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5 Haziran Dünya çevre Gününde yapilan

etkinliklerin ve bu etkinliklere katilimin artmasi

"ÇevreBilinci"ningiderekyerlesmeyebasladigini
göstermektedir. Bu da çevre hareketinin
öncülerinden olan odamizi memnun

etmektedir. Çevreye duyarliligin belirli

dönemlerde degil sürekli olmasi en büyük
beklentimizdir.

"Naci Talat Anit Mezari" Mimari Proje

Yarismasi her yönüyle olumlu izlenimlerle
sonuçlanm istir.

Mimarlar olarak bizler kendimizi yenileme
ve arastirmaya yönelmenin bir biçimi olan

yarismalarin gerekliligine inaniyoruz. Bu
nedenle gerek devletin gerekse özel sektörün

yarismalara yönelmelerini beklemekteyiz.

Ülkemizde yasanan ekonomik ve politik
sorunlar her geçen gün artmaktadir. Tüm

sektörlerde ekonomik krizler basgöstermistir.

Bir yandan geçim derdi bir yandan zamlar,
digeryandan artirilan ve sekildegistirenvergiler
vatandasi bunaltmaktadir.

Kibris sorunu içindebulundugumuzdönemde
Dünya kamuoyu gündeminde yer almaktadir.
BirlesmisMilletlerin750 sayili GüvenlikKonseyi

karari dogrultusunda çözüm arayislari
sürdürülmektedir.

Kibris konusunun adil ve kalici bir barisa

kavusmasi için her iki toplumun da karsilikli
özveride bulunmasi inancindayiz. Her iki

toplum liderinin bu konuda gerekli esnekligi
göstermelerini beklemekteyiz. Kibris sorununa
gelecek barisçil bir çözüm toplumumuzun her
yönüyle yararina olacaktir.

Mimarlarolarak bizlerolusacakyeni kosullara
göre kendimiziyeni/emekzorunda hissediyoruz.

Mimarlik evrensel sanat ve teknigin birlesimi
sonucunda kendini gelistirebilir. Bizler kendi

içimize kapanik çalismalardan vazgeçilmesi

ve disa açilimin gerekliligine inaniyoruz.
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Mimar Ahmet Y.BAHÇECi
Mimarlar Odasi Yazmani

SayinÜye,

Oda yönetim kurulumuzun 3 kez
toplandigi 26 Mayis - 29 Haziran
1992 dönemi içerisinde:

• 5 Haziran 1992 "Dünya Çevre
Günü"nde bir basin bildirisi

yayinlamistir.
Basi n Bildirisi'nde

Günümüzde çevre sorunlari ulusal
boyutlari asi p uluslararasi
platformlarda çözüm yollari bulmak
üzere milyarlar harcanarak
tartisilirken Rio de Janeiro ile doruga
ulasmis bulunuyor.

Ülkemizdeki çevre sorunlarinin
da giderekartan bir ivme ile çogaldigi
bir gerçektir.

Çevre sorunu denilince akla yalniz
çöp ve atiklar; gelmemelidir. Kisa
vadeli çikarlara yönelik çözüm
arayislari ise gelecegimize zararlar
vermemelidir.

Son zamanlarda ülkemizde sade

vatandaslartarafindan bile hissedilen
"plansiz gelisme" birçok çevre
sorununu da beraberinde

getirmektedir. Bu sorunlarin
çözümünde uygulamadaki
mevzuatimiz artik çaresiz kalmistir.

Çagdas ve halkin katilimini
öngören yeni planlama kararlarinin
ivediliklealinmasi ise kaçinilmazdir.

Kalkinma planina uygun olarak
ülkesel fizik plan hazirlanmali ve
buna bagli olarak çevre planlari ve
imar planlari hemen hayata
geçirilmelidir.

Kaynaklari zaten kisitli olan
ülkemizde ekonomik olmayan
uygulamalarla ekilebilir tarimsal
arazilerin, ormaniann, yesil alanlarin
yanisi ra parasal israfa neden olan
plansiz gelismeye hemen son
verilmelidir.

Toplumda çevre bilincinin
olusmasi ve bu bilinçle çevrenin
biçimlendirilmesinde önemli görevler
düsen biz mimarlara ve planli
yapilasma için kararveren devletin
teknik kadrolarina gereken duyai1lligl
gösterecegi "2000'li yillarda katilim,
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demokrasi ve yasanabilir bir çevre
için elele." çagrisinda bulunduk.

• KTMMOB Yönetim Kurulunca
alinan kararla Birlik Lokalinin bakimi,
temizligi, elektrik, telefon ve su
giderleri için saptanan bütçenin
%25'inin odamizca karsilanmasi
kararlastirilmistir. Oda yönetim
kurulumuz belirlenen bu Oranda

Birlige katkiyi saglamistir.

• Türk Devlteleri arasinda 22
24 Haziran tarihlerinde Lefkosa
Atatürk Kültür Merkezinde yapilan
1. isbirligi Konferansi "ÇEVRE 92"de
Adamizi temsilen Hüseyin iNAN,
Hasan YÜCEL ve Ezcan ÖZSOY'un

hazirladigi, "KKTC'de Plansiz
Gelismenin Nedenleri, Etkileri ve
Çözüm i1keleri"nikonu alan bir bildiriyi
sunmuslardir.

• Genç üyelerimizin sorunlarini
ögrenmek ve oda etkinliklerine
katilimlarini saglamak amaciyla 20
Haziran 1992 tarihinde bir toplanti
yapilmistir.

Uygulamaya yönelik sorunlari ni
yönetim kuruluna aktaran genç
üyelerimiz mesleki sorunlarimizin
asilmasinda ve oda etkinliklerinin
hayata geçirilmesinde çesitli görevler
üstlendiler.

Bu toplanti sonucunda ortaya
çikan önerilerle odamizin üyelerinin
sosyal kaynasmasina yönelik
etkinliklerin yapilmasi, tarihi ve
mimari özellige sahip yerlerin ziyareti,
mimarlarin katilacagi bir yat gezisi
düzenleme kararlari alinmistir. Bu
konularda komiteler olusturulmustur.
Bölgelere göre oda yönetim kuruluna
yardim edecek olan komitelerde
görevalan üyelerimiz:

Lefkosa: Emre GÜNCE, Belgin
EMiNER, Dervise ENER.

G.Magusa: Çimen VARER, Abide
BAS~,UgurULAS

Girne: Ayhan ÇAKMAK, Bora
Turgut MUSLU

• Yönetim Kurulumuz 1

Temmuz Dünya Mimarlik Gününde
bir basin bildirisi yayinlamistir.
Uluslararasi Mimarlar Birligi (UIA)'nin
1985 yilinda yapilan 63. Konsey
toplantisindan beri "MiMARliK
MESLEGiNiN GÜÇLENDiRiLMESi"
programi çerçevesinde 1
Temmuz'un "Dünya Mimarlik Günü"
olarak kutlanmasi karari alinmistir.

Ülkemizde de 1990 yilindan beri
kutlanan bugünde UlA'nin her yil
belirledigi yeni bir slogan
çerçevesinde kutlamalar ve etkinlikler
yapilmaktadir. Bu yil
"SÜRDÜRÜLEBiliR KALKiNMA

içiN MiMARliK" slogani
belirlenmistir. Bu slogan
dogrultusunda "KKTC'de Planli
Gelisme"ye yönelik çalismalar
Odamiz tarafi ndan sürdürülecektir.

Bu dogrultuda topluma verilecek
hizmette yerel yönetim ve devlet
kuruluslari ile karsilikli dayanisma
ve koordinasyonla çalisma
hedeflenmistir.

Mimar, yapilasma sürecinde,
yasama mekanlarinin
biçimlendirilmesinde etkin rol alir.
Geçmisten gelen degerlerle gelecege
yönelik çagdas degerlerin ve
gereksinmelerin bagdasmasi ni
saglayacak çözümlemeleri yapar. Bu
çalismalari ni toplumun ilgili
kesimleriyle katilimcilik ilkesine
dayali olarak çözümler.

KKTC'de planli gelisme, ülkesel
Fizik Planin ve imar Planlarinin

kalkinma programlarina uygun
olarak hazirlanmasina kamuoyunda
tartisilmasina ve demokratik
denetleme yöntemlerinin
gelistirilmesine baglidir.

Piyasa ekonomisi içerisindeyasam
mücadelesi veren üyelerimizin
varolan sorunlari her geçen gün
artmaktadir. Bu sorunlarin basinda
issizlik, ücret yetersizligi,
denetimsizlik, kalitesizlik enflasyon
gibi sorunlar yer almaktadir.

Bu sorunlarin çözümünde
yetkilileri toplumu ve özellikle
politikacilari duyarliliga davet ettik.



Elk. Müh. Kadri FELLAHOGLU

KTMMOB Genel Sekreteri

• Kibris Türk Mühendis ve
Mimar Odalari Birligi bugüne dek
geçirmisolduguasamalardansonra
ülkemiz içerisindeki teknik, sosyal
ve ülkeseldüzeydeki etkinliginden
daha ileri boyutlaratasinmasi Birlik
baskanligi ve yönetim kurulu
üyelerimizin temel hedefidir.

Böylesigenelbir perspektifçizen
bizleri çalismalarimizi temel
prensiplereyerlestirerek amatörce
zamanimizda en iyi sekilde
degerlendirmeye çalisacagiz.

• Ortak Vize Bürosu, Büfe,
insaat Mühendisleri Odasi,
Mimarlar Odasi, Birlik Baskanligi
ve 2. kattakidigertoplantiodalarina
hitap edecek telefon santral
sisteminin kurulmasi için EMO'nin
tekik görüsleri yönetim kurulunca
degerlendirildi.insaat Mühendisleri
Odasi ve MimarlarOdasi disindaki
odalarimizin parasal durumlari iyi
olmadigindan insaat Mühendisleri
ve Mimarlar Odasi yönetim
kurullari konuyu degerlendirdiler
ve maddi katki koyarak sistemin
kurulmasini sagladilar. Kendilerine
tesekkür ederiz.

• Kamu görevinde çalisan
üyelerimizin üyelik aidatiari
maaslarindan karsilanabilmesi
yönünde çalsmalar baslatildi.
Örnek bir form. Birlik baskanligi
tarafindan hazirlanmis olup tüm
odalarimizabirertane örnek olarak
aktarildi. Oda yönetim kurul/ari
ise forumlari çogaltip çalisan
üyelerine imzalattiktansonra Birlik
Baskanligina verecektir. Toplanan
miktardaki formlar - Maliye
Bakanliginda ilgili bölüme verilip
islem yapilmasi istenecektir.

• Yönetim kurulunun
toplanmasinin gerekli olmayacagi
konularda KTMMOB Yönetim
kuruluadina acil kararverilebilmesi
için, daha sonra Y.K. üyelerine
bilgi vermek üzere Birlik

Baskanligina yetki verilmistir.

• Türk devletleri arasinda 1.
ilmi isbirligi konferansi "Çevre 92"
etkinliklerine katilan KTMMOB
Baskani Tamer Gazioglu ve
Mimarlar Odasi birer bildiri
sundular. Birligimiz ve K.T.
Belediyeler Birligi ile ortak
üstlendikleri kokteylde konferansa
katilan bilim adamlari ve seçkin
konuklari birligimliz lokalinde
agirladik.

• Ülkemiz siyasi partilerinden
eTP, TKP, YDP, UBPveYDP'nin
katilimi ile Birligimizindüzenledigi
ve baskanligini baskan Tamer
Gazioglu'nun yaptigi "Kibris
sorunundaki son gelismeler ve
siyasi partilerimizin görüsleri"
konulu açik oturum KTMMOB
Lokalinde yiginsal bir izleyici
kitlesininkatilimi ile gerçeklestirildi.

• K.T. Belediyeler Birligi
Baskani BurhanYetkili ve bir kisim
Belediye Baskanlari ile 30 Haziran
1992 tarihinde ortak bir toplanti
yapildi. Gerçeklestirdigimiz
toplantida imar konularindaki
genel sorunlarin yanisira proje
ve uygulama asamasindaki
varolan sorunlarin giderilebilmesi
amacinayönelikortakbir komisyon
kurulmasi karari alindi.
Komisyonda birligimizi temsilen
Mimar Ahmet Y. Bahçeci ve ins.
Mühendisi Özalp Nailer
belirlenmistir. Komisyonun,
birligimizin disindaki diger
kuruluslarin,K.T.BelediyelerBirligi,
Sehir Planlama Dairesi ve Eski
Eserlerve Müzeler Dairesi olmasi
kararlastirildi. ilgili dairelere birer
temsilci belirleyip 3 Agustos 1992
tarihinde KTMMOB'de yapilacak
ilk toplantiya göndermeleri talep
edilmistir.

• Kibris sorunun gelinecegibu
asamada sorunun federasyonla

çözümüne yönelik görüslerimizi
içeren bir basin bildirisi hazirlanip
basina aktarilmistir.

• 1992-93 çalisma dönemi
içerisinde gerçeklestirmeyi
tasarladigimiz bilimsel etkinligin
konusu "STANDARTLAR" olarak
belirlenmisolup, Ekim-Kasimaylari
içerisinde programlamak için
çalismalarin baslatilmasi karari
alindi.

• Gönyeli baraj göleti
civarinda devlet tarafindan
istimlakina karar verilen arazilerin
sonrasinda gelisen olaylari
degerlendirenyönetim kurulumuz,
çözüm yönünde girisimler
yapilmasi karari aldi. Mal sahipleri,
iskan Bakani ve Daire Müdürleri
ile defalarca görüsmeler saglandi.
Resmi arabuluculuk görevini
üstlenen Birlik Baskanligi;
planlamayi da savunarak yerinde
de tesbitler yapmak suretiyle mal
sahipleri ile bakanlik yetkililerini
ortaktoplantilardüzenleyip araya
getirdik. Sorunun çözümüne
tarafsiz ve sagduyu ile yanasan
Birlik Baskanligi 1.Etap için itirazli
olan Türk arazilerin sahiplerinden
sadece Melek Kofali'nin
arazisinden 45 dönüm alinmak
suretiyle ilgililer mutabik kilindi.
KTMMOB olarak resmi
arabuluculugumuzla mal sahipleri
ve iskan Bakanligi Bakanliginca
belirlenen çerçevede resmi
protokol imzalandi.

• 15 Temmuz 1992 tarihinde
"Barisa çagri" etkinlikleri
düzenlemek amaciyla demokratik
kitle örgütlerinin olusturdugu
komiteye birligimizin katilmasi
karari alindi.

• Birlik lokalimizdeüyelerimize
yönelik bir müzik dinleti programi
hazirlayip sunabilmek için EMO
baskani Halil AKANSEL'e görev
verildi.
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Derleyenler: Mim. Hüseyin iNAN

Yük. Mim. Hasan YÜCEL

Mim. Ezcan ÖZSOY
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K.K.T.C.'DE PLANSIZ YAPILASMANIN NEDENLERI,

ETKILERI VE ÇÖZÜM ILKELERI
22-24 HAZiRAN 1992 TARiHLERiNDE

LEFKOSA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZiNDE DÜZENLENEN
TÜRK DEVLETLERi ARASINDA 1. iLMi iSBiRLiGi KONFERANSi - ÇEVRE '92'DE

MiMARLAR ODASi BiLDiRisi

ÖZET

Çevre kirliligi ve atiklarin teme
linde plansiz gelisme yatmaktadir.
Kalkinma hedeflerine göre, ülkesel
fiziki planin hazirlanmasi ve buna
bagli olarak çevre planlari ile imar
planlarinin en kisa sürede uygula
maya konmasi ile Kuzey Kibris
Türk Cumhuriyeti'ndeki kaynak
israfi ve plansiz gelisme
önlenebilecektir.

GIRIS
Çevre en sade anlatimla insan ve
doganin bütünlestigi herseyken,
dogal çevrenin insan eliyle se
killendirilip degistirilmesi ise
kaçinilmaz bir olgudur. Dogaya
egemen olma telasi içinde
insanlarin dogayi kirletmesi, tahrip
etmesi ve giderek ekolojik dengeyi
bozarak fiziksel degisimin tarihsel
ivmelerini zorlamasi, son yillarda
olusan toplumsal bilincin önemli

Hüseyin Inan
MiMARCA-4

ögelerini olusturmaktadir. Çevre
sorunu olarak nitelenen bu zor

lamanin, salt fiziksel etkileriyle
sinirli kalmadigi da görülmekte-
dir. Ekolojik dengenin
onarilamayacak ölçüde
bozulabilecegi olasiligi, sorunu
hizla toplumsal gündemin basina
tasiyarak yesil hareketine ve bu
yönde siyasal örgütlenmelere de
önayak olmustur.
Toplumlarin baslangiçta salt bir
çevre kirlenmesi olarak
algiladiklari bu sorunun, giderek
yasamsal dengenin bozulma süre
cine dönüstügünü kavramalari ve
günümüzde gelismis ülkelerin bile
kendi ülkeleri için uyguladigi çevre
planlama ve yönetim
çalismalarinin çevre sorunlarini
asmakta yetersiz kalmasi, çevrenin
evrensel bir kavram olarak ele

alinmasini ve uluslararasi platfo
rumIarda tartisilmasini gündeme

Hasan Yücel

getirmistir. Buna örnek olarak
Akdeniz Eylem Birligi, Stocholm
ve Rio de Janeira toplantilarini
gösterebiliriz. Gelismekte olan
ülkelerin bu uluslararasi platform
larda bir öncekinden daha bir bi

linçle soruna sahip çiktiklari
gözlemlenirken, çevre sorunlannin
çözümünde oldukça mesafe kat
eden gelismis ülkelerin, zararli
atiklarini ve eskimis teknoloji
lerini, gelismekte olan ülkelere
transfer etmek suretiyle onlarin
çevre sorunlarina yeni kamburlar
yüklediklerini söyleyebiliriz.
Ülkemiz de son zamanlarda bu
transferlerden etkilenmektedir.

Karasularimizda seyreden zararli
atik yüklü gemiler, iklimimizde
hissedilen belirgin degisiklikler,
eskimis teknolojilerin ülkemizde
kurulmasiyle çevreye olumsuz
yönde yansiyan çarpik gelismeler
bu etkilenmenin örneklerinden

Ezcan Ozsoy

i
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bazilaridir. Ülkemizde giderek
artan çevre sorunlarinin temelinde
bir ada ülkesi olusumuz, ekonomik
politik yapimiz, düsük gelir
düzeyimiz, eskimis teknoloji
kullanmamiz, denetimsizlik ve en

önemlisi planlamadan yoksun
gelismeler yatmaktadir.
K.K.T.C.'de plansiz gelisme ile
yapilasmanin nedenleri ve çevreye
yarattigi olumsuz etkilerini
planlama ve uygulamaya yönelik:
1- Yasal Faktör
2- Denetim Faktörü

3- Hizli ve Yaygin Kentlesme
Faktörü

4- Isçilik ve Malzeme Faktörü
olarak irdeleyecegiz.

1- YASAL FAKTÖR

Fiziki çevrenin planlanmasinda
politik kararlar ve yasalarin
yeterliliginin yanisira toplumsal
bilincin arttigi oranda saglikli bir
yapilasma ve düzenli bir
gelismeden söz edilebilir. Bugüne
kadar ülkemizde yapilasma Ingiliz
sömürge idaresinden kalan "Fasil
96 Yollar ve Binalar Düzenleme

Yasasi" ile olmaktadir. Bu yasa
saglikli ve düzenli bir yapilasmayi
saglayamamakta, tarihi ve kültürel
mirasin korunmasinda yetersiz
kalmaktadir. Bugünkü yapilasmayi
yönlendiren yasal durumumuz:

a- Imar Yasasi:

1989 yilinda yürürlüge konan imar
Yasasi, ülkesel düzeyde düzenli
gelismeyi saglamak ve denetleme
amaciyle hazirlanmistir. Ancak
1989'dan bugüne kadar iki tüzügü
"1989 Birlesik KurulOlusumu ve
Çalisma Esaslari Tüzügü", 1989
Planlama Onayi Tüzügü" ve
çikarilan emirnamelerin "Beyler
beyi Köyü imar Denetim ve
Gelistirme Emirnamesi", "Girne
Koruma Alanlari Geçis Süresi
Emirnamesi" disinda "Ülkesel
Fizik Plan", "imar Planlari"nin da

hayata geçirilmemis olmasi nede-

niyle yukarida belirtilen amaci
saglayarnamistir.
Ülkesel fizik plan, çevre planlari
ve imar planlarinin
hazirlanmasindaki gecikmede
teknik kadrolardaki yetersizligin
yaninda agirlikli olarak politik
yaklasimin da büyük roloynadigini
söyleyebiliriz.

b- "Fasil 96" Yollar ve Binalar
Düzenleme Yasasi:

1946'larda Ingiliz sömürge idare
sinden kalan bu yasa günümüze
kadar köylerimizin ve kentle
rimizin gelismesi, yapilasmasi
sürecinde belirleyici unsur olmus
ve halen bu konumunu sür

dürmektedir. Bu yasa her isteyene,
istedigi yerde, istedigi sekilde insaat
yapma, arazileri parselleyip arsa
açma imkani vermektedir. Saglikli
ve düzenli bir gelismenin
saglanmasinda o kadar yetersizdir
ki, artik zararli dahi olmaktadir.
Geleneksel mimarimize ters

düsmekle kalmayip özellikle
koruma bölgelerindeki
yapilasmalarda mevcut dokuyu
bozmaktadir.

Fasii 96'ya bagli olarak hazirlanan
"Yol ve Binalar Tüzügü" yapilasma
kurallarini parsel düzeyinde ele
almaktadir. Parsel büyüklügüne ve
yol genisligine bagli olarak yapi
arsa orani ile bina yükseklikleri
belirlenmektedir. Parsel hudut

larindan üçer metre çekilerek
yapilan binalar mevcut düzendeki
parsel alaninda her kullanim için
ayri ayri ve neredeyse tek tipe
dönüsen mimari biçimlendirme
lere yol açmistir. Yine tüzügü n
kurallarina göre her iki konuta bir,
her isyerine bir adet olmak üzere
otopark, bahçe düzenlemeleri,
hudut duvari yükseklikleri,
mekanlarin havalandirilmasi v.b.
hususlar belirlenmektedir.
Bu kurallar 1946 zaman dilimine

ve Ingiliz sömürge idaresi yasam
biçimine göre konmus kurallar

olup, günümüz insaninin çagdas
ihtiyaçlarini karsilayacak
tasarimlara olanak vermemekte

dir. Bitisik nizam uygulamalari terk
edilmeye zorlanmakta ve
günümüzde bu uygulama çok az
yerde geçerliligini korumaktadir.
Iç bahçe, mikroklima ve mahre
miyet gibi fonksiyonel unsurlarin
giderek yok oldugu gözleml en
mektedir. "Fasii 96" Yeni açilan
parsellerde köy içi ve kent
merkezleri disinda %50 zemin
kullanimi, isteyen kullaniciya
%100 bodrum kullanimi ile

sirasinda parsel ölçegi içinde kalan
yesilin tamamen insaatla örtüI
mesine neden olmaktadir. 2.2 yapl/
arsa orani ile de kisisel istege bagli
bina yükseklikleri ortaya
çikmaktadir.

c- Eski Eserler Yasasi:

1975 tarihinde yürürlüge konan
Eski Eserler Yasasi tarihi bina,

arkeolojik, kültürel-mimari ve
dogal kent, köy ve kirsal sit
alanlarinin korunmasi ve denetlen

mesi amaci ile hazirlanip yürürlüge
konmustur. Tarihi-kültürel
mirasimizin korunmasinda bu yasa
yeterli bir içerige sahip degildir.
Ayrica yasanin 9. maddesine göre
olusturulan Anitlar Yüksek Kurulu
gerek olusum biçimi ve gerekse
çalisma yÖnetmeliginin olmamasi
bu kurulun saglikli çalismasina
olanak vermemektedir. Yine

Anayasamizin 39. maddesinde
"Devlet, tarihi ve kültür degeri olan
eser ve anitlar ile doga varliklarinin
korunmasini saglar; bu amaçla
düzenleyici, destekleyici ve
özendirici önlemleri alir. Bunlar

dan özel mülkiyete konu olanlara
getirilecek sinirlamalar ve bu
nedenle hak sahiplerine yapilacak
yardimlar ve saglanacak bagislar
yasa ile düzenlenir" seklinde be
lirtilen hususlar yerine getirilmedigi
için tescilli eski eserlerin yikilip
yok olmasi önlenememektedir.
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Tarihi kültür mirasimizin

korunamamasinda yasalarin
yetersizligi tek neden degildir. Ayni
oranda toplum bilinci, denetim
sizlik ve ekonomik etkenler kültür
mirasimizin korunamamasinda

önemli roloynamaktadir.

d- Çevre Yasasi:
1989 yilinda, ülkede yasayan bütün
yurttaslarin ortak varligi olan
çevrenin korunmasi, iyilestirilmesi,
su, toprak ve hava kirlenmesinin
önlenmesi için hukuki ve teknik
esaslara göre düzenlemeler yapmak
ve önlemler almak için yürürlüge
giren Çevre Yasasi, Imar Yasasinda
oldugu gibi yönetmeliklerin
hazirlanmamasi nedeniyle tam
islerlik kazanarnamistir.

e- Turizm Tesvik Yasasi:
1987 yilinda yürürlüge giren Tu
rizm Tesvik Yasasi ile özendirici
gümrük, vergi ve faiz muafiyetleri
getirilmis, kalkinmamizda
sürükleyici ve öncelikli sektör olan
turizm yatirimlarini tesvik etme
amaçlanmistir. Turizm Master
Planinin hazirlanmamis olmasi
nedeniyle tesvik yasasi uyarinca
turizm yatirimlari gelisigüzel

Fotograflar:
EzcanÖZSOY

Lejkosa Surlar içinde
Korunamayan
Kültür

Mirasimizdan
birörnek

MiMARCA - 6

Hüseyin iNAN Konferans esnasinda

yerlerde ve konumda süratle sekil
lenmektedir.

Ülkemiz genelindeki yapilasma
kurallari turizm yapilarinda da
bütün olumsuzluklari ile birlikte

geçerli olmakta ve bu nedenden
dolayi geleneksel mimari ve
dokuya ters düsen turistik tesisler
ortaya çikmaktadir.

2- DENETIM FAKTÖRÜ

Ülkemizde, "çevre sorunlari poli-

tika dinlemez" yaklasimi ile
çarpiklik giderek çogalmaktadir.
Alinmasi gereken politik kararlar
ve geçis sürecindeki esnek
davranislar denetimlerde otorite
boslugu yaratmaktadir. Ayrica
yürürlükteki yasalarin
uygulanmasindaki koordinasyon
eksikligi de denetim ve yetki
karmasasina neden olmaktadir.
Yapilasma sürecinde yapilarin
devlet ve yerel yönetimlerce ye
terince denetlenmemesi sonucu

kaynak israfi, kalite, standart ve
miiii gelir kaybi gündeme gel
mektedir. Teknik elemanlarin

mevcut piyasa ekonomisi içeri
sinde gerek tasarimlarinda gerekse
denetimlerinde karsilastiklari
güçlükler sonucu, mimariye ve
çevreye olumsuz etkiler ortaya
çikmaktadir.

3- HiZLi VE YAYGIN
KENTL~MEFAKTÖRÜ
Hizli ve yaygin kentlesme özünde
kent sakinlerinin veya daha dogrusu
kent topragini elinde tutanlarin
sonsuz özgürlüklerinin mekana
yansimasidir. Bugün ülkemizde
mevcut yasalar da bu dogrultuda

i..
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gelismeyi hizlandirmaktadir. Yine
ülkemiz insanlari, enflasyon ne
deniyle baska alternatif yatirim
olanaklari bulunmadigindan
ta§inmaz mala yatirim
yapmaktadirlar. 1974 sonrasi
e§deger uygulamalarinda Iskan
Bakanligi'nin yanli§ politika ve
uygulamalari sonucu ye§i1 doku,
ormaniar, deniz sahilleri ve tarimsal
araziler arsa veya arsa nitelikli
yerler olarak dagitilmistir.
Kalkinma planlarina uygun ola
rak ülkesel fizik plan ve imar
planlarinin hazirlanmamasi nede
niyle mevcut yasalarla ortaya çikan
plansiz, hizli ve yogunlugu çok az

yaygin kentlesme sonucunda; alt
yapi ve servisler açisindan
kaynaklarin israfina, ekonomik
savurganliga, i§yeri-konut arasinda
artan mesafelere ve tarimsal ara

zilerin kaybolmasina neden
olmaktadir.

Ba§bakanlik Devlet Planlama
Örgütü Istatistik ve Ara§tirma
Dairesinden alinan bu istatis

tiklerde de görüldügü gibi;
1980-90 yillari arasinda KKTC' de
yeni açilan parsel sayisi 5025 ve
ayni süre içerisinde yapilan
in§aatlarin sayisi ise 3389'dur.
Buna gÖre 1666 parsel fazlaligi

mevcuttur. Bu parsellere insaat
yapilmamasinin yanisira yapilan
in§aatlarda dairelerin çogunun da
bo§ oldugu gözlenmektedir. Bu
geli§melerin genelde kentsel
alanlarin di§inda yogunluk
kazandigi görülmektedir. Ayrica
kent ve kente yakin köylerin bu
uygulama sonucunda
bütünle§tikleri de görülmektedir.
Bu, hizli ve yaygin kent1e§menin
en belirgin özelligidir.

4- isçiLIK VE MALZEME
FAKTÖRÜ

I§çilik ve malzeme konusunda
yeterince bir denetim

K.K.T.C.'DE 1980-90 YILLARI ARASINDA AÇILAN PARSEL ISTATIsTIKLERI

YIL
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

TOPLAM

KENTSEL
19
16
90
17
68

393
138
23
46
51

121
982

KiRSAL
402
404
440
479
254
253
341
363
227
414
466

4043

KKTCGENELI
421
420
530
496
322
646
479
386
273
465
587

5025

KiRSAL
33

48

143
147
128
144
148
179
176
210
275

1631

KENTSEL
167
98

138
99

165
157
170
165
196
257
146

1758

YIL
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

TOPLAM

K.K.T.C.'DE 1980-90 YILLARI ARASINDA YAPILAN INSAAT ISTATIsTIKLERI

KKTCGENELI
200
146
281
246
293
301
578
344
372
467
421

3389
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· ...
DENETIMSIZLIK - KAYNAK ISRAFI

mekanizmasindan söz edilemez.

Bu konuda yapilan yasal düzenleme
çalismalari çok yavas ilerlemekte
olup, denetleyici kurumlar
olusturularnamistir. Müteahhitlik
Yasasi, Standartlar Enstitüsü,

Acentelik Yasasi, vb. yasa
eksiklikleri mevcuttur.

insaat sektöründe, gerek mal sa
hiplerinin kendi kendilerine
yaptiklari denetimsiz ve kontrolsuz
insaatiarda, gerekse ihalelerde
müteahhitlerin ucuz isgücünden
yararlanmak istemesi sonucu ka
lite ve standart düsüklügü gözlem
lenmektedir.

Ayni sekilde ülkemizde üretilen
ve ithal edilen malzemelerdeki

denetimsizik ise kalitesizligin
yanisira ekonomik kaynak israfina
neden olmaktadir. Kalitesiz ve
denetimsiz malzeme ithali

paramizin yurtdisina gereksiz
transferinin yanisira kendi yerel
malzeme üreticilerimizi de zor

duruma sokmakta ve hatta yerli

MiMARCA - 8

üretimin yok olmasina neden
olmaktadir. Yerel ham maddeye
dayali malzeme kullanimina tesvik
yapilmadigi takdirde disa
bagimlilik her geçen gün artacaktir.

SONUÇ
Ülke düzeyinde saglikli kentler ve
yasanilir bir çevre yaratilabilmesi
ülkesel fizik planin, çevre
planlarinin ve imar planlarinin
kalkinma programlarina uygun bir
sekilde hazirlanmasi kamuoyunda
tartisilmasina ve demokratik denet
leme yöntemlerinin gelistirilmesine
baglidir.
Çevre sorunlarinin ulusal ve ulus
lararasi düzeyde kontrol altina
alinip iyilestirilebilmesi, pazar
ekonomisinin her iki düzeyde de
planli ve demokratik yönetimi ile
mümkündür. Bu denetim bilinçli
yurttaslarla çevre sorunlari
etrafinda organize olmus bir top
lumsal yapinin olusmasi süreci ile
birlikte gelisir.

Spekülatif kar güdümünün tayin
edici oldugu ortamlarda, plansiz
yapilasma, insan iliskileri dahil
olmak üzere bütün çevreye olumsuz
etkileri ile egemen olmaya devam
edecektir.

KAYNAKLAR
1. Basbakanlik Devlet Planlama
Örgütü istatistik ve Arastirma
Dairesi, KKTC insaat ve Parsel

istatistikleri 1990, 3-60, Mart
1991.

2. Erönen Y., Lefke ve Çevresi,
imar-Koruma ve Planlama Sorun

lari, Mimarca 25-26, Lefkosa,
4-6, Nisan 1991.

3. Gürsel Y., Çevre Kirliliginin
Sosyo-Ekonomik Nedenleri ve
Çözüm ilkeleri, Uluslararasi Çevre

87 Sempozyumu, istanbul, 289
295, Haziran 1987.

4. Sehir Plancilari Odasi, Yaygin
ve Düzensiz Kentlesme, Dünya
Sehircilik Günü Bildirisi,

Lefkosa, Kasim 1988.
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Mimar Sergül HAMiDi

Mimar Funda YEsiLADA

i/i

~ ,1 'iit t)L~.""" . J',. ~,1

Mimar OGUZ FERiDUN
1948 yilinda Lefke'de dogan Oguz

Feridun, mimarlik egitimini Ortadogu
Teknik Üniversitesinde yapmistir.
Mimarlik fakültesinden 1973 yilinda
mezunolduktansonra,kendideyimiyle
"Bugün için kisa sayilan sürelerie"
özel bürolarda ve Planlama insaat
Dairesinde çalismistir. 1980 yilindan
beri serbest mimar olarak
çalismaktadi r.

Lefkosa'da kendi ofisinde
görüstügümüzOguzFeridungüleryüzlü
ve sempatik tavirlariyle, mimarlik
mesleginive mimar konusundakigenel
görüslerinibize su sekilde aktarmistir:

"Müsteri istekleri" ile "kati imar
yönetmeliklerini" herzaman kisitli
olan süre içinde, kendi mimari
anlayisim ile yogurmak ve
dengelemek çabasi içerisindeyim.
Bunu yaparken "saçmalamamak"
en büyük prensiplerimden biridir.

Mimari tasarimin sonucu insa
edilmis çevredir. Mimarin kendi
kontrolu disinda gerçeklestirilen
tasarimi her zaman kagit üstündeki
basarisina ulasamaz. Mimar, yapay
çevreden sorumlu tutulacaksa, ona
tasarimlarini kontrol etme hakki
taninmalidir, diyor.

Oguz Feridun ingilizce biliyor, evli
olup 2 kizi vardir.

KATILDlGI YARiSMALAR:
•. Cengiz Topel Aniti, Erenköy, 1974 yili.

i. Ödül (Burhan Atun ile birlikte)
•. Ticaret Odasi Binasi, lefkosa

I. Ödül (Burhan Atun ve Özay Erdemer
ile birlikte)

•. Belediye Aniti (Baris Konulu)
? Ödül (Burhan Atun ile Birlikte)

~~~~~~~~~~~~~ 1

..................................................................
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BasaA Apt GIf ne
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5
4-Sol1lnn Lokanta - Gemikona~i
5-Ahmet Akar Evi - Karao~/ano~/u
6-Adnan Hakki Evi - Çatalköy

YAPiTLARiNDAN
ORNEKLER

1-Fikret Cemal Evi - Gime

2-Dinçer ça~tn Evi - Lefkosa
3-Adnan Hakki Evi - Ayrmti

•••••

YENI UYELERIMIZ
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Hakki ATUN

KKTC Meclis Baskani

ÇEVRE SORUNLARI
Cumhurbaskam Vekili ve Meclis Baskani Hakki
Atun'un 22.6.1992 tarihli "Türk Devletleri Arasinda

I'inci ilmi isbirligi Konferansi" Açis Konusmasi

Muhterem bilim adamlari ve

sevgili arkadaslar. Sizlere önce,
adina konusmakta oldugum Sayin
Cumhurbaskanimizin mesajini,
selam, sevgi ve basari dileklerini
sunmak istiyorum.

Sayin Cumhurbaskanimizin
himayesindedüzenlenmisbulunan
Konferansin anlami, önemi
kendiligindenortadadirve hele Rio
de Janeiro'daki UluslararasiÇevre
Konferansinin arkasindan
ülkemizde böyle bir Konferansin,
hele böylesine anlamli bir katilimla
yer almis olmasi, gerçektenbizlere
mutluluk veren, sevinç veren,
dinamizm ve kararlilik veren
müstesna bir olaydir. Bundan 32
yil önce Kibris'ta Teknik Üniversite
Haftasi düzenlenmisti. Kibris o
zaman bir ortaklik Cumhuriyeti idi.
Kendi ölçülerimiz içerisinde böyle
etkinlikler düzenlemeye
çalismaktaydik. O günkü ismiyle,
Kurucu Genel Baskani oldugum,
Mühendisve MimarlarBirligi,(Simdi
gurur duydugumuz Mühendis ve
Mimar Odalari Birligi haline
gelmistir) Teknik Üniversiteyle
birlikte bu etkinlige ev sahipligi
yapmaktayd i. Çikard igimiz
davetiyede, "her yil Türkiye'nin
bir vilayetinde tertiplenen Teknik
Üniversite Haftasi bu yil da
Kibris'ta düzenlenmistir" sözü
büyük reaksiyonlara neden olmus
ve davetiyenin geri toplanmasi
istenmisti. Tabii ki dinlememistik.
Bu olayi anlatmamin nedeni,
nerelerden bu günlere geldigimizi
vurgulamak içindir. Yani 32 yil
gibi kisa bir süre içerisinde,

geçirdigimiz asamalar belki
inanamayacagimiz kadar bizleri
gururlandiran ve mutlu eden bir
gelismedir. Bugünkü
durumumuzun ne oldugunu
geçmisebakarakdaha iyi anlamak,
takdir etmek ve dolayisiyle ileriye,
bundan öteye yol alirken bilinçli
olmakgerekir.Ne mutluyuzki dogal
ve fiziki çevreyi tartistigimiz bu
toplantida ulusal çevremiz de çok
büyük boyutlar kazanmaktadir.
Yepyeniufuklaraçilmistirve bugün
aramizda diger bagimsiz Türk
Cumhuriyetlerindenbilim adamlari
temsilciler bulunmaktadir.

Kendilerine hos geldiniz diyorum.
Kuzey Kibris Türk Cumhuriyetinde
kendilerini bagrimiza bastigim izi
belirtmek istiyorum ve bundan
sonraki asamalarda gerek siyasal
ve ekonomik, gerekse bilimsel
alanda yapilacak isbirliginin daha
gelisecegine parmak basmak
istiyorum. Bu Türk
Cumhuriyetlerinin yillarca yalniz
ekonomik yönden degil, fiziki
çevrenin da tahrip edilmesi ve
sömürülmesiyönündenne insafsiz
bir uygulamaya tabi tutuldugunu
okuduklari mizdan bilmekteyiz.

Degerli konuklar; bunlari
söylediktensonra kisaca bugünkü
gündeme deginmek ve ülkemizi
ilgilendiren birkaç konuya parmak
bastiktan sonra sözü, siz degerli
bilim adamlarina birakmak

istiyorum. Rio Bildirisi gerçekten
insanoglunun yasaminda bugün
vardigi asamadason dereceönem
arzetmektedir.Ben de kisaca sunu
vurgulamak istiyorum ki insanoglu

artik dünyanin bir gün sonunun
gelebilecegine inanmaya
baslamistir. Dünyadaki tüm
devletler,eger Rio Konferansinda
alinan ve bundan sonra alinacak

kararlari uygulamazsa21'inciasrin
büyük tehlikeler tasidigini
kavramistir; ve bu konuda
uluslararasiisbirliginin,tarihinhiçbir
dönemindebu kadarönemarzettigi
gerçegine de varmamistir. Rio
Konferansindan sonra buna
uyulmasi gerekliligini anlamistir.
Konferansin ardindan söylenenler
ve yazilanlarve irdelemelerdevam
etmektedir. Bundan sonraki

uygulamalari hepimiz merakla
bekleyecegiz.Bugün buradakendi
ülkemizin,Türkiye ve Kuzey Kibris
Türk Cumhuriyetinin gelecegi
açisindan önem arzeden çevre
sorunlari tartisilacaktir. Önce,
özetle dünyamizi tehdit eden iki
soruna parmak basmak istiyorum.
Birisininnükleer basliklar, digerinin
de sanayilesmeoldugukesinolarak
ortadadir. Bu konuda hafta sonu

okudugum bir yazida; Profesör
Tolga Yarman: "nükleer basliklar
ateslense milyarlarcayillik ugrasin
ürünü olan dünyam iz ve
yasamimiz bir çirpida son
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bulacaktir" diyor. * Son yillarda
hiç olmazsa özellikle Super
Devletlerin liderleri bu konudaki

tehlikeyi görmüsler ve tarihi
kararlarla bazi önlemler almak

yönüne gitmislerdir. Ancak, bizimle
yasayacak olan sanayilesme hala
gündemdedir ve çevreyle ilgili en
önemli tehlike de bundan

kaynaklanmaktadir. Ama
sanayilesme olmayacak diye bir
savunma, bir iddia da ortaya
koyamayiz. Rio Konferansinda
bir kez daha vurgulandigi gibi

sanayilesme olacaksa bunun bir
disiplin ve kurallar çerçevesiinde
olmasi kaçinilmazdir. Profesör
Yarman, sanayilesmenin
çarpikligina parmak basmakta ve
"sanayilesme bakteri, bitki, hayvan
ve insana can veren dogal
süreçlere uyumsuzdur. iste
neticede, sular, atmosfer ve

havam iz dogayla bagdasmaz
sanayilesme yüzünden
kirlenmekte, sagliksizlasmakta ve
taninmaz hale gelmektedir. Ozon
tabakasi delinmektedir" diyerek
tehlikeyi isaret etmektedir.

Bu tehlikeleri kavramakta olan
uzmanlar bir süreden beri

"Sürdürülebilir Gelisme"

(Sustainable Development)
kavramini ortaya atmislardir. iste
bu çerçeve içinde bir kere daha
alti çizilerek vurgulanmalidir ki
kalkinma ve gelisme sürecinde
insanoglu açgözlülügünü
sinirlandirabilmelidir. Dogayi tahrip
etmemeli ve bunu dengeli bir
sekilde yapmalidir. Kendi
ülkemizde önce Güneyden bir
örnek vermek istiyorum. Yillarca
bizim hakkimizi da sömürerek

yaptiklari turistik yatirimlarda
büyük hatalar yapm islar ve bu
hatalari 1974'den sonra da

tekrarlamaya devam etmislerdir.
Bunun son yillarda farkina
varmislardir ki turizm projelerinin
uygulanmasinda yani fiziki
çevrenin gelismesinde bu hatal?rin
bir son bulmasi gerektigini, bunun /Jqpiiriiiiik lJllgliirmm giiiikcc cirkinlqcn gÜney cep"esi
* "Akii Evrenin Bilincinin Gerisinde" Cumhuriyet "Bilim Teknik" 20 Haziran 1992 F otograflar: Ezcan ÖZSOY
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* * Actian needed after earth summit Cyprus Mail, 12 Haziran 1992

L

J

~L

J

olabilmesi için de bir moratoryum
ortaya koymuslar ve bir süre için
turizm konusundaki gelismeyi
sinirlamak istemislerdir. Bunda da
henüz basarili olduklarini
söylemek mümkün degildir. Doga
ve deniz sahilleri yüksek yapilarla
tahrip edilmistir. Biz Kuzey'de bu
gelismelerden ders alabiliriz. Henüz
bakir denebilecek kadar güzel
sahillerimiz ve turizm potan
siyelimiz var. Bu konuda imar
Yasalarimiz, Çevre Yasalarimiz
tam olarak yeterli degildir. Daha
cesur kararlar almak ve daha baska
çagdas önlemlerle dogayi koruyan
bir turizmin gelismesini
gerçeklestirmek zorundayiz.
Güneyde üç yildizliotelden daha
asagi otel yapilmamasi karari
verilmistir. Bizim de bu konuda
son derecede titiz olmamiz ve

mimari proje standardinin yüksek
tutulmasina özen göstermemiz
kaçinilmazdir.

1960'11 yillarda Manchester
Üniversitesinde okutulan çevre
derslerinde özellikle maden

ocaklarinin isletilmesinde, yer
seçiminin çok duyarlilik ve özen
gerektirdigi vurgulaniyordu. Bu
konuda yillar önce Rum

makamlarinin almis oldugu yanlis
bir kararla ülkemizde trajik
denebilecek kötü bir örnek olarak

duran bir tas ocagi isletmesine
parmak basmak istiyorum ve
bunun, hiç olmazsa hatanin
tekrarlanmamasi için örnek
olmasini istiyorum.

Bugün Kuzey Kibris Türk
Cumhuriyetinde en önemli dag
dizisi olan Besparmaklarda,
Besparmak Tepesinin bulundugu
cephede son derece çirkin ve
gittikçe daha da çirkinlesen bir tas
ocagi bulunmaktadir. Bu gittikçe
çirkinlesen tas ocagini, Magusa'ya
her gelis gidiste büyük bir üzüntü
i1eseyretmekteyiz. Bu kocaocagi,
güzel bir insan çehresinde
meydana gelmis bir yaraya
benzetiyorum. Zaman içinde
bertaraf edilmesinin nasil

olabilecegini de düsünür dururum
ama kafamdan çözüm
bulamiyorum. Halbuki bu çirkinligi
yaratan yanlis karar zamaninda
bertaraf edilebilirdi. Baslang içta ön
cepheye böyle zarar vermeden,
baska alternatif yerler veya
görünmeyecek satihlar seçilebilirdi
ama yapilmadi. Kim bilir bu
çirkinlige daha ne kadar zaman
tahammül göstermemiz
gerekecektir! Belki de onarimi artik
olanaksizdir.

Bir baska örnek Lefke
Üniversitesinin halen bulundugu
yerde Lefke'de yasanmistir.
Amerikan Maden Sirketi, bu siirin
beldede islettigi açik maden
ocaklarinin artiklariyla dogal
çevreyi bozmustur. Ayrica bahçeler
üzerindeki toz zarari ayri bir
ekonomik sorun olmustur. Doganin
bozulmasinin onarimi, yeni eski
haline getirilebilmesi için yatirimci
sirketin para ayirmasi, karindan
azaltmasi ve dogayi yeniden
korumasi gerekirdi. Gün gelmis,
kendi özgür devletimizi kurdukt :i
sonra çok sinirli olanaklarimizdan
buradaki insanlarin bahçelerine
yapilan zararlarin bertaraf
edilebilmesi için hükümetimiz

tazminat ödemistir. iste bunlar
güzel ülkemizin gelecekte
korunmasi açisindan dikkate
alinmasi gereken örneklerdir.
Bunlara parmak basmayi yararli
gördüm. Son olarak Ri O
Konferansinin arkasindan bir

degerlendirme yapmak gerekirse
artik kuzey, güney, zengin, fakir
farki gözetmeksizin tüm devletlerin
üretim ve tüketim aliskanliklarini
degistirmek zorunda kalacaklari
ortaya çikmis oldugu "halk için
halkla birlikte" hükümet fikri

yer1esmege basladigi görülür.
Norveç Basbakani Brundtland,

bu konuda Kuzeyin zengin
ülkelerinin, çevrenin korunmasiyla
ilgili önlemleri almayi Güneyin

yoksul ülkelerine yardim etmeyi
ve özveride bulunmayi kesinlikle
ihmal edemeyeceklerini
belirtmekte ve kendi küçük
ülkesinin dört' milyon olan
nüfusuyla yillardan beri gayri safi
milli hasilalarinin 1.2'sine varacak

kadar çevrenin korunmasina
katkida bulundugunu, oysaasgari
%0.7 katilimin henüz tüm

ülkelerce gerçeklestirilmedigi ni,
dolayis iyle dünya devletlerinin bu"
konudaki özverilerinin artik

gerçekçi bir biçimde ortaya
konmasi gerektigini söylemektedir.
* * Ayrica münferit ulusal
olanaklarla bir yere
varilamayacagini, uluslararasi
iliskilerin artik son derece önem
arzettigini, ancak uluslararasi
isbirliginin dünyayi bu bahsettigimiz
tehlikelerden kurtarabilecegini
vurgulamaktadir. Demek ki
dünyamizin korunmasi ve
kurtarilmasi, uluslararasi iliskilerin
etkinlestirilmesini ortaya koyan
yasalarin, kurallarin, anlasmalarin
gerçekci ve anlamli biçimde
uygulanmasindan geçmektedir.
Sonuçta siz bilim adamlarina kulak
vermek gerekmektedir. Yani
politikacilar, politik yöneticiler artik

dünyadaki gerçeklerin yalniz teorik
olarak söylenmedigini, bunun
yasamsal önem ve anlam ifade
ettigini anlamaiidirlar. Ayni
yaklasim Kuzey Kibris Türk
Cumhuriyetinde de geçerli ve
gereklidir. Ç ikarilacak ve
uygulanacak yasalarla, alacagimiz
kesin önlemlerle kendi ülkemizle

birlikte dünyam izi içinde
yasadigimiz çevremizi korumak
elimizdedir ve bunu yapmak
zorundayiz.

. Bu duygu ve düsüncelerle tekrar
basta diger Türk Cumhuriyetinden
gelen degerli biHm adamlari ve
konuklarim iza ve sizlere sevgi ve
saygilarimi sunar, bu Konferansin
basarili geçmesini dilerim.
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Geçenlerde bir Aksam sur

içinden zamana havalanan bir
kilisenin gotik kemerli
pencerelerinden Magusa'yi
yenidenkesfetmeolanagi buldum.
Pilotumuz ayni zamanda
mihmandarimizdi ve isinin ehliydi.
Uçus gece oluyordu ama konusu
geçen obje ya da olay, hayret
uyandirici bir sekilde aydin
laniyordu. Karanlikta ilk
aydinlanan St. Nikolas Kated
ralininüzerindengeçerken çatidaki
tas çiçeklerin yeniden açmakta
oldugunu farkettim. Disaridaki
olaydan habersiz Guy de
Lusignan, katedralde Kudüs
Tacini giymenin keyfini sürüyordu.
Oysa, kapinin sövelerine sirtini
dayamis, kendi çaresizliginden
habersiz tas azizlerden umudunu
yitirmis Bragadino'nun içi saman
doldurulmus cansiz vücudu
avludaki Cümbez'de sallaniyordu.
Magrurve onurlubasindakulaklari,

burnu ve gözleri artik yoktu. Bir
zamanlar Leonardo da Vinci'nin
gördügü ihtisamli gotik Katedralin
heyecani ile üzerinde dolastigi
butas döseme Antonio
Bragadino'nun kani ve organlari
ile islanmisti. Az ötede Venedik
askeri vali saray' kemerinin
gölgesinde Lala Mustafa Pasa,
kapildigi Osmanli hiddeti ile
sözünde duramamanin belki de
utanci ile basi önde, kasilmis
duruyordu. Çevresini saran erkani
ona utanç ve pismanligin bir
Osmanliya, hele hele bir Osmanli
erkegine yakismadigini korku
içinde hatirlatmaya çalisliyorlardi.
Derken her yan karardi. Isik
yeniden ve yavas yavas gelirken
Maymuncuk Kayaliklari önünde
demirlemis kadirgalari gördüm.

Serenlerinde ve kiçlarinda
Ceneviz bayraklari vardi.
Gemilerden yaklasik iki yüz metre
kadar içerde, karada, Latinlerin

baskilarindan kurtulmanin
coskusu ve Ceneviz rejiminin
hosgörüsü ile Kibrisli Rumiar,
Bizans-Gotik Stili karisimli St.
George kilisesini insa ediyorlardi.
Onlar, insa ettikleri kilisenin
istanbul'daki St. Sofia'dan sonra
dönemin ikinci büyük Ortodoks
kilisesi oldugunu bir mimar olarak
bitipbitmediginiasagidanbagirarak
sorduklarinda utançla pencerenin
gerisine çekildim. Halbuki bana
Kibris alinacaginda Osmanlinin
kaç sehit, kaç gazi verecegini
sormaliydilar! Neyse karanlik
imdadima yetisti. Çok geçmeden
hemen altimizda iç Kale belirdi.
Othello topcu bataryasini denet
Ierken, Desdemona de mutfakta
kizaran Muflon'un tadini denet
liyordu. Halbuki kalenin sapelinde
dua eder gibi diz çökmüs lago
hainliginemesnetolacak olan Des
demonanin mendilini avucunun
içinde kokluyordu. Penceremden
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belime kadar sarkip Magripli'yi
uyarmaya çalistim. Avazim Çiktigi
kadar bagirmama karsin, limanda
bir karadenizlinin elinde yenik
gemisine dönüstürülen Desde
mona romerkörünün aci çigligi
benimkini bastirdi. O esnada St.
Mark arslan i üzerinde oturan

Shakespeare bana göz kirpip,
öpücük gönderdi. Ona "Puuust!"
diye bagiracagim anda görüntü
karanlikta kayboldu. Birkaç saniye
geçmeden bu kez her yan gün
isigina büründü. Uçan. kilisemiz
Leeds'de imal edilmis 1 no'/u
lokomotifin çektigi tek vagon
üzerinde i1erliyordu. Penceremden
uzanip makinistleri görmeye çalis
tim. Bir tanesini tanidim. Bagirdim,
"Kadir Usta!, Kadir Usta!"

Bir an durakladi; sonra kayitsiz
ve donuk kazana kömür atmaya
devam etti. Birden top
bataryalarinin sesi lokomotifin
sesini bogdu. Liman yoluna
girdigimizde Maras tarafinda
siralanmis toplarin ates ardindan
kulle üfleyen agizlari ortaya çikti.
Ancak kullelerin asirtma olarak

firlatildigini farkettim. SoIumadö
nüp baktigimda40-50 m. yakinin
dan geçmemize ragmen surlarin
hedef olamayacak kadar asagida
ancak hendek taban ina göre
oldukca yüksek oldugunu gözlem
ledim. Venedik toplari ve misketieri
ise bizi her mazgal seviyesinde
ve yol boyunca izliyordu. Makinist,
hedef olacagimizi anlayinca bizi
düdükte uyardi. Havalanirken, dü
dügün ipini çekenin Hüseyin Akil
Hoca oldugunu farkettim ve ona el
salladim. Lokomotif hizla Tapu
Dairesi önüne dogru kaçti. Can
pulat Beyin çadirindan yalin kiliç
firlayip lokomotife saldirmasi ile
tekerlek altinda kalan vücudundan

kafasinin ayrilmasi ayni anda
oldu. Yeniçeriler manzara karsisin
da "Çark-i Felek!, Çark-i Felek!"
diyerek kaçistilar.

Bu kez hendekleri seyre daldim.
Yaygin ates hatti altinda hendege
inebilmeyi basaran yeniçeri ve
Leventleri, surlardan hendege
açilan kapilardan bir huruç
hareketi ile firlayan Venedik
askerlerinin telef ettiklerini gördüm.

Az ötede ise genis hendek
tabanina yine Venediklilerce hazir
lanmis daha dar hendekler vasitasi
ile yer altindan tünelle sizmaya
çalisan Osmanli kumbaraclarin
barut fiçilari ile haraya uçurul
duklarini gördüm. Dogrusu çok
canim sikildi; benim bildigim biz!
sadece hile, nifak ve veya kader
oyunlari ile yenilebilirdik. Halbuki
burda teknik üstünlük basariyordu.
Yani sirf dis yardimin gelememesi,
açlik, susuzluk ve yaygin hastalik
gibi nedenlerle küffarin teslim
olmasi, milli! gururum ancak bu
kadar incelebilirdi. Öfke ile pilota
sordum, "bu hendeklerde su
olmasi gerekmez miydi?" Pilot,
"hendekler su ile doldurulsun diye
degil, engelolustursun diye insa
edildi. Nitekim saldirgan iyice
görülebilip imha edilsin diye de
hendegin dis yüzeyinde de dik
duvar/ar olusturuldu" dedi.

Ak kulenin üzerinden geçerken,
ak bayragin hendege atildigini,
kuledeki göndere ise kirmizi
beyazli bayragin çekilmis oldugunu
gördüm. Surlari içerden tahkim
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eden dolgu topraklari, apoletinde
kurt resmi olan bir subayin
buldozerle kaldirdigini gören
pilotumuz büyük bir hiddetle uçan
kilisemizi subayin tepesine dogru
pike yaptirarak uyarida bulundu.
Bu hendekte öfkelenen subayin
bir cebinden kuran, diger ceinden
de bir bayrak çikardigini gördüm
ve "Rumcu, Gavur!" diye bagir
digini duydum.

Hizla üzerinden geçerken Lala
Mustafa Pasa Camiinin çatisindaki
çatlaktan, camiye yardim kutusu n
dan para asiran bir yerlesik gördüm.
Tam bu sirada bizimle birlikte

yolculuk yapan bir mimarin sur
içinde yapilmasindan kendisinin
sorumlu oldugu üç katli bir binaya
çarpmamasi için pilotun uyarilari
üzerine büyük bir tehlike atlattik.
Martinengo Burcu üzerinden
geçerken otuz kadar keklik karga
mezarligindan havalandi. Bu
esnada pilotumuz aci bir
tebessümle ancak vefali bir bakisla
Mugakkap'in evine dogru bir asker
selam firlatti.

Yavasca alçalarak seyrelmis
agaçlarindan bir zamanlar islam

•
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mezarligi oldugunu anladigim bir
alana saygili bir inis yaptik.
Geçmisten geriye birkaç tane
kubbeli türbe kalmisti ve herbirinde
Eski eserler Dairesi, Vakiflar
idaresi ve Belediyeden birer
temsilci bulunan üçer silahli bekçi
vardi. Türbe içlerindeki mezarlari
tahrip ederiz diyerek bizleri içeriye
birakmadilar. Uçan kilisemiz bu
kez tekerlekleri üzerinde Magusa
Kapisindan içeriye girdi. Vitrinlere,
balkon çikintilarina, vasitalara
çarpmadan ilerlemesi çok zor
oluyordu. Nitekim çarsi
meydaninda bazi banka
binalarina çarpip kismen tahribata
ugradi. Uçan kilisemiz artik
uçamazdi. Tam bu sirada Cafer
Pasa Çesmesi önündeki masada
çesmede su olmadigi için susuz
raki içip kahreden Namik Kemal'i
gördük. ilgi ile baktigimizi görünce
"Benim hürriyet ve vatan
mefkureme sahip çikacaklarina,
egemenliklerini ve vataniarini
baska devletlere ihale eden bu
melunlara nasil kizmam? Belki
de üstteki binalarin selamet ve

idaresi için özellikle doldurulmus

olan mahzen seklindeki hücremi
ortaya çikarip da ne yapacaklar?
Beni buralara gönderen onlar
degiller mi ki? Katirci Yanniden
duydum, Devlet-i Ali de sizan bir
habere göre ihale mafyasina 5
milyar liralik Kültür Sarayi
yaptiracaklarmis; sayet samimi
olsalardi önce kültür varliklarina

sahip çikarlardi bunlar."
Bahsedilen toplumun bireyleri
olmaktan utandik. Pilotum çalisan
motorlari da durdurdu. Vefa borcu

olarak uçan kilisemizi bu kez hep
birlikte iterek Gazi ilkokulu

karsisindaki yerine götürmeye
karar verdik. Bizi bu kadar zevkle

zamanda gezdirip tarihsel
bilincimize katki koyan bu amaci
tasimanin ne denli zor ancak bu
çabanin o denli gerekli ve zevkli
bir görevoldugunu farkettim.
Belediyenin gecekondularini
iteleyip öteleyerek yarali uçan
kilisemizi özenle yerine koyduk.
Çan kulesinden içeriye gözyaslari
damliyordu.

K/bos Sanat Dernegi ve Saym Turhan
Kamil'e tesekkürlerimle

Serhan Gazioglu



Mimar Ezcan ÖZSOY

bize mi geliyor? Türkiye'deki saygin
teknik kisilerin görüslerini alacak bizden
baska kimseler yok mu?
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LEFKOSA'da..
GIRNE CADDESI UYGULAMASI

MEVCUT

dolu bir mektup geldi. Sizlere aynen
aktariyoruz. Hep merak eder dururum,
acaba bu dostlarin görüsleri sadece

Degerli okurlar,
Bugüne degin Lefkosa, Gime Caddesi

için basinda veya ayak üstü sohbetlerde
elestirileriizlemissinizdir.Lefkosa'da Girne
Caddesi Projesi "tüm hiziyla" devam
ederken alinan karar1anndogrulugu veya
yanlisligi "yavas yavas" ortaya çikiyor.

Evet, Lefkosa Surlar içine gelen
yayalara birferahlama getirmistir. Trafik
sorununu hal/edipsur içine girebilmislerse
eger, çok rahat dolasabilecekleri
kaldirimlari var artik. Eskiden bu dar
kaldirimlar sadece seyyar saticilara aitti.
Simdi yeni türeyen isportacilar ve meslek
gruplari ise sokak mobilyasi! olus
turuyorlar. (Bu tür mobilyadan oldum
olasi nefret ederim). Bu aliskanlik bize
Türkiye'den bulasan kötü örneklerden
ne yazik ki Türkiye'nin iyi örneklerini
pek getirmemisiz. Plancilarimiz birçok
is için paramiz pulumuz yok demesinler.
Planlamada Avrupa Toplulugunun
sagladigi finansla bir-iki mimar ve
plancinin degil daha çok teknik görüs
birlestirilebilirdi.

Odamiz ve KTMMOB proje yapilip
bittikten sonra son dakika görüs
belirtmeye davet edilirse planlamaya
katilim saglanmis olmaz. Yaptigimiz
önerilerin kismen de olsa düzeltilmesi
bizleri memnun etmistir. Ama, Esnaf
magdur edilmesin diye alinan kararlar
kent planlamasinda teknik yönden
sakinca dogurmustur. Kaldirimlar insa
edildikten sonra yangin söndürmek için
gelen itfaiyeye bile dar gelecek tek seritli
bir yol yapilmis. Agaçlar için birakilan
saksi çukurlari agaçlarin dogasina aykiri.
yesil bant yerine her taraf beton parke
dösenmis. Yükselen bir iki ciliz agaç
degil perspektifle gözü dinlendirecek yesil
çimenler düsünülmeli idi. Mevlevi
Tekkenin önünü ise piyango meydani
yapmaya devam edecekler anlasilan.
Teknik görüslere daha çok yer verilecek
bir planlama gerekir idi buralarda .

Planlamaya daha erken
katkilarimizin konmasi ile milli servet

israfi olmayacak, yap boz 'dan
kurtulunulacaktir.

Kaldi rimlari veya yolu eseleyip
çukurlar açacaginiz veya bir plandan
vazgeçip baska yapacaginiz zaman
vatandas hatayi tüm plancilara mal eder.
Ben sahsen bu suçlamalari üstlenmek
istemiyorum. Eminim birçok meslektasim
da ayni kanidadir.

Bu arada unutmadan Türkiye'deki
meslektaslarimizdan dogru saptamalarla

;..,



istanbul: 05.06. ] 992

Sayi 02/92-284

Konu: Girne Koruma Plani

Sayin Hüseyin INAN

Kibris Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birligi

Mimarlar Odasi Baskani

1, Sehit Ibrahim Ali sk.

LefkosajKIBRIS

Sayin Inan,

TÜRK MÜHENDIS VE MIMAR ODALARi BIRLi~i

MIMARLAR ODASi
iSTANBUL BÜYÜKKENT SUBESi

1liksim Cad. No: 15/2 Stüdyo Apt. 1liksim-istanbul
Telefon: 14S1666- isi 91 38 Telefaks: iSi 91 39

'in

Odanizin MIMARCA adli bülteninde yeralan "G~rlJe Koruma Çevre Plani

ve Geçis Süresi Emirnamesi" ile ilgili degerlendirmelerinizi
dikkatle inceledik.

Girne'nin bir bütün olarak planlamasi yapilmadan, sadece Kale-Liman

ve Eski Türk Mahallesi ile sinirli bir bölgede Koruma Plani uygulama
sinin ciddi sakincalar yaratacagi yönündeki düsüncelerinize katili
yoruz.

Bugün Türkiye'nin birçok kenti, örnegin Marmaris, Kusadasi, Alanya

ve hatta Istanbul, Bursa gibi yerlesmeler, su siralarda Girne'de de

tekrar edilmekte olan büyük bir yanlisin sonucunda, kültürel kimlik

lerini hizla yitirmektedirler. Bu yalniz, Imar planlarinda korumaya

dönük önlemlerin salt t~~thset çekirdek böl~eierde aimmasi, koruma

böigeleri disindaki yerlesme alanlarinda ise kentin mimari kültürüne,

gelenegine ve özelliklerine hiç dikkat edilmeyen, sözde "modern"(!)

yapilasmanin serbest birakilmasidir. Bunun sonucunda, hemen tüm kent
lerimizde, yogun ve yüksek yapilasma alanlari "koruma bölgesini

kusatmakta" , ve bu kusatma karsisinda zaman içinde direnemeyen tarih

sel doku sonunda "teslim olar.ak" , giderek yok olmaktadir.

Bülteninizdeki açiklamalardan anladigimiza göre, Girne' için de bu
tehlike baslamaktadir; ancak, yine Girne için, Türkiye'deki eski

kentlerde oldugu gibi, henüz geç kalinmamistir. Çünkü, Girne'nin
koruma alani disinda birakilan semtlerinin de, kentin tarihsel ve

dogal özelliklerine saygili bir imar disiplinine kavusabilmesi için
planlama olanagi vardir.

Bu nedenlerle, Türkiye'deki yanlislarin hiç degilse Kibris'da ve

Girne'de tekrar edilmemesi yönünde,bir kardes kurulusunuz olarak

size bu mesaji göndermek ihtiyacini duymus bulunuyoruz.

Girne'nin "Koruma Bölgesi" ile "Diger Bölgelerinin" birlikte plan
lamasi ve tüm kentsel gelisme alanlarinda tarihsel ve dogal kimligi

sürdürecek bir imar disiplini yaratilmasi yönündeki görüsler~nhi
ye çabalarinizi destekledigimizi bildiriyoruz •.

Saygilarimla,
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SAHiBi LOKANTASINA YANliS isiM KOYMUS!

"KÜLTÜR MiRASiMiziN içiNE ..." olacakti.

Bu dostumuzun yaptigi yanlisliktan dolayi
turistlerden ve halkimizdan özür dileriz.

Biz,
Bu yönden sahayi ve de
tarihi surlari göremiyoruz.

Ya siz?

Ama bu yönden hem biz
(belesçiler) hem de yukaridan asker
ticari zihniyetli sahi siari n sahasi ni
görüyor.

Aman! Oraya da hemen

DUVAR ÖRÜNÜZ

Fotograflar Ezcan ÖZSOY
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Beyfendi{!)
BALKONA Üstten 90 santimetre

bosluk biraktiniz.
Çok degil mi Ayip ... Ayip ...
Hemen onu da kapatin

Lefkosa Merkez Bankasi arkasinda

SON MODEL

OLUK

DEVLET DE

KAÇAK BARAKA YAPAR
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Önlem almmadan foksiyonu
degistirilen bir yapida islak
hacimlerin cepheye yaptigi
tahribat.

YAPiLARDA .
ISLAK HACIM
(BANYO)
DUVAR VE

DÖSEMELERiNDE
ALiNACAK
..
ONLEMLER

- Ülkemizde yanlis olarak
uygulanan Islak hacim (Banyo)
detaylari yapilarda gerek iç
gerekse dis duvarlarda çok
büyük hasarlar olusturmaktadir.
Bu hasarlarin baslica nedeni
islak hacimlerde su, buhar,
isinan hava etkilerine karsi
yeterli önlem alinmamasindan
kaynaklanmaktadir. Dogru
önlem alinmadigi takdirde bu
etkilerden dolayi banyo duvar,
döseme, tavani olusturan yapi
malzemelerinde isi farklarindan

dolayi büyük hasarlar olusur.
Bu hasarlari su ve isi izolasyonu
kullanarak önleyebiliriz.
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Fotograf: Ezcan ÖZSOY
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Arch. Canan VOLKAN

PRESIDENT'S FOREWORD P. 1

The President of the Chamber of

Architects Hüseyin inan talks about the
interest being shown to the environment
in TRNC which pleases Chambers of
Architects as pioneers of the environmental
movement and invites government and
private corporations tothis movement by
organizingo Competitions that will bring
out sensibility of the e1ean and better
environment he also covers the subject
of Cyprus problem and stresses on long
lasting and just peace in Cyprus by
unselfish and elastic approach of both
Turkish and Greek societies.lmportantly
he focuses on progress as architecths
according to developing century.
NEWS FROM THE CHAMBER P.2

Secretary of the Chamber of Architects
Ahmet Y. Bahçeci talks about the activities
of the term and architectural problems.
He brings out the importance of working
with new members to get over these
architectural problems.
NEWS FROM THE UNION P.3

Union secretary Kadri Fellahoglu talks
about the activities of administrative board
and decisions that were taken in the
union.

THIS MONTH'S ISSUE P.P. 4-8

A report that was introduced in 1st
Scientific Cooperation Conterence Among
Turkish States "Çevre 92" by chamber of
Architects: "Unplanned development in
TRNC and its negative influence on
economy and solutions principles" is
discussed in month's issue.
PORTRAITS FROM THE CHAMBER

P.P.9-10

This month, architect Oguz Feridun,
his curri chuim vitae and opus introduced
by Sergül Hamidi and Funda Yesilada.
THE DISCUSSION OF THS MONTH

P.P.11-13
The opening speech of the president

of TRNC assembly Mr. Hakki Atun in
AKM on the 22nd June 1992 of 1st Scientific

Coooperation Conference Among Turkish
States "Çevre 92"
ARCHITECTONIC FEELlNGS

P.P.14-16

Serhan Gazioglu takes us to imaginary
"Journey In The History" in his fluent
narration.

WITH THE READERS, VIEW POINTS
AND SNAP-SHOTS P.P.17-20

Architect Ezcan Özsoy criticizes

negative and positive aspects of Kyrenia
avenue project. Chamber of Architects,
Büyükkent-istanbul supports their criticizm
in Kyrenia Environmental Conservation
Plan in their letter to Cyprus Turkish
Cham ber of Architects. interesting
photograps in snap-shots take place.

FOR THE INFORMATION OF THE
READER P.21

Ekrem Bodamyalizade indicates the
faults and correct applications of wet
volume's insulation.

THE STATISTICS P.23

The statistics of a number of recently
approved architectural projects by the
Chambers of Architects and CMI 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.

12 yillik tecrübe ile çali~malarini sürdüren
firmamiz, daha detayli görü~meler yapmak üzere

sizleri merkez büromuzda beklemektedir.

iTALYAN NACO PANCULARI:

Özenerek. yapbginiz evlerinizin Balkon, Mut[ak. ve Teraslannda;

Okul ve Hastane pencerelerinde kullanabileceginiz
koruyuçu, Sik. hir aksesuardir.

Disandan gelen toz - ses gihi rahatsiz edici etkeniere karsi kesin direnir.
Hava ve isik. k.ontroiünü, ayarlanahilen mekanizmasi ilc sizin isteginize hirakan

fonk.siyonel hir yapiya sahiptir.

Disandan gelebilecek zorlamalara karsi dayanikli ve koruyucu özelligi vardir.

i loksalli Alüminyum ve Klipslerin montaji Fabrikamizda yapilip,
merkez büromuz di~inda,

MAGUSA-GÜZEL YURT-GIRNE-GÖNYELI ve LEFKOsA'daki
tiayiliklerimizde de sati~ ve servis hizmeti verilmektedir.

IID ,malp Ltd.
IMPORTER • ELCPORTER • MANUFACTURER

OF AL.UMNUM PROOLJCTS

=====.",.."".======""..==.",== =. =..",=..=..==.= =. =. ==.=.=. = .
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ARTDESIGN

IMPORTER • EXPORTER • MANUFACTURER

OF ALUMINIUM PROOLJCTS

IID,iizalp Ltd..

iTALYAN...• ~~~
~~~ ~~ -~~~_...-- ..
~ ~ .....••../ .••..
PANJURLARI....

ILE HIZMETINIZDE

ITALYAN NACO PANCULARI'nin
önemli bir aksami olan klipslerinde hammadde olarak

siyah polikarbonat malzemesi kullanmaktayiz ve

plastik taklitlerine karsi
15 yil garanti

vererek sizleri klips üzerindeki NACO armasini muiiaka
görmeniz konusunda uyarmaktayiz.
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IIdevir teknoloji devridiril
.

* KALITE .
* UYGUN FIYAT..
* SERI IMALAT

* çEsiT VE 'RENK

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

Pirinç bizel - fetta, çeviz-marmarina

Organize Sanayi Bölgesi - Lefkosa, Tel: 023 35598 Haspalat
ART DFSIGN

MmJotherni
• ELEKTRONiK ATESLEME CiH~ZI .• ARAB.ANI~IN ÇEKisi ARTACAK VE
• 1 YIL GARANTILI ÇALISMA SURESI SERVIS SURESI 3 KATiNA ÇiKACAK
• PLATIN ATESLEMELi OTOLARDA

ELEKTRONiK ATESLEMEYI SAGLAR • AKÜ VE BUJiLERIN ÖMRÜ
• BENZiN HARCAMASINDA %20 TASARRUF UZA YACAK
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r i MATRON ILE DOGA KIRLILIÖINI AZALTINlZ
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ARSEHiT ELEKTRiK
Dükkan: 16 B, Mustafa Ruso Cad.

Küçük Kaymak.li - !.erko!a
Tel: 7782fl

Ofis: 45 B, Ontas lshani
Müftü Raci Sokak - Sarayönü
Tel: 85055 Fax: 82400

ARToESI""

Binalarin isitilmasinda çagdas bir çözüm

M~~Mça§a8NiiR8pY}~IQag~f{Yç[AaANI$J11lçlt.Afn

KKTC GENELACENTi OM ELEKTRiK
Hasan NihatApt. 3114 MüttO Raci Sokak- SarayllnO Tel: 78604 Fax: 85179 LEFKOSA

ART0€5K'I<
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.PVC PANCUR = ÇAGOAS GUZELLIK

=

i1, Mehmet Ali Görmüs Sokak
Lefkosa
Tel:75634 - 75499

oKALP
PANCUR

• PVC ye renk maddesi katilmadigi
için rengini ve parlakligini korur.

• Ömrü, binanin ömrü kadardir.
• Pancur yatagi birakilmis 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 yaygin kullanilan pancur
sistemidir .

........................................ - - .

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. (Deterjanli
su ile silindigi zaman ilk günkü
parlakligini alir.)

• iklim ve hava sartlarindan etkilenmez
(Sismez - Çatlamaz - Paslanmaz 
Boya istemez)

• Alevalmaz ve aktarmaz.

Dizgi-Baski:
DÖRTRENK MATBAACiLiK LTD.

ARTDESIGN


