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insaat sektörü uygulamalarindaki
sorunlarimizi geçen sayimizda sizlere
aktarmistik. Bu sohbetimizde mesleki
sorunlarimizi ele alacagiz.

insaat Mühendisleri Odasi ile birlikte sürekli
ve yogun toplantilar yapilmistir. Her iki odanin
görüs birligi içerisinde sorunlarin asilmasinda
uygulanacak politikalar belirlenmistir.

Ele alinan konular arasindaki; Asgari Ücret,
Ortak Vize Bürosu uygulamalari, vize
islemlerinde ortaya çikan sorunlar ve
belirsizliklerin çözümü detayli açiklamalariyla
uygulamaya konacaktir. Yaklasik 1 yila yakin
süredir yönetmelik degisikliklerimizin Bakanlar
Kurulu gündeminde bekledigi ve hala daha bir
sonuca ulasmadigi bir gerçektir. Bu konudaki
ugrasilarimiz sürdürülecektir. Ancak bu
çabalarimizin bir sonuç vermemesi halinde
insaat Mühendisleri Odasi ile birlikte bir dizi
önlemler almak zorunlulugumuz da dogacaktir.

Orta Vize Bürosu uygulamalari hususunda
bugünedegin oda yönetimkurullarincabelirlenen
prensiplerintümü gözdengeçirilerekyeni üyelere
kilavuz olacak sekilde bir rehber kitap
düzenlenecektir. Ayrica, odamizin her genel
kurulundagündemegelenve geçen dönemlerde
de ele alinan "staj" konusundaki çalismalar
sonunda ortaya çikan taslak tamamlanma
asamasina gelmistir. Geçen genel kurulda da
belirttigimizgibi "stajin gerekliliginintartisilmasi'
yerine "taslak üzerinde tartisilmasi"
amaçlanmistir.

Staj yönetmeligi taslagi sohbet
toplantilarimizda, Mimarca'da ve tüm üyelerle
yapilacak yazili ve sözlü tartismalarla
olgunlastirilip genel kurulumuza sunulacaktir.

Kasim ayinda Rum Mimarlar Birligi ile
yapilacak olan görüsmelerde 1993 yilinda
UNHCR'ln sponsörlügündenyapacagimiz ortak
çalismalar baslatilacaktir. Ayrica, tamamlanmis
olan "Mimari GörüslerYarismasinin" eksik kalan

islemlerini tamamlamayi hedefliyoruz.
Çalismalarinizda basarilar dilerim.
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Mimar Ahmet Y.BAHÇECi
Mimarlar Odasi Yazmani
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Sayin üye;
Oda yönetim kurulumuzun 3 kez

toplandigi 1Eylül- 28 Eylül 92 dönemi
içerisinde:

• Adarniz 6 Eylülde bir yat gezisi
düzenlemistir. 80 kisinin katildigi
gezide Girne'nin dogu yakasinin kiyi
seridi boyunca geziye katilan
üyelerimizin ve konuklarin çok

sayida fotograf ve video çekimi
yaptiklari gözlendi.

KTMMOB Genel Baskani Tamer
Gazioglu ve Sehir Planlama Dairesi
Müdürü Ahmet Savas Örek'in de
katildigi gezide Alakadi koyunda
demir atan yatta ögle yemegi yiyen
yolcular denize girme firsati buldular.
Organizasyondabüyük emegi geçen
üyemiz Ayhan Çakmak ve DeNis
Okay'a tesekkür ederiz. Önümüzdeki
yil yinelenmesini ümit ediyoruz.

• içisleri, Köyisleri ve Çevre
BakanliginaMimarlar Odasi ve insaat
Mühendisleri Odasi yönetim
kurullarinca ortak gönderilen bir yazi

ile Ortak Mesleki Hizmet ve Denetim

Tüzügünün 8. maddesine göre KKTC
hudutlari içinde yapilacak imarla ilgili
gelismeler için hazirlanan proje
dosyalarini Ortak Vize Bürosunca
vizelenmeden isleme koyduklari
tesbit edilen izin makamlarinin oldugu
vurgulandi. Bakanliktan konuya
denetim getirmesi rica edildi.•

Oda yönetim kurulumuz 246

sicil nosu ile Onur Volkan'i üyelige
kabul etmistir.•

KTMMOB tarafindan

olusturulan bir heyetle ülkemizde
faaliyet gösteren üniversitelere
nezaket ziyaretleri yapilmistir.

Adamizi temsilen Ahmet Y.

Bahçeci'nin yer aldgi kafile Yakin
Dogu ve Lefke Üniversitelerine,Ezcan
Özsoy'un yer aldigi kafile Dogu

Akdeniz Üniversitesine ziyaretlerde
bulundu. Yapilan fikir alisverisi
sonucunda KTMMOB ve

Üniversitelerin yakin isbirligi içinde
olmalari kararlastirildi. Bu isbirliginin

sonucunda ilk olarak "KKTC ve

STANDARTLASMA" konulu bir
kongre yapilacaktir.

• Odamizin Yönetim Kurulu

insaat Mühendisleri Odasi Yönetim

Kurulu ile yaptigi sürekli toplantilarda
insaat izinlerinin süratle
neticelendirilmesi ve Ortak Vize

Bürosunca uygulanan prensiplerin

bir kilavuz halinde yayinlanmasi için
çalismalar sürmektedir.

• Odamizin UNCHR'in spon
sörlügünde Rum Mimarlar Birligi ile
birlikte düzenledigi mimari görüsler
yarismasinin kolokyumu ve katilim
belgelerinin verilecegi bir tören
yapilacaktir. Yarismaya katilmis olan
tüm yarismacilarla birlikte Birlesmis
Milletlerin gözetimindeki uluslararasi
Lefkosa Havaalaninda 21 Kasim

1992 Cumartesi günü geçilecek
kolokyum ve töreni müteakip
UNCHR'in oradaki merkezinde her

iki taraftan gelen konuklara ögle
yemegi verilecektir.

,

f

KTMMOB
BaskaniTaner
Gazioglu, Oda
Sekreterimiz
AhmetY.Bahçeci
ve Yönetim
Kurulu üyemiz
Ezcan Özsoy yat
gezisinin keyfini
çikcraia'd:rd.

Fotograf:
Sergül HAMiDi
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• Kibris Türk Mühendis ve
Mimar Odalari Birligi Yönetim
Kurulu, 29.4.1992 tarihinde

gerçeklestirdigi ilk toplantidan bu

güne dek onbir kez toplanti

düzenlemistir. Gerçeklestirilen

toplantilarda oda temsiliyetleri ile
ilgili istatstiki bilgi ise söyledir;

Mimarlar Odasi 10

insaat Mühendisleri Odasi 9
Elektrik Mühendisleri Odasi 11

Makine Mühendisleri Odasi 10

Maden, Met. ve Jeo. Müh. 0.10
Meteoroloji Müh. Odasi 7
ziraat Mühendisleri Odasi 6

Sehir Plancilari Odasi 3
Orman Mühendisleri Odasi 2

• Kamuda çalisan
üyelerimizin, barem ve özlük

haklari ile ilgili olarak gelistirilen
öneri raporugenisbirüyetabaninin

da katilmasi, tartisilmasi ve

yeniden degerlendirilmesi için 26

Kasim 1992 tarihinde persembe
saat 9.00'da üye toplantisi

düzenleme karari alinmistir.

• lokal üst salonunun geçen
dönemde günes kirici perdelerne

sisteminin disinda bitirilmis

oldugunu sizlere aktarmistik ve bu

konuyu yönetim kurulunun

gündemine getirip tartistilar. Bir

kez daha gündeme gelen konu

bu sefer de insaat Mühendisleri
Odasi temsilcisi tarafindan

KTMMOB

önerilen yeni alternatif görüslerin

arastirilmasi dogrultusunda karar
alindi.

• 3. Bes Yillik Kalkinma
Plani (1993-97), stratejisi,

amaçlari ve 13. Ekonomik ve
Sosyal Konseyine Birligimizin

görüsleri yazili ve sözlü
olarak sunuldu.

• KTMMOB Geleneksel
Balosu 12 Aralik 1992 tarihinde

Dom Otelde gerçeklestirilecektir.

Balo ile ilgili çalismalari sürdürmek

üzereasagidakikomiteolusturuldu.

Kadri FElLAHOGlU, Tünay
BENGÜSU, Mustafa SIDAl ve
Halil GÖYMEN.

GELENEKSEL YILLIK BALOSD

12 ARALIK 1992

aksami

DOME HOTEL'DE

Rezervasyon Için Oda Sekreterliklerine

Müracaat Ediniz

Mesai Saatlerinde Tel: 71677-85210-77313 Pazartesi Geceleri: 74925
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3. BESYILLIK KALKiNMA PLANI
A. Üçüncü Bes Yillik Kalkinma

Plani (1993-1997) Stratejisi,
Amaçlari, Makro Hedef ve
Dengeleri (Taslak) Hakkindaki
Genel Görüsler:

Uzun bir zaman, emek,
kaynak ve gayret
sarfedilerek hazirlanan
planlarin uygulanmasi,
Yürütme Organinin
planlardaki hedeflere
yönelik çalismalar yapma
istegi ile dogru orantilidir.

Kibris Türk Mühendis ve Mimar
Odalari Birligi, bilimsel yaklasimlarla
hazirlanmis plan ve programlari her
zaman savunmus, desteklemis ve bu
çalismalaraÖzel ihtisas Komisyonlari
araciligi ile yogun olarak katki
koymustur. Birligimiz ayrica konu ile
ilgili görüslerini her firsatta yetkililere
ve halkimiza duyurmus olup planlarda
yer alan hedeflere yönelik uygulama
yapilmamasini da yeri geldikçe
elestirmistir. Sosyal ve Ekonomik
Konsey'dediger ilgili örgütlerlebirlikte,
plan taslagi ile ilgili düsünce ve
görüslerimizin dikkate alinmasi ve
taslagin alinacak görüsler
dogrultusunda düzenlenmesi en içten
dilegimizdir.

Uzun bir zaman, emek, kaynak ve
gayretsarfedilerekhazirlananplanlarin
uygulanmasi, Yürütme Organinin
planlardakihedeflereyönelikçalismalar
yapma istegi ile dogru orantilidir.
Bugüne kadarki uygulamalardan
gözlemlenen odur ki planlarda çok
seyler söylenmekteancakfiiliyattaçok
az seyler yapilmaktadir. i. ve ii. Bes
Yillik Kalkinma Planlarinda
hedeflenmisolmasina ragmenÜlkesel
Fizik Planin hala daha hazirlanmamis
olmasi, kent imar planlarinin
yapilmamis olmasi, turizm master
planinin bulunmayisi onlarcaörnekten
sadece birkaçidir. Elimizdeki taslakta
çok olumlu öneriler olabilir. Üretim
artirilacak, yasam kosullari
iyilestirilecek, refah seviyesi
yükseltilecek, çevre korunacak vs.
önemli olan bunlarin uygulanabilecegi
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sartlarin, yetismis insan gücü de dahil
kaynaklarin,kurumlarinve en önemlisi
Yürütme Organinda niyetin mevcut
olup olmadigidir.

Taslagin en önemli hedefi
"serbest rekabete dayali
piyasa sisteminin
gelistirilmesi" olarak
belirlenmis ve politikalar
bu yönde gelistirilmistir.

Dünyamizda meydana gelen hizli
sosyal, ekonomik, politikveteknolojik
gelismeler, planlama konularinda
verecegimiz kararlardave atacagimiz
adimlardaçok dikkatli davranmamizi
gerektirmektedir. Taslagi n en önemli
hedefi "serbest rekabete dayali piyasa
sisteminin gelistirilmesi" olarak
belirlenmis ve politikalar bu yönde
gelistirilmistir. Bu amaca yönelinildigi
zaman idari,sosyal.ekonomik,kültürel
ve hatta politik yönlerden yeniden
yapilasmamiz söz konusudur. Böyle
bir degisime girerken toplumumuzu
sosyal,ekonomikve kültürelsorunlarin
bekledigini de görmemezlikten
gelemeyiz.KalkinmaÇabasiiçerisinde
olan ve yenidenyapilanmayi deneyen
ülkeleringeçmis deneyimleribizler için
örnek ve ders olmalidir.

Kalkinmanin sadece ekonomik
büyüme olmadigi artik herkesce kabul
edilmektedir. Ekonomik büyümenin
yer aldigi ilkyillarda. gelirdagiliminin
olumsuz yönde etkilendigi teorileri
bilimselolarak ispatlanmistir.
Ekonomik büyümedenelde edilenlerin
toplum içerisinde ne derece dengeli
dagildigi,politikve ekonomikkararlarda
toplum bireylerininne derecesöz sahibi
oldugu,insanlarin tüketimaliskanliklari,
toplumsalve kültüreldegerlerinkorunup
korunamadigi gibifaktörlerve bunlarin
belirleyicileri bir toplumun
kalkinmisligini ölçmek için ekonomik
büyümeden daha fazla önem
tasi maktadi r. Kalkinmanin ana
hedefinin insan yasami ni her yönü ile
gelistirmek oldugu gözden uzak
tutulmamalidir. Bizlere sunulmus olan
plan taslaginda kalkinma göstergeleri
olarak sadece ekonomik büyüme
yüzdeliklerive bazi mallarinkisi basina

tüketim miktarlari sunulmaktadir.
Yukarida belirttigimdiger faktörlerle

ilgili olarak herhangi bir veri mevcut
olmayi p hedeflerde de yuvarlak
sözlerle geçistirilmistir. Tüketim
harcamalari konusunda, araba,
telefon, TV, vs basina kisisayisi, diger
ülke ortalamalari ile degerlendirildigi
zaman kötü bir durumda olmadigimiz
görülür. Hatta Rum komsularimiz ile
aramizdabu konudapek birfarkyoktur.
Gelismis ülke standartlarina yakin
tüketim aliskanliklarimizin oldugu
söylenebilir. Ancak bu, kendi bünyesi
kan yapabilen bir ekonomik
kalkinmisligin sonucu degil serum gibi
akan TC yardimlarindan
kaynaklanmaktadi r.

Cari bütçe harcamalarini tümü ile
karsilayamayan, tüm yatirim
harcamalari için dis borçlanmaya
muhtaç bir ekonomik yapi ile tüketim
aliskanliklarimiz çelismektedir.
Yeniden yapilasma sürecine girildigi
zaman devlet kadrolari, harcamalari
ve subvansiyonlar azaitilmak
durumunda olacaktir. Çalisan kesimi
çok zor günler beklemektedir.Serbest
rekabete dayali piyasa sistemi için
belirlenen hedeflere yönelik
uygulanacak olan yeniden yapilasma
özellikle sosyal devlet anlayisi sonucu
topluma verilen birçok hakki geri
alabilecek veya dondurabilecektir.
Sistemin çalisabilmesi ve belirlenen
hedeflere ulasilabilmesi için bu gerekli
görülecektir. Ücretlerin reelolarak
düsmeye baslamasi bunun' bir
göstergesidir.

Özel sektöre dayali ekonomik
büyüme esas olarak alindigi zaman,
mevcut kaynaklarin özel sektör
araciligi ile yatirimlara dönüstürülmesi
hedeftir. Bu yönde yapilacak
uygulamalar sonucu mevcut
kaynaklarin toplumumuzun bu günkü
refah seviyesini ve tüketim
ali skanli klarini daha da ileriye
götürülmesi bir yana, reelolarak ayni
seviyede tutulmasi için kullanilmasi
dahi söz konusu olmayacaktir. Diger
kalkinma çabasi içinde olan ülkelerde
bu gibi durumlar yasanmis ve
yasanmaktadir. Yeniden yapilanma
sürecinde toplumumuzun, si rf
ekonomik büyüme göstergeleri için



-'

sosyal, ekonomik ve kültürel yönden
zor kosullara sürüklenmesini kabul
etmememiz acaba ne derece dogru
olur.

Kalkinma çabasi içerisinde olan
birçok ülke sosyal, ekonomik, politik
ve kültürel bunalimlara girmistir. Bu
ülkelerde toplumsal patlamalari
önlemek için askeri dikta rejimieri dahi
denenmistir. Ekonomik kalkinma
çabalarinda basarili olarak gösterilen
bazi Uzak Dogu ülkelerinde yakin
geçmiste yasanmis ve hala yasanmakta
olan toplumsal çalkantilar bunun en
büyük göstergesidir.

Gerçek anlami ile dünyaya açilmak
ve onunla entegre olmak demek
isgücümüzü kalkinmakta olan diger
ülkelerdeki ucuz isgücü ile, teknolojimizi
kalkinmis ülkelerinteknolojisi ile, özel
sektör ve devlet kurumlarimizi diger
ülkelerin benzer kurumlari ile
hazirliksiz ve korumasiz bire bir
rekabete sokmak demektir. GSYIH'si

bizimkinden kat kat yüksek olan Rum
Kesimi yerli üretimi desteklemek için,
dis baskilara ragmen belli konularda
korumacili k uygulamaya devam
etmektedir.

Ancak güçlülerin yasayabildigi
serbest piyasa kosullari içerisinde,
korumasiz sartlarda ne derece
dayanabilecegimiz ve basarili
olabilecegimiz kuskuludur. Birçok
politikacimiz Kibris konusunda
varilabilecek bir anlasma sonucunda
Kibris Rum ekonomisinin Kibris Türk

ekonomisini yutabileceginden söz
etmektedirler. Bu kuskular dünya ile
entegrasyona girilme çabalari için de
söz konusu degil midir? Kamu ve özel
sektör kurumlarimiz mevcut yapi ve
isleyisleri ile dünyaya açilmaya
hazirmidirlar sorusunu kendimize
sormamiz lazimdir. Kurumlarin ve

yerli üretimin devlet tarafindan
korunmasinin verimliligi ve rekabeti
düsürücü bir faktör olarak
degerlendirildigi açi k ekonomilerde bu
konulara çok büyük bir hassasiyet
göstermek gereklidir.

Serbest piyasa mekanizmasi na
geçis için gerekli tüm sartlarin KKTC 'de
var oldugunu söyleyemeyiz. Kamu
sektörünün mevcut örgütlenmesi ve
verimsiz yapisi içerisinde bu planin
uygulanmasi mümkün degildir.
Öncelikle devlet yapisinin ve isleyisinin
yeniden ve köklü olarak degistirilmesi
gerekmektedir. Kilit noktalarinda yer
alan üst kademe yöneticilerinin
atanmalari da dahil egitim, bilgi, beceri
ve tecrübeye göre yapilmiyorsa,

partizanlik temel belirleyici faktör olarak
görülüyorsa, yetkisiz ve sorumsuz bir
kamu düzeni yaratilmissa, bakanlar
günlük parekente islerle ugrasiyorsa,
önce bu yapinin ve bunu yaratan
düsüncenin degistirilmesi gerekir.
Egitilmis insan gücü kaynagi açigi
mevcuttur. Bu açigin ivedi olarak
kapatilmasi gereklidir.

Özel sektöre gelince: Piyasamizda
bir basibozukluluk mevcuttur. Her
isteyen her istedigini istedigi sekilde
üretmekte, istedigi mali istedigi ülkeden
ithal edip piyasamiza sürmektedir.
Her isteyenin her istedigini diledigi gibi
yapmasi serbest piyasa sistemi degildir.
Serbest piyasa kosullari ülkemizde
halen olusturulmus olmayip, bu
kosullarin neler oldugu konusunda
çogumuzun bilgisi bulunmamaktadir.

Ülkemizde maalesef hala daha bir

standartlar enstitüsü mevcut degildir.
Dünya ile entegrasyona hazirlanan
bir ekonomide bu çok büyük bir
eksikliktir. En önemli sektörlerden biri

olan insaat sektörü, plan ve
projelendirme konulari hariç
basibozuktur. Müteahhitlerimize ait bir
yasa veya örgütlenme mevcut degildir.
Maalesef aramizda bu sektörün
sorunlarini bizlere aktaracak bir

temsilcileri de bulunmamaktadir, çünkü
örgütlü degildirler. Özellikle insaat
sektörü Türkiye'den gelen vasifsiz
ucuz isgücünün yogun baskisi

altindadir. Ucuz isgücü faktörünün
etkisi, diger sektörlerde oldugu gibi,
insaat sektörünün her kesiminde kaliteyi
gün geçtikçe düsürmektedir.

Asli nda seNis sektörü de dahil tüm

sektörlerde emek-yogun üretimden
teknoloji-yogun üretime geçmek için
önlemler almanin zamani gelmis ve
geçmektedir. Gelisen teknoloji ve insan
kaynagimiz buna müsaittir. Böylelikle
çalisanimiz emek-yogun üretim yapan
ülkelerin ucuz isgücü ile rekabet etmek
mecburiyetinde olmayacak, ayrica
teknoloji-yogun üretim yapan ülke
ürünleri ile rekabet edebilme

olanaklarina sahip olabilecegiz.

B. Mühendislik, Mimarlik ve
Sehir Planlama ile ilgili Görüsler:

KTMMO Birligi olarak iki bine ulasan
üyemiz ile toplumsal kalkinmada
önemli görevler üstlenmis bulunuyoruz.
Yasal olarak kurulmus olmamiz nedeni
ile mühendislik ve mimarlik

konulari nda mesleki uygulamalari
kismen dahi olsa denetleyebiliyoruz.
Ancak tüzük ve yönetmeliklerimizin,
degisen kosullara uygun olarak yeniden
düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu
karari gerekmektedir. Bazi tüzük ve
yönetmeliklerimiz maalesef hala daha
hayata geçirilememistir. Ayrica
Bakanlar Kurulu onayi gecikmeli olarak
gerçeklesebildigi için uygulamalari
istenen düzeylerde

Karikatür: Serhan GAZiOGLU
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gerçeklestiremiyoruz.
KamudaÇalisanüyelerimiz,mevcut

kamu yönetiminin getirdigi
olumsuzluklar nedeni ile huzurlu bir
çalisma ortami içerisinde görev
yapamiyorlar. Barem ve ücretlerimiz
görev ve yetkilerimiz ile
bagdasmamaktadir. Bu
olumsuzluklarin ivedi olarak
düzeltilmesi ve toplumumuzun
ekonomik kalkinmasina en önemli
hizmeti sunmasi gereken teknik
elemankesimininçalisma kosullarinin
iyilestirilmesiverimliliginartirilmasi için
kaçinilmazdi r.

Planda tari m sektörünün
gsi'~s:'ir.i~e;t~ü'e.!i71LrJ çesi!lilendir.i1(D

artirilacagi, mevsimsel belirsizliklere
terkedilmeyecegi belirtilmektedir.
Ancak yillardir üzerinde israrla
durmakta oldugumuz Tarimsal
Arastirma Merkezinin olusturulmasi
gerekliliginden söz edilmemektedir.

Planda çesitli bölümlerde
standartlarinyükseltilmesi ve benzeri
kavramlaryer almaktadir. Standartlar
Enstitüsüyasasinin bir an önce hayata
geçirilmesi, özellikle sanayi ve tarim
sektörüolmak üzere tüm sektörlerimiz
için hayati bir önem arzetmektedir.

Fizik plan çalismalari kirsal
kesim de dahil olmak
üzere yayginlastirilacaktir
denmektedir. Ancak Sehir
Planlama Dairemiz mevcut
örgütlenmesi ve personel
sayisi ile bunu
basarabilecek bir konuma
sahip degildir.

insaatlarda yerli girdi kullaniminin
gelistirilmesinden söz ediliyor. Ancak
bir arasti rma merkezinin ve
Jabaratuvarininolusturulmasindansöz
edilmiyor. Birligimize bagli insaat
MühendisleriOdasi'nin labaratuarinsa
girisimleri baslatilmis olup bu konuda,
yasal bir kurulusolan Birligimizindevlet
katkisina ihtiyaci olacaktir. Tesvik
edilmesini talep etmekteyiz.

Fizik plan çalismalari kirsal kesim
de dahilolmak üzere
yayginlastirilacaktir denmektedir.
AncakSehirPlanlamaDairemizmevcut
örgütlenmesi ve personel sayisi ile
bunu basarabilecek bir konuma sahip
degildir.Yapilasmisçevreninkorunarak

düzenlenmesi, dogal çevrenin
korunmasi, fizik plan çalismalari
gerçeklesebildigi oranda söz konusu
olabilir.

Müsavirlikve mühendislikhizmetleri
için düzenlemeleryapilacagindan söz
edilmektedir. KTMMO Birligi olarak
mimarlik ve mühendislik hizmetlerinin
uygulanmasindave denetlenmesinde
yasal olaraksöz sahibiolmamiz nedeni
ile, bu düzenlemeleryapilacagi zaman
bizlerdende görüsalinmasi gerektigini
belirtmek isteriz.

Bilgisayar teknolojisine geçtigimiz
çagimizda, dünyada yer alan hizli
politik, sosyal, ekonomik ve kültürel
degisimve gelismelereayak uydurmak,
degisimlerden olumsuz yonde
etkilenmemek, olumlu yönlerine
zamaninda uyum saglamak kolay
degildir. Olumlu gelismelere ayak
uydurmak için çaba gösterilmesi
gerektigini tekrar vurgularken,
toplumumuzunolumsuzdegisimlerden
sosyal, ekonomik, kültürel ve politik
zarar görmemesi için özel gayret
sarfedilmesini ve diger ülkelerde
yasanangerçeklerindikkatealinmasini
gerekli görürüz.

KTMMOB Yönetim Kurulu

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

sizleri merkez büromuzda beklemektedir.

iTALYAN NACO PANCULARI:

Özenerek. yaptiglDlz evlerinizin Balkon, Mutfak. ve Terasl::moda;
Okul ve Hastane p<'ncerelerinde kullanal.iileceginiz

koruyucu. ~ik. bir aksesuardir.

Disaridan gelen h.)Z· ses gibi mbalsiz edici etkenliere karfl kesin direnir.
Hava ve isik k.ontroiünü, ayarlanahilen mekanizmasi ile sizin isteginize hirakan

fonksiyonel bir yapiya sahiptir.

Disaridan gelebilecek zorlamalara k.ar~i dayanikli ve koruyucu i:"zdligi vardir.

i Eloksaili Alüminyum ve Klipslerin montaj. Fabrikamizda yapilip,
merkez büromuz di~inda,

MAGUSA-GÜZEL YURT-GIRNE-GÖNYELI ve LEFKOsA'daki

bayiliklerimizde de sati~ ve servis hizmeti verilmektedir.

D inizalp Ltd.

--==------
lUfIORTER • ELCPORfEA • MANUFACTURER

OF ALUMINIlIM PROOUCT8

·!~~ij~~i!!;~iQ~irl~lf~~$l~1Iil!fiilliiil~II~!:\
ARTDESIGN

IID ,aizalp Ltd..
IMPCLRTER • ELCPORTER • MANUFACTURER

OF ALUMlNIUU PROOUCT8

iTALYAN..~~~---.- -.-------.--- ..~/.~

PANJURLARI....
ILE HIZMETINIZDE

ITALYAN NACO PANCULARi'nin
önemli bir aksamiolan klipslerinde hammadde olarak

siyah polikarbonat malzemesi kullanmaktayiz ve

plastik takliderine karsi
15 yil garanti

vererek sizleri klips üzerindeki NACO armasini mutlaka

görmeniz konusunda uyarmaktayiz.
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GIRNE KORUMA ÇEVRE PLANIina
KIBRIS TÜRK MÜHENDis VE MiMAR ODALARi BiRLiGiNiN GÖRÜSLERi

Girne Koruma Çevre Plani ile ilgili

olarakgelistirilengörüsleriki ana baslik

altinda topartanmisve Sehir Planlama

Dairesine sunulmustur. Sunulan

görüsler Koruma Çevre Plani

raporlari ile birlikte okunmasi halinde

anlasilacagi için görüslerin özetini

yayinlamanin dogru olacagi

inancindayiz. ilgi duyanlar gerek plan

raporunun, gerekse görüslerin tam
metnini adarnizdan temin

edebilirler ...

Girne Koruma Çevre Plani ile

ilgili KTMMOB özet görüsleri:

1. Plan hakkinda genel elestiriler
2. Plan maddeleri hakkinda özel

elestiriler.

1. Plan Hakkinda Genel

Elestiriler

a) 55/1989 imar Yasasinin 10.(1)

maddesine konulan çevre plani,

hazirlama gerekçeleri kararlar

raporunda yer almamistir. Bizce bu

gerekçelerin raporda yer almasi

gerekmektedir. Özellikle de hukuksal

açidan bu bir gerekliliktir.

b) Raporun yazi dili, kararlar

raporu seklinde yazilmamis olup olay

anlatir seklinde yazilmistir. Yer yer

dilek ve temennilerde bulunulmustur.

Yazi dili mümkün oldugunca kisa ve

açik olmali, esneklik içermemelidir.

c) Raporda gereksiz birçok kisi m

ve yazinin yanisira, birçok da tekrar

mevcuttur (gereksiz görülen kisimlar,

maddelere iliskin elestiriler kisminda

belirtilmistir) Gereksiz kisimlarin iptal

edilmesi ve tekrarlardan kaçinilmasi

gerekmektedir.

d) Rapor ile haritalar birbirlerini

bütünlemelidir. Raporun okunmasi

ve anlasilmasi açisindan bu önemli

olup, kararlar raporunda bu bir

eksiklik olarak gözlemlenmektedir.

e) Yati rim programi ayri bir rapor

seklinde yer almali, yatirim

programinin "Birlesik Kurul·

tarafindan onaylanip

onaylanmiyacagi konusu iyice

düsünülmeli, onaylanacaksa, kamu

yatirimlarini içeren kismi (Belediye

bütçesine konulup, yapilacak olan)

onaya sunuimali di r.

~ Kararlar raporunda da belirtildigi

üzere, planlama hiyerarsisi

açisindan, tersten bir yöntemin

yarattigi sorunlar açisindan,

planlama ve uygulama açi sindan,

çikabilecek sorunlarin göz önünde
bulundurulmasi ve bunlarin

giderilebilmesi için Girne imar
Planinin hazi rlanmasi ni n

çabu klasti ri Imasi gerekm ektedir.

g) Planlama makami olarak "55/

1989 imar Yasasi"nin koymus oldugu

planlarin yapilmasi ve denetlenmesi

konusunda üstlenmis oldugu bu

görevleri yerine getirebilmek için

örgütlenmesini yapmasi gerek
mektedir.

Özellikle de planlama onayi

sistemine geçmis olan ve planlarin

tamamlanip yürürlüge girmesi ile

planlama onayi basvurularinin daha

da artacagi göz önünde bulunulursa,

planlama makami nin kendi

olanaklari içerisinde re

organizasyona gitmesi

kaçinilmazdir. Özellikle de planlarin

denetlenmesi ve uygulanmasinin

büyük bir kismi planlama onayi ile

yapilacagi göz önünde bulunursa

bunun önemi ortaya çikmaktadir ...

h) Girne Koruma Çevre Planinda

ulasim ile ilgili çözümler çok yüzeysel

olarak yapilmistir. En azindan kent

bütünü ve çevresi ile (plan alani)

iliskileri kurulmalidir.

2. Plan Maddeleri Hakkinda Özel

Elestiriler

Bu bölümde planla ilgili genel

kararlar ve buna bagli olarak trafik

ve otoparkiar, kullanimlar, binalarda

masimum yükseklik, yogunluk ve

parsel büyüklügü, parsel ve bina

cephe genisligi, agaçlandirma,
reklamlar, kentsel koruma alanlari

ile ilgili kararlar, yapi siniflari, kat

ilaveleri, korunacak bahçe duvarlari

ve mimari elemanlarla ilgili detay

görüsler yer almistir.

KTMMOB Yönetim Kurulu
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Derleyen ler: Mimar Sergül HAMiDi

Mimar Funda YEsiLADA

Mimar MEHMET
AKANYETI

1947 yilinda Yalova'da (Piskobu)
dogdu. iikokulu Yalova'da okuduktan
sonra orta ve liseyi Limasal'da bitirdi.
Liseyi bitirdikten sonra ingiliz üslerinde
"Wireless Tele Printer Operatar" olarak
görev yapti. 1968'de istanbul Teknik
Üniversitesinde yüksek tahsile basladi
ve 1973'de yüksek mimar mühendis
olarak mezun oldu. 1974 harekatina

kadar 8 aylik bir süre serbest olarak
çalisti. 1975 yilinda "Kizilhaç irtibat
Subayligin görevinde bulundu. 1975
yili sonunda Eti Tesebbüslerinde insaat
Malzemesi Pazarlarna Müdürü olarak

çalismaya basladi. Sirketin
projelendirme ve insaat yapti rma
görevlerini de yürüttü. Burada
çalisirken, eski tren istasyonunun
restoresi ve islevlendirilmesi. hemen

:".~

"-~~MllljtL .~ 11
·--mm ~ _

~ 1 "',1 A,ii 'o ',I I/t})
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Böylece, servili sira evlerin giris
kisimlari birer otoparka dönüstü.
insanlari yerden, topraktan koparmak
ve kullanilmayan birçok balkon yerine
tek ve kullanisli bir teras yapmak, bu
evleri tasarlarken ana

düsüncelerimizdendir. "Tasarladigimiz
binada insanin yasamini
kolaylastirabilmissek eger, bu isi
basarmisiz demektir" diyor Mehmet
Akanyeti

Önerileri ise:

"Ben kendi evimde otopark alanimi
düzenlerken bunu gerektiginden fazla
yapmayip 3 agaç yeri elde
edebilmissem 2000 sos*,al konutta bu
6000 agaç olur. çevreye karsi daha
duyarli olmaliyiz. insan kendi yasadigi
yerde birseyler yapi p örnek olmazsa
bir mimar olarak nasil müsterimizden
duyarli davranmasini isteyebiliriz.

Mehmet Akanyeti yesille ilgili
önerilerini sürdürüyor ve mezarliklarda
her mezarin basina birer seNi agacinn
dikilmesini bununla hem mezarlarimizi

rahatça bulabilecegimizi hem de yesil
bir mezarlik elde edecegimizi söylüyor.
Belediye ve Vakiflar idaresi gibi kamu
kuruluslarimizin bu konuda her ne
kadar asli görevleriyse de hiç olmazsa
bizim gibi duyarli yurttaslarin binbir
zorlukla yetistirdigi agaçlari otlari bir
dakikada temizlemek pahasina
yakmamalarini istiyor.

Bir insanin hayatta basarili
olabilmesi için eglenceyle çalismayi
biri birinden ayi rmamasi gerektigini
söyleyen Akanyeti evli ve 2 çocuk
babasi.

Küçüklügünde baslayan satranç
meraki onu Satranç Federasyonu
Baskani yapmis. Su anda hobi olarak
satrançla ugrasiyor ve siiri çok seviyor.

Güzel fikirleri ve önerilerinden dolayi
Mehmet Akanyeti'ye tesekkür ederiz.

246

OnurVOLKAN
ITÜ-1991

1970 - Lefko§a

Servili Sira Evler (Göny'eli):
Mehmet Akanyeti, Hüseyin Atesin'le

birlikte bu evleri planlarken
düsündüklerini söyle aktardi.

"Ülkemizde çevremize baktigimiz
zaman görüyoruz ki otopark olayi na
çok az önem veriliyor. Serviii sira
evleri tasarlarken insanlarin rahatça
arabalarini park edebilecekleri bir
yerleri olsun istedik. Bunu tasarlarken
de asi riya kaçmamaya özen gösterdik,
gereksinmeye yanit verecek kadar
bir yerin disinda kalan alan fuzuli
olacaktir. Bu otopark yerinden
insanlarin rahatça ve kisin islanmadan
r>\'Ir>'inp lJI8O:;8hilmr>lp[ini i~tprljk

bu binada pencere kenarlari özellikle
disa atilmistir. Mehmet Akanyeti bunu
yaparken ülkemiz iklim kosullarinin
göze alindigini ve camlarin böylelikle,
yagmurdan, tozdan ve yazin da
günesten korundugunu söyledi. Ayrica
çatiya günes isiticilarinin görünmesini
engelleyen özel bir detay
düsünülmüstür:

yanindaki Eti Tesebbüsleri binasinin
(Eti ambarlarinin) ve Gönyeli girisinde
bulunan Renault servis garajlarinin
mimarligini yapti. 1985 yilinda Eti'den
ayrildi ve özelolarak Hüseyin Atesin'le
birlikte çalismaya basladi.

Eserlerinden örnekler: Eti

Tesebbüsleri binasi, Renault servis
garajlari(Gönyeli), Mustafa Haci Ali
evi, Servili Sira Evler, Vaizoglu Sitesi,
Girne'de Erdogan Gündogdu evi,
Lefkosa'da Ahmet Öksüz evi. ..

Mehmet Akanyeti bu binayi
tasarlarken eski tren istasyonu olan
ve tarihi bir degeri olan sari tastan
yapilmis binaya saygidan ve onu
ortaya çikarabilmek, kapatmamak için
yeni yapilari yoldan mümkün
oldugunca geriye çektigini ve öndeki
alani da otopark olarak düzenledigini
söyledi. Restoresi yapilan sari tas
bina yine Eti'nin genel müdürlük binasi
olarak kullanilmaktadi r.

Mustafa Haci Ali evi (Gönyeli):
Mim. HÜseyin Atesin'lr> t:i~:iri"lrJirli

'::·:U?::·::::::.::·: .... ::u::'
............................................... ;.;.:.:.;.;.:-:-:.;.:-:.;.:.:.:::;:;:::::::::.:-:::::::::::::;:;:;:;:::::::;::;.:-:.:.;.; ..... :';';';';:;'::::: ... ::::::::::::.'.'::';'::::;'::::.
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Mimar Ezcan ÖZSOY

Degerli Okurlar
içinden Çikilmaz bir kaos haline henüz

girmis olan denetimsizlik ve kontrolsuzluk
ipinin bir ucunda izin makamlari olan
BELEDiYELER ve KAYMAKAM LI KLAR

oldugunu vurgulamak isterim.

Bizlere bu ipin üzerinde cambazlik
yapmaya zorlayan piyasa ekonomisinin
üstesinden gelecek olan yine denetimlerini
yogunlastirmak suretiyle izin makamlandir.

Odalarimizin kisa bir süre önce yazili
belgelere dayanarak içisleri Köyisleri ve

Çevre Bakanligina hitaben gönderdigi bu
yazi ülkemizde denetim basamaklarindan
birisi olan MESLEKi DENETiMi atlayan
dosyalara veya hiç proje çizilmemis
dosyalara ruhsat verilmesi
düsündürücüdür.

le T.M.M. O.B.
MIMARlAR OOASI

VE

INSAAT MOHENDISlER! mASi
1. Sehit ibrahim AU Sokak. Çagiayan-lefkosa.

Tel: 020 - 71677 - 85210 - fax:85151

lefkosa.23 EylUl 92

Sayi: 92/11
Konu: Projesiz ve vizesiz uygulanan projeler ht.

Içisleri KOyisleri ve Çevre Bakanligi
lefkosa.

1979 Mimarlik ve Insaat Mühendisligi Ortak Mesleki Hi~ ve Denetim

TOzOgOlnün 8. maddesine göre KKTC hudutlari içinde yapilacak imarla ilgili

butOn gelismeler (insaat. parselasyon.taksimat v.s.gibi) için hazirlanan

proje dosyalarinin öncelikle •• sIeki denetillden geçaiesi ve KllMlB Mimarlar
Odasi ve 'Insaat MOhendisleri Odasi Ortak Vize Bürosulndan vizelenlesi
gerekmektedir. '

Hal böyle iken bazi izin makamlarinin vizesiz prOjeleri isleme kqyduk
lari. hatta proje dahi istemeden insaat izni verdikleri konusunda zaman za.an

bize bilgiler gelmektedir. Bu tip uygulamalarin devlm ettigini gösteren
kanitlayici bilgiler de elimizde bulunMaktadir.

Yasalara aykiri. _sIeki denetilllden uzak. iinar yönünden de denetimlerinin

yapilmadigi kanaatinde oldugumuz bu tip uygulamalarin en kisa zamanda denetim

altina ali~si için gerekli önl •• lerin alinmasi gerektigi inancindayiz.

Geregi için bilgi edinmenizi saygilarimizla rica ederiz.
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DaOitim: Belediyeleri Birligi

lefkose Belediyesi

Magusa Belediyesi

Girne Belediyesi

lefke Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi

Gönyeli Belediyesi
Yeni Iskele Belediyesi

lefkosa Kaymak.hOi
Magusa Ka~ •• iiOi
61me K~aiiil 101
Sehir Plani ••• Dairesi.

Insaat Mühendisleri Odasi
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i DEMIRHAN TREN iSTASYONU'nu

ezip geçen otoyolunda sürat tahdidi

30 mil/saattir. Polisin hizli gidenleri

saptayacak radarlari var. 06, askeri

v.s. plakali araçlardan dökülen kum

ve çakillari cezalandiracak yetkileri

olmasini rica ediyorum.

Bir kif 111 yer ie lJir oluyor. Insallah yerine yenisi

dikilirken tepesine arkadaki gibi alakasiz yerlere

tabela dikilmez. Mimariye saygi ve

ciddiyet getirin beyler!

L_ --l
i
i

i

· .
ATATURK KULTUR MERKEZI...
AVLUSUNDA SUç ÇOPLERI
YAKANIN MI?
YAKTIRANIN MI?

Fotograflar: Ezcan ÖZSO\

•
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Gençyasta hayatagözlerini kapayan merhum politikaci, CTP Genel SekreteriNaci Talat Usar'm anisinaNaci Talat Vakfinca
düzenlenen: Naci TalatAnitMezari Ulusal Mimari Proje Yarismasinda Mimar i /iiseyin inan'm baskanligindaki Rasih Keksiner,
Burhan Aiun, Feridun Ardosi ve Mehmei Ekdal'dan olusan juri 1. ödÜle Mimar Hasan Erhan ve Insaal Mühendisi Salim
Piyale'nin çalismasmilayik görmÜslerdir. Bu çalismayi geçiigimiz sayida sizlere tanitmislik. Vakifprojenin hemen uygulanabilmesi
için kollari sivamis ve gerekli baglantilari kurmustur. Proje geçtigimiz gÜnlerde ihaleye çikmistir. Bu IilI' yarismalann
yapilmasi ile mimarlik mesleginde ve isçilikte kalitenin artacagmdan hiç kuskumuz yoktur. Simdi bu sayimlZda sizlere
aktaracagimiz diger çalismalara bir göz atalim .

•• ••

2.0DUL
.

Mimar Tevfik DIRENÇ
ins.Müh. Kemal ÖZKAN

MiMARi AÇiKLAMA RAPORU
Bazi ülkeler ve sehirler yasadi klari

kültürleriyle, içerdikleri yapilarla veya
dogal güzellikleriyle bütünlesirler. Bazi
kültürel aktiviteler ülke veya sehirleri
animsattigi gibi, bazi yapilar ve dogal
güzellikler de simgeselolarak çagrisim
yaparlar.

Bu anlamda bazi sahislarin
anilarina yapilan yapitlar o sahsin
kisiligi ile bütünlesir ve sonsuza dek
onlarin kisiligini ve savundugu fikirlerini
yasati rlar.

Genç yasta yitirilen degerli insan ve
politikaci Naci Talat'in anisina
yapilacak yapitin da bu çevresi ile
olan uyumu ve bütünlügü yaninda
merhum un karakterini belirleyen,
sadelik, kararlilik, egilmezlik, baris,
demokrasi, mücadelecilik, insan ve
doga sevgisi ilkelerini de formsal
anlamda ifade etmek ve yasami
boyunca toplumsallik olgusunu
savunan ama bunun yani nda
bireylerin, bireyselligi de gerekliligini
vurgulayan Naci Talat'in, bireyselligi
kendi kisiliginde ortaya çikartmak ve
simgelemek düsüncesiyle çagdas bir
yorum çerçevesinde yade etmeyi
hedefledim.

Önerdigim projede, proje alaninda
görsel ve fiziksel engel teskil edebilecek
detaylardan kaçinarak arsa sini ri nda,
alçak bitki örtüsü ve yüksekligi yere
yaki n olacak sekilde yapi malzemesi
ile çevirmeyi daha davetkar olmasi
nedeniyle tercih ettim.

Giriste mezara dogru odaklasan
rampa ayni zamanda önerdigim
ayaklarin ve küresel elemanin
merkezine yönelen bir giris
platformudur, yerinde dökme mozaik le

MiMARCA-12

kaplanacak ve derzleri odak noktasina
yönelecektir. Giris Platformunun bu
sekilde düzenlenmesiyle yapiya üç
yönden yaklasmak, ayni zamanda
ani ta dogru bir yaklasim mekani ve
tören alani yaratmak, tasariminin ana
hedeflerinden birisi olmustur.

Anitiolusturan yapi elemanlarinin
simetrik tasarlanmasi, kare, eskener
üçgen, ve küre gibi elemanlari içermesi
ve bunlari n bir hedefe dogru
odaklasmasiyla Naci Talat'in kisiligini
olusturan ilkelerle iliskilendiriimis ve
sadelik, kararlilik, egilmezlik ve
mücadelecilik ilkeleri, önerilen ayaklar
üzerinde yükselen ve yücelen olgular
olarak düsünülmüstür.

Bu olgularin odak noktasinda ise
barisi ve demokrasiyi, dengeyi ve esitligi
ayni zamanda evrenselligi simgeleyen
küresel bir eleman önerilmistir.

Baris ve demokrasi gibi yüce ilkelerin
Naci Talat'in kisiliginde bütünlemek
için, kürenin odak noktasi ile anitin
odak noktasi ayni düzlemde tutulmus
ve bu iki elemanin arasinda bir bag
kurulmustur.

Zinciri olusturan halkalardan birisinin
farkli olusuyla bireysellik ve Naci
Talat'in kisiligi vurgulanmak istenmistir.
Aniti 3 yönden çevreleyen yesilin
mezarla bütünlesmesi insan ve doga
sevgisini vurgulamaktadir.

iNSAAT MÜHENOisLiCii RAPORU
Yapilacak olan anit mezar için

olusturulacak statik sistem arsanin
uzun dogrultusunda yani kuzey bati
güney dogu yönünde baglanti kirisleri
ile bir birine baglanmis, paralel iki
mütemadi temelin her biri üzerindeki

konsololarak çalisan ikiser adet egimli
sütundan olusmaktadir.

Söyle ki ayni mütemadi temel
üzerindeki iki sütunun birbirlerine dogru
olan egimden dolayi olusan moment,
tamamen temel pabucu ile
karsilanacak ve yine sütunlarin iç
kisma (mezarin oldugu yöne) olan
egimlerinden dolayi olusan moment
ise temel iç ampatmaninin uzatilmasi
ve yine moment tasiyici olarak
düzenlenecek Qaglanti kirisleri ile
karsilanacaktir.

Maket Fotografi: Ezcan OZSOY
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3.0DUL
Mimar Yücem ERÖNEN

ins.Müh. Hasan YETKiLi

Yardimci: Enver ERÖNEN

MiMARi AÇiKLAMA RAPORU
Ana Felsefe

Merhum Naci Talat politik
hayatimizin bir yildizi, demokrasi,
insan haklari ve çogulculugun yilmaz
savunucusuydu. inandi gi dünya görüsü
ve ilkelerin son nefesine kadar kararli

mücadelecisi olmustur.
O kendini sade bir insan olarak

görürken, bir çogu onu parlayan bir
yildiz olarak görürdü. Mezar üstü anitin
plan sekli bunu ifade etmektedir.
Demokrasinin üçlü saçayagi (yasama,
yürütme ve yargi) yine yildizin ve
hakim üçgen kesitlerde ifade
bulmaktadir.

Kirmizi tugla yer kaplamasi, onun
politik rengi ve sadeligini yansitirken,
kapisiz mezar girisi ve alçak içe
yönelmis çevre duvarlari onun sevecen
ve halkciligini vurgulamaktadir. Bir
çadir ve insan boyutundaki anit: O'nun

sadeligini tekrarlamaktadi r.
Mezar iri çakil taslari ile ezilen ama

O'nu saran insanlari sembolize

ederken, mozaik üstlük ve kaya isim
tasi yine sadelik ve dogalligini
yansitirken; kuslari içinde barindiran
selvi agaci, çevreye güzel kokular
yayan alti gül agaci ve nihayet bir
hasirlik yeri ve mezar üstünü örten
çimler onun doga sevgisini ifade
etmektedir.

Diger mezarlarin önündeki yollardan
daha farkli bir yol kaplama malzemesini
önermek, O'nun için bir hakaret
sayilacagi ndan; yol kaplamasi
önerilmemis ölümünden sonra da esitlik
inancina saygi gösterilmistir.

Çözüm Önerileri
Tamamen tabii malzeme ve renkler

kullanilmistir. Çevrede: Gönyeli tasi
kaplama, yerde; döseme tuglasi,
mezarda: iri çakil taslari ve masif
mozaik, isim tasinda: kaya ve tripod,
anitta: çift tarafli çakil karo pre-fabrike
beton paneller bakim ve onarimi
asgariye indirme ugraslaridir.

Panellerde, pre-fabrikasyonun ve
arsa montajinin amaci: mezarlikta
insaat ve kalite sorunlarini önleyip,
yüksek standartli finislere ulasmaktir.

NACl TALAT ANiT MEZARi

YARiSMA PROJESi
Statik Raporu:
Anit sistemi birbirine ankre edilecek

3 ana elemandan olusmaktadir.
Betonarme olarak teskil edilecek söz
konusu prekast panellerin her birinin
yaklasik agirligi 0.5 ton civarinda
olacaktir.

Panellerin birbirine ankraji çelik
bulonlarla düsünülmüs olup bu
bulonlarin yerlestirilecegi noktalarda
sonradan doldurulup mimari estetigin
saglanacagi yuvalar birakilacaktir.
Panel tabaniarindaki yuvarlak boru
profiller boyuna yarim kesitli olup
montaj safhasinda birbirine
kaynaklanip tek eleman görüntüsü
saglanacakti r.

Panel yüklerinin küçük degerlerde
olmasi montaj kolayligi saglayacagi
gibi sistem temellerinin de ekonomik
olmasini saglayacaktir. Münferit 3 adet
temelden olusacak temel sistemi,
zeminin gayri müsait olusu göz önünde
tutularak rijitligi artirici bag kirisleri ile
birbirine baglanacaktir.

Gerek betonarme panellerin bosluklu
olmasi ve gerekse mimari sekilleri
yatay rüzgar yükleri altinda sisteme
hir c:ivcintajsaglamaktadir.

,

Maket Fotogi ati: Eze.iii OZSOY
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ÖDÜLSÜZ PROJE

Mim. Ekrem Z.BODAMYALlZADE

ins.Müh. Güngör GÜNKAN

Yardimci: Mim. Sergül KIRMIZI

MiMARi AÇiKLAMA RAPORU

TASARiMDA iLKE EDiNiLEN
PRENSiPLER:

1-Kültürümüzde anit mezarlar

daima islevsel niteliktedir.

2-Kültürümüzde çok süslü ve
gösterisli mezarlarin yapilmasi dogru
degildir.

3-Kültürümüzde en sade mezar düz

olarak kapattirilmis ve üzerine çakil
tasi konup su dökülmüstür.

4-Kültürümüzde bir çok islevsel anit
mezar formunu "ÇADiR" formundan
almistir.

islevsel biçimin anitsal boyutu ile forum,
seffaf sekizgen çadi r formudur.

Niçin çadir formu? Geleneksel çadir
formu Naci Talat ve ilkeleriyle nasil

bütünlestiriidi?
Geleneksel çadi ri, bütün doga

sartlarina karsi' sadelik, kararlilik,
egilmezlik, baris ve diger ilkelerle ayakta
tutan ortadaki DiREKTiR

(KOLONDUR). Bu kolon çadir

kabugunu olusturan diger ilkelerle
bütünleserek, islevselolarak görevlerini
yerine getirir. Bu görüslerle ortaya
koydugumuz forum, sartnamenin
istedigi gibi di stan anitsal ancak içten
insan yasama boyutuna uygun, doga
ile bütünlesen bir anit mezar tasarladik.
Takdir JÜrinindir.

Yapim Teknigi

Anit Mezar malzemesi çagdas ve
sonsuz forumlara girebilen, kalici
beton armedir. Ancak betonarme

anitsal nitelik için kullanildi. Anitin
islevsel yasaminda, insan boyutunda,
yerel malzemeler, doga malzemeleri
hiç jdegisiklige ugratilmadan kullanildi.

Özellikle anit mezar içindeki mezar
taslari, çesme taslari ve isim tasi
dogadan hiç bir degisiklige ugrablmadan
alinmis, kaya ve tabi mermer
malzemesidir. Yine yesilolarak
kullanilan malzeme ise ani ta içten

insan boyutu veren geleneksel asma
ve ta/vardir. Nacinin Baris ilkesini veren
ise Kibris zeytin agacidir.

iNSAAT MÜHENoisLIai RAPORU

Söz konusu anit mezar için
betonarme bir ana kolon ile sekiz adet

yardi mci kolon sürekli sömeJlerle
tasitti ri lacakti r. Sekiz adet yardi mci
kolon ayrica kolon yüksekliginin yari
mesafesinde ana kolona çelik borularla
baglanacaktir. Tamamiyle betonnarme
olan sistem ayrica-51 kotunda baglanti
kirisi ile tekrar baglanacaktir. Böylece
kurulacak olan bu sistem için zemin

emniyet gerilmesine göre sömeller
boyutlandirilacaktir. Sonuç itibariyle,
söz konusu sistem statik yönden kesin
olarak çözülmüs olmaktadir. Ayrica
yagacak yagmur sulari için de gerekli
drenaj yapilacaktir.

i,

,

S-Çadir kültürümüzde ilk islevsel
mekan formudur.

6-Anitsal olan forumu

kullanmayarak, islevsel formun anitsa!

biçimlendirilmesine özen göstermek

daha dogru olur kanaatindeyiz.

7-Naci Talat'in anisini ifade eden

forum, islevsel, seffaf, doga ve çevre
ile bütünlesen günümüz olanaklari ile
"ÇADiR" fikrinin tekrar biçimlendirilmesi
sonucu ortaya çikmistir.

iLKE EDiNiLEN PRENSip

LERDEN TASARi MA GEçis

istenilen: Naci Talat Anisini

yasatacak, onun Sadelik (1), Kararlilik

(2), Egilmezlik (3), Baris (4), Demokrasi
(5), Mücadelecilik (6), insan (7),
Doga (8), ilkeleriyle bütünlesecek
anitsal eser tasarlanmasi.

Merhumu yukardaki ilkeleriyle ve

kabul ettigimiz tasarim ilkeleriyle
yasatacak, önce islevsel, sonra seçilen

Maket Fotografi:
SamiSAYGUN
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ÖDÜLSÜZ PROJE
V.Mimar Ugur Ulas DAGU
ins.Vük.Müh. Ahmet ULAS

Yardimcilar:

Yesim Özgen (Mimar)
Mustafa Bakir (ögrenci)
Sila Ekin (ögrenci)
Berkay Köylüoglu (ögrenci)
Gökhan Temel (ögrenci)

~ Maket Foto!Jrafl: Sami SA YGUN
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i NAci TALAT ANiT MEZARi PLAN

i NACl TALAT ANiT MEZARi A-A KESiTi
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Derleyen:
Mimar Ekrem Z. BODAMY ALIZADE

APARTMANLARDA ÇEVREYE KÖTÜ GÖRÜNTÜ VEREN
GÜNES ISITICIlARINA DAHA UYGUN BiR ÇÖZÜM

YANLiS
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ÜLKEMizDE SU ANDA UYGULANAN APARTMAN Tipi SOSYAL KONUTLARDA sEHiReiLiK
AÇiSiNDAN HEM ÇOK siK YERLESMis, HEM DE TERMOSiFONLAR YANliS UYGULANMAKTA.
YANi HEM APARTMANLAR DÜZENSiz BiR ORMAN HEM DE ÜZERiNDEKi TERMOSiFONLAR.

iSKAN VE ÇEVRE DAiRELERiNi BU KONUDA MiMARLARLA iSBiRLiGiNE ÇAGIRIYORUZ.
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PRESlDENT'S FOREWORD P.1

The president of the chamber
Hüseyin inan concerns about the
problems of the architects in TRNC,
and informs about the meetings held
lastmonthwhere these problemswere
discussed with the chamber of the
Civil Engineers.The issues discussed
in the meetings are the following:

-Minimum wage legislation,
-Authorization of the projects and

the problemsfaced in the authorization
process,

-Architecturaltraineeship in TRNC.
Headdsthal:jointprojectssponsored

by UNHCRwith the Cyprus Architects
Association are planned in 1993 and
this issue will be discussed in the
meeting on 6th November 1992.

NEWS FROM THE CHAMBER P.2

Ahmet Y. Bahçeci reports the
following:

1. A yacht trip was organized in
Kyrenia in September by the chamber
of architects.

2. An official notice was sent to the
Ministry of Interior, Rural Affairs and
Environment warning about
proceeding of unauthorized projects.

3. The Union Visited The University
of Lefke, Eastem Mediterranean
Universityand Near East University.

4. ArchitecturalIdeas Competition's
kolokyum will take place at
(InternationalNicosiaAirport) UNHCR
center on 21st of November.

NEWS FROM THE UNION P.3

1. The Union organized meetings
last month to discuss about the rights
of architects working in governmental
organizations.

2. Hasan Yücel, superintendent of
the Union Building reports that the
second floor will be available for slide
shows after the refurbishment.

3. The Union's approach to the
Third 5 Year Development Plan was
stated in the official meeting of the
Social and Economic CounciL.

4. The Union's annual new year
party was announced to be on the
12th December 1992 at B.OOp.m.in
Dome Hotel (Kyrenia).

MiMARCA - 22

THIS MONTH'S lSSUE (1) P.P.4-6
The Union's view on The Third 5

Year Development Plan is presented
as this month's issue. It was stated
that the reports prepared for the
previous planswere not implemented
in practice as expected.

The most important objective of
the plan was presented as the
development of a system based on
free marketaconomy.It was suggested
that adequate measures should also
be taken for the social and cultural
problems which may be created by
this system.

AN umber of proposals were made
to promote switching from labour
intensive production to a technology
intensive system.

The wage legislation of architects
working in the governmental
organization was asked to be revised.

The institute of Turkish Cypriot
Standards and the Agricultural
Research Center of Northern Cyprus
were proposed to be established.

The necessary resources towards
an efficienttown and country planning
should immediaeeetly be employed
for the maintenance of the existing
natural and the built environment.

THIS MONTH'S ISSUE (2) P.7

The Union also presented itsviwes
on the Environmental Conservation

plan of Kyrenia:
Due to the vague language used

and to the unnecessary repetition of
. some information,the reportwas found

obscure and confusing. The
informationon the maps and the report
was found not closely related. The
investment program was proposed to
be prepared seperately. Planning
authorities is suggested to be re
organized in order to be efficient. The
proposal about transportation was
suggested not to be integrated with
the plan itself. Finally the following
agenda is askedto be revised:vehicle
traffic and parking areas, land use,
density, dimensionsof plots, elevation
of buildings, vegetation, signs,
classification of buildings and
architectural details.

PORTRAlTS FROM THE
CHAMBER P.P.8-9

Funda Yesilada and Sergül Hamidi
introduce the buildings designed by
Mehmet Akanyeti and his approach
to architecture.

WlTH THE READERS:
VlEWPOlNTS AND SNAPSHOTS

P.P.10-11

An official notice was sent to the
Ministry of Interior, Rural Affairs and
Environment warning about
proceeding of unauthorized projects.
Ezcan Özsoy draw attention to the
followingwith snapshots:The garbage
in the courtyard of Atatürk Cultural
centre in Nicosia, the pollution on
roads caused by lorries. The visual
pollutioncausedbyflag signsof shops.

ARCHlTECTURAL
COMPETITlON: NACi TALAT
MEMORlAL P.P.12-20

The second prize project by Tevfik
Direnç-Kemal Özkan, the third prize
project by Yücem Erönen-Hasan
Yetkili and the other projects of the
competition are introduced.

ARCHITECTURAL DETAILS P.21

Ekrem Bodamyalizade proposes
an alternative solution for the solar

heating system panels.

STATISTlCS P.23

The stal:isticsof a numberof recently
approved projects by the PROJECT
APPROVAL OFFICE are presented
by Emre Günce andTurgay Salihoglu.

THE CONSTRUCTlON
MA TERlALS AND LABOUR
PRICES P.24

The market research by Hasan
Yücel and Ekrem Bodamyalizade on
the current priecs of construction
materials and labour in TRNC is

presented.



ART DESIGN

Fasarit'in üstünlükleri
Uzun ömürlüdür, darbelere dayaniklidir. Akustiktir,
ses titresimlerini emer. Isçilik ve zamandan tasarruf
saglar. Yüzeylere bir kere uygulanir. Rulo ile üzen
tekrar tekrar boyandiginda rölyet daima ayni kalir.
Fasarit her yüzeye uygulanabilir
Fasarit eski, yeni bütün yapi elemanlarinn yüzeyine
tam bir yapisma ve uyum saglar. Beton, Ytong, alÇI,
eternit, ahsap, sunta ve her cinssiva üzerine basan ile
uygulanabilir,
Fasarit püskürtme ile çabuk ve kolay uygulanir
üzel tabanca, malzeme tanki ve hava kom
presöründen meydana gelen Fasarit püskürtme
teçhizati bir ustanin günde 200-400 mL uygulama
yapmasi ni saglar.
Fasarit, kullanima hazirdir
Bir teneke (30 kg) Fasarit, takriben yarim ila birkg su
ile inceltilerek kullanilir.

Fasarit uygulamasinda kullanilan malzeme miktari:
FASARiT Dekoratif püskürtme boya 0.600- i.000 kg!
m'

UYGULAMADA SÜRAT

GERÇEK EKONOMi
UZUN SÜREli KORUMA
KAliCi GÜZELLiK

•
•
•
•

DIS CEPHELERE ÇAGDAS ÇEHRE

KKTC BAS BA Yil..

ATO KARDESLER
24/1, Nurullah Ataç Sokak - Lefkosa

Tel: 72762 - 72764 Fax: 85784

•

.
ESIM LTD.

MACUN

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

yüzeylere çok iyi yapisir.
Çabuk kurur. Çatlamaz, ka
barmaz. Özel esnek spatula
ile süratle uygulanmasi isçilik
ve zamandan tasarruf saglar

Dahili ve harici akrilik tip'
vardir

PLASTiK

Eski ve yeni yapilarin her
cins iç yüzeylerinde
kullanilan PVA esasli dis

perisyon plastik boyadir
Kabarmaz, dökülmez, sol
maz, silinebilir. Duvarlar için
ekonomik 'emülsiyon' tipi.
tavanlar için nefes alan, özel
-tavan" tipi vardi r.

AKRiiiK

Saf akrilik esasli, mükemmel
bir dis cephe boyasidir. Çok
iyi teneffüs eder, rutubeti
disari atar. isiga ve her türlü
hava sartlari na son derece
dayanklidir. Solmaz izolas
yon görevi yapar. Yapilari en
iyi sekilde korur

RUSTiK (Yeni)
Hertürlü yapi için en ideal dis
cephe kaplamasidir. Hava
sartlarina dayaniklidir
Yagmur geçirmez, darbeden
zedelenmez. Dekoratiftir

Püskürtme veya rulo ile bir
kere uygulanir. uzeri rulo jle
defalarca boyandi gi nda
rölyef daima ayni kalir.

Her zevke uygun banyo, tuvalet, lavabo takimlari, yer ve duvar fayanslari ile
hizmetinizd edir ...

ii
i
i

ESIM LTD.'de Türk ve Italyan mali fayanslara dilediginiz motifi yaptirabilirsiniz.
Sadece size özgü sizin zevkinizin ürünü fayanslar yaratin.

EsiM iNSAAT MALZEMELERi LTD.
85, Mehmet Akif Caddesi, Dereboyu - Lefkosa

Tel: 77391

I,
i

i
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• "KLiMAOA 1 NUMARA"
. ii Pencere Tipi" ve "Split Tipi" Klimalarla

Isitma-Sogutma-Havalandirma - Yüzme Havuzu ve

hertürlü mekanik tesisat konularinda KKTCide en güçlü

kadrosuyla güvenebileceginiz tek isim

ilASEL Engineering Ltd."dir .

•
KULLANAN· MÜST~RiLERiMiziN

BAZiLARi

* Olive Tree Tatil Köyü - Çatalköy Girne *DAÜ

Konferans Merkezi - G.Magusa *Club Lapethos

Tatil Köyü - Girne *Celebrity Hotel - Lapta 

Girne*Yellowstone Pringting Ltd. - Lefkosa

*Jasmine Court Apart. Hotel - Girne *Dome

Hotel - Girne *Top Set Bungalows 

Karaoglanoglu-Girne *Sea View Hotel 

G.Magusa *DAÜ Yurt Binalan - G.Magusa *Çetin

Kürsat Evi - Lefkosa *Salamis Bay Hotel 

G.Magusa*MüftüzadeApt Hotel- Girne *ilker

Nevzat Evi - Ozanköy - Girne *MEZ.KOOP

G.Magusa *AIi Demirag & Sons Ltd. - Lefkosa

*Yüksel Ahmet Rasit Ltd. - Lefkosa *Holiday

Apart Hotel - G.Magusa *Acapulco Hotel 

Girne *Salamis Bay Bungalows - G.Magusa

*KKTC Meclis Binasi - Lefkosa *Öney Villa 

Girne *La Residence Restaurant - Lefkosa

"Pencere Tipi" ve "SpIit Tipi"
KIimada güvencce~iniz isim

O~§§~ ENGINEERING LTD.

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

MlifHi Ziyai Sokak No: 33 (Arabahmet Cami Karsisi)Lefkosa

ART DESIGN

Oizgi-Baski: OÖRTRENK MATBAACiliK LTO.
Organize Sanayi Bölgesi - Lefkosa Tel:74906


