili kaygilar,
böyle durumlarda geri planda
kalabilmektedir.
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Bir ülkede çevre koruma için ali nan
önlemler dogrudan dogruya üretim
maaliyetlerinin yükselmesine neden
olmaktadir. Kirliligi önlemeye yönelik
olarak getirilen standartlarin maliyetleri
kisilere ve ülkelere göre farkli farklidir.
Karsilanmamis ihtiyaçlarin nisbeten
fazla oldugu az gelismis ülkelerde çevre
sorunlarinin gözardi edlmesinin
baslica nedenlerinden biri, çevre
korumanin alternatif maliyetinin yüksek
olmasidir. Uluslararasi rekabette

basarili olunabilmesi için üretim
maliyetlerinin düsük seviyelerde
tutulmasi gerekmektedir. Buna ek
olarak kisa dönemde çevre kaygilarini
geri plana birakan ülkelerin, çevre
konusunda kaygili olan ülkelere göre
daha hizli büyüme gösterdikleri bir
gerçektir. Bu ve benzeri nedenlerden
dolayi, kalkinmakta olan ülkelerdeki
kalkinma çabalarinda çevreye gereken
önem ve kaygi gösterilmemektedir.

iii. Kalkinma Kavramlari

1950'Ii yi Ilardan sonra dünyadaki
tüm ülkelerin amaci, batili ülkeler,
özellikle Amerika seviyesine ulasmakti.
Nüfus artmasi, dogal kaynklrin
azalmasi sorunlari henüz ortada yoktu.
Gelisen teknoloji, insanligin tüm
sorunlarini çözecek, tüm ülkeler
ABD'deki refah düzeyine ulasabilecektL
Ekonomik Büyüme Gayrisafi Milli
Hasilada, yani toplam üretimde
saglanan artisla özdes sayilmistir. Her
üretimin nihai gayesi de tüketim
olduguna göre, bir toplum, tüketimini
artirip çesitlendirdigi ölçüde, gelisme
halinde bir toplum olarak kabul
edilmistir. Ancak 1970'1i yillara
varildiginda bu iyimser senaryonun
yürümedigi açik bir sekilde ortaya çikti.
Fakir ülkeler daha da fakirlesmisler,
hizli nüfus artisi kalkinmayi
engelledikten baska, bazi ülkelerde
kitliklarla sonuçlanmaya baslamisti.

Ekonomik kalkinma, kaynaklarin
sektörler arasinda nasil dagitilacagi,
esitsizlik, fakirlik, enflasyon, gümrük
kotalari, dis borç açi klari ve benzeri
kavramlar son 30 yilda kalkinmis ve
kalkinmakta olan ülkeler arasinda yer
lan iliskilerde en çok deginilen konular
olmustur. Dikkat edilecek olunursa son
birkaç yil disinda kalkinma ile çevre
arasinda herhangi bir iliski de
kurulmamis, klasik refah kavraminda,
tabii dengenin gözetilmesinden dogan
çevre kalitesi elemani yer almamistir.

Birlesmis Milletler Örgütleri, Dünya

Banksi, Uluslararsi Para Fonu, diger
uluslarrasi örgütler ve gelismis ülkeler
kalkinmakta olan ülkelere parasal
yardim yaninda, yukarida belirtilen
srunlari çözebilmek için uygulamalari
gerekli programlari da birlikte
vermektedirler. Dünya Bankasinin
1990 yilinda yayinlanan Dünya
Kalkinma Raporu, kalkinmakta olan
ülkelerin tüm ugraslarina ragmen,
karsilasti klari sorunlari çözmekte
basarili olamadiklarini göstermektedir.
Dünya Bankasi Baskani Sn. Conable,
ekonomik büyüme, yatirimveticartte
kalkinmis ülkelerin kalkinmakta olan
ülkelerden çok daha basarili olduklarini
kabul etmistir.

Son otuz yilda, kalkinmakta olan
ülkeler degisik yöntem ve yaklasimlarla
kalkinmayaa çalismislar veya
yönlendirilmislerdir. Bu yaklasimlar ise
degisik dönemlerde degisik sekillerde
gelistirilmislerdir. Genel bir ifade
kullanacak olursak, bir sonraki
yaklasim, bir önceki yaklasimin
amacina ulasmamis olmasindan
kaynaklanmi Stir.

A. Ekonomik Büvüme Yaklasimi
(Economic Growth Approach)
1960'1i yillardan 1970'li yillarin

baslarina kadar, üretimdeki ekonomik
büyümenin sonuçta kitlelere de
yansiyacagi na ve yasam
standartlari ni n yükselecegine
inanilmakta idi. Bu nedenle kisi basina
düsen üretimin yükseltilmesi ana
hedefti. Ekonomik büyümenin gelir
gruplari arasindaki dagilimina,
genelde refahi n yükselip
yükselmedigine önem verilmiyordu.
Sonuçta görüldü ki bu yaklasim
bekleneni veremedi. Ekonomik

büyümenin kismen dahi olsa saglandigi
ülkelerde gelir gruplari arasindaki
uçurum gittikçe artti, refah seviyesinde
beklenen noktalardan çok uzakta
kali ndi. Bu arada kalki nmis ülkeler ile
kalkinmakta olan ülkeler arasindaki

mesafe de gittikçe büyüdü.

B. Temel ihtivaçlarin
Karsilanmasi Yaklasimi (Basic
Needs Appr.)
Bu yaklasimda, ekonomik

büyümenin gerekli oldugu, ancak bunun
düsük gelir grubunda bulunanlarin
ihtiyaçlarini karsilamadigi, genelde
halki n refah seviyesinin yükseltilmesi
için yeterli olmadigi görüsü hakimdL
Ekonomik büyüme yaninda,
gerçeklestirilen büyümenin gelir

gruplari arasi nda esit dagili mi, düsük
gelir gruplarinin sagli k, egitim,
beslenme, konut gibi temel
ihtiyaçlarinin direk olarak karsilanmasi
ana hedefler olarak belirlendi.

Kaynaklarin, üretken tedbir olarak
da nitelendirilebilen, uzun dönemli
ekonomik kalkinma harcamalarindan

kisilarak, geçici veya üretken olmayan
tedbir olarak da nitelendirilebilen, temel

ihtiyaçlarin direk olarak karsilanmasina
harcanmasi da kalkinmakta olan

ülkeler için beklenen sonucu veremedi.

c. Yeniden Yapilanma Yakla~imi
(Structural Adiustment
Approach)
1980'li yillarda, kalkinmakta olan

i:ilkelerin kalki nma hedeflerine

ulasabilmeleri için sosyal, politik ve
örgütsel açidan yeniden bir
yapilanmaya ihtiyaçlari oldugu görüsü
hakim oldu. insan kaynagi nin da
gelistirilerek ülkenin ekonomik ve politik
kararlari ndan söz sahibi olmasi

amaçlaniyordu. Politik ve ekonomik
gücün kitleler arasinda yeterli bir sekilde
kullanilmasi ile kalkinmakta olan

ülkelerdeki problemlere çözüm
bulunabilecegi ne inaniliyordu.

Basari veya basarisizlik dereceleri
tartisma kabul eden ve yukarida çok
kisa olarak deginilen yaklasimlarda,
çevre olgusuna hiç deginilmiyor.
Kalkinmanin çevre ile olan
etkilesiminden, çevreden ne alip
götüreceginden, etkilesimin insanligin
gelecegine yönelik olarak nasil
düzenlenmesi gerektiginden söz
edilmiyor. Bu yaklasimlarda, kalkinma,
kalkinmanin nimetlerinin gelir gruplari
arasindaki dagilimi, refah seviyesinin
yükseltilmesi, kisilerin politik ve
ekonomik kararlarda daha çok söz
sahibi olabilmesi temel amaçlar
niteliginde.

iv. Çevre Kalkinmada
Asamalarindan Nasil Etkilendi
Kalkinma ile çevrenin içiçeligi ve

karsilikli etkilesimi artik herkes
tarafindan kabul edilmektedir.

Kalkinma çabalari çevreden bazi
seyleri, özellikle dogal kaynaklari alip
götürmekte, ekolojik dengeyi
bozmaktadir. Dogal kaynaklari gittikçe
yok olan ve bozulan bir çevre uzun
vadede kalki nma çabalari ni olumsuz
yönde etkilemektedir. Kalkinmaya
çalisirken dogal kaynaklari verimsiz
ve gereksiz bir sekilde harcamamak,
çevreyi ve bu arada biyolojik
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Tablo 1. Ülke Topluluklari Arasinda Nüfus ve Ticari enerii
Tüketimi Karsilastirma Tablosu

üretimde verimliligin yüksek olmasi
nedeni ile uluslararasi rekabet
konusunda,kalkinmaktaolanülkelerde
yasanan önemli sorunlar ortaya
çikmamaktadir. Ekolojik çevre,
toplumdaki çevre duyarliligi yüksek,
ülkeninparasalolanaklariyeterlioldugu
için, çesitli arastirmalar yapilarak ve
önlemleralinarakmümkünolabildigince
korunabilmektedir. Hatta bu ülkeler,
yerel ve uluslararasi çevre örgütleri
araciligi ile dünyayi bütünü ile
ilgilendirençevre sorunlarini yakindan
takip etmeye baslamislardir. Üzon
tabakasi nin yipranmasi, kimyasal ve
nükleer savas tehlikesi doguran
çalismalar, hayvan ve bitki türlerinin
yok olmasi, ilgilenilen bu sorunlarin
basinda gelmektedir.

B. Kalkinmakla Olan Ülkelerdeki
Durum
Kalkinma çabalarinda yeterli

basariyigösteremeyenülkelerdeçevre
sorunlari daha ciddi boyutlar
arzetmektedir. Parasal kaynaklarin
yetersizolusu,hizli nüfusartiSi,fakirlik,
yetersiz egitim, beslenme ve saglik
sorunlari, bu ülkeleri dogal kaynaklari
yok etmeye, insanlarinçevreyikendini
yenileyebilmeyetenegindendaha hizli
kullanmaya zorlamaktadir. Günlük
yasam kavgasiveren bu ülke insanlari
çevreyeverdiklerizararlardan,gelecek
kusaklarin karsilasacaklari büyük
sorunlardan habersiz bulunmak
tadirlar.

Kalkinmakta olan ülkelerde tarim,
ormancilik, balikçilik ve madencilik
faaliyetleri milli gelirin üçte birinden
fazlasini, istihdamin üçte ikisinden
fazlasini ve ihracatin yaklasik yarisini
olusturmaktadir. Tarimsal alanlarin
çöllesmesi, ormaniarin yok olmasi,
yenilenemiyecekyeralti kaynaklarinin

Kaynak: "World Development Report 1990"dan

derlenmistir.

V. Kavnaklarin Tüketimi
Kaynaklarin tüketimi açisindan

olayayaklasildiginda kalkinmis ülkeler
ile kalkinmakta olan ülkelerin degisik
tüketim aliskanliklari içerisindeoldugu
görülür. Gelir seviyesi yüksek olan
ülke insanlari kisi basina daha fazla
kaynak tüketrnek imkani na sahip
bulunuyorlar.

1

\

~

~i

Basina (3)

322

1,086

5,098

Yüzde

Olarak

15.26

19.06

65.68

100.00

Enerji

Tüketimi (2)

928.7

1,159.9

3,996.8

6,085.4

Tablodan da görüldügü gibi
kalki nmakta olan ülkeler nüfusun
büyükbir çogunlugunuteskiletmelerine
ragmen, ticari alandaki enerjinin çok
az bir kismini tüketmektedirler.
Üretilmis mal tüketimi konusunda da
durum pek farkli degildir. Kalkinmis
ülkelerdekibu aliskanliklaridegistirmek,
geriye çekmek veya ayni seviyede
tutmak mümkün olsa dahi, çok uzun
bir zaman süreci gerektirir. Sosyal,
ekonomik ve kültürel yapi geregi
ulasilan bu tüketim seviyesi,
kalkinmakta olan ülke insanlarinin
ulasmakiçingayretsarfettigibir hedettir.
Refah seviyesin yükseltilmesi demek,
bir noktada, daha fazla kaynak
tüketrnek demektir. Yeterli bir
beslenme, gelismis saglik olanaklari,
insanca yasanili r bir konut, elektronik

tüketilmesi, ekosistemine verilen
zararlar,günlükyasamsavasi içerisinde
önemsiz kalmaktadi r.Az dahi olsa bu
ülkelerdeki duyarli kesimler ses
vermeye baslamistir, ancak etkinlikleri
tartismakonusudur. Dogal kaynaklari
sonuna kadar zorlayarak kalki nma
çabalari nda istenen hedeflere
yaklasamayan ülkelerde, devreye bir
de çevre olgusu girince isler daha da
zorlasmaktadir. Tükenen kaynaklar,
artan nüfus, bozulan çevre, gelecek
nesiller için bir Çikmaz niteligine
dönüsmektedir.

Yüzde

olarak

60.90

22.6

16.5

100.0

Nüfus (1)

(1) Milyon olarak

(2) Milyon ton olarak petrol esdegeri.

(3) Kg. olarak petrol esdegeri.

Düsük Gelirli Ülkeler 2,884

Orta Gelirli Ülkeler 1,068

Yüksek Geirli Ülkeler 784

Toplam 4,736

yasamimizi sürdürdügümüz
ekosistemi bozmamak, kalki nma
çabalarinin ilerikiasamalarinda yeterli
dogal kaynagi ve ortami bulmak
demektir.çevre sorunlariyalniz üretim
degil, ayni zamanda tüketim
faaliyetlerindende kaynaklanmaktadir.
Kalkinmis ve kalkinmakta olan
ülkelerdekalkinmaile çevre arasindaki
etkilesimdegisikboyutlardaolduguiçin
sorunlarda farkli farklidir.Sanayilesme
sürecinde tüketim, üretime paralel
olarak ve onun yapisi ve
karakteristiklerine benzer bir sekilde
gelisir. Çevre bozulmasi açisindan
tüketimin birinci önemli yönü, burada
kendini gösterir. Söyle ki, çagdas
ekonomik düzen "tüketim amaciyla
üretim" yerine "üretim amaciyla
tüketim"biçiminibenimsemistir.Baska
bir deyisle, artik zorunlu ihtiyaçlar
yerine, zorunlu olmayan hatta lüks
sayilabilecek ihtiyaçlari tatmin
gayesineyönelmis bulunmaktadir. Bu
egilimbellibirgelismedüzeyindensonra
kaynakisrafina ve çevre kirlenmesine
yol açmaktadir.

A. Kalkinmis Ülkelerdeki Durum
Belirli bir kalkinmislik seviyesine

ulasmis, temel sorunlarinin çogu
çözülmüs, egitim seviyeleri yüksek,
teknolojive iletisimolanaklarigelismis,
parasal kaynaklari yeterli olan
kalkinmis ülkelerde çevreye daha
duyarli bir sekilde yaklasilabilindigini
söyleyebiliriz.Ancak çevre konusunda
bu kadar duyarli olabilen bu
toplumlarin, ulastiklari gelir düzeyleri
nedeniile,dünyanindogalkaynaklarini
en yogun bir sekilde tüketmekte
olduklarida bir gerçektir.Bu ülkelerdeki
çevresorunlari, ülkede bulunan dogal
kaynaklarin yok olmasindan çok,
gelismis teknolojilerin çevreye ve
ekosisteme verdikleri zararlardan
kaynaklanmaktadi r. Çevrenin
korunmasi gerektigi olgusu, gelismis
ülkelerde kamu oyunca genis çapta.
benimsenmis, bu konuda kurulmus
yerel ve uluslararasi örgütler, çevre
kirlenmesine karsi etkin biçimde
faaliyette bulunmaya ve politik
kararlarda rol almaya baslamislardir.
Bu ülkelerde toplum ve kisiler çevre
konularinda duyarli oldugu, yeterli
teknolojikseviyeye sahip olunduguve
gerekli yasal önlemler alinabildigi için
çevre kirlenmesini azaltabilmek
mümkün olabilmektedir.

Dogaldir ki alinan önlemler
üretimdekibirimmaliyetiyükseltir.ncak
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ev esyalari, mobilya, araba ve benzeri
olanaklar geri kalmis ülke insaninin
hayallerini süslemektedir. Milyarlarca
insanin bunlari elde edebilmesi demek

dogal kaynaklarin daha da yok edilmesi
demektir. Bu nedenlerden dolayi
kalkinma ve çevre içiçe ancak
birbirlerinin karsiti gibi görülmektedir.

Vi. Sonuc
Akla, "çevre koruma ile kalkinma

arasinda bir çeliski mi vardi r"
sorusu gelir. Bu sorunun cevabi

tamamiyle, toplumlarin ekonomik
refahtan ve gelismeden ne
anladiklarina bagli bulunmaktadir.
Ekonomik büyümeyi bir zorunluk olarak
gören ülkeler, kendileri ile gelismis
ülkeler arasindaki gelismislik
uçurumunu kapatmaya çalisiyorlar.
Bu hedefe dogru yol almaya çalisirken,
çevrenin korunmasi için alinacak
önlemler için gereken harcamalarin
üretim maaliyetlerini yükselterek
gelisme hizlari ni yavaslatacagi ndan,
uluslararasi rekabete ayak
uyduramiyacaklarindan endise
ediyorlar. Ekonomik büyüme, çevrenin
korunmasi ile ayni zamanda
saglanabilir mi? Sürdürülebilir kalkinma
kavrami, doganin tüketilmeden
kullanimina baglidir. Bir toplumda kisa
vadeli karlar yerine, uzun vadeli ekolojik
degerlerin dikkate alinarak, gelecek
kusaklara olan sorumlulugun da
düsünülmesi gerektigini vurgulayarak,
sürdürülebilir kalkinma kavrami bu

soruya cevap vermeye çalismaktadir.

A. Sürdürülebilir Kalkinma ile
Gelecek NasilOlacak

Maddecilik yerine manevi degerlerle,
bireycilik yerine toplumculukla, mal
biriktirme yerine temiz havasiyla,
suyuyla, yesiliyle yasamin kalitesi daha
iyi olacak. Nüfus dengelenecek,
ekonomiler yenilenebilir enerjiye dayali
olacak. Canli dogal kaynaklar dikkatle
korunarak sürdürülebilir bir biçimde
kullanilacak. Mineral gibi maddeler
"recycling" ile yeniden kullanilacak,
yenilenemeyen kaynaklarin
azalmasindan dolayi meydana gelen
açigi yaratici teknolojiler alternatifler
yaratarak çözümleyecek.

Ormaniar, toprak, tüketilen hayvan
stoklari gibi canli dogal kaynaklar tekrar
üretilerek yokedilmeden kullnilacak.
Yenilenmeleri imkansiz olan madenler

gibi cansiz dogal kaynaklarin
tükenmeden kullani mlari olanaksizdi r.

Bu nitelikteki dogal kaynaklar için

yeniden kullani m (recycling)
saglanacak.

Bir yandan az çevre sorunlari
yarati rken, diger yandan da optimum
bir büyüme hizi gerçeklestiren yeni
bir klakinma stratejisi gelistirilecek.
Hedef mümkün oldugunca az çevre
sorunu yaratan, fakat ekonomik faaliyet
sürecini de sinirlandirmayan bir
birlesim bulmak olacak.

B. Ne Yapilmasi Gerekir
Gelecek için düsünülenlerin

gerçeklestirilebilmesi asli nda çok zor,
ancak tüm insanlik, hep birlikte, bunu
basarmaya mecburdur. Bu müca
delede, kalkinmis ülkelere kalkinmakta
olan ülkelerden çok daha fazla görevler
düsmektedir. Kalkinmis ülkeler,
özellikle tüketim aliskanliklarini
degistirmek, ayri ca kalki nmkata olan
ülke insanlarinin da belirli tüketim

seviyelerine ulasmlarina yardimci
olmak zorundadirlar. insanlik bir bütün

olarak düsünülüyorsa toplumlar
arasi ndaki ekonomik esitsizligin de
ortadan kaldirilmasi gerekir.
Sürdürülebilir kalkinma kavraminda,
bugünkü kusaklar ile gelecek kusaklar
arasi na bir esitlik kavrami söz konusu.
Ancak bugünkü insanlar arasi ndaki
esitsizligin çözümlenmesi de söz
konusu olmalidir.

Kalkinmakta olan ülkelerin mali

kaynak ve teknoloji transferlerine
ihtiyaçlari vardi r. Kalkinma sürecinin
bir parçasi olarak degerlendirilmesi
gereken çevre korumaciigi, gerekli
mali kaynaklar, teknoloji ve çevre
duyarliligi mevcut oldugu oranda
basarili olabilir. Bu yönde yapilacak
çalismalar, içinde bulundugumuz
sorunlari çözmede ve beklenen
hedeflere ulasmada bizlere yardimci
olabilir.

Dogal kaynaklar tüm insanligin hem
bugünkü hem de yarinki ihtiyaçlarina
yönelik olarak degerlendirilmelidir. Bu
gün sefalet içerisinde yasayan
milyarlari bir tarafa birakarak, sadece
gelecek nesilleri düsünmek yanlistir.
Gelecek nesil, hem zengin ülkelerde
yasayan insanlarin hem de fakir
ülkelerde yasayan insanlarin gelecek
nesillerinden olusmaktadi r.
Kalkinmakta olan ülke insanlarinin

sorunlarina çözüm bulmadan gelecek
nesillerin sorunlarina çözüm bulmak
olanaksizdir.

Gelecek için özlenen tabloyu elde
edebilmek için zengin-fakir ayirimi
yapmaksizin tüm insanligin isbirligi

gerekir. insanligin bugünkü ve yarinki
refah düzeyi bu isbirliginin basarili olup
olmamasi na bagli di r. Bu nedenle
gelismis ülke yöneticilerinin ve
insanlarinin, gelismekte olan ülke
yöneticilerinin ve insanlarinin ortak
özveride bulunmalari, çevre faturasini
birlikte ödemeleri kaçinilmazdir.
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Güzelyurt

Gazi Magusa

Y. Müh. Mimar

Artan ILGAR

Derleyenter: Mimar Sergüt HAMiDi

Mimar Funda YEsiLADA

1945 yilinda Lefkosa'da

dogan Artan Ilgar, ilk, orta ve

lisey! Lefkosa'da bitirmis ve
askerligi sonrasinda
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Mimarlik Fakültesini 1973

1974 yilinda Yüksek
Mühendis Mimar olarak

tamamlamistir. 1974 yilinda

Bayindirlik Bakanliginda

basladigi memuriyetine daha

sonra iskan Bakanliginda

devam etmistir.

Girne, Gazi Magusa ve

Güzelyurt'ta iskan Sube

Müdürlügü yapmis 1981

yilinda Sosyal Konut Birimi

kurmakla görevlendirilip bu

birimin sorumlulugunu

üstlenmis ve Lefkosa'da göreve

baslam istir. Sosyal konut

yasasinin tüzüklerinin

çikarilmasindan sonra sosyal

konut ile ilgili proje

çalismalarini baslatmis, tip

projeleri gelistirmistir.
Bugüne kadar KKTC'de

1352 adet sosyal konutun

tamamlanip haksahiplerine

teslimi yapilmis 216 adet

sosyal konutun da yapimi fiilen
sürdürülmektedir.
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1

Gime

Mimari konusunda

görüslerine basvurdugumuz
Ilgar: "Herseyden önce topluma
hizmetin ön planda geldigini
bugüne kadar hizmet verme
imkani buldugu topluma yöresel
ögelerin yogunluk kazandigi bir
mimari sunmaya çalistim.
Yapilacak olan yeni tip sosyal
konutlarda da bu tür ögeleri
kullanmaya gayret göstere
cegim." demektedir.

•••••

,~" YENI UYELERIMIZ

Sayin Üye
Mimarlar Odasi üye kimlik
kartlarinizi tazelemek için iki
adet yeni çekilmis fotografla oda
sekreterligine basvurmaniz rica
olunur.

243
Mustafa KORKUT

Trakya Üniversitesi - 1992
1969-Lefko§a
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GONYELI SPOR KOMPLEKSI PROJESI
Geçtigimiz ayin en flas olaylari ndan biri idi

Gönyeli Spor Kompleksi. Bu kulübün amaci,
alt yapiya önem vererek kendi tesislerinde
sporcu yetistirmek, konuk agirlamak ve en
önemlisiKKTC'yespor alaninda hizmetvermek
idi. Öncelikle Gönyelileri bu düsüncelerinden
dolayi kutlamak isteriz. Ama en önemli gerçek
sudur ki Spor Bakanligi bile daha çok kaynak
ve devlet imkanlari olmasina ragmen
Lefkosa'daki 20.000 kisilik Atatürk Stadyumu
ve digerspor tesislerinizarzor insa edebilmekte
üstelik projenin çizildigi SO'1iyillarin 50-60 yil
geri kalmis malzeme ve teknolojisiyle. Bizim
kanaatimizce daha bu tesis bile

tamamlanamamisken tasarlanacak yeni
tesislerde en çagdas teknoloji ve malzeme
kullanilmali, hizla artan nüfusa cevap verecek
kapasitede yeni semt ve bölge spor
kompleksieri kurulmalidir. Bu konuda
Gönyeli'de yapilan spor kompleks hakkinda
birçok kisiyle söyleside bulunduk.

MiMARCA: Sayin Ömer Bastas siz Kulüp
Yönetim Kurulu Baskani olarak Gönyeli
Spor Kompleksinde hedefleriniz nedir?

BASTAS:ilk amacimiz futbopl sahasinin
çimlendirilmesi idi. Alt yapi sorunu (genç
sporcu yetistirme sorunu) ve buna zemin
hazirlama Futbol sahasinin çimlendirilmesine
ilaveten genç sporcularin çekirdekten
yetistirilmesi hedeflenmisti. Bunun için de
mevcut yeterli olmuyordu. Sporcularin
antrenmanlari kisitli imkanlar içerisinde
yapilm aktadi r.

MiMARCA: Su an kulübünüzde hangi
sporlar yapiliyor?

Ö.BASrAS:FutboldaA takim, A gençtakim,
yildiz ve minikler olmak üzere 4 kategori
bulunmaktadi r.

Futbol, kulübümüzün ana spor dalini
olusturmaktadir.Buna ilaveten yan spor dallari
bulunmaktadir. Bunlar da basketbol kiz-erkek,
voleybol kiz-erkek ve de satranç koludur.

MiMARCA: Sporcularinizin karsilastigi
zorluklar var midir?

Ö.BASTAS: En büyük eksiklik antrenman
için gerekli sahalarin mevcut olmamasidir.
Antremanlar dönem dönem Atatürk
Stadyumunda, okul sahalarinda yapilmasina
ragmen bu tam anlami ile yeterli olmuyor ..

MiMARCA: Mevcut futbol sahasi
hakkinda bize bilgi verebilir misiniz?

Ö.BASTAS:Gönyelifutbol sahasi 1967'lerde
yapildi. Zaman zaman tadilat yapilmasina
ragmen günümüz kosullarina göre yeterli
olmamaktadir. 1967'lerde futbol sahasi
Gönyeli'nin disinda yapilmisti. Zamanla,
yerlesim birimlerinin buraya gelmesiyle
Göriyeli'nin içinde kalmistir. Bunu göz önünde
bulundUrarakGöriyeli futbol sahasi ve çevresini
çagdas daha kullanisli bir hale getirilmesi
amaci güdülmüs ve böyle bir projenin
hazirlanmasinda bu fikir bizeisik tutmustur.
Bize göre böyle bir projenin hazirlanmasi
gelecege, gençligeverilen en güzel hediyedir.
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MiMARCA: Projenin gerçeklesti
rilebilecegine inaniyor musunuz?

Ö. BASTAS: Gerçeklesmesi için inancin
önce bizde olmasi gerekmektedir. Biz bu
inançla dopdoluyuz. Azmin, hirsin gayretin
bizlerle birlik oldugunu biliyoruz. Bazi kesimler
bu projenin bir hayal ürünü oldugunu
söylemesine ragmen gerçeklestirilecegini ve
bunun savunmasini genel kurulda da ortaya
koyup bu proje için bir ekip kurmayi
amaçliyoruz.

MIMARCA: Projenin hazirlanmasinda
kimlerin katkisi bulunmaktadir?

Ö. BASTAS: Projenin hazirlanmasinda
yaptigimiz girisimler sonucunda Sn. Hasan
YUMUK beyinbüyükkatkilanylaSehirPlanlama
Dairesine tevdi edilmistir. Huzurunuzda Sn.
Hasan Yumuk Bey'e, Sehir Planlama Dairesi
Müdürve personelinetesekkürederim.Özellikle
Mimar Emre Günce Hanima projeyi hedefine
yakin biryere getirilmesi için gösterdigi çaba
ve ugras için bir kez daha tesekkür etmek
istiyorum.

MiMARCA: Projenin uygulamasi geciktigi
takdirde günümüz kosullarina aykiri
düsebilecegi inancindayiz. Bu konudaki
görüslerinizi alabilir miyiz?

Ö.BASTAS:Ana hedeflerinden sapmadan
proje mimarinin da görüsleri alinarak
teknolojideki gelismelere,çagdas malzemelere
yer verilebilir. Bu konuda esnek davranacagiz.

MiMARCA: Size göre projenin eksik
taraflari var midir?

Ö. BASTAS: Bildiginiz gibi çim sahalarin
uzun ömürlü olabilmesi için maksimum haftada
1 kez kullanilmasi gerekmektedir. Bu durum
projede antrenman sahasinin eksikligini
gündeme getirmisoluyor.Projeninuygulanmasi
tamamlanana kadar bos veya hali araziler
üzerindendevlettentekrar bunun saglanmasina
gidilecektir. Aksi takdirde çim saha için
harcanacak paraya yazik olacaktir. Bunun
saglanmasi ve imkanlar gelistirildigi takdirde
çim saha yalniz maç esnasinda kullanilacaktir.
Bu yüzden Atatürk stadyumunun çimlerinin
mahvOldugunugörüyoruz.Alt yapi eksikliginden
çimlenme hedefine ulasamiyor. Zaman
asiminda bunun organize edilebilecegi
inancindayim.

MiMARCA: Sayin Emre Günce bize proje
hakkinda kisaca bilgi verebilir misiniz?

E. GÜNCE: Proje'de ilk hedef mevcut
futbol sahasini n çimlendirilmesi idi. Yan spor
dallari için bir ihtiyaç programi belirlendi.
Fakat uzun vadede proje düsünülünce ilk
hazirlamis oldugumuz ihtiyaç programinin
yetersiz oldugunu gördük ve buna konaklama
tesisini de ekleyerek kisitli alanda maksimum
çözüme gidildi. Kisitli alan projenin oturmasini
çok zorlamistir. Yine de imkanlar elverdigince
tüm fonksiyonlar projeye dahil edlmistir.

Projeyi 6 ana grubaayirmak mümkündür.
1) Mevcut futbol sahasinin çimlendirilmesi

ve ilave trübün projesi

2) Tenis kulübüne ayrilan akar.
3) Tenis, basketbol, voleybol hali sahave

civari

4) Yari olimpik yüzme havuzu ve tesisi
5) Konaklama tesisi ve civari
6) Otopark ve çevresi
1- ilave tribünle birlikte sahanin seyirci

kapasitesi 3100 kisiye çikarilmistir. Mevcut
futbol sahasi çimlendirilecek ve sulama
ihtiyaçlari mevcut bulunan su deposundan
saglanacaktir. ilave tribünlerin altinda depo
ve genel WC'Ier yapilacaktir.

2- Tenis kulübüne ayrilan alanda 2 adet
tenis kortu, 2 adet tenis çalisma duvari,
teniscilere soyunma giyinme odalari ve de
izleyiciler için tribünler bulunmaktadir.

3- Basketbol, voleybol ve hali saha futbolcu
hakem soyunma odalari, genel WC'ler
kondisyon salonu ve bekçi odasi ile iç içe
çözümlenmistir. Futbolcu hakem soyunma
odalarinin girisleri seyircilerden bagimsiz,
futbolcu ve hakem soyunma odalari da kendi
içlerinde birbirlerinden bagimsiz olarak
tasarlanmistir. Ev sahibi futbolcularin soyunma
odalarinda rahatlama havuzu da
bulunmaktadir.

Genel WC'ler yan spor dallarina ayrilan
bölümde tüm izleyicilerine hitap etmektedir.

Kondisyon salonunda disa ve içe dönük
büfe bulunmaktadir. Kondisyon salonu belirli
günlerde üyelere olmak üzere aerobik ve
aletli çalismalara imkan saglayacaktir.

Bekçi odasi tesisin girisinde olup tüm kontrol
bu noktadan saglanacaktir.

idari bina tüm kompleksin yazismalarini
ve kontrolunu asglayarak personel ve idare
amirine hitap edecektir.

4- Yari olimpikyüzme havuzunun ebatlari
2Sm x 13 m derinligi ise 2 m ile 5 m arasi nda
olacakti r.Yüzme havuzuna hitaben kabinler,
oturma grubu, dus ve WC'ler bulunmaktadir.
Bu bölüm ayri bir isletmeye de verilebilecek
sekilde tasarlanmistir.

5- Konaklama tesisi 2 tip kat zem in kat ve
bodrum (Lokanta) katindan olusmaktadir.
Konaklama tesisi 32 kisiliktir. Zemin katta
konaklayacak sporcu ve idareciler için gerekli
birimler, bodrum katta ise tüm komplekse
açik bir lokanta düsünülmüstür.

6- Otopark arazinin imkan veridgi ölçüde
161 normal araba parkyeri ve S adet de
otobüs park yerinden olusmaktadir.

Projenin toplam maliyeti yaklasik 12 buçuk
milyar olarak kesfediimistir. Projenin ilk etapta
gerekli olan bölümleri hazirlanmistir. Detay
ve betonarme kisimlar ise hazirlanmaktadir.
Proje hakkinda daha genis bilgi
yayimlayacagimiz kitapciktan ve Sehir
Planlama Dairesinden elde edilecektir.

MiMARCA: Bu projenin hazirlanma
kara"ni kimler almisti?

Ö.BASTAS:Böyle bir proje kesinlikle ihtiyaç
vardi. Yetersiz imkanlardan dolayi sporcularda
sakatlanmalar oluyordu. Bu görüslerbizde bir
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hedef olusturdu. Genel kurulda bu çalismayi
yapacagimiza dair vaatte bulunduk. Tüm
üyelerdenaldigimiz destek bizde güç olustudu
ve de 8 ay içerisinde projeyi hazirlatip bu
asamaya getirmis olduk. Bundan sonrasi ise
en zor olan kisim. Finans ve projenin hayata
geçiriim esidir.

MiMARCA: Yan tesisler ve camping
konaklama ne amaçla projeye dahil
edilmistir?

Ö.BASTAS: ileride yapilacak uluslararasi
spor etkinliklerinde böyle bir tesise ihtiyaç
duyulacagi inancindayim. Günü gelince bugün
yanlis düsünenle de bu projenin gerekliliginde
hemfikir olacaklardir. Zaman zaman ülkemizi

ziyaret eden kulüpler (kamp çalismalari) için
bu tesisin çok gerekli oldugu inancindayim.
Bu gibi kisilerin, kulüplerin konaklamalari
devletimize maddi açidan çok büyük külfet
yaratmaktadir. Konaklamatesisi birtakim ve
teknik ekibinin konaklamasina olanak

saglayacaktir.
MiMARCA: Yan spor dallari hakkinda

biraz bilgi verir misiniz?
Ö. BASTAS: Yan dallarda aktif izleme ve

katilim,olusma henüzyenidir.Zaman asiminda
bunlara da ihtiyaç hissediidi. Bu spor dallannin
alt yapisini olusturmak için de bu projeye
dahil edilmistir.

MiMARCA: Yari olimpik yüzme havuzu
hakkinda neler düsünerek bu projeye dahil
ettiniz?

Ö. BASTAS: Bu tesisin Lefkosa ve civari
için ihtiyaçoldugu inancindayim. Havuz sadece
su sporu için degil çift maksatli olarak
kullanilmasi düsünülmüstür. Organizesine
yapilma asamasinda karar verilecektir.
Gerekirse ayri bir isletme olarak da
kullanilabilecektir.

MiMARCA: Bildiginiz gibi yüzme aninda
insan debisinin fazla olmamasi
gerekmektedir. Bu konuda ne
düsünüyorsunuz?

Ö. BASTAS: Eger havuz ve tesisleri bir
isletmeye verilirse bunun kontrolu görevlilerin
egitimden geçerek kullanmasina izin
verilecektir. Hastaliklarin bulasmamasi için
halkin bilinçlendirilmesi gerekmektedir ve
bunun için halka gerekli uyarmalar yapilacaktir.

MiMARCA: Tenis kortlarinin protokolu
hazirlandi mi?

Ö. BASTAS: Protokolu hazirlanmistir ve
ileriki günlerde imza edilecektir.

MiMARCA: Projenin hayata geçirilmesi
uygulanmasi için gerekli finansmani ne
tür yöntemlerle elde etmeyi
düsünüyorsunuz.

Ö. BASTAS: - Devletin ilgili birimleri
- Piyangolar
- Kurum ve kuruluslarin katkisi
- En önemlisi sporsever halkimizin katki

ve destegi ile Kompleksin hayata geçirilmesi
için bir komite olusturmayi düsünüyoruz. Bu
komite projeyi gerek yurt içi gerekse yurt
disinda tanitarak görüsmelerde bulunarak
büyük holdinglerden,büyük spor kulüplerinden
TC hükümetinden ve gerekli yetkililerden izin
alinarak ada çapinda büyük bir pyango
düzenleyerek saglamak amacindadir. Buna
ilaveten büyük bir reklam kampanyasi
hazirlayarak (piyango için) piyangoyu cazip
ve tesvik edici hale getirip bunun gelirini bu
projeye dahil etmek düsüncesindeyiz.
Hazirlayacaimiz kitapcigin önsöz kisminda
devlet büyüklerimiz gerekli yardimin
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yapilacagina iliskin sözleri içermektedir.
Bu projenin finansman bulup en erken

zamanda hedefine ulasacagi inancindayim.
Tesekkür ederim.

MiMARCA: Sn. Hasan Erhan bir mimar

olarak Gönyeli Spor Kompleksi için
görüslerinizi alabilir miyiz?

H. ERHAN: "Olmak ya da olmamak" veya
"Çanlar kimin için çaliyor"du.

Shakespeare ve Ernest Hemingway'in
romanlarindan iki tümce. iksisi devarla yoku
ayiran noktayi veriyor. Biz (KTMMOB) simdi
bu noktanin yok tarafina kaymis durumdayiz.
Bu iki klasik eserinverdigi çerçevede kendimizi
(KTMMOB) arayip bulmaliyiz. Olmak ya da
olmamak demek; ya var olacagiz, ya yok
demektir. Yok olamayacagimiza göre, var
olmanin yollarini bulmaliyiz. "Çanlar kimin
için çaliyor" denince de düsünelim. Çanlar
bizim (KTMMOB) için çaliyordu.

MiMARCA: Acaba bu edebiyat örnegi
ile Gönyeli Spor Tesislerinin baglantisini
belirtebilir misiniz?

H. ERHAN: Gönyeli Spor Kulübü bugünkü
degerle oniki buçuk milyarliktesisin projesini
Planlamave insaat Dairesineyaptirdi. ikibinden
fazla KTMMOB üyesini ve bu üyelerin yasama
haklari bir tarafa atilara Planlama ve insaat
Dairesi bu saf disi yapma hareketini devamli
yapmaktadir. Toplumun beyin takiminin
topluma yapacagi katki engellenmektedir.
Bu arada bu takimin yasamasi da riskeatilarak,
serbest piyasa ekonomisi benimsenmisken
devlet isletmelerine dayali siyasi rejimler bile
çökerken nasil ohtyorda bizde topluma hizmet
kamu görevi olarak yerine getiriliyor? Yoksa
ülkemiz kapitalizmden sosyalizme mi geçiyor?

MiMARCA: Proje, Planlama ve insaat
Dairesinde degil, Sehir Planlama Dairesi
bünyesinde ve denetiminde hazirlaniyor.

H. ERHAN: isin bu yönünü bilmiyordum
ama yine de bu tür projelerin serbest piyasada
tartisilarak gerekirse yarisma ile çizdirilebilir
inancindayim.

Bizler KTMMOB'nin tüm üyeleri mimariyla,
mühendisiyle topluma var oldugumuzu
gösteremedik. Göstermek istesek de inandirici
olmayiz. Nasilolalim? Kendi varligimizin
sembolü olan amblemi bile tasarlayamadik.
Toplum bizden önde gidiyor. Topluma bizim
vermemiz gerekirken toplum bize veriyor.
Asalak olmaktan vazgeçelim.

Biz galiba "Düsünüyorum, o halde varim"
düsüncesi ile hareket ediyoruz. Zamanimiz
da sadece düsünmek öncülük etmeye yetmez.
Öncülük iddiamiz da yok demek istiyorsak,
kendimize çalisma alani yaratma nedisesi ile
daima birbirimizin bogazina sarilmaya
mahkumuz.

Çanlar çoktan çaldi. Var olmak için düsünce
yetmez.

MiMARCA: Sn. Hasan Konusur, öncelikle
bir taraftar olarak bir insaat mühendisi
gözüyle spor kompleksinin yapilabilirligi
hakkinda görüslerinizi alabilir miyiz?

H. KONUSUR: Bence Gönyeli Spor
kompleksi büyük idealdir. 27 Mayis 1992
tarihinde basina ve kamuoyuna tanitildi.
Oradan bildigimiz kadariyla proje 12-13 milyar
liraya malolacagi tahmin edilmektedir.

Bu kadar büyüklükte bir kompleksi bugün
KKTC hükümeti yapip hayata geçirememistir.
Oysa Gönyeli camiasi bunu basaracak güçte
ve inançtadir. Geçmiste bunun örnekleri vardir.
iste bugünkü kulüp binasi, iste ilkokula

kazandirilan kapali sporsalonuve iste 3-4 ay
gibi kisa sürede bitirilen futbol stadyumu. Bu
ayilan projelere devletin de katkisi vardir
elbet. Ancak, Gönyeli halkinin ve Gönyeli
Spor Kulübüne gönül vermis olan insanlarin
kendi öz emekleri ve parasal katkilari, ayri ca
hepsinden de önemlisi inançlari hiç de
küçümsenemez.

Bugün için bÖylebir projeyi gerçeklestirecek
parayi bir arada bulmak mümkün degildir. Bu
nedenle proje kisim kisim ele alinip
gerçeklestirilmelidir. Örnegin tribünlerin seyirci
kapasitesi bugün için yeterli kabul edilip,
ilave tribün yapimi sonraya birakilarak sahanin
çimlendirilmesi öne alinabilir. Daha sonra da
önem sirasina göre diger tesisler yapilabilir.
Böylelikle bir müddet sonra proje tamamlanmis
olur. Bugün için böyle bir projenin gereksiz
oldugunu düsünenler olabilir. Ben bunun aksini
düsünüyorum. Eskiden beri Gönyeli halki
spora asiktir. Geçmiste birçok dallarda birçok
sampiyonluklari, Kibris çapinda dereceleri
vardir. Futbol Federasyonunun "1" numarali
lisansina sahip sporcunun Gönyelili oldugunu
söylersem bilmem baskasözegerekvarmi?

iste sporla böylesine iç içe yasayan bir
camiaya böylesi bir kompleksin gerekip
gerekmedigini okurlara birakiyorum. Son olarak
bu projeyi toplumumuza kazandirmak
Günyeli'nin basarabilecegi bir istir. Büyük isleri,
büyük kulüpler basarir. Gönyeli'nin büyüklügü
ise tartisilmaz. Öyle ise "Haydi Gönyeli siva
kollari" diyecegim.

MiMARCA: Sn. Osman isegüven, bir
insaat mühendisi ve Gönyeli Spor Kulübü
yönetim kurulu üyesi olarak bu kompleksin
yapilabilirligi ve amaçlari hakkindaki
görüslerinizi alabilir miyiz?

O. iSEGÜVEN: Olumludur. Yeri de
uygundur. Kisim, kisim yapilabilecegine
inaniyorum. Öncelikle tenis için ayrilan yer,
Gönyeli Tenis Kulübüne 15 yilligina kiralandi,
Yedi yilda bitirmeksartiyla kazi islerinebaslandi.
iki yil içinde saha çimlenmesi ve hali saha
yapilmasi düsünülmektedir. Basarinintemeli
alt yapidir ve kulüp olarak bunu saglamak
hedefi ile yola çikilmistir. Alt yapi sadecek
kulübümüze degil, genelde KKTC sporuna
katki koyacaktir.

MiMARCA: Teknik kisilerin yanisira
Gönyeli eski kulüp baskani Sn. Niyazi
Çagaloglu, futbolcu Mehmet Amcaoglu ve
Memur Sarper Özdoga'ya kompleks
hakkinda görüslerini sordugumuzda
verdikleri yanitlar:

N.ÇAGALOGLU:Proje olumluve en uygun
düzeydedir. Gönyeli camiasi olarak toplumun
dad estegiyle yine topluma bir hizmet
sunulmaktadir. Basarinin temeli alt yapidir.
Herseyi devletten beklemeden sarfedilecek
çaba için tüm halkimizin desteklemesini
temenni ederim.

M. AMCAOGLU: Parasal yönden imkan
bulunursa yapilabilecegine inaniyorujm. Bu
da aynizamanda köylününbirlikve beraberligine
baglidir. Bu tesisler tüm KKTC sporuna çok
sey kazandiracaktir.

S.ÖZOoGA: Uzun vadede yapilabilecegine
inaniyorum. Çünkü Gönyeli halki bu tip projeleri
yapabilecek olgunluk ve kapasitededir. Genis
kitlelere spor yapma olanagini saglayacaktir.

MiMARCA: Gönyeliler bu kompleks için
dilbirligine varmislar. "Yapilmalidir ve
yapabilecegiz".

Önümüzdeki sayilarda Gönyeli Baraj
Göleti Projesi ile iligili söylesimiz yer alacak.
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Derleyenler: Y.Mimar Hasan YÜCEL

Y.Seh.PI. Yesim FERiDUN

...
BIR AÇiK OTURUMDAN IZLENIMLER ...
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,
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29 Mayis 1992 tarihinde Atatürk
Kültür Merkezinde gerçeklestirilen
"Çevre 92" açik oturumu ülkemizde
yapilan diger benzer toplantilarla
karsilastirildiginda oldukça ilgi
gördü. Yesil Baris Hareketinin
düzenledigi ve mimar Yücem
Erönen'in yönettigi oturuma su
konusmacilar katildi:

1. Girne Belediye Baskani
Mehmet Ayder

2. Devlet Kimya Laboratuvariari
Müdürü Ayse Cosar

3. Çevre Dairesi Müdürü Ahmet
Keskin

4. Sehir Planlama Dairesi Müdürü
Ahmet S. Örek

5.. Mimarlar Odasi Baskani
Hüseyin inan

6. Tabipler Birligi Baskani Dr.
Rifat Siber

7. Ziraat Mühendisleri Odasi

Baskani Erbil Enginol
8. Veteriner Hekimler Birligi

Baskani Tahsin Ugursal
9. Çiftçiler Birligi Baskani Hüseyin

Gültekin

10. Yesil Baris Hareketi Baskani
Boysan Boyra

Çevre kirliligi konusunda
gelismekte olan duyarlilik
konusmacilara yöneltilen sorularin
çoklugundan ve hemen hemen her
sorudan sonra salonda baslayan
tartismalardan anlasiliyordu.
Gerek kavramsal gerekse son
günlerde dünyada ve ülkemizde
yasanan çevre kirliligi ile ilgili pek
çok konunun islendigi açik
oturumda, yaln izca konusmacilar
ve izleyiciler arasinda degil,
konusmacilarin kendi aralarinda
da tartismalar oldu. Son yillarda
özellikle batida gelisen yesilci
hareketin basini çeken Green
Peace Örgütünün bir anlamda
KKTC versiyonu olan Yesil Baris
Hareketinin ve simdiye kadar bu
konuda çaba sarfeden kurum ve
kuruluslarin çevre kirliligi ile ilgili

duyarliligi gelistirme konusunda
belli bir kamuoyu yaratmayi
basardigi, toplantinin açis
konusmasini sekiz yasinda bir
çocugun yapmasi, çevre kirliliginin
bedelini ileriki nesillerin ödeyecegi ni
ortaya koymasi açisindan oldukça
anlamliydi. ..

Toplantida ilk konusmaci olarak
söz alan Girne Belediye Baskani
Mehmet Ayder dogadaki dengenin
bilinçli veya bilinçsiz bir sekilde
ama genelde insan eliyle
bozuldugunu ve insanligin üzerine
"çevre sorunlari" olarak geldigini
vurguladi ..

Çevre sorunlarini yaratan
faktörleri kentlesme ve sanayilesme
olarak belirten Ayder, kentlesme
sonucunda artan yogunlukla
insanlarin toplu olarak yasadiklari
yerlerde çarpik yapilasmalarin
olustugunu, sanayilesme sonu
cunda da büyüyen tüketimin geride
biraktigi kati-sivi ve gaz halindeki
atiklarin tüm insanligin gündemine
girdigini belirtti.

Çevre sorunlarinin önce yerel
olarak basladigina, sonraboyutun
giderek büyüdügüne, uluslararasi
ve evrensel hale geldigine dikkat
çeken Ayder, yerel yönetimlere
bu sürecin ilk asamasinda yer
almalari nedeniyle çevre kirliligi ile
savasma konusunda önemli
görevler düstügünü belirtti. Yerel
yönetimler olarak çevre sorunlari
ile mücadeleye önce çevreyi
olumsuz yönde etkileyen
etmenlerin ortadan kaldirilmasi

ile basladiklarini, daha sonra
çevredeki kosullarin iyilestirilmesi
için birtakim gelistirme, iyilestirme
tedbirleri uyguladiklarini anlatti.

Daha sonra söz alan Devlet

Kimya Laboratuvariari Müdürü
Ayse Cosar KKTC ölçeginde pek
çok dezavantaja karsin çevremizi
olusturan hava, toprak ve suyun
simdilik- endise verecek boyutlarda
kirlenmedigine inandigini

belirterek, esas kirliligin doganin
dengesini bozarak insan sagligini
etkileyen kimyasal, biyolojik,
nükleer kirlenme ve ayni zamanda
düzensiz ve alt vapisiz
kentlesmenin getirdigi kirlenme

oiaugunu vurguladi. KKTC'de esas
üzerinde durulirlasi gereken çevre
kirliliginin; kanalizasyon ve aritma
yetersizliginin neden oldugu ve
zaman zaman içme ve kullanma
sularinda görülen bir kirlilik
oldugunu söyledi. Özellikle Lefkosa
surlar içi yerlesim bölgelerinde
1991 yilinin ilk 4 ayinda büyük
problemlerle karsilasildigini, bu
sorunlari devlet laboratuvari,
Çevre Dairesi, Saglik ve içisleri
Bakanliklari ve diger ilgili devlet
kuruluslarin iözenli çalismalari ile
çözdüklerini belirten Cosar buna
ragmen zaman zaman içme ve
kullanma sularinda plansiz ve
altyapisiz kentlesmenin getirdigi
kirlenmeler de saptadiklarini
söyledi ..

Çevre kirliligi olusumu ve artisini
önlemek için her bireyin kendi
seviyesinde egitilmesi gerektigini
savunan Cosar yasalardaki yetki
karmasasinin da giderilmesi
gerektigini belirtti.

Toplantida üçüncü konusmaci
olarak söz alan Çevre Dairesi
Müdürü Ahmet Keskin çevre
sorunu temelinde ülkemizde bir

nemelazimcilik, bilinçsizlik ve
egitimsizlik oldugunu, bunun
ortadan kaldirilmasinin sadece

yasalarla olamayacagini, halkin
katiliminin mutlaka saglanmasi
gerektigini belirtti.

Çevre Dairesi olarak Çevre
Yasasi altinda yer alantüzüklerin
hazirlanmakta oldugunu, bunlara
örnek olarak 375 sayili havada,
suda ve topraktaki kirlilikleri ve
standartlartüzügünü 75 sayili ses
ve gürültü tüzügünü ve kati atik
tüzügünü gösterdi.

Daire olarak üretim, planlama,
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projelendirme ve bilinçlendirme
çalismalarina devam ettiklerini
belirterek KKTC 'de önemli oranda
çevrekirliligiolmadigina, ancak tehlike
zillerinin çalmakta olduguna, gerekli
tedbirlerin alinmamasi durumunda

batidaki sanayilesmis ülkelerdeki
çevre sorunlarinin ülkemizde de
gündeme gelecegine dikkat çekti.

olan kalp-damar sertligi türü
hastaliklar oldugunu savundu.

Bu hastalik gruplari için etken
olabilecek çevre kirliligi faktörlerinin
basinda sigaranin çok önemli bir yer
tuttugunu belirten Dr. Siber
entellektüel düzeyi yüksek ancak
saglik bilinciyetersiz bir toplum olarak
"Kisisel Çevre Kirliligi" diye
tanimlanabilen ancak özde "Çevre

Daha sonra söz alan Sehir Kirliligi"arzeden sigaraya karsi önlem
Planlama Dairesi Müdürü Ahmet S. alma zorunlulugunun altini çizdi.
Örek çevreyi sosyal, kültürel, Ziraat Mühendisleri Odasi adina
ekonomik, psikolojik ve teknolojik toplantiya katilan Erbil Enginol
boyutlari olan bir iliskiler sistemi ziraatçilerin çevre kirliligini önlemede
olarak tanimladi. Endüstrilesme ve üstlenmeleri gereken görevlerden
kentlesme olgusu ile insan-doga- sözederek KKTC'ye ithal edilen zirai
kaynaklar arasindaki ekolojik ve ilaçlarin zararli etkilerinin önceden
ekonomik dengelerin bozuldugunu arastirilmadigini ve bu itaçlarin
belirtti. Sinirsizbirgelismenin çevre kontrolsuz ve kaçak olarak
ve canlilar üzerindeki olumsuz kullanilmasinin çok zararli sonuçlar
etkilerinin kentlerin planlamasinda dogurdugunu belirtti..
dikkate alinarak özellikle endüstriyel Zirai mücadelede ürünlerde
ve teknolojik yatirimlardan önce meydana gelen ilaç kalintisini tesbit
projelerin "Çevre etkilesim edecek kalinti analiz laboratuvarinin
raporlarinin" hazirlanmasi ve tarimsal arastirma merkezinin
gerekliligini ortaya koydu. kurulmasi gerektigi üzerinde durdu...

Örek, planlamada tarihi kent Veteriner Hekimler Birligi Baskani
dokusu ve kültür mirasinin Tahsin Ugursal ise konusmasinda
korunmasi ile çevre standartlarinin çevre sorunu yaratan ve insanlara
yükseltilmesi, daha temiz hava, su, da geçebilen hayvansal hastaliklar

~k ve daha çok vesil ve hakkinda bilgi vererek bu konudaki
rekreasyon alanlari saglama gibi yasal eksikliklerin giderilmesi ve
politika ve hedeflerin özenle gerekli önlemlerin süratle

- qözetilmesi ®rekliligini vurquladi. ~ uygulamaya konulmasi gerektigini
Sehir Planlama Dairesininbu yöndeki vurguladi.
etkin çalismalarinin mali politikalari Çiftçiler Birligi Baskani Hüseyin
ve fiziki kararlardaki, kamu ve özel Gültekin, kanalizasyon, agaç kiyimi,
yatirimlari, Devlet Planlama Örgütü su sorunu konularindaki görüslerini
tarafindan belirlenen kalkinma dile getirerek, genç nesillere çevre
planlari hedef ve ilkelerini etkileyerek, sevgisinin okullardan baslayarak
ülke kaynaklarina çevre boyutunda verilmesini önerdi.
akiicilolarak yön verecegini belirtti... Çevreciligin sözde kalmamasini

Açik oturuma Mimarlar Odasi isteyen Gültekin, bugünden elele
adina katilan Hüseyin inan mimari vererek yesil, güzel ve saglikli bir
anlamda çevre kirliliginin en önemli çevre yaratilmasi için gayret
nedenlerinden olan çarpik gösterilmesini istedi.
kentlesmeden mimarlarin sorumlu Toplantida son olarak söz alan
tutulamayacagini ve mevcut Yesil Baris Hareketi Baskani Boysan
yasalarin degistirilmesi gerektigini Boyra ise çevre sorunlarinin
ifade etti. çözümünde en önemli unsurun

Tabipler Birligi Baskani Dr. Rifat bireylerin duyarliligi ve sorunlara
Siber ise saglikli toplum yaratmada sahip çikabilmesi oldugunu belirterek,
çevre ve saglik bilincinin birbirini çevre. sorunlarinin ders olarak
bütünleyenkavramlaroldugunu saglik okullara muhakkak girmesi gerektigini
konusunda günümüzde ölüm belirtti. KKTC'deki sorunlari:
nedenlerinin eskiden oldugu gibi Yasaklanamis tarimsal ilaçlarin
bulasici hastaliklar degil, çevre ile kullanilmasi, kimyasal katki
yakin iliskisi olan kanser ve yasam maddelerinin denetimsizligi, içme
biçimi ve beslenme ile yakin iliskisi sularindaki kirlilik sahillerin
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parsellenmesi ve kirlenmesi, agaç
kiyiminin önlenememesi, bilinçsiz
avlanma, hayvan barinaklarinin
yerlesim bölgelerinden disariya
çikartilamamis olmasi, pet sise ve
plastik kullanimi, tarihi ve kültürel
mirasin yeterince korunamamasi
olarak si raladi.

Bütününe bakildiginda
düzenlenenaçik oturumu KKTC'de
çevre kirliligi geri dönülmez
boyutlara ulasmadan toplumun
egitilmesi yönünde atilan bir adim
olarakdegerlendiriyorveYesilBaris
Hareketini bu oturumu
düzenlemesinden dolayi
kutluyoruz.

Ancak böylesine yeni ve moda
olmaya aday bir kavrami topluma
tanitir ve benimsetmeyeçalisirken
"Terminolojinin" dilimize dogru bir
sekilde yerlestirilmesi gerekliligine
dikkat çekmek istiyoruz. Yalnizca
bu açik oturumda degil, bugün
KKTC'de çevre sorunlari ile igili
tartismalarin yapildigi pek çok
ortamda,gazeteve dergilerdeçikan
yazilarda bir kavram karmasasi
yasanmatadir. "Çevre" gibi çok
kapsamlibir sözcük, kavramhenüz
tam olarak yerlesmedigi ve
sindirilmedigi için zaman zaman
soru isaretleri birakan bir biçimde
kullanilmaktadir.

Bu kavram karmasasinin önüne
geçmek için konunun gündeme
geldigi ortamlarda "Çevre"
sözcügünün tanimi iyi yapilmali,
Ahmet S. Örek'in de degindigi gibi
"Dogal Çevre" ile "Yapilasmis
Çevre"nin birbirinden farkli
kavramlaroldugu her seydenönce
göz önüne alinmalidir. Bunun
ötesinde "Çevre Kirliligi", "Çevre
Planlamasi", "Çevre Tasarimi",
"Çevre Korumasi" vs gibi pek çok
boyutu olan bu konunun hangi
boyutundan söz edildigi açikça
ortaya konmalidir. Bu sorunun
üzerindesimdidurulmacligitakdirde,
çok yakin bir gelecekte "Çevre
Boyutu", ·Çevre Olgusu·, "Çevre
Gözlügü Takmak" gibi sözcük ve
kavramlarin yanlis ve belirsiz bir
biçimde kullanildigi deyimler dile
yerlesecek ve düzeltilmesi gittikçe
daha zor bir hale geleceRtir.

Bu konuda yalnizca Yesil Baris
Hareketine degil, diger kurum ve
kuruluslara, ayrica çevresorunlari
ile ilgili yazan, konusan ve tartisan
her bireye de görev düsmektedir...

'-



Mimar Hüseyin iNAN

Mimarlar Odasi Baskani .

YAPILASMiS ÇEVRE SORUNLARI

•

•

29 Mayis 1992 tarihinde Yesil ~Iar tamamlanmamistir.
Baris Hareketi tarafindan Atatürk Bugüne kadar sürdürülegelen
Kültür Merkezinde düzenlenen çalismalar birbirinden kopuk olup,

ve 10 kurulusun temsilcilerinin bölgelere göre ele alindigi için

katildigi açik oturumda Mimarlar sorunlarin çözümlenmesi

Odasi adina görüslerimizi gecikmistir. _Yapilan imar

sunduk. düzenl~meleri hukuksal yöni'ly1.f3

Ülkemizde çevre bilincinin yeterince desteklenmedigi için bu_

arttigi bu dönemde, çevre çalismilJ.9Lda~IJ:>.9§.arisiz
sorunlarinin ulusal düzeyde olmustur ...

çözümlenemeyecegine degindik. ingiliz sömürge döneminden~- --- -------. --.--
Genelolarak çevre sorunlarinin kalan Yollar ve -Binalar-- - - - ---- --~- -. - ----:>

çözümünde yasal düzenlemeler Düzenleme Yasasi Fasii 96 ile--------. ----- -- .----------

yaninda toplumdaki çevre bilinci kentferimizin bugünkü çagdas------~_. ---.._- - ..-- -- ..- .-._-

de önemli bir yer tutar. Biz düsünceye uygun olarak~'--- . ----7

mimarlar ~iziki .-gevrenLn ~ ge~isl1l~~i!'!1!<ans!~~I~sam için
gekillenmE1sindeönemli rol alan her isteyene her istedigi yerde

bir meslek grubu~. Yapilasma, insaat yapma ve arazileri
bugüne kadar çevrenin parselleyip arsa açma imkani

tükenemeyecegi ve verilmektedir. UygulaJI1adakibu_

bozulamayacagi varsayimi ile yasa çarpik ve yaygin- ~-------=--
yapilmaktaydi. Ancak ~entles'!leye sebe'p olmu.]tur.

yapilasmadaki hizli gelisme bize Bunun sonucunda ortaya çikan

bunun bir plana dayali olmadan uygulamalarda gerek milli

gerçeklesmesi halinde çevrenin serveti n heba edilmesine, gerek

bozulabilecegini göstermektedir. tarimsal arazilerin, yesil dokunun

Bugüne kadar ülkemizde imar_ yok olmasi, gerekse beledi
mevzuati çevreyi korumada hizmetlerin yeterince iletile-- --

Letersiz kaldigi için bugünkü onay _ memesine neden olmustur .
görmeyen durumu yaratmistir. Çarpik ve yaygin kentlesmenin

.r-Yapilasmis çevreyi olumsuz sorumlulugu ve çevreye olumsuz.

yönde etkileyen faktörlere kisaca etkileri bazi çevrelerce buralarin

bir göz atacak olursak; Kalkinma tasarimini yapan biz mimarlara------
.planlarina uygun olarak ülkeseL yüklenilmektedir. Bunun yanlis

fiZik planin, çevre planlarinin, bir yargi oldugunu belirtmek
imar planlarinin ve mevzii imar isterim. Çünkü serbest piyasa----
planlarinin henüz hazirlanmamis ekonomisi içerisinde· mevcut

__ 7

veya çalismalari sürdürülen . yasal düzenlemeler ve mal

sahiplerini istekleri dogrultusunda

mimar tasarimlari yapmaktadir.

Ekonomide ve kentlesmede

plansizlik mimarligin

spekülasyon ve arsa rantma

yenik düsmesine neden olmustur.

Çevrenin korunmasi toplumun

genel çikarlarina yönelik
oldugundan yasal düzenlemeler
yapilmasi kaçinilmazdir. Bu

yasal düzenlemeler yapilmadigi

takdirde bireylerin sadece

kendilerini ilgilendiren yapilari
kisisel ekonomik kaygilar dikkate

alinarak gerçeklestirilecektir. Bu

noktada serbest piyasa

mekanizmasi içerisinde biz

mimarlarin yapacagi bir sey

yoktur.

Yukarida çok özet olarak

ortaya koydugum ve deginme

olanagi bulamadigim diger

konulari çözümlenebilmesi için

kalkinma planlarina uygun olarak

ülkesel fizik planinin, çevre

planinin, imar planlarinin bir an

önce hazirlanip, yasal
düzenlemelerle desteklenerek

uygulamaya konmalidir.

Bunlarin yaninda çevreye duyarli

kesimlerin bu çalismalarda

plancilara gerekU de ri

ver ~r.

GereCek nesillere yasanabilir,

saglikli bir çevre birakabilmek

için hep birlikte elele· verip
mücadele edelim.
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PVC PANCUR

g:=----~-
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= ÇAGOAS GUZELLIK

PVC PANCUR SiSTEMi,
diger pancur sistemlerine göre;
• Daha ucuz
• Daha zarif ve hafif

• Daha çok yalitim olanagi saglar
• Leke-kir -toz tutmaz.

(Temizligi basit ve kolaydir. Deterjani i su
ile silindigi zaman ilk günkü parlakligini
alir.) .
• Iklim ve hava sartlarindan etkilenmez
(Sismez - Çatlamaz - Paslanmaz - Boya
istemez)
• Alevalmaz ve aktarmaz.

• PVC ye renk maddesi katilmadigi
için rengini ve parlakligini korur.
• Ömrü, binanin ömrü kadardir.
• Pancur yatagi kusatilmis kapi ve
pencere kasasina takilabildigi gibi; dar
kasaya veya kasasi olmayan kapi ve
pencereye de kolaylikla uygulanabilir.
• Yukariya açilabildigi gibi, öne
dogru da açilabilir.
• Günümüzde gelismis ülkelerde ve
Türkiye'de en çok ragbet edilen ve
uygun olarak kullanilan pancur
sistemidir.

oKALP
PANCUR

i i, Mehmet Ali Görmüs Sokak
Lefkosa
Tel:75634 - 75499
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Mimar Ezcan ÖZSOY

•
i

Degerli Okurlar,
Bu ayki okurlarla kösemizde her

zaman unutulan bir-iki konuya
birkez daha parmak basmak
istiyorum. çevre, hepimizin bildigi
gibi toplumun gündeminde artik
yeterince yer edinmistir. Ama en
önemlisi çevre sorununun sadece
kirlilik ve çöp degildir, bunun
yanisira dogada kaynaklarin
plansizca harcanmasi ve
toplumsal bozulma gibi konularin
çevre sorunlarindan farkli kefede
algilanmamasilazim. Siyasilerce
verilen bazi sözlerin unutulmasi

da dogal ve kültürel mirasimizi
teker teker elimizden kaçirmam iza
neden olmaktadir. Politikacilara

Mimarca gönderilmektedir.
ikazlarimizi da okuduklarindan
eminiz. O zaman icraata davet

ediyoruz.

'.
i

Demirhan- Tren istasyonunun sökü!meden önceki son hali .
.•

Karikatür: Ezcan ÖZSOY

Kayip Kilise Araniyor!
Yanda Eskali verilen yapi kayiptir.

En son Yesil irmak Bölgesinde
görülen konu binayi görenlerin
Odamiza haber vermesi kültürümüz

ve aydin tavri m iz adina rica olunur.
Mimarlar Odasi
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Mimarlar Odasi

Birlesmis Milletler Görçmenler Yüksek
Komiserligi (UNHCR)'in sponsörlügünde
Odamizve Rum MimarlarBirligi'ninbirlikte
organize ettikleri (Architectural Ideas
Competition) Mimari Görüsler
Yarismasi'nda 1.'lige layik görülen üç
çalismadan birisi olan bu çalisma için;
Ahmed V. Behaeddin, Hüseyin Atesin, A.
Dikaiosve C. Loizides'ten olusan yarisma
jurisi 7 Nisan, 1992tarihinde Ledra Palace
Hoteldeki ödül töreninde yaptiklari
açiklamada "Sempatik bir montajla tarihi
sur duvarlarina müdahale etmeksizin
önerilmistir. Hisarlarin dibindeki hendege
doldurulan suda surlarin yansitilmasi ile
sur duvarlarinin erisilmez yüceligi, kiymet
ve öneminin vurgulanmasi övgüye layik
görülmüstür." denmektedir.

1. ÖDÜL
Mimar Necdet TURGAY

Mimari görüslerini belirttigi raporu:
James Jacobs ve Kevin Linch'in

dedikleri gibi, kentin dokusunu olusturan
herhangi bir elemanin tek basina ele
alinarak,onun olusumunun,yasamasinin,
hayatta kalmasinin nedenlerinin, bu
elemanin kentin geneli ile olan karsilikli
etkilesimlerinin,zamanve mekan içerisinde
incelenerek anlasilmasi ile mümkündür.
Bu matriks içerisinde ele alindiginda
yarisma konusu yerine bugün için nefes
almakta zorluk çeken yapisinin izah
edilebilmesi, kendisine kent genelinde
entegre ve göreli bir yasam kazandi rmak
amaciyla yüklenmesi gereken islevin
n'olacagi hakkinda karar verilebilmesi,
çözümlenmesi oldukça karmasik bir
problem, bir dillema gibi durmaktadir.

Yarisma konusu bölgenin simdiki,
zorlukla nefes alan durumunu nedenlerini,
zaman içerisinde (tarihi süreç) gelismis
sosyoekonomik,sosyokültürel ve buranin
gelecegini sekillendirecek olasi sosyal ve
siyasi politikalarla ilgili verilerden yoksun
olarak ve sadece iki ana faktöre bagli
kalarak anlamak durumunda kaldim.
Bunlardanbirincisi,yansma sartnamesinde
Jane Jacob ve Kevin Lynch'ten yapilmis
alintilarin bana ilettigi mesajlar ve benim
kisiselolarak yaki ntarihe dayali, kentteki
sosyal,pelttikve siyasidegisimlerinyarattigi
sonuçlarla ilgili gözlemlerimdir.

Birinci faktör, mevcut dokunun
olusumuna neden 1960'1i yillara kadar
olankentölçegindekietkilesimsistematiginin
ne oldugunu, ikinci faktörde 1960'Ii yillara
dayali siyasi çalkantilarin sonucunda bu
bölgenin yasam için gereken güvenli
ortamin kalkmasi ve sonucunda da

terkediimisliginin,ozall)ana dekyüklendigi
islevlerinidondurmuslugununortayaçikmis
oldugugerçegidir.Özetle;Zamanve Mekan
burada donmus gibidir.

NASIL BiR PROJE (ÇÖZÜM)?
A, Bve C alanlari, su anda hernekadar
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da fiziki olarak belirgin bir sekilde
tanimlanmis ve birbirlerinden ayri, ayri
algilanacak kadar bagimsiz kalmislarsa
da, kentin genelinde, onun bir parçasi
olarak islev kazanmalari halinde, kentle
ilgili, kaçinilmaz olan sosyo ekonomik ve
kültürel degisim sürecinden
etkilenmemeleri, degisime ugramamalari
imkansiz görünmektedir. Simdiki özgün
karakterlerini (özellikle C bölgesindeki
dokunun) yasatabilmeleri, buraya
yüklenecekislevin,kenthalkini olusturaniki
ayri toplumun ortak degerlerine
dayandiriimis Master Plan ölçeginde,
MasterPlanbilimselkriterleridogrultusunda
yapilacak arastirma sonuçlarina dayali
senteziemelerden elde edilecek islevler
olmalidir.

"Sehir Dokusu" kavrami açisindan
baklldigindaA, BveC bölgelerinin kentte
ikiayri toplumsaldegerlerinve bu degerlerin
yakin tarihte birbirlerine ters düsmesine
baglanabilecek bölünmüslügün var
olmasina karsin, yeniden kazandirilacak
ideal bir islevle, fiziki bir bütünlügü, -en
azindan sosyalve islevselhiyerarsidüzeni
içerisindeve kentgenelineentegreolurken
hala koruyabileceklerini izlemek
mümkündür ...

Buraya kadar anlattiklarimin bana
düsündürdügü A, B, ve C'de yapilmasini
önerecegim projenin, burada zamanin ve
mekanin bir kez daha donmasi na olanak
vermiyecek, yukarida bahsettigim
sentezlernelere dayandirilacak islevlerini
(ki bu kentin genelinde -en azindan fiziki
anlamda- kenti olusturan üretim iliskileri
bazinda bölgenin kentle bütünlemesini
sagliyacaktir. ..) verirken, bunun yanisira,
bu islevleriimplimeedecekve kentinsosyal
gelisimine bilimsel ve evrensel degerler
üreterek katki da bulunacak ideal
(demokratik) insani üretecek bir proje
olmasi sartidir.

Bu dürtülerin sonucunda, bir önceki
paragrafta bahsettigimendiselerimitatmin
edecek projenin, Akademik Kurum
niteliginde (bir arastirma enstütüsü) bir
çözümleme olabilecegine karar verdim.

ProjeSartnamesininverdigi,yapti rimci
(deterministic) olmamasi, demokratik ve
humanistbir çözümolmasi ile ilgiimesajina
belki ilk bakista biraz ters düser gibi
görünüyorsada, projeminönerdigimadinin
Sosyal ve KültürelArastirmalar Enstütüsü
oldugunu ve fakülteleri itibariyla, iki
toplumun kültürel ve sosyal degerlerine
dayali arastirmalar, senteziemeler ve
felsefeler üreterek, kentin gelecegini
sekillendirecek,dokusunu bütünlestirecek,
yeni kusakkafalari (mentaliteler)yaratacak
bir kurum olabilecegini hatirlatirsam,
aslinda verilmek istenen 'Demokrasi
Gerekliligi' mesajina, temelden üretken
olarak sadik kalacagim i zannediyorum.

Bu Ana fikirden hareketle;
Sartname verilerine göre çerçeveyi

daraltarak ve tasari m kriterlerini özetler
halinde, gerekçeleri ile birlikte verecek
olursam;

Roccas ve Mula arasindaki, Roccas
ve Mula dahil surlari nfiziki karakteristigini
daha da belirgin kilmak amaciyla, surlarin
hemen içerisindeve hemen disarisindaki
'C' ve 'B' bölgelerine, mümkün oldugunca,
olustuklari zamandaki sartlari, günümüz
kenti iliski ve ihtiyaçlarini da gözönünde
bulundurarak iade etmek gerekir. Bu
cümleden olmak üzere, 'A' bölgesinde
gelistirilmesi daha dogru olan (gerekçeleri
için bk. daha sonraki paragraf), Sosyal ve
Kültürel Arastirmalar Enstitüsü'nün ihtiyaç,
duyacagi lojmanlar için, 'C' bölgesindeki
Zahra Sokak, Tanzimat Sokak ve hemen
gerisindekisokaklarlaçevrelenmisdokunun
tahsis edilmesi ve yeniden düzenlenmesi.

Dogalolarak, bu düzenlemenin, tarihi
çevre bilincinesahip, kültürel mirasa saygi
duyacak bir operasyonlagerçeklestirilmesi
gerekecektir. Diger bir deyimle, bu
operasyonda uzman restorasyon
mimarlari,sehircilerve peyzajmimarlarinin
görevalmalari sarttir.

Kisaca notlar halinde verecek olursam;
'C'deki dokunun korunabilmesi için

gerekli planlama kararlarini, kentin
bugünkü gelismislik düzeyini ve bunun
ihtiyaçlarini da kaale alarak söyle
siralayabilirim:

- Bölgeyi araba trafiginden aritmak,
-Yaya ve Bisiklet trafigine olanak

saglayacak bir trafik agini, sokak peyzaji
kararlari ile birlikte ele alarak çözmek.
Sokaka zemin dokusunu (genel anlamda
peyzajini) dogalolarak, tarihi dokuyaters
düsmiyecek, (agirlikli olarak dokunun
olustugu zaman dilimindeki teknoloji ve
materyalle) sekilde çözümlernek.

- Bugünlerde nerdeyse, tuvalete
giderken dahi kullanmaktan
vazgeçemedigimiz 'modernlik geregi'
arabalara, bu bölgenin gerisinde, ona
yakin ve gözlemlerime dayanarak, 'uygun
potansiyel' gösteren, (1/2500 ölçekli
haritada D' isaretli) bÖlgenin, içerisindeki
kültür mirasi velveya tarihi eser nitelikli
birkaç yapiya da saygi göstererek park
yeri ve 'C'nin servis alani (Hinterland)
olarak düzenlenmesinin 'C'nin yasamina
katkisi olacagini ve 'C'deki lojmanlarla
iliskisinin,göreli olarak kurulmasi geregine
inaniyorum.

'C'ye bir de, C' için buraya kadar
anlatti klari mdan sonra, özgün ve iyi
korunmus olan bu bölgeye komsu vefakat
tamamen farkli bir kent sistematigi
içerisinde gelisim tandansi gösteren 'A'
ölgesinden bakalim, örnegin Ledra
Palace'tan;

Tarihi kent duvarlarinin özgün



,
i
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karakterlerini daha da belirgin kilmak
amaciyla, 'B' alani içerisine, herhangi bir
yapilasmaya neden olacak islevlerin,
gerekçeleri n'olursa olsun getirilmemesinin
gerektigi kanaatindeyim. Tarihi duvarlari
biraz dikkatle izler ve onlari n kendi

zamanlarinda olusum gerekçeleri ile ilgili
olarak bize ne söyliyeceklerini duymaya
çalisiirsak (tarihi çevreye ve kültürel mirasa
saygili olabilmenin temel ilkesi, onu
anlamaktan, verdigi mesajlari algilamaktan
geçer diyebilirim), ayrilmaz parçalari olan
hendeklerinde 'C' bölgesi için verdigim
strateji dogrultusunda ele alinip, korunarak
kente entegre edilmesi gerekir sanirim.

Hendeklerin korunmasi ile ilgili tasarim
kararinin, ayrica üçüncü boyutta ele
alinarak surlarla,surlarin hemen
içerisindeki Zahra Sokak konutlarinin
olusturdugu kütle ve giderek 'A' bölgesindeki
modern kent olusum tandaslari arasi ndaki
hiyerarsik mekan iliskisini gözetmesi
gerekir. Bu bakimdan hendeklerin, eski
kent duvarlari nin modern kent kütlelerine

veya dokularina entegrasyonunda bu
hiyerarsik geçisi sagliyacak bir ara deger
olarak islenmesi gerekir. Benim bu amaca
dönük önerim, Mula ve Roccas arasindaki
hendegin fazla derin olmayan bir gölet
(man-made) haline dönüstürülmesi
seklindedir. Böylece, tarihi kent surlarinin
olustuklari zamanda, ihtiyaçlari olarak
yarattiklarihendekler bugün kendilerine,
nefes alabilecekleri ve yasamlarini
sürdürebilecekleri bir mekan (Space)
olarak iade edilmis olacaktir.

'A'dan bakildiginda, Zahra sokagin insan
kabiliyeti, insan erdemi estetigi, hendege
yakistirilmis, insan ölçeginde ve peyzaj
mimarisi kriterleri dogrultusundaki su
elemani (gölet) araciligi ile, bu suya
verecegi yansimalarla, görülebilecek
Vista'nin bir parçasi olacaktir. Hendegin
yüklendigi islevin bir peyzaj islevi boyutunda
sinirlandirilmis olmasi, aksi bir yaklasimla
buraya önerilecek islevlerin beraberinde
getirecegi karmasik (sofistike) ihtiyaçlarla,
olasi bir yozlasma veya bir türlü oturmayan
suni zorlamalar içerecek çözümlemeler
tehlikesini de ortadan kaldi rmi S olacagi na
inaniyorum.

Anlattiklarimdan farkedilebilecegi gibi,
'C'den 'A'ya dogru hareket eden çözüm
kriterlerim, Genelden özele ve özelden
genele dogru gelgitlerle (Feed-Back) tesbit
edilmektedir. Kentin bir parçasi olacagina
inandigim sosyal ve kültürel arastirmalar
Enstitüsünün, kendi tabiati geregi, birtakim
birimlerden (fakülteler) olusacagi
gözönünde bulundurulursa tezimin ruhu
olan 'korumaci tavir' ve açikca izah etmis
oldugum Mekansal (Spetial) kriterlerin
saglanabilmesi için 'A' da yapilacak
Enstütünün yeni yapilari yaninda ayrica
bu bölgedeki mevcut yapilarinda
entegrasyonu saglanarak projelendirilmesi
gerekecektir. Mevcut yapilara, gerekli
duyulacak fakültelerin islevleri yüklenebilir.
Bu yapilirken karakteristik alanlarinin
karakterlerini koruyan yenilemelere
(renovasyon) gidilebilir.

Bu bölgenin en dominant elemaninin
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Ledra Palace Hotel'in oldugu açikca
görülmektedir. Hotelin Enstitünün ana
çekirdegini olusturacak kullanima,
karakteristiginin de korunarak
dönüstürülmesini önermekteyim. 'A' için
bir arka sinir belirlenmedigine göre,
yapilasma anlaminda enstitünün gelisim
alanini benim haritada 'E' bölgesi diye
tanimladigim alana dogru, onu 'A'ya entegre
edecek dogal yapiya kavusturarak çözmek
ve böylece, 'A' ve 'C' arasinda, olmasi
gerektigine inandigim hiyerarsik geçise
(yukarida da dedigim gibi, bu geçisi insan
ölçeginde tutarak, tarihi surlari ve dokuyu
domine etmiyecek, peyzaj-mimari
anlamda- çözümlemelerine dayali)
fonksiyonel ve organik bir nitelik
kazandirmak istiyorum.

'A' bölgesinin mevcut orientasyonundan
dolayi sahip odugu bir potansiyelinde,
Enstitünün amaçlari bakimindan ihtiyaç
duyacagi, iki ayri toplumun su anda var
olan Kültür merkezlerine olan, neredeyse
aksial ve yakin iliskiye olanak verdigine,
ayrica dikkat çekmek isterim. Bu kafamda,
enstitüyü 'A'da çözmem için tutarli bir
gerekçe olusturuyor.

Son iki paragrafta bahsettiklerimin
isiginda, bu entegrasyona kazandirilmasi
gerekli olduguna inandigim 'Dogallik'
maalesef, yarisma sartnamesinin fizibi
bulmadi gi, 'A' daki trafik agi ni n da gözden
geçirilmesini ve yapilacak yeni
düzenlemelerle, E, A, B, C ve D alanlarinin
enstitü kampüsü niteligine dönüstürülmesini
gerektirecektir. Bu o kadar korkunç degildir.
Sadece Master Plan Kararlari anlaminda

ve yukarida siraladigim bölgelerin
entegrasyonundan olusan enstitü
kampüsünün, içerisinde yasiyacak ve
üretecek olan insanlar tarafindan implime
edilebilmesi için gerekli olan 'Akilci - dogru!
bir trafik agi için gereklidir. Hele bu trafik
aginin araç ve yaya trafigi diye iki ayri
tabiatta olduklarini hatirda tutarsak, 'A'daki
araç trafiginin revizyona tabii tutulmasi ile
ilgili savim daha da anlam kazanmaktadir.
Bu cümleden olmak üzere, önerdigim
çözüm e dayali yeniden düzenlenm is araç
trafik agi, 1/2500 ölçekli haritadan izlenebilir.

Araç park alanlarinin, enstütünün
gelistirilecek program ve tasarimina bagli
olarak belirlenecek bölgelerde, kampüsle
organik iliski içerisinde ve 'A' bölgesinde,
yeralti geçitieriyle kentin ana trafik
arterlerine baglanacak sekilde yeraltinda
gizlenerek çözümlenmesi gerektigine
inaniyorum. Bunun için 'A' bölgesi ile
Hendek arasindaki mevcut yükseklik
farkindan istifade edilebilir.

OLUSACAK YEsiL DOKU HAKKINDA
Dogal elemanlar olan 'Yesil' elemanlarin,

tipki biz insanlar gibi suya, havaya ve
beslenmeye ihtiyaçlari vardir. Baska bir
deyisle mimari tanimlamasi ile 'Mekan'a
ihtiyaçlari vardir. Dahasi, doga onlari daha
birçok kaynagi ile birlikte biz sosyal ve
akilli yaratiklarin (aslinda filozof insani
sosyal hayvan diye tanimladi) yasamlarini
idame ettirebilmemiz için emrimize sunmus
bulunmaktadir. Ancak dikkat edilmesi

gereken bir nokta, yasamimiz için gereken

bu kaynagin, doganin sistematigi içerisinde
göreli bir islevinin de oldugudur. Yesil bu
islevi ile insana yasami için gerekenleri
üretipvermektedir. Bunuyapabilmesi için
hakli olarak, ihtiyaci alanyasam sartlarini
kendisine vermek gerekir.

'D'den basliyarak 'E'ye kadar uzanan
alan içerisinde (kampüste) olusturulacak
yesilin, hem bir önceki paragrafta
bahsettigim kendi temel ihtiyaçlarini
sagliyacak mekanlari ihtiva etmesi, hem
tarihi dokuya saygili boyutlarda olmasi
ve en önemlisi, insanin yararlanmasina
açik bir islev yüklenmesi gerekiyor.
Deterministik bir yaklasimla bu yesili
olusturacak dogal elemanlarin Kibris'in
ekolojisine uygun ve;

1) 'C' bölgesinde, sokaklarin peyzaj
çözümleri içerisinde, daha çok a1çak boyda
ve karakteristik yapilari n yüksekliklerini
domine etmiyecek yuvarlak formda
elemanlardan seçilmeleri...

2) 'A' bölgesinde, mevcut tabii zemin
yapisi ni bozmadan ve bir koru yaratacak
elemanlarin plantasyonuna gidilerek,
yarisma sartnamesinde bahsedilen sportif
aktivitelerden, yalnizca dogayi ezmiyen,
onunla bütünlesen tiplerine (örnegin
Jogging) olanaklar saglanmasi. Dogayi
daha bir ezici altyapi gereksinmeleri olan
tipteki sportif faaliyetlere ancak bati
yönünde birtakim fasiliteleri zaten mevcut
olan alanlarda olanak saglanmasi. (bk. 1/
2500 ölçekli harita).

3) 'C'nin hinterlandi islevini yüklenmis
olan 'D' de, atil kapasite durumundaki
alanlarin içerisinde mevcut anitsal
birkaçyapiya saygili davranarak, kampüsle
ilgili yüklenecegi islev yaninda, surlar içi
kenti insaninin Jogging boyutundaki sportif
aktivitelerine olanak sagliyacak sekilde
ikinci derecede, bir koruluk olarak
gelistirilmesinin dogru olacagi ni
düsünüyorum.

ÖZET

Bütün bu yogun anlatimin aslinda,
yarisma projesinin yer alacagi alandaki,
olusmus güzeli anlamama yardimci olmus
dürtülerdir. Onu tanimakve kente -kentin

gelisim süreci içerisinde- entegre edebilmek
için birtakim kararlar aldim. Bunlar, daha
önceki paragrafiarda gerekçeleri ile birlikte
verilmistir. Ancak yine bütün bunlar beni,
yarisma alanina önerecegim projenin,
agirlikli olarak korumaya dönük, mevcut
dokuya ters düsmiyecek, onu
yozlastirmayacak bir çözümü aramaya
dogru yönlendirdi. Bu çözümün, esas
itibariyle - en az- komplikasyon getirecek,
dogalligi koruyacak, mevcut tarihi ve kültür
mirasi elemanlari nin olusturdugu mekani
rahatsiz etmiyecek, yasamlari için gerekli
olan bu mekani n nefes almasi na müsade

edecek peyzaj elemanlarindan olusmasi
sartina baglanmasi gerekti. Ve sonuçta
'C'yi bir gölete çevirerek herseyi
özetliyebilecegime inandim ... Bu arada,
proje hakkindaki fikirlerimin olusmasina
görüs ve elestirileriyle katkida bulunmis
çalisma arkadaslarim, Paul L. Phedonos
ve Stavros Kypragoras'a içten tesekkür
etmek isterim.
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KKTC'DE BINA YAPIMClLARININ IHMAL ETTIKLERI ÇELEN (PARAPET)

DUVARlNDAKiYAPiSAL SORUNLARIDAN BiRi VE ÇÖZÜMÜ:

YANLiS
Ülkemizde uygulanan birçok

çelen detaylari ya yanlis tasarim
ya da yanlis uygulama sonucu,
yapilar ve binalar kisa sürede
hasarli ve sagliksiz hale gelmekte,
gereksiz yüksek onarim masraflari
ortaya çikmaktadir. Özelikle çok
karsilasilan sorunlardan birisi teras
damli ya da gizli dereli yapilardaki
çelen duvarlari ile ilgili olan
hasarlard ir.

Çel en duvarlarinin islevsel
görevi terastaki suyun bina üzerine
akmamasini saglama ve terasa
korkuluk görevi yapmadir. Ancak
bunlarin yaninda bina görünüsüne
ve çevreye mimari anlayis içinde
plastik etkiyi güçlendiren bir yapi
detayi olmasiyla ülkemizde önemli
bir yüzde ile yanlis tasarlanmakta
ve yanlis uygulanmaktadir.
Böylece önemli yapi hasarlarinin
olusmasina neden olup görsel ve
islevsel çirkinlikler olusturmaktadir.

Çelen duvarlarinda hasar
olusmasina neden olan
faktörlerden biri; yapi
malzemelerinin dogasina.l bagli
özelliklerden kaynaklaniyor.

Farkli malzemelerin ayni
konstrüksiyon içinde ayni ya da
farkli kosullar içinde bulunmalari
genlesme farkliliklarinin
dogmasina nedenolacaktir. Çelen
duvarlarini olusturan malzeme ile
çelen duvarinin oturdugu tasiyici
yapi farkli malzemeden olustugu
taktirde (Çelen duvari genellikle
tugla, altindaki tasiyici yapi ise
betonarme kiristir)

Bu iki farkli malzeme farkli

miktarlarda genlesecek ve farkli
miktarlarda büzülecektir.

Sonuçta iki ayri malzemenin
arakesitinde ve bu arakesiti örten

sivada çatlaklar olacaktir.

i

i·t
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M.Sc.T.PI Yesim FERiDUN

PRESIDENTS FOREWORD P.1

The president of the Chamber of
Architects Hüseyin inan invites
the members, especially the
young members to contribute
MiMARCA and announces that

the subscription for MiMARCA
is started to be provided for non
members. He writes about the

recently organized conferences
on the environmental issues in
TRNC which focus to the visual

pollution of an unplanned
environment. He adds that the

chamber is ready to co-operate
with the Environmental
Coordination Committee in order

to develop public awareness to
environmental pollution.

NEWS FROM THE CHAMBER P.2

Ahmet Y. Bahçeci reviews the
decisions made in the meetings
of the Chamber on the 28th April
1992 and 25th May 1992. He
underines that the Chamber of

Architects will take every
opportunity to convey its views
and approach on the
environmental issues to public.

NEWS FROM THE UNION P.2

Kadri Fellahoglu writes about the
following points:
- Visits of the Administrative Board

Union of the Chambers of Cyprus
Turkish Engineers and Architects
to the Eastem Mediterranean

University and politicians.
- the necessity of establishing
the Institute of TRNC Standars.
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THIS MONTH'S ISSUE (1) P.P.3-7

The president of the Union of the
Chambers of Cyprus Turkish
Engineers and Architects Tamer
Gazioglu writes about Economic
Development and Environment
in developed and developing
countries. In this article which

was presented in the 1st Scientific
CoooperationConference among
Turkish States in June 1992, he
analyzes Economic Growth
Approach, Basic Needs
Approach and Structural
Adjustment Approach. Giving
statistics about resource

consumption he examines the
future of environmental planning
with sustainable development
approach.

PORTRAITS FORM THE CHAMBER

P.P.8-9

Funda Yesilada and Sergül
Hamidi introduce and interview

the Head of TRNC Council

Housing Department Artan IIgar

CHIT-CHAT P.P.10-12

Ezcan Özsoy and Turgay
Salihoglu introduce the Gönyeli
Sports Center and interview the
local people, administrators and
technical staff who will involve in

the construction ofthe premises.

THE DISCUSSION OF THIS MONTH

P.P.13-15

Hasan Yücel and Yesim Feridun
reports from the open discussion
"Çevre 92" which was held in the
AKM on the 29th May 1992.They
criticize misuse of concepts and
terminology about environmental

issues.
The President of the Chamberof

Architects Hüseyin inan criticize
architectural and enviromental

problems in TRNC.

WITH THE READERS VIEWPOINTS

AND SNAP-SHOTS P.17

Ezcan Özsoy writes about various
problems of architects in TRNC
and about visual pollution of the
environment.

ARCHITECTURAL IDEAS

COMPETlTION P.P.18-20

Chamber of Architects introduce

Necdet Turgay's project which
won the first price at Architectural
Ideas Competition sponsored By
United Nations High
Commisioner For Refugees.

FOR THE INFORMATION OF THE

READERS P.21

Ekrem Badamyalizade indicates

the improper detailing of ceil
heights in TRNC.

THE STATISTICS P.23

The statistics of a number of

recently approved architectural
projects by the Chambers of
Architects and Civil Engineers
are presented by Emre Günce
and Turgay Salihoglu

THE CONSTRUCTION MATERIALS

AND LABOUR PRICES P.24

A market research made by
Hasan Yücel and Ekrem

Bodamyalizade on the current
prices of construction materials
and of labour in June 1992 in

TRNC is presented.
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Derleyenler: Mimar Turgay SALiHOCku
Mimar Emre GÜNCE MAYIS 1992

Mimarlar Odasi ve In§aat Mühendisleri Odasi ortak vIze bürosunda vizelenmi§ olan 112 adet proje

dosyasinin dökümü ve konularina göre dagilimi:YENI INSAATIARonusu

DosyaToplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'desi
Konut

4741.963
Konut+ Dükkan

76.250
Konut+ Yardimci Bina

10.893
Konut+Dükkan+Ofis

10.893

Konut+Depo Konut+Garaj

32.679
Ofis Dükkan

43.571
Dükkan+Ofis

21.786

Dükkan+Depo Garaj

21.786

Depo Turistik Tesis
10.893

Atölye

10.893
Gazino+ Lokanta Salon

21.786

Benzin Istasyonu
10.893

Firin Oto ParkYardimci Bina
10.893

Spor Tesisi BodrumYENI INSAAT DOSYALARI TOPLAMi

7365.179

TAKSIMATIAR
Dosya Konusu

DosyaToplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'si

~

Bina Taksimati
65.357

Arazi Taksimati
32.679

i

Parselasyon 54.464
i ~

TAKSIMAT DOSYALARI TOIJLAMI1412.500

DIGER DOSYAlAR
Dosya Konusu

DosyaToplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'si
Ek Insaat

1412.500
Tadilat+ Tamirat

21.786
Rölöve

32.679
Teiieme

43.571

Yapildi Projesi Havuz
21.786

DIGER DOSYALARIN TOIJLAMI
2522.321
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MAYIS 1992
Derleyenler: V.Mimar Hasan VÜCEL

Mimar Ekrem Z.BODAMV ALIZADE

• AHSAP iNSAAT MAl2EMESi

Çam Kereste (Kaiplik)

Piyasa1.860.000 - 2.000.000 TL Im3

Çam Kereste (Dogramalik)
Piyasa2.280.000 • 2.700.000 TL Im3

Çam Kereste (Dösemelik)
Piyasa90.000 TL Im2

Sunta (122x244) 18 mm
Piyasa89.500 TL ladet

Sunta (366x183) 18 mm
Piyasa375.000 TL ladet

• MADENi ESYA

Betonarme Demiri 06 mm

Piyasa3.800 TL lçubuk
Betonarme Demiri 08 mm

Piyasa2.2502.400 TL Ikg

Kutu Profil 40/40 (1.5 mm)
Piyasa50.000 TL 16mt

Kutu Profil 401100 (3 mm)

Piyasa157.300 TL 16 mt

Kösebent 40/40 mm
Piyasa55.000 TL Ikg

Alüminyum Beyaz
Piyasa25.000 TL Ikg

Alüminyum Renkli

Piyasa27.000TL Ikg

·ISI YAUTIM MALZEMESi
Perlit (200 lt)

Piyasa140.000 TL /Torba

Decoral White 40 kg
Piyasa1.400.000 TL Ikg

Alubit Aluminyum
28 kgPiyasa 1.400.000 TL Ikg

• SU YAUTIM MALZEMESi
Sukes

Piyasa28500 TL Ikg
1C 2KD III (Poliuretan)

Piyasa46.200 TL Ikg
Betonda su geçirimsizlik

Piyasa6.410 TL

Katkisi (22 kg)

SATiN ALMA VERi

Piyasa

Piyasa

Piyasa
Fabrika

Piyasa
Fabrika

16.300 TL Ikg

20.000 TL /kg

14.600 TL Ikg

24.400 TL Ikg

18.600 TL Ikg

4.950 TL /kg

52. 500 TL Ikg

23.000 TL Ikg

50.000 TL Ikg

57.000 TL Ikg

-AVRUPA

FivATI IÖLÇÜ BIRiMi

47.950 TL /kg
58.300 TL Im2

51.400 TL Im2

54800 TL Im2

100.000 TL Igalon
2.000.000 TL /rulo

260.000 TL ladet

260.00 TL ladet

685.000 TL Itakim

2.567.000 TL ladet

625.000 TL ladet

1.032.000 TL ladet

1.425.000 TL ladet

1.175.000 TL ladet

1.175.000 TL ladet

1.350.000 TL ladet

52.500 TLJm2 - 98.000 TL Im2

61.500 TLJm2 - 98.000 TL Im2

72.000 TLJm2 -120.000 TLJm2

45.000 TLJm2

55.000 TLJm2

60.000 TLJm2

90.000 TLJm2

36.000 TLJm2

52.500 TLJm2 - 82.500 TL Im2

TÜRKiVE

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Fabrika

Fabrika

Fabrika

Fabrika

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

SATiN ALMA VERi

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

Piyasa

• SIHHi TESisAT

Lavabo 40x50

Beyaz extra

Eviye Beyaz

Eviye Damlalikli Beyaz

Banyo Takimi Beyaz

Ayakli Lavabo Beyaz

Rezervuarli Kiozet Beyaz

Banyo Küveti Döküm Beyaz

Banyo Küveti Döküm Renkli

Dus Teknesi Döküm Beyaz

Dus Teknesi Döküm Renkli

MALZEME

Prefabrik Membran 3 mm

Prefabrik Membran 4 mm

Prefabrik Membran 3.5kg

Prefabrik Membran 4.5 kg
Febsilicon Nem Kesici

Margas File 2oom2rulo

• BOYA KAPLAMA CiLA

Antipas

Super Metal Primer

Plastik 25 kg
Sentetik

Betonite 25 kg

Hazir siva 28.5 kg

3P Parke Vernigi 14 kg
Akrilik Macun

Rolltex 20 kg (iç)

Rolltex 20 kg (dis)

• KAPLAMA MALZEMESi

KAROFAVANS

15x15 beyaz
15x15 renkli

SERAMiK KARALAR

10x20 beyaz

20x20 beyaz

33x33 beyaz
KARA MOZAiK

(Pirinç) 40x40

(Bizel) 40x40

(Ceviz) 40x40

(Marmarina) 40x40

FiYATi IÖLÇÜ BiRiMi

18.500 •

11.000 

2.500

18.900 TL /torba

12.500 TL Itorba

3.200 TL ladet

1.100TL ladet

112.500 TL Im2

950 1000 TL ladet

300.000 - 350.000 TL Ikam.

300.000·350.000 TL IKam.

260.000 • 290.000 TL IKam.

60.000 TL /torba

62.000 TL /torba

120.000 TL Itorba

156.000 TL /torba

110.000 TL ladet

17.750 TL Ilt

7.300 TL Ilt

10.600 TL Ikg

7.800 TL Ikg

MALZEME

• KABA iNSAAT

Portiand Çimento

Kireç (25 kg)

Marsilya tipi Kiremit

Tugla (100x200x3OO)

Gaz Harçli Blok (15 cm)

Briket (10x20x40)

Kirma Kum (5m3)

Kirma Çakil (5m3)

Blokaj (dere) (5m3)

Kartonpiyer Alçisi (35 kg) Piyasa

Siva Alçisi (35 kg) Piyasa

Saten Alçi (35 kg) Piyasa

Alçi Tutkal (35 kg) Piyasa

Duval Alçi Blok insaatta

Metal Kalip Yagi (20 lt) Piyasa

Ahsap Kaip Yagi (20 lt) Piyasa

Beton Kur Kaplamasi (20 kg) Piyasa

Akiskanlik Katkisi (25 kg) Piyasa

~
STANDOX

AUTOLACi\

isçiLiK

I-Kalip (Düz)

2-Kalip (Düz Merdiven)
3-Demir

4-Tug1a
5-Briket

6-Siva (1 +2+3 El)

7-Fayans Kaplama

8-Seramik Kaplama

9-Karomozaik Kaplama

io-Düz i§çilik (8 Saat)
11-Kalfa

l2-Usta

13-Çimento indirme

14-Kireç indirme

IS-Tugla indirme
16-Karomozaik indirme
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ÜCRETi

17000.

35000.

400000.

700.

900.

16000.-

16000.

16000.

16000.

50000.

65000.

90000.-

340.

200.

43.

85.-

ÖLÇÜ BiRiMi

24000.- TL/m2

50000.- TL/Basamak

600000.- TL(ron

ioOO.- TL/Adet

1300.- TL/Adet

24000.- TL/m2

22000.- TL/m 2

22000.- TL/m2

22000.- TL/m2

70000.- TL/Gün

90000.- TL/Gün

160000.- TL/Gün

TLITorba

TLITorba

TL/Adet

TL/Adet

TAYF LTD.- lTi
trimetal

iNSAAT BOYALARI -OTO BOYALARI 
MOBiLYA CiLALARI VE YENi BiR ÜRÜN OLAN

Milrihllib
Yapi Endüstrisinde Goodyear-Marshall isbirligi ile
polyester (yag esasli) Elyatli kalin hazir sivanin

15 degisik rengi ile satisina basladik.
Tüm mimar ve mühendislere duyurulur.

Türkiye'de 5 yildizli bir çok otelin kullandigi
su ile çözülmeyen kauçuk esasli bir üründür.

Tel: Girne 52198-54519 Fax: 51185 Tel Lefkosa: 81049
i ART OESIGN



MICHELANGELO

Öyle degerler vardir ki

Anlatilamaz

Hep bir seylere benzetilir

Pirlanta gibi, elmas gibi...
STUDIO

ERMATA~ LTD. ve yetkili saticilarinda i:
Abdi Ipekçi Cad., Peyak1(arsisi - Lefkosa Tel: 85800 Fax: 74475 Tb: 57379 EMTS ):

Dizgl-Baski:
DÖRTRENK MATBAACiLiK LTD.

Organize Sanayi Bölgesi, Lefkosa
Tel: 74906, 84104 Fax: 75240


