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Olagan Genel Kurulumuza az bir zaman kala
çalisma dönemi basinda hedefledigimiz noktaya
varmanin mutlulugu içerisindeyiz. Ancak,
sorunlarimizi tümüyle çözümleyebildi~imizi
söylemek mümkün degildir. Mimarlik ve Insaat
Mühendisligi Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi
(Degisiklik) Yönetmeligi'nin uygulamaya konmasi,
Mimar, insaat Mühendisi, Tescilli Büro ile isveren
arasindaki sözlesmenin günün kosullarina göre
düzenlenmesi, Mimari Proje Düzenleme esaslarinin
ve Ortak Vize Bürosu'nca yürütülen uygulama
kurallarinin yeniden düzenlenmesi yönetim
kurulumuzun uzun ugraslar sonucunda ortaya
çikardigi bir üründür.

Müteahhitlik Hizmetleri Yasasinin Hayata
Geçirilmesi, Mesleki Kontrolluk, Siginak Yasasi
Degisikligi ve insaat Sektöründeki diger sorunlara
yönelik çalismalarimiz devam etmektedir. Bu
konularda yetkililerle yapilan toplantilar ve temaslar
sürmektedir. Bu sorunlarimizin çok boyutlu olmasi
çözüm arayislarinda erken sonuca ulasmada
engeldir.

Yine yönetim kurulumuzun önem vererek
benimsedigi ve her genel kurulumuzda gündeme
gelerek tartisilan Profesyonel Pratik (Staj) konusunda
çözüme yönelik bir adi m atarak konuyla ilgili
yönetmelik taslagini hazirlamak amaci ile bir
komisyon olusturulmustur. Üyelerimizle birçok kez
yaptigimiz sohbet toplantilarinda ve genel kurullarda
ortaya çikan egilim stajin uygulamaya konmasi
yönündeidi.

UNHCR'in sponsorlügünde Rum Mimarlar Birligi
ile birlikte sonuçlandirdigimiz Mimari Görüsler
Yarismasindan sonra bir yil boyunca 1993 yili
projesinin ön çalismalari yapilmis ve Disisleri Bakani
Sn. Kenan Atakol ile yapiilan görüsmeler isiginda
yeni dönemin proje süreci baslatilmistir. 1993 yili
ortak projesi MGeleneksel Kibris insaat Teknikleri"
konusunu içermektedir. Olusturulan teknik komitenin
hazirlayacagi program ile çalismalar sürdürülecektir.
Hazirlanacak programda üyelerimizin de katilim
esaslari belirlenecektir.

Yönetim Kurulumuz Olagan Genel Kurulumuzun
Mimar Sinani Anma Etkinlikleriyle birlikte yapilmasi
gelenegini bu yil da sürdürme kararini almistir.
Yapilacak Genel Kurul yeni uygulamalari içerecektir.
Bunlardan biri MMiMARLAR ODASi i. ULUSAL
MiMARliK TASARiM VE UYGULAMA SERGiSi

93" digeri ise UYapiMalzemeleri Sergisi 93" olacaktir.
Genel Kurulumuzun sorunlarimiza çözüm

arayislarinda yeni olusacak yönetim kuruluna güç
verecek bir katilimla gerçeklesmesini temenni ederiz.
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Sayin Üye,
Yönetim Kurulumuzun 7 keztoplandigi29

Aralik 1993ve 22 Subat 1993dönemi içerisinde:

• Mimar Harun Kagansoy'un kaydi ile üye
sayimiz 248'e yükselmistir.

• KTMMOB'nin 21-22 Ocak tarihlerinde
düzenledigi KKTC ve Standartlasma konulu
kongrede odamizi temsilen Dr. Hüseyin Atesin
ve Ezcan Özsoy birer bildiri sundular.

• Mimar Sinan'i Anma Etkinlikleri
çerçevesinde 3 Nisan 1993 tarihinde 1. Ulusal
Mimari Tasarim ve Uygulama Sergisi '93 ve
Yapi Malzemeleri Sergisi 193düzenlenecektir.

• Amerika Büyükelçiliginin davetlisi olarak
olusturulan teknik heyetlerle üç kez Rum
kesimindeki büyükelçilik binasi ziyaret ve tetkik
edilmistir. Heyetlerde oda yönetim kurulu
üyelerimizinyanisira üyelerimiz insaat, Elektrik,
MakinaMühendisleriOdasi üyelerive KTMMOB
Baskani, yazmani ve saymani yeralmistir.

• UNHCR'ln Sponsörlügünde RumMimarlar
Birligi ile yürütülen ortak çalismalarda Disisleri
bakanliginin da görüslerine sunulan 1993 yili
projesi yürürlüge girmistir. Yapilacak ortak
çalismalarda "Kibris Geleneksel insaat
Teknikleri" irdelenecektir. Olusturulan teknik
komitenin yanisira projeye katilacak üyelerin
durumu önümüzdeki günlerde belirlenecektir.

• iiKent Bütününde Tabii Kültürel Degerlerin
Korunmasi ve Girne Koruma Çevre Plani
Konulu panel 29 Mart 1993 tarihinde saat 9.30
oda lokalinde yapllacaktir.1I

• Mimarlar Odasi ve insaat Mühendisleri
Odasi yaptiklari ortak toplantilarda Ortak Vize
Bürosuna sunulacak sözlesme formlari 8 Subat
1993 tarihinden itibaren degistirilmistir. Yeni tip
formlarin yanisira malsahibi ile yapilan ön
anlasmanin Ortak Vize Bürosuna sunulup
sözlesmekayit numarasi alinmasi ve dosyalarin
teslimi ve iadesi esnasinda kayit tutulmasi
kararlastirilmistir.

• Yiktirilan Buz Fabrikasi'nin yerine insa
edilmesi tasarlanan "Kalkinma Bankasi"nin

yarisma projesi ile ilgili ön çalismalar
tamamlanmis ve Maliye Bakanligina bir rapor
sunulmustur.

Amerika Büyükelçiligini ziyaret eden bir kafilemiz, Büyükelçi Rober
E. Lamb ile birlikte ...
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i. ULUSAL MiMARi TASARiM VE UYGULAMA SERGiSi 93

3 Nisan 1993 tarihinde "Mimar Sinan'i Anma Etkinliklerr çevresinde Odamizca düzenlenecek olan KTMMOB Mimarlar Odasi i. Ulusal Mimari Tasartm

w Uygulama Sergisi 93 katilmamzi özler, çalismalarmizda basartlar dileriz:

* KATIUM KOSULLARI:
KTMMOB MiMARLAR ODASi ÜYESi OLMAK.
KKTC'DEKi ÜNivERSiTELERiN MiMARliK BÖLÜMÜ ÖGRENCiSi OLMAK.

YURT DiSiNDA ÖGRENiM GÖREN KKTC UYRUKLU ÖGRENCi OLMAK

* SERGiLENME ESASLARI:

l-Her üye çalismalari arasindan seçecegi istedigi sayi da projeyi Mimarlar Odasi tarafi ndan temin edilecek (81 xl15) modüler
pano düzenlemesi ile sergileyecektir.
2-8ergilenecek çalismalar uygulanmis velveya tasarim asamasindaki çizimlerden olusabilecektir.
3-Sergilenecek çalismalar sergilenme niteligi olan her türlü malzeme üzerine istenilen ölçekte yapilabilecektir.
4-Sergilenen çalismalar arasinda maket ve fotograf kullanilabilecek ancak fotograf boyutu 18x24'den küçük olmayacaktir.

Teslim tarihi uyelerimizden gelen genel istek uzerine 29 Mart 1993 tarihine alinmisbr.

Daha fazla bilgi sergi komitesinden alinabilir. SERGi KOMiTESi: 1-Mimar Ezcan ÖZSOY
2-Mimar Hasan YÜCEL
'S-Mimar Ekrem BODAMY ALIZADE

Tel: 83672
Tel: 76152
Tel: 73526
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IMPORTERS & DISTAlBUTERS

OF TIMBER· SHEET MATERIALS·

RE-BARS • STEEL SHEETS • BEAMS •

PIPES • SANITARYWARE • HARDWARE·

BRICKS • OTHER BUILDING MATERIALS •

* HAFIFTIR

* IYI IZOLASYON SACLAR

* TAM ÖLÇÜLÜ VE DÜZGÜN SEKLIYLE
DUV ARCi USTALARiN DOSTUDUR

EREL PRODUCTION LTD.
Fabrika : 020-32528 GÖNYELi

Merkez : 020-35957 GÖÇMENKÖY
: 036-63232 MAGLJS.A.

081-52996 GiRNE

* KALiN SIVA GEREKTIRMEZ,
BINA YA GEREKSIz YÜK GETIRMEZ

KKTCUE MODERN TEKNOLOJi iLE v

ÜRETiLEN TUGLA YALNiZ EREL TUGLAI DIR

ARTDESIGN

ARTDESIGN

iili~
(:,AZaEroN

ORTAKÖY - LEFKOSA
Tel: 82032-87228 Fax: 82482

Etkin IsI
Yalitinsidir

KKTC VETKi Li SAvi i:

RASio AHMET RASio TRAOING LTO.
iNSAAT MALZEMELERi MÜOÜRLÜGÜ

Hafiftir

ÇiMENTAS-GAZBETON gözenekli, hafif betondur.Dwar
bloklari, asmolen bloklari, yalitim plaklari ve donatili yapi
elemanlari olan kapi ve pencere lentolari, konutlar, endüstri
yapilari, ticari yapilar, sosyal tesisler, kamuyapilari ve turistik
yapilarin insaatlarinda güvenle kullanilma!<tadir.
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Kiymetli Mimarca Okurlari

• Kamuda çalisan üyelerimizin
sorunlari ile ilgili olarak olusturulan
komite çalismalarini sürdürmekte olup,
"Kamugörevlileri Yasasinda"
yapilmasini istedigimiz degisiklikler ile
ilgili olarak çalismalarini tamamladi.
Arazi tahsisati, görev riski, meslek
tahsisati, 7/79 sayili kamu görevlileri
yasasi ile ilgili kaybedilen haklarin geri
iadesi ve barem düzenlenmesi gibi
degisiklik önerileri ile ilgili gerekçeler
kapsamli bir metin haline dönüstürülmüs
olup önümüzdeki günlerde
Basbakanliga iletilecektir.

• Gazeteci-YazarUgurMumcu'nun
bir sabotaj sonucu öldürülmesi
Birligimizce kinanmis, basinimiza ve
Cumhuriyet Gazetesi Yazi isleri
Müdürlügüne asagidaki metin yazili
olarak iletiimistir.

"Güçlü kalemi ile gerçeklerin
yansiticisi ve demokrasinin
savunucusu Gazeteci-Yazar Ugur
Mumcu'nun hunharca katledilmesini

büyük bir üzüntü ile ögrenmis
bulunuyoruz.

Ancak, bedenine yapilmis olan bu
çirkin saldiri onun fikirlerini ve
savundugu ilkelerini ortadan
kaldirmaya yetmeyecektir.

Düsünce ve yazi hürriyetine yapilan
bu haince saldiriyi siddetle kinar,
Cumhuriyet Gazetesi çalisanlarina
bassag ligi ,yasli ailesivetüm dostlari na
sabir dileriz."

Birlik Baskani Tamer Gazioglu,
Birlik Genel Sekreteri Kadri Fellahoglu

PANEL

ve Mimarlar Odasi Baskani Hüseyin
inan'dan olusan heyet 4 Subat 1993
tarihinde Ticaret Odasi Baskani Salih
Boyaci ve yönetim kurulu üyelerine bir
ziyaret gerçeklestirilmistir.

Genel ülke sorunlarinin yanisira,
KDV, Standartlar ve Bakacilik

konularinda görüs alisverisinde
bulunuldu.

• Birligimizin 10. odasi olup uzun
yillardan beri faaliyetlerini yerine
getiremiyen Kimya mühendisleri
Adamizi yeniden toparlamak ve
çalismalarini sürekli kilmak amaci ile
Birligimizce Kimya Mühendislerineyazili
çagri yaptik. Onbes civarinda Kimya
mühendisinin katildigi ilk toplanti
sonrasinda toplantilar düzenlendi
Kimya Mühendisleri Genel Kurulunun
ise 20 Mart 1993 Tarihinde KTMMOB

Lokalinde yapilmasi karara alindi

çag-Sen Baskani ve Yönetim
kurulu üyeleri Birligimize bir ziyaret
gerçekletirmis ve teknik, sendikal ve
ülke sorunlari hakkinda görüs alis
verisinde bulunuldu.

Odamizca 29 Mart 1993 tarihinde sabah saat 9.30'da KTMMO Birligi Lokalinde
"Kent Bütününde Tabii, Kültürel Degerlerin Korunmasi ve Girne Koruma Çevre
Plani" konulu bir panel düzenlenecektir.

Konusmacilar:
* Ahmet S. ÖREK

Sehir Planlama Dairesi Müdürü

* Ali ismail KANli
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü

* Tamer GAZiOGlU

KTMMO Birligi Genel Baskani

* Oktay EKiNCi
TMMOB Mimarlar Odasi istanbul Subesi Baskani

Yöneten: *
Hüseyin iNAN
Mimarlar Odasi Baskani
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Riyad kentinin Yeni Konut Mimarisi

· .
MIMARI TASARiMDA

STANDARTLASMA

ÖZET

Standart terimi genelde tasarimla
iliskili bir husus olarak ele alinmaz.
Ayrica bu terim çogunlukla madde ile
ilgili fiziki husussiyetler olarak
algilanir. Oysaki malzeme veya
maddenin boyut ölçüleri ve fiziki
yapisi yaninda, matematik ölçülerle
ifade edilemeyecek bir çevre degeri
olarak ve hayatimizi yakinen
ilgilendiren bir kavram olarak da
algilanmasi gerekir. Bu yapildigi
takdirde, çevrenin tasarim islevi
içerisinde verilecek hizmet ve
kullaniciya saglanacak mekan, daha
kabul edilir ve degeri olan bir nitelik
kazanir.

ANAHTAR KELiMELER

Malzeme, Mimari Tasarim,
Standartlar, Tasarim, Yapi Teknolojisi,
Var Olus Seviyeleri.

1. GiRis
ilmi bir terim ve kavram olarak

"standart" kelimesi, gerek sözlükte
verilenden, gerekse halk agzinda
kullanildigi deger ve ifadelerden farkli
birmanatasir ... Latince "Standardum"
kelimesinden kaynaklanan bu terim
dilimize herhalde ingilizeeye aktarildigi
sekliyle ithal edilmis olsa gerek. Nüans
farklariyle ·standard" kelimesi:

"Kat'iyyet ifade ettigi ve ona kiyasla
baska seylerin ölçüldügü bir miktar
veya davranis" "Genelolan, vasati
temsil ede ve benzerlerinin kiyasla
ona uymasi beklenen sey, bir deger

MiMARCA - 6

ölçüsü."
diye sözlüklerde yer almakta,

"standartlasma" ise,
"Belirli bir ölçü veya degere uygun

hale getirme, farkliliklari giderip tek
düzen bir hale getirme"

seklinde tanimlanmaktadir. Terim
olarak ise tarifi söyledir.

"Bir ürünün veya yapinin belli
amaçlar için, tasimasi gereken çesitli
nitelikleri belirleyen ve her ülkede bu
isle ilgili kurumlarca hazirlanip
duyurulan kural, norm."

Teblig adindaki "Tasarim"
kelimesine gelince, onun da
sözlüklerimizde eski bir tabir olan

"tasar" kelimesinden türetildigini
ögreniriz. Yeni bir tabir olarak kullani mi
genel kabul gören ve ingiliz dilindeki
"design" kelimesini karsilamak üzere
türetilen "tasarim" kelimesinin manasi

da söyle ifade edilebilir:
"Suurla sekillendirme, kendi içinde

tutarli bir ifade bütünlügü
kazandirma"

Mimari Tasarimin tarifini de çesitli
nüanslariyle bir çok makale veya kitapta
bulabilmek le beraber kendi

çalismalarima esas aldigim bir tarifi
burada kaydetmek isterim.(1)

"insan hayatinin devamina ve
tekamülüne en uygun yapilasmis bir

çevrenin sekillendirUme ameliyesi."
Hayatin her yönünün ilgi sahasi

içerisine alindigi bir meslek olgusunu
basit ve semalik tarifiere sigdirmakta
zorlanilacagini bilmekle beraber
kat'iyyet kazanmis bir terim olarak
degilse bile yukardaki tarif, genel bir
ifade olarak, bu teblig maksatlarina
hizmet edebilir.

Bu tarifieri kaydettikten sonra
"standart" kelimesinin halkimiz

arasinda konumuzia ilgili iki kullanisina
da atifta bulunmakta fayda mülahaza
ediyorum. Bu kelimenin en yaygin
kullanisina "hayat standardi" tabirinde
rastladigimizi zannediyorum.
Lefkosali larimiz arasi nda ise, belki yeni
neslin sadece kulak asinasi oldugu
Küçük Kaymakli 'daki bir bölgeye verilen
"standart evler" ismi konumuzia ilgili
en açik ifadedir. Bu iki kullanisi tebligin
hareket noktasi olarak kabul edip
"Standartlar" kavraminin tasarimla

olan iliskiler zincirine el atabiliriz.

2.HER FiziKi YAPI DÖRT AYRI
SEViYEDE YAPILAN TERCiHLERiN

UYUMU iLE SEKiLLENiR
Mimarimize kendine özgü katkilariyle

hizmet vermis ve milletlerarasi
kuruluslarca da ödüllendirilmis Turgut
Cansever Bey, bir çalismasinda, hayatla
içiçeligine daha önce temas etmis
oldugumuz Mimarligin su dört (ve
birbiriyle iletisim içerisinde bulunan) "var
olus hallerfnin (ingilizcede kullandigi
sekliyle, ·Ievels of existence")
etkilesiminden vücut buldugunu söyler:
(2)

a) Madde (malzeme). b) Biyo-sosyal



tek katli bir bina için karkasiiskelet tipi
bir yapi türünün (strüktürün), sütun
altlarina konacak münferit pabuçlarin
taban genisligi ve kalinliginin, çimento
miktari ve sululuk oraninin, beton donati

miktarinin, seçimi gibi. Dört katli degil
de tek katli olusu, yapi türlerinin bölge
sanatkarlari arasinda bilinir ve

uygulanirligi, bunlarin maliyetleri ve iç
mekanin taksimat özellikleri, bu

tercihlerin yapilmasinda karar verdirici
unsurlar olarak ortaya çikar. Burada
fiziki boyut, vasifve icraat (performance)
standartlari mevzubahistir.

Standartlarin sadece bu kadernede

kullanilan bir hususiyet olmadigini ve
bu tercihlere amil olan ikinci kadernede

de geçerli oldugunu çogumuz dikkate
almayiz. Birinci kadernede yapilan
tercihler, hem kullanicinin hem de
kullanici adina Mimarin "elde etmek

istedigi bir "netice"yi saglamak üzere
yapilir. iste bu elde edilmek istenen
netice" (ingilizcede "aspiration"), bizi
fiziki ölçülerden öteye, daha yüksek bir
düzeye kaydirir. Birinci kademedeki
tercihlerin yapilabilmesi için daha
önceden kullanici tarafindan bir

ihtiyacin, bir arzunun, bir beklentinin
karar sekline dönüstürülmesi gerekir. Bu
karara varirken gerek kullanici gerekse
mimarinin belirli bir yerde, belirli bir
zaman dilimi içerisinde, tesbit edilmis
bir kullanici grubu düsünülerek ve bütün
bunlar için geçerli olan özel sosyal ve
ekonomik sartlari, ciddiyetle, dikkate
almasi icab eder. iste tasari m dedigimiz
hadisenin ürünü, bu üst kademedeki

biyo-sosyal gereksinimlerin etkileyecegi
kararlara göre madde planindaki en
uygun kararlarin alinmasi neticesinde
vukubulan bir yapi seklinde karsimiza
çikar. Bu üst düzey kararlarinin alinisi
malzeme veya teknigin imkanlari ile
kisitlanmakla beraber malzeme veya
teknige ait kurallardan bagimsiz olarak
yapilabilmektedir.

Burada baglayici husus insanlarin
biyolojik ve sosyal gereksinimlerinin
karsilanmasina iliskin kararlardir.
Malzeme ve teknik tercihleri ile elde

edilecek mekan çözümleri planimetrik
düzenlemelere samil hususlardir.
Mesela mahremiyetin saglanmasi,
çocuk/yasli iliskilerinin mekan bazinda
düzenlenmesi, fert sayisi itibari ile küçük
veya büyük aile ihtiyaçlarinin
karsilanmasi gibi hususlar planimetrik
çözümlerle düzenlenir.

-----

Cumhuriyet 4 Temmuz 1992

yapinin içerisine girecek alet ve
sistemlerin, bütün fiziki hususiyetieri
bilinerek bir araya getirilmesi gerekir.
Bu hususlar bir baska yaygin terim olarak
yapi teknigi diye de tanimlanir. Bu
sahadaki gelisme ve bilgi artisi birçok
ihtisas dallarinin ortaya çikmasina, ve
bunlarin koordineli bir sekilde
sürdürülmesi geregi de daha farkli bir
"Mimar"-koordinatör rolünün

gelismesinevesileolmustur. iste bu rolde
muvaffak olabilmesi için Mimarin basta
iki kademeli bir tatbikati mevzubahis
olmaktadir. Bunun birinci kadernesi

malzeme ve teknigin fiziki
hususiyetlerine vakif olarak "belirli bir
neticeyi" saglamak üzere bunlar
arasinda ve vasif düzeyinde bir takim
tercihlerde bulunmasi gerekir. Mesela

--

Karikatür: TAN ORAL

konum, c) Psikolojik tavir ve d) Fikri!
ideolojik yaklasim.

Kullanilmaya hazir bir yapinin bir
netice olarak ortaya çikabilmesi için
malzemenin ve yapi ögelerinin, ayrica

MiMARCA -7



i "
f---L ..L.--

--r -ro-

i :
, \ i i i i

q--i--.....i iL-- __ i ~-;_ i i i : i--1-- -+--t--t- - ---
-- i i i i i

, r--\lrl i h- - ~
. - r---t-'-..o; ii i i-4---r--t-----

. /' .:-) i i 1-
~ ol i

\ V 1- i--F--1 _

\ \ ..,J ••••••• i , i

-:-* . -L Li 1 :
\_~ ; -IJJ. 7 --

..... ...r J •... J -/f'{ r1. r-

----I .;Jr ~l.J~ :.~ . r~ <r. .
.,,~-r r~ -~.'-~\ l\~ lll(. • iiiI.ii r~

LV -i: l' --•..........••_1 ....J.T \ ----

~. ( .

. '\

\.l:r' ~ -L\ i \. '~i -- - --- - ---- . -

·U\ ~ ".\...1:::\. i ,\ •~ ./i'. \

Riyad kenti geleneksel dokusu
Kaynak: int. - SEDES

3. SADECE TEKNOLOJiYE AiT

STANDARTLAR, KENDi BASLARiNA,
iNSANA UYGUN ÇEVRE
SAGLAYAMAZLAR

Bati, buraya kadar mevzuyu enine
boyuna incelemis ve bir seri standartlar
üretmistir. Gelismis ülkeler,
vatandaslarini asgari bir hayat
standardi na sahip kilmak için malzeme,
teknik ve mekana iliskin, kendilerine
göre geçerli, asgari standartlar tebit
ederek bunlarin saglanmasini kanunu
bir yaptirim haline getirmistir. Kendi
ülkelerimizde de bu hususta bir miktar

mesafe almis bulunuyoruz. (3) Mesela

beton ile ilgili dozaj standartlari, tuglalarla
ilgili boyut, yüktasima standartlari, hava
ve isik girmesini saglamak üzere oda
alanina göre pencere açi kligi
standartlari, yangin halinde bir
elemanin görevini devam ettirebilecegi
zaman standardi veya binadan kaçmayi
saglayabilecek merdiven çikisindan en
uzak olunabilecek mesafe standardi,
gibi. Bu standartlari, arkasinda yatan
sosyo-kültürel görüsleri incelemeden bir
ülkeden baska bir ülkeye aktarmak,
aktarildigi ülkelerde hayat standardini
yükseltmek yerine daha da asagilara
çekebilecek bir mahiyet arzedebilir.

Genellikle uygulanan zonlamalar,
toprak spekülasyonlari neticesi imara
arzedilen arsalar, imar yönetmelikleri,

kendi toplum sartlari incelenip
degerlendirilmeden empirik formüllere
göre tesbit edildigi için sun'i bir karakter
tasimakta ve tasarim islevini yapici
olmaktan ziyade bozucu ve çevreyi
kirletici bir neticeye götürebilmektedir.

Burada, mesleki kuruluslarin
gündeminde bulunmasi dolayisiyle
çarpici bir misal teskil edecegini
düsünerek istanbul kentinde mal
sahipleri, beledi, mimari ve adli çevreler
arasindaki çok katli oteVbüro insaatlari
ile ilgili (mesela Park Hotel) kavgasini
göstermek mükündür. Burada bir
yapinin istanbul'un tabiat dokusuna,
ufuk silüetinin göze hitab edisine
getirecegi zorlamalar mevzu edilirken
yine "var olmayan" birtaki m standartlara

i.·.·.·.·;·;·:·;·;·;·.·;·.·.·.·.·.·;·;·;·.·.·.· ..................... ...................
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Capital (Hükümet Konagi) Richmond Virginia 1789 & Jefferson Latrabe

Newyork'ta C%nade Row-Konutcephesi
A.J. Davis. 1835

dikkat çekilmis olur. Güzellik çirkinlik
kavramlari, ferdin mülk hakki ile
cemiyetin ortak çevredeki
tapulandirilmamis hakki hangi
standartlarla bir nizama sokulabilir?

Yine çarpici oldugu için verilecek bir
misal da 1960'1i yillarda Riyad kentinin
nazim planini hazirlayan meshur
Doxiades'in zonlama ögelerinde
kendisini gösterir. Kendine özgü yerel
teknoloji ve içtimai kurallarin etkisinde
gelisen tarihi Riyad kasabasini petrol
çaginayarasir bir metropol yapmak cehdi
içerisinde tasarimci, geleneksel
dokunun üzerine bir izgara yollar agi
germekle kalmamis, ayrica zonlar
halinde arsa boyutlari ile ilgili bir takim
·standartlar" uygulamistir. Böylece bir
bölgeyi sadece büyük arsa parsellerine,
bir baska bölgeyi de sadece küçük arsa
parsellerine samil kilmistir. Böyle itinali
biryerlesme düzeni neticesinde de arsa
maliyetlerinin dinamigi dar gelirli Suud
vatandaslari ile yüksek gelirli Suud
vatandaslari nin birbirinden ayri lmasina
sebep olmustur. Bu suretle inanç
sisteminin geregi, dünyevi zenginligi ne
olursa olsun iç içe yasayarak tesis edilen
uyumlu bir içtimai nizam yok edilerek
yerine tarihi gelisimi içinde ilk defa fakir
ve zengin mahalleleri seklinde içtimai
çatismalara uygun bir baska düzenleme
meydana getirilmistir.

4. RUHi VE FiKRi VAROLUS
SEViYELERiNE AiT STANDART
LARiN DA DiKKATE ALINMASI iLE
MiMARiTASARiM KiMliKKAZANiR

Bu misallerle ilk iki seviyenin kendi
baslarina ve kendi kurallarina göre
alinacak kararlar üzerinde mutlak bir

hüküm sahibi olamayacagi na, ilk
ikisinden daha yüksek seviyelerde
kararlar gerektiren son iki varolus
hallerinin de bu kararlar üzerinde etkili

olduguna, bunlara ait standartlarin da
mevcudiyetine, dolayisiyle bunlarin da
gündeme getirilmeleri gerektigine isaret
etmisoluyoruz. Kullanicinin (gerek bina
içerisindeki mekanlari kullanan olsun,
gerekse bina disi mekanlarla bütünlesmis
çevreyi kullanan bir vatandas olsun),
yapilasmis çevre ile ilgili bir de psikolojik
ruhi tavri mevzubahistir. Topografisi ile
de istanbul'un simgelerinden birisini
olusturmus tepelerinden bogaza dogru
bakarken geçmisten arta kalmis o tabii
dokusuna zorla tecavüz edercesine

yükselen kocaman ve hantal bir bina
cüssesinin meydana getirdigi etki/tepki,
kat kat degilse bile en az o cüssenin
bölgenin trafik akisina ve beledi hizmet
kuIlanimina getirecegi baski kadar deger
tasir ve dikkate alinmasi gerekir. Bu
etki/tepki, kisinin genel kültürü, tarihi ve
fiziki boyutlari içerisinde çevreye karsi
olan duyarliligi, gözzevki, gibi ruh haline
ait bir husustur.

Temas edilen bu üçüncü varolus halini
de yönlendiren, sekillendiren, sonuncu
ve en üst seviyedeki fikrVideolojik varolus
halidir. Ferdin sekillerden, kütlelerden,
renklerden, sembolik manalar
çikarmasi, belirli düzenleme ve
süslemelerin insan ruhuna hos gelisi,
bunlarla çevrili bir mekanda
bulunmaktan rahatlik ve zevk duyusu,
bu fikri/ideolojik seviyenin kisi dimagina
kazandirdigi bir takim akidelerden/

tabulardan/kisinin kendi vicdaninda
kabullendigi ve dogrulugundan
emin oldugu hükümlerden
kaynaklanmaktadir. Bunun en son
misali, POST-MODERN diye bilinen
mimari stil modaciligidir ve her devirde
kendisini göstermekle beraber
dikkatimizden kaçmaktadir. Bu sebeple
ben Amerika Birlesik Devletlerinden bir
misal verip bu hususu belgelemeye
çalisacagim.

1776 Amerikan ihtilalinin neticesinde

baslayan imar hareketi içerisinde yer
alan mimarlar, bu yepyeni dogusun
ruhunu ifade rolünü de kendi üzerlerine

almis ve yeni Washington sehrinin
insaasi için Potomak nehri üzerinde bir
yer seçmek yaninda binalara klasik
Yunan stilinden cepheler giydirmekle
aristokratik ingiliz geçmisleriyle bir
iliskilerinin kalmadigini göstermek
istemislerdi. Cemiyet adina, ve fertlere
sormadan "hükmü karakusi" bir tavirla
karar ali p uygulama bencilligi, devre
devre Mimarlik camiasina musallat olan

bir "Mesleki hastalik"tir. ilk önce halyan
stilinde tasarlanmis Beyaz Saray'in
1807'de Latrobe tarafindan bir iyonik
Yunan malikanesi sekline
dönüstürülmesi ve benzeritesebbüslerin
verdirmek istedigi mimari mesaj, yeni
devlet yönetim sekli ile M.Ö. 5. yüzyil
Atina demokrasisi arasindaki paralelligin
vurgulanmasi idi. Kuzeyeyaletlerinde
mimarlarca yayginlastirilan bu
neoklasik stil, fikri/ideolojik bir kararin,
yani, Amerikali aydinlarca fazileti
kayitsiz sartsiz kabul edilen
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S.VAROLUS SEViYELERiNiN
BUTÜNÜ GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULARAK iLK iKi
SEviYEDEKi STAN DARTLARIN

ARASTIRILMASI GEREKMEKTEDiR
Mimari tasarima ait bir mevzu olarak

standartlari ele alis seklimizden de
anlasilacagi gibi sadece yapi
teknolojisine ait bir mesele olarak
sinirlayabilirsek tasarim islevine si nirsiz
donelersaglanabilmektedir. Bu hususta,
gerek milletlerarasi platformlarda,
gerekse kendi ülkemiz içerisinde faal
bir çaba gözlemlenmektedir. (7) Bu

ragmen konutlarimizin kapi ve
pencereleri için yaptigimiz renk
tercihlerinde iki milli unsur çok farkli
davranislar gösterip her nedense
müsterek bir "Kibrislilik" meydana
getirememis oluyor. Bu davranis
farkliliklari, renk seçiminde her
cemiyete ait baska standartlarin
olduguna isaret eder. Benzer farkliliklar
mesken tasariminda ve pencere
boyutlari gibi hususlarda da kendisini
gösterir. (5) Mesela geleneksel Türk
mimarisinde konuttasari minda pencere
oranlari nin (genellikle) dikine 2: 1
nisbetini muhafaza ettigi görülür. iste,
ayakta kalakalmis mimari mirasimiz
içerisinde görebildigimiz kadariyle belirli
fiziki/teknik standartlara uyulmakla
beraber hiç de yeknesak olmayan, insan
ölçülerine nisbetleriyle uygun,
aralarinda dolasmanin bile ruhi birzevk
verdigi bir tasarim zenginligi
gözlemlemekteyiz.

Modern Mimari firtinasi dünya ile
beraber kendi ülkemizi de sarmadan

önceki bir devre ait bu gözlemlerden
uzun bir süre habersiz kaldik. Mimar

Turgut Cansever, daha önce temas
edilen çalismasinda bu hususu söyle
dile getirir.

"Bir yapi, eger sadece teknolojiye,
yani malzeme ve biyolojik-sosyal var
olus seviyesine ait kararlarin bir ürünü
ise, bu yapit ancak birteknolojik üründür
ve bir mimari eser olamaz. Çünkü
mimarhk, hayatin her seviyesini de kendi
bünyesinde bütünlestirmis bir ilim
dalidir". (6)

Post Modernizm baslarda bu kanaate
benzer bir dürtünün etkisi altinda yola
çikmis, fakat fikri/ideolojik
çarpikligindan ötürü misyonunu
saptirmistir. Neticede o da bir -izm
olarak tasarim tarihi kitaplarina geçmis
olacaktir.

etmekte idiler. Yunan kültürü bir yerde
bu güce dayali olarak sekillenmis ve
olusmustu. Onlara göre Yunan mimari
stilini kullanmak, yasanan zamanla
hayran kalinan ihtisamli bir mazi
arasinda bag kurmanin yollarindan bir
tanesi idi. Ayrica bu yolla, esir insan
gücünün, bütün ulu demokrasilerin bir
ögesi oldugu ima edilmekte idi. (4)

Klasik Yunan mimarisindeki tapinak
modeli asli yapisi içerisinde, gerek
malzemesi, gerek yapi teknigi, gerekse
iIIüzyon çarpikliklarini giderici tasarim
kurallari açisindan bir "standartlar
manzumesi"dir. Bu hususiyetlerinden
soyutlandi ri larak iyonik/dorik nizami na
göre yontulmus sütunlar üzerinde
yükselen çatisinin üçgen alni ile
beraber bir simge haline getirilmis bu
tapinak tasarim tarzi, mimari tasarim
tarihi içerisinde zaman zaman gündeme
getirilmektedir. Burada vermekte
zorlanacagimiz bir "standartlar" grubuna
takilmis olacagiz. Fakat verememekle
beraber sathi teshisieri bir baslangiç
noktasi yaparak bazi dogrulari da
gündeme getirmek mümkün
olabilecektir.

Mesela renklere ait bilim dali nda

renklerin "sicak" ve "soguk" olusuna
temas edilir. Buradaki sicaklik ve

soguklukterimleri suhunetle ilgili degildir.
Fakat umumiyetle insan nesiine ortak
bir algi oldugu tesbit edilen bir psikolojik
reaksiyona isaret eder. Yine degisik
renklerin ruhu sakinlestirici, veya kani
kaynatici olusuna da bu bilim dalinda
temas edilir. Açi k renklere boyanmis bir
tavanin daha yüksek bir his, koyu
renklere boyanmis bir sathin ise daha
alçakta imis gibi bir his meydana getirdigi
yine birvakiadir. Bayragimizin renginin
"ai" olusundan çokca bahsetmek ve
kirmizi rengi milli rengimiz olarak

görmekle beraber geleneksel
mimarimizde binalarimizin kapi ve
pençerelerini ki rmiziya boyamiyor idik.
Buna mukabil, Rum komsularimiz,
kendi milli renkleri olan maviyi, kapi ve
pencere boyalari için yogun bir sekilde
kullanmakta idiler. Bu iki ayri davranis,
ayni toprak parçasi üzerinde ve ayni
iklim kosullari içerisinde yasamamiza
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Ii iLhi
Savannah, Geordia kentinin Eski Yunan
Kent düzenine göre yap/lms pam - 1856

federalizmi n, cumhuriyetçiligin ve ferdi
hürriyetin bir ifade simgesi oldugu için
bilhassa tercih edilmekte idi.

Bati dünyasinin pek bilinmeyen fikri
çeliski çarpikliklarinin bir misali olmasi
bakimindan ve mimarinin fikri/ideolojik
kararlarla sekillenisine etkisi oldugu
savini vurgulamak arzusuyle ayni
devirde Amerikanin Güney
eyaletlerinden de bir misal vermek
isterim. Güneydeki zengin arazi
sahipleri, esir insan gücüne dayali kendi
ekonomik sistemlerine güven ve saygi
kazandirmak için kendi malikanelerine
ve kamu binalarina aynen neo-klasik
denen bu antik Yunan stilinden cepheler
giydirmek tercihini yapmakta idiler. Bu
tercihte bulunurken de Kuzey
eyaletlerindeki "fazilet" kavramindan
farkli bir fazilet anlayisini ileri
sürüyoriardi. Onlari n fikir/ideoloji
babalari Eflatun'un (Plato'nun)
AtinaSlnda esir insan gücünün sistemin
bir parçasi oldugu hususuna isaret
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ürettigimiz, gerekse üretilenleri
tekamül ettirerek elde ettigimiz
kendimizin olan tasarim

standartlarina kavusacagiz. Bu
sayede tasari m islevi o kadar daha
cazip, tatminkar ve verimli olacaktir.

çabada tek eksik husus son iki seviye
açisindan standartlara
yaklasilmamasidir. Bütün insanligin
ortak mirasi olan teknoloji ve ilim
çabalari ndan faydalanma hakkimiz baki
kalmak kaydiyle bu teknoloji veya bilim
muhtevasini sagli kli bir sekilde kendi
cemiyetimize, kendi insanimiza
aktaracak bir çalismaya girismek ve bu
standartlara aktarilabilecek bir içerik
kazandirabilmek mecburiyetindeyiz.
Böyle bir çalisma neticesinde yapi
teknolojisine ait standartlarin kendi fikir/
ideoloji/dünya görüs manzumemizin
süzgeçinden geçirilerek, veya bu var
olus seviyesine ait kararlarin veya
hükümlerin isiginda degerlendirilerek
katiyet kazandirilmasi mümkün
olacaktir.

Böyle bir çalismaya (belirli
kisitlamalar içerisinde kalinmakla
beraber) Karadeniz Teknik
Üniversitesindeki iki arastirma görevlisi
arkadasimizin bir arastirmasi misal
olarak gösterilebilir. (8) Türk evinin
dolapli duvar elemani ni inceleyerek
"kültürel sürekliligin saglanabilmesi
ve özellikle düsük metrekareli
konutlardaki duvar yüzeylerine ...
islevsel ve simgesel degerlerin

yansitilmasi' hedefine yönelik
birtakim önerilerin getirildigi bu
çalismaya benzer çalismalara egitim
kurumlari mizi n yönelmesi
gerekecektir.

Bu tip çalismalarin yogunluk
kazanmasi ile gerek kendi

Kaynaklar:

(1) Atesin, H.M, "Mimar ve Mimarlik Kavramlari", MiMAR 85/1 S.16-18
(2) Cansever, Turgut, "What Is Islamic Architecture - How We Can Recognise and
Develop Architecture of Islam". "Mekke Ummülkura Üniversitesi Mimarlik Fakültesi
Kurulusuna Dogru' isimli, 1982 yilinda Üniversiteye sunulan yayinlanmamis çalisma
raporundan. Rapordaki "F" eki. Özel arsivden
(3) DOE, Spaces in the Home: Bathrooms and WC's, H.M.S.O., Londra, (1986)
imarveiskan Bakanligi, "Halk KQnutlariStandartlari", TC Resmi Gazete, Sayi: 11669,
Türkiye, (24 Mart 1964) ve sonraki degisiklikler.
(4)BillRisaboro, "ModernArchitecture and Design -AnAlternative History", (Cambridge:
The MIT Press, 1983) s. 15, 45)
(5) Erpi, Feyyaz, "Sosyal-Kültürel yapinin konut mimarisindeki yansimasi üzerine
kiyaslamali üç örnek: Anadolu'daki Türk, Rum ve Levanten Konut Mimarileri", Türk
Halk mimarisi Sempozyumu Bildirileri, Konya 5-7 Mart 1990, TC Kültür Bakanligi
yayini, s.74-83.
(6) Cansever, Turgut, a.g.e.
(7)Yildiz Üniversitesinde 13-15 Kasim 1 991 tarihinde yapilan "TÜRKjYE'DE SON 10
YILDA TOPLU KONUT UYGULAMALARI SEMPOZYUMU"na sunulan tebliglerden
bazilari tasarim standartlari ile ilgilidir. yildiz Üniversitesi Mimarlik Fakültesi yayini,
istanbul, 1991.
(8)Keles,Gülayve Usta,Ayhan, "Türk Evindekiduvar Elemani ve Kullanim Olanaklarinin
Günümüz KonutlarinaAktarilmasl", Türkiye'deson 1OYiida Toplu Konut Uygulamalari
Sempozyumu s.221-228
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Mimar Ezcan ÖZSOV

•

POTPORI
Bu sayimizin yazilarini

toparlama çalismalarimizin son

gününde sanki de kiyamet
günüymüs gibi yogun olaylara
sahne oldu ülkemiz.

Bunlara sirasiyle bir göz
atalim.

OLAY 1

BASlNA MANSET OLAN

"çiZGiSiZ YOLLAR"

Kibris Gazetesi'nden genç
gazeteci bayan Özgül
GÜRKUT'un 1 Mart 1993 tarihli

Kibris gazetesine manset olan

konusu gerçekten içler acisi
durumumuzu ortaya sermekte
idi.

TC-KKTC isbirligi ile yapilmis

olan (sadece yapilan) yollarin
esas sorunu bakimi ve

onariminda ortaya çikar. Çünkü

isinkaymagi yenip bitmistir. Yollar

yapildiktan sonra ise çürümeye
terkedilmis gibidir.

Memleketi seven yasli bir

vatansever: "Bu yollara paralari

böyle dökeceklerine köylüye

bölüstürseler daha hayirli is

yaparlardi" dediginde onayerden

göge hak verdim. Bu yolar

bizimdir. iki gündeyapip, kari ile

ceplerini doldurup gidenlerin
degildir.

Sadeceyol papimi yeterli degil,

yapilan yolun periyodik

bakiminin ve diger hizmetlerinin

düzenli verilebilmesi gereklidir.

Kisa vadeli çözümlerle çarçabuk

yol yapmak ise israftir. Bunun

MiMARCA -12

politik yatirim olarak kullanilmasi

ise çok büyük bir yanlistir.

Vatandas kisa vadede ayaginin

topraktan kesilmesinin verdigi

memnuniyetle sevinir. Uzun

vadedeki kayiplarini birbilen
sadece bizler kaliyoruz.

Köy yoludur katrani az,

satabilizesi az, herseyi yetersiz

yapilan yollar yapildigi andan

itibaren çürümeye terkedilmis
demektir.

Yetkililer yol kenarinda

devrilen 4-5 kenar tasinin tamir

edilmesini büyük memnuniyetle
gazetelere aktarmakla

ugrasmaktadirlar. Rum kesimine

geçtigimiz ay yaptigimiz

ziyaretlerde otoyollardaki kalite

bizleri imrendirmistir. Hersey

Avrupayi ve eksiksizyapilmis ve

bitmis. Yapim asamasinda diye
birsey yok. Bizdeki durum ise:

"Yollar henüz yapim

asamasindadir. O yüzden

bitmedi" deniyor.

Gazeteci bayan arkadasimiz

Özgül GÜRKUT'un yaptigi

arastirmalarinda elde ettigi

bulgulara göre: "Trafik Kazalarmi

Önleme ve Yardim Dernegi

Baskam Dr. Mehmet Avci, yol

çizgilerinin trafikte çok önemli

usnuroldugunu ancak, ülkemizde

buna gereken önemin

verilmedigini ileri sürdü. Yol

çizgilerinde kullamlan boyalann

kalici olmadigmi savunan Dr.

Avci "Neredeyse boyanm iziyle

idare ediyoruz" dedi.

Özellikle Gazimagusa

anayolunda yol kenan ve yol

ortasi çizgilerinin ayirt

edilemedigini belirten Dr. Avci

sunlan söyledi:
"Yollarda kalici, fosforlu

boyalann kullanilmasi sarttir.

Sehiriçi yollarda park yasagmi
gösteren san çizgilere
uyulmuyor. Polis de bunun

önlemini almiyor.

Yol kenanndaki fosforlu taslar

çok eksik. Bunlara bazi kisilerce

zarar verildigi dogru ancak

devletin görevi bunlan yerinde
tutmaktir." diyor.

Rum kesiminde ise metal

korkuluklar görmek mümkün.

Çizgilendirmeler kusursuz,
tabelalar yepyeni...

Toplumu bilinçlendirmek

hepimizin görevidir. Avcisindan

politikacisina kadar. Ben ayrica
soruyorum; Avci diye herkesin

eline silah vermek çözüm
müdür? Sözde avcilar! Ortada

avlayacak av kalmadi diye

tabellalaraates etmektedirler. Dr.

Avci ayrica, "ülkemize

Türkiye'den gelen sol

direksiyon lu araçlardaki isik

düzeninin ters olduguna isaret etti.

Dr. Avci bu tür araçlarm ülkeye

girerken, isik düzeninin

degistirilmesi kosulunun

getirilmesini istedi. Çiftgidis gelisii

yollarda yol aralarmda agaç
bulunmamasinin ve bazi

araçlarm ters isik düzenine sahip

olmasimn birçok kazaya sebep

oldugunu anlatan Dr. Avci "Biraz

daha geceleri günes gözlügü

kullanacagiz" dedi.

Bense bir kez daha haykirmak



oldugumuz sag direksiyondan
kurtulmamiz ön görülüyorsa, ne

yapilacaksa hemen yapilsin

Vatandasin kullandigi sol

direksiyonlu, ZZ'ler de sol

direksiyonlu. Azrail de modaya

uymus sol direksiyonlu araçlara

ölüm kusturuyor.
Tamamlanmadan hizmete

açilan su yollarda bari sel sulari

ve çamur probleminin
halledilmesi lazim. Hele bu yollar

sehir içinde ise.

Lefkosa-Girne anayolu insaati

hep soru isareti olarak kalacaktir

akiilarda. Nasilolur da 4 serit

diye baslatilan yol iki serit insa
edilir? Sonra da bu tek kol

üzerinde yanlis çizgilendirmeler

yapilir ve bu hata yillardir durur.

Üzerine bir yenisi eklenirken
alttaki ne temizlenir ne de silinir.
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istiyorum. Belki duyarlar diye!...

Sayin Yetkililer "Bu direksiyon

ve isik meselesine artik bir karar
verin".

DünyarÜn hiçbiryerinde böyle

iki baslilikolunmuyor. Birülkenin

yollari sag direksiyona göreyse,

yasalari da ona göre gerekli
kosullari içerir olmasi lazim.
Ülkemizde Türk arabalarina

uygulanan özel muafiyetler Türk
arabalarini cazip kiliyor. Arada

bir sag direksiyonlu özel imalat

geliyor ama devede kulak misali.

ingiliz sömürgesinde iken
mecburen kullanmakta

Yayalar çamurda, arabalar kaldmmda ...

Yeni çizilen yollarm ise
iki ginde boya sm m
döküldügü üstte ve
yandaki fotograflarda
ispatli. Özellikle
Lefkosada yeni açilan
Hasmet Gürkan
Sokagmda ve Muzzffer
Pasa Caddesinde
yapilan boya iki gün
sonra beni hayretIere
düsürecek ölçüde
dagiftp un ufak
olmustur.

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

\
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Hatirlatmakta fayda gördügüm
bir husus var her anlattigim
dostumla saatlerce halimize

güleriz.

Karikatiir: Serhan GAZiOOLU
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Bu semada da görüldügü gibi
ileride yapilacak! gibi görülen
ilave düzenlemeler yollarin
devami halinde birlesemeyecek
çünkü ters yönlerden rezerv
yapilmis.

OLAY 2

Bir diger önemli konu ise "KUS
KATUAMI" idi. Bültenimize gelen
bir basin bildirisinde söyle
denilmekte:

"Sn. Ezcan ÖZSOY
Mimarca Genel Koordinatörü

P.K271 Lefkosa
28 Subat 1993 tarihinde

Kanl1köy Baras Göletinde yer
alan "Kuslann Katliam/" Kuzey
Kibns Çevre ve kültür Mirasini
Koruma Vakfi Yönetim Kurulu

ve üyeleri arasinda büyük bir
üzüntüye sebebiyet vermistir.

Alti milyon üyesi bulunan
Uluslararasi Kuslan Koruma
Konseyi (ICPB) Kanliköy Baraj
Göletini Dünyada önemli kus
bölgelerinden biri olarak ilan

etmis ve KKTC'yi uluslararasi
alanda yerli ve göçmen kuslan
koruyan bir ülke olarak
tamtmistir. Kuzey Kibns Kuslan
Koruma Dernegi'nin ICPB'nin
destegi ile ülkemizde kurmayi
planladigi Kus Egitim Merkezinde
özellikle çocuklara yönelik kus
gözlem birimlerinin insaasi,
kitaplik kurulmasi, video gösteri
leri ve konferanslar düzenlenme

si gibi faaliyetler gerçeklesecekti.
Tamamen KKTC disindan
kaynaklarta finanse edilecek bu
degerli projenin, yapilan bu
katliam girisimi nedeni ile
engellenmesi ihtimali bizleri son
derece tedirgin etmistir.

Kuzey Kibns Çevre ve Kültür
Mirasini Koruma Vakfi olarak

yetkililerin bu konuda daha
duyarli olmasi ve topluma çok
seyler kaybettirecek bu tür
hatalan tekrarlamamaya özen
göstermeleri gerektigine
inaniyoruz.

Saygilanmizla
Yönetim Kurulu a.
Lorna SWINDELLS

Baskan"

Bayan Swindells gerekeni
söylemis, bizce söyleyecek baska
seyyok.

OLAY 3
"ESKi ESER

KAÇAKÇiLARININ
YAKALANMASi"
Öncelikle Ercan havaala

nindaki polis mensuplarini ve
gümrük yetkililerini böylesine bir
olayi ortaya çikardiklari için
kutlariz. Kaçirilmaya çalisilan
milyonlarca lira tutarindaki
eserler kurtuldu. Ama kurtarila

mayanlar, milyarlar, trilyarlar
degerinde. Para önemli degil
bence kültürün ait oldugu yerde
korunamamasi en büyük kayip.
Nice kaçakçilarin yakalanmasi
umuduyla.



Fotagraf : ~r.irc.OÜNCE

Fotagra"ar: Ezcan ÖZSOY

Bu tabelayi bu zavalli agacin
gövdesinden sökecek bir yetkili
araniyor

Serefesiz, Minaresiz
cami olur mu?
Camlica (Kufez)

Not: Dünyanin bu 8. harikasini yerinde görmek
isteyenler Lefkosa Atatürk Spor Salonu karsisinda
Çevre Dairesinin yapti rmakta oldugu Sosyal Konut
Parkinda bulabilir ...

~~~;~~.,···,·················uHI;J'HIJ~21·mEHB;my mR··JJ.um~Di····~11~~~~~I~~~~L~~0~~~I~~~~i'~~1~M~~Ö~~

Ol.

Çin isi, japon isi,
Bu is kimin isi !...

i
i
r
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Mehmet Can

(Yük.Müh.Mimar)
1949 Murataga (Gazi Magusa)

dogumlu olan Mehmet Can orta

ögrenimini 1967 yilinda Namik

Kemal Lisesi'nde tamamlandi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Mimarlik Fakültesi'nden 1975

yilinda mezun olduktan sonra

Planlama ve insaat Dairesi'nde

meslek hayatina baslamistir.

(1975-1985)

Meslek hayati, 1963yillarinda

Rum isgali ile tahrip edilen,

Küçükkaymakii 'daki Türklere ait

birçok konutun onarimi için

yapilan, ihale ve kontrolluk

ihzmetleri ile baslamistir. Yine

uygulama alaninda Meclis

binasi, ilk BRT stüdyo insaati

yapimi ve ayrica çok sayidaki

kamu binasinin kontrolluk

hizmetleri görevlerini

yürütmüstür.

1985 yilindan itibaren Sehir

Planlama Dairesi'nde Sube Amiri

olarak görev yapmaktadir.

Lefkosa Belediyesi Baris Aniti

proje yarismasina katilarak, 3.

ödül almistir.

Mesleki izlenimleri:

"Ülkemizde meslek odalarinin

çabalari sonucu projelerin

denetim altina alinarak belirli bir

standarda ulastigi

gözlemlenmekte, buna bagli

olarak insaatlarin iyilesmesi

beklenirken, santiyelerde gerekli

denetim saglanamadigindanters

orantili olarak kötülesmektedir.

insaat sektöründe bu nedenle

gelisme saglanamamakta, ileri

yapi kültürü ile geri yapi

teknolojisinin kesismesi sonucu

düsük kalitedeki yapilar

olusmaktadir. Sorunun

asilmasinda karsilasilan

zorluklarin basinda; özel

sektörde isverenlerin, kamu

kesiminde ise idarelerin

Disisleri ve Savunma Bakanligi Binasi

MiMARCA -16
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ekonomik nedenlerden dolayi

yapim ekiplerinin

olusturulmasindaki terichleri

gelmektedir. Bu egilim, çogu
zamanlarda binalarda

düzeltilmesi mümkün olmayan

kusurlari meydana

getirmektedir.

Kanaatirncedaha güzel fiziki

çevrenin yaratilmasi, basarili

projeler yaninda, yapim

sürecinde denetime, yeterli

teknolojiye ve bazi yasal

düzenleme/erin gerçeklesmesi

kosulunabag/idir."

SAYIN

ÜYE,
GENEL

KURULA

KATiLMAK.
BIR

ÜYELiK

GÖREViDiR

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

Esas Bina Girisi

Fotograf: Ezcan ÖZSOY

••• 'tJI__ IJii'
•••••

YENI UYELERIMIZ

248
Harun KAGANSOY

Vni. of Arizona - 1992
1969 - Limasol
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Mimar Emre GÜNCE
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Uluslararasises Çocuk Köyleri

Birligi dünya çapinda dagilmis 90

özerksesÇocukKöyüderneginin

üst kurulusudur. Merkezi

Viyana'da olup, tüm çocuk

köylerinin isletilmesi,

koordinasyonu ve yeni çocuk

köylerinin kurulmasindan

sorumludur. ses Çocuk

Köylerinin kurucusu Avusturyali
HERMANN GMEINER'dir.

ses Çocuk Köyleri tüm
dünyadaki çocuk köyleri

düsüncesine inanan milyonlarca

bagisci tarafindan desteklenen

politik ve dini açidan tamamen

bagimsiz, özel bir yardim

kurulusudur. ses çocuk köyleri

korunmaya muhtaç çocuklarin

bakimi için çagdas bir modeldir.

SOS çocuk köylerinin sistemi

"Anne,Kardeslik,Aile Evive Çocuk

KöyüBilkelerine dayanir.

Bu ilkeleri açacak olursak

"AnneB,dünyanin her yerinde aile

baglarindan yoksun, ideallerinde

çocuk yetistirme olan kadinlardir.

Ülkemizde, anne adayi 25-40 yas

arasi herTürkvatandasini, ruhen

ve bedenen saglikli, bekar, dul

veya bosanmis (bazi durumlarda

1 çocuklu), saglam ahlagi ve dini

prensipleri olan, tek basina 8-10

MiMARCA -18

çocugun sorumlulugunu

üstlenebilecek, mesleki egitimini

tamamlam iS ve en önemlisi

korunmaya, sevgiye muhtaç

çocuklara gerekli sevgi ve sevkati

verebilecek, çocuklari topluma

faydali insanlar olarak

yetistirebilecek kisileri kapsar.

ses Çocuk Köylerinde 0-8 yas

arasi cinsiyet, irk ve din farki

gözetmeksizin, bütün korunmaya

muhtaç kimsesiz, terkedilmis,

fizyolojik ve psikolojik bakimdan

özürlü olmayan çocuklar
bar indirilabileceklerdi r.

Çocuk Köyünde her çocuk

genel ve mesleki bir egitim görür.

Buegitim süresinin sonuna kadar,

çocuk köyünün güvencesinde

yasar.Temel egitimsüresinibitiren

erkek çocuklar, egitimciler

S.O.S. Çocuk Köyü ...

gözetiminde çocuk köyüne bagli

olan gençlik evlerinde erisene ya
da evlenene kadar annelerinin

yaninda yasar.

Aile evi, 3 çocuk odasi, (3'er

yatakli), anne odasi, 1 misafir

odasi, 3 banyo, oturma odasi,

mutfak ve kilerden olusmaktadir.

Aile evindeki donanimlar 0-8 yas

grubunun ihtiyacini

karsilayabilecek boyutlarda

yapilmistir. (Tuvaletler, lavabolar,

dolaplar gibi).

ses çocuk köyünün konumu

Lefkosa-Magusaanayoluüzerinde
BRT Kurumu tesislerinin az

ilerisinde müstakil devlet sosyal

konutlarinin batisinda anayolun

güneyinde konumlandirilmistir.

Çocukköyünün girisçikisi anayola

Fotograf: Ezcan ÖZSO Y
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s.o.s. Çocuk Köyü
Yerlesim plani krokisi

paralel yapilacak servis yolundan

saglanacakt ir.

Projede binalara kodlar (FFE,

A1, G1 gibi) verilerek binalar

kodlandirilmistir. Kodlari ve

binalari açiklayacak olursak; D

binasi bekçi kulubesi, danisma,

FFE binasi garaj, trafo, jeneratör

gibi hacimleri içermektedir. A1 +
A2 müdür evidir.

A1 müdürün ofisi, A2'nin üst

kati ise müdür evi, müdürün

kalabilecegi ev olarak adlandi

riimistir. A3 binasinin alt kati idari

kisim, üst kati A3'deki gibi konuk
evi olarak kullanilacaktir. A5

binasinin tümü konuk evidir. A4

ve A5 binalarinin arasinda

yaklasik 15 m yüksekliginde su
kulesi bulunmaktadir.

Bu projedeki önemli bir özellik

Bu projedeki önemli

bir özellik ise toplanan

yagmur suyunun

kompleks içerisinde

aribbp tekrar

kullanim yoluna

gidilmesidi~

ise toplanan yagmur suyunun

kompleks içerisinde aritilip tekrar

kullanim yoluna gidilmesidir.

Arazide yapilan kazi sonucu su

bulunmustur.Kuyusuyu ilearitilan

suyun, tüm alanin

çimlendirilmesinde ve bakiminda

da kullanilmasi hedeflenmistir. M

binasi çok amaçli salon olarak

kullanilacaktir. Disa dönük anfi-

tiyatro, içmekan ise sergi, oyunvb

alanlar için kullanilacaktir. M

binasinin çatisindaki camii

kismin bir bölümü yazin

açilabilecek niteliktedir. C binasi

(teyze evi, annenin olmadigi veya

annenin yoklugunu giderebilecek

kisinin kalacagi yerdir. G1,G2,G3,

G4, G5, G6 binalari, içerigi daha
önce anlatilan aile evleridir. Tüm

aile evleri, herbiri kendi içinde

birbirlerinden bagimsiz ve anne

ve çocuklarin tüm ihtiyaçlarini

karsilayabilecek sekildedir.
Tüm bunlara ilaveten KK

harfleriyle kodlandirilmis Kres ve

gündüz çocuk bakim evi

bulunmaktadir. Kres ve gündüz

çocuk bakim evine SOS çocuk

köyünün çocuklarina ilaveten

bakim için disdan da çocuk
MiMARCA -19



çati yükünü büyük ölçüde

azaltmIStir. KK binasininçatikesiti

7 cm'lik beyaz çakil, 10 cm'lik

strafor, hali izolasyonu, meyilli

perlit (meyilbetonu) ve betonarme

döseme seklindedir.

Nice, ses çocuk köylerinin

yapilmasina ve dünyamizda nice

çocuklarin yuva sahibi olmasi

dilegiyle.

alinacaktir. Birtek KK binasi dis

çocuklara açik olacaktir. Açik

oyun sahalari ve oyun alanlari da
düzenlenecektir.

Su an insasi devam eden ses
çocuk köyünün Temmuz ayinin

ilk haftasinda bitecegi taahhüt
edilmektedir.

Binalarin mimari özelliklerine de

bakacak olursak alisiimisin

disinda bir siluet, bir görünüs ve
bir estetigi oldugu görüs birligine

variyoruz. Binalarin insaat sistemi
bilinen betonarme karkas üzerine

disda 20 cm'lik sari tas duvardan
olusmaktadir. Bina duvar kesitine

bakacak olursak 20 cm'lik iç tugla

duvar,arada5cm'likyalitim, disda

ise 20 cm'lik (KK binasi hariç) sari
tas duvardan olusmaktadir.

Sadece KK binasinin disinda sari

tas duvar yerine 20 cm'lik tugla

duvari üzeri slvaHenkli boya

kullanilacaktir. KKbinasl hem islev

hem de dis görünüsü ile de diger

binalardan ayrilmaktadir. Tüm

binalar bir kutu gibi her tarafindan

(çati, duvar, zemin vb) tam

anlamiyle yalitilma yoluna

gidilmistir. KK binasi disindaki tüm
bunalarin çatisi betonarmetavan

üzerine ahsap oturtma çati seklin

dedir. çati aralarinda su ve isi

yalitimi üzerine yapilan oturtma

çati vasitasiyle toplanan yagmur

sulari çörtenlerle zemine

aktarilmistir.

KK binasinin çatisinin özelligi

ise meyil betonunun perlit

malzemesinden olusturulmasidir.

Perlit çok hafif bir malzeme olup

AiLE Evi

FAMILY HOUSE

ANNE ODASi

(Moiher's Room)

MUTFAK (Kiiehen)

KiLER (Siore Room)

Aile Evi

OTURMA ODASi

(Living Room)

MiSAFiR ODASi
(Guesi Room)

BANYO (Baihroom)

ÇOCUK ODASi
(Children's Room)

SOS Çocuk Köyü Santiyesinden

MiMARCA - 20
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ÇÖZÜMÜ:

KÖSKLERE

DAHA

KÖSKLÜ.
BINALARDA

OSMANLi

KiBRis'TA

ÇAGDAS

DUVAR

Kösklere daha çagdas

duvarçözümü: Ülkemizdeki

osmanli köskleri yanda

belirtildigi gibi ahsap,

konstrüksiyon içerisine

birkaç detay çözümü ile

gerçeklestirilmekteydi.

O günlerdeki bu detaylar

günümüze gelmisse bile bu

kösk duvarlarinin bugünkü

malzemelere göre özellikle

ses+isi+su

izolasyonlarindan uzak

oldugu bir gerçektir.

Bu yüzden bu kösklerin

restorasyon u yapilirken

yandaki daha çagdas

çözümü öneriyoruz.
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MIMARLAR ODASi
v

OLAGAN GENEL KURULUNA
v

ÇAGRI
Sayin Üye

1993-1994 Dönemi Olagan Genel Kurulumuz 3 Nisan 1993 tarihinde saat

9.15'te KTMMOB Lokalinde asagidaki gündemle toplanacaktir. Ayni gün saat

9.001da "i. ULUSAL MiMARi TASARiM ve UYGULAMA SERGiSi 193 ve

YAPI MALZEMELERi SERGiSi '93'ün açilisi yapilacaktir.

GÜNDEM:

1. Açilis

2. Açis Konusmalari

3. Baskanlik Divaninin olusturulmasi

4. Faaliyet Raporunun sunulmasi

5. Raporlarin aklanmasi

7. Oda organlarinin seçimi

8. Dilek ve Temenniler

9. Kapanis YÖNETiM KURULU

rj .,-=-~ , ~

AKm
FERMOGLAZE

KKTC YETKili SAYii
HÜSEViN RUSO TiCARET

__________ n_~ n nn_n n_n n u nnn nnn nn_nn nn n n nnn nnn __ nn __ n _

20 YILLIK TECRÜBE iLE HÜSEYiN RUSO TiCARET
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Mimar Emre GÜNCE iOCAK 1993---- MimarlarOdasi ve Insaat MühendisleriOdasi OrtakVize Bürosundavizelenmis 123adet proje dosyasinin konularina göre dagilimi:
YENI INSAATIAR

TAKSIMATIAR
Dosya Konusu

DosyaG.Toplam'a
Dosya KonusuDosyaG.Toplam'a

Sayisi
Oram(%)

Konut
5947.967 SayisiOrani (%)

Konut+Dükkan

32.439 Bina Taksimati54.065
Konut+ Yardimci Bina

--Arazi Taksimati21.626
Konut+Dükkan+Ofis

--
Parselasyon86.504

Konut+Depo
--

Konut+Garaj
43.252" i Ofis 32.439iTOPLAM 1512.195•

Dükkan
43.252

Dükkan+Ofis
10.813

Dükkan+Depo Garaj
54.065

Depo
10.813 DIGER DOSY AIAR

Turistik Tesis

10.813 Dosya KonusuDosyaG.Toplam'a
Atölye

43.252
Sayisi

Orani(%)Gazino+Lokanta
32.439

Salon
--Ek Insaat

108.130

Bcnzin Istasyonu

--Tadilat+ Tamirat32.439
Firin

--Rölöve
Oto Park

--
Tellerne 32.439Yardimci Bina 21,626

SporTesisi

--Yapildi Projesi21.626
Yüzme Havuzu

----------
----

TOI)LAM
90-i

TOPLAM
1814.634

0.935

G.Toplam'a

Orani(%)
14.953

3.738

1

Dosya

Sayisi
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4

Ek Insaat
Tadilat+ Tamirat

Rölöve

Tellerne

Yapildi Projesi

DIGER DOSYAIAR

Dosya Konusu

TAKSIMATIAR

Dosya Konusu

DosyaG.Toplam'a

Sayisi

Orani (%)
Bina Taksimati

65.607

Arazi Taksimati

87.477

Parselasyon

10.935

TOPLAM

1514.019

0.9351

Dosya G.Toplam'a
Sayisi

Oram(%)
44

41.121
7

6.542
--1

0.935
3

2.804
-

-
3

2.804
2

1.869
-

-
-

-
4

3.738
1

0.935
-

-
5

4.672

Konut
Konut+Dükkan
Konut+ Yardimci Bina
Konut+Dükkan+Ofis
Konut+Depo
Konut+Garaj
Konut +Ofis
Ofis
Dükkan
Dükkan+Ofis
Dükkan+Depo
Garaj
Depo
Turistik Tesis
Atölye
Gazino+Lokanta
Salon
Benzin Istasyonu
Firin
Oto Park
Yardimci Bina
SporTesisi
Yüzme havuzu

SUBAT 1993
Mimarlar Odasi ve Insaat MühendisleriOdasi OrtakVize Bürosundavizelenmis 107adet proje dosyasinin konularina göre dagilimi:

YENI INSAATIAR
Dosya Konusu

•,

TOPLAM 71 66.355 TOPLAM 21 19.626
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OCAK 1993

SUBAT 1993
Derleyenler: V.Mimar Hasan VÜCEL

Mimar Ekrem Z.BODAMVALlZADE

MALZEME SATiN ALMA VERIFivATIiOLÇO BiRiMIMALZEMESATiN ALMA VERIFivATIIOLÇO BIRIMI

t KABA INSAAT

Prefabrik Membran 3 mmPiyasa75.000 TL /kg

Portland Çimento

Piyasa28.000 TL /torbaPrefabrik Membran 4 mmPiyasa80.000 TL Im2

Kireç (25 kg)
Piyasa17.000 TL /torbaPrefabrik Membran 3.5kgPiyasa75.000 TL Im2

Marsilya tipi Kirem~
Piyasa3.400 TL ladetPrefabrik Membran 4.5 kgPiyasa85.000 TL Im2

Tugla (l00x200x300)

Fabrika1.700 TL ladetFebsilicon Nem KesiciPiyasa100.000 TL Igalon
Gaz Harçli Blok (15 cm)

Piyasa112.500 TL Im2Margas File 2OOm2ruloPiyasa2.000.000 TL lrulo

Briket (10x20x4O)

Fabrika9501000 TL ladet t BOYA KAPLAMA elLA

Kirma Kum (5m3)

500.000 TL /kam.AntipasPiyasa22.000 TL /kg
Kirma Çakil (5m3)

500.000 TL IKam.Super Metal PrimerPiyasa30.000 TL Ikg
Blokaj (dere) (5m3)

450.000 TL IKam.Plastik 25 kgPiyasa24.000 TL /kg
Kartonpiyer Alçisi (35 kg)

Piyasa63.000 TL /torbaSentetikPiyasa33.000 TL /kg
Siva Alçisi (35 kg)

Piyasa84.000 TL /torbaBeton~e 25 kgPiyasa25.000 TL Ikg
Saten Alçi (35 kg)

Piyasa170.000 TL /torbaHazir siva 28.5 kgPiyasa5.600 TL Ikg
Alçi Tutkal (35 kg)

Piyasa170.000 TL /torba3P Parke Vemigi 14 kgPiyasa78.000 TL /kg

Duval Alçi Blok
insaatta169.000 TL Im2Akrilik MacunPiyasa23.000 TL Ikg

Metal Kal1p Yagi (2O lt)
Piyasa21.500 TL mRolltex 20 kg (iç)Piyasa50.000 TL Ikg

Ahsap Kapi Yagi (20 lt)
Piyasa9.750 TL mRolltex 20 kg (dis)Piyasa57.000 TL /kg

Beton Kur Kaplamasi (20 kg) Piyasa
13.000 TL /kgt KAPLAMA MALZEMESITÜRKiYE- AVRUPA

Akiskarilik Katkisi (25 kg)
Piyasa11.000 TL /kgKAROFAYANS

t AHSAP INSAAT MALZEMESI
15x15 beyazPiyasa43.000 TLJm2 - 50,000 TLJm2

Çam Kereste (Kapilik)
Piyasa1.980.000 TL Im315x15 renkliPiyasa60.000 TLJm2· 98.500 TL Im2

Çam Kereste (Dogramali k)
Piyasa2.500.000·3.140.000 TL Im3 SERAMiK KAROLAR

Çam Kereste (Dösemelik)

Piyasa102.000 TL Im210x20 beyazPiyasa55.000 TLJm2 - 115.000 TL Im2

Sunta (122x244) 18 mm
Piyasa97.000 TL ladet20x20 beyazPiyasa65.000 TLJm2 - 130.000 TL Im2

Sunta (366xl83) 18 mm
Piyasa218.000 TL ladet33x33 beyazPiyasa72.000 TLJm2 • 120.000 TL Im2

Sunta MDF(366x183) 18mm Piyasa

520.000 TL ladetCam Tugla 19x19x8 cm37.500 TLJadet • 42,500 Tljadet

t MADENI ESYA
KAROMOZAiK

Betonarme Demiri f2LO 6 mm Piyasa

7.000 TL lçubuk(Pirinç) 40x40 beyazFabrika59.000 TLJm2

Betonarme Demiri f2LO 8 mm Piyasa
3.500 TL /kg,(Bizel) 40x4O beyazFabrika60.000 TLJm2

Kutu Profil 40/40 (1 mm)
Piyasa72.000 TL 16mt(Ceviz) 40x40 beyazFabrika75.000 TLJm2

Kutu Profil 40/100 (3 mm)
Piyasa248.000 TL 16 mt(Marmarina) 40x40 beyazFabrika115.000 TLJm2

Plastik 4' Boru
Piyasa60.000 TLJ6mtt SIHHI TESlsAT

Rogar Kapagi

Piyasa40.000 TLLavabo 40x50

Kösebent 40/40 mm
Piyasa55.000 TL /kgBeyaz extraPiyasa312.000 TL ladet

Alüminyum Beyaz
Piyasa25.000 TL IkgEviye BeyazPiyasa260.000 TL ladet

Alüminyum Renkli
Piyasa27.000 TL /kgEviye Damlalikli BeyazPiyasa825.000 TL Itakim

t ISI YALiTiM MALZEMESI
Banyo Takimi BeyazPiyasa2.567.000 TL ladet

Perl~ (200 it)
Piyasa195.000 TL /TorbaAyakli Lavabo BeyazPiyasa800.000 TL ladet

Decoral Whtte 40 kg
Piyasa1.400.000 TL /kgRezervuarli KJozet BeyazPiyasa1.300.000 TL ladet

Alub~ Aluminyum
28 kg .Piyasa 1.400.000 TL IkgBanyo Küveti Döküm Beyaz Piyasa1.475.000 TL ladet

t SU YALiTiM MALZEMESI
Banyo Küveti Döküm Renkli Piyasa2.400.000 TL ladet

Sukes
Piyasa39.000 TL IkgDus Teknesi Döküm BeyazPiyasa1.410.000 TL ladet

1C 2KD iii (poHuretan)
Piyasa63.000 TL /kgDus Teknesi Döküm RenkliPiyasa1.620.000 TL ladet

Betonda su geçirimsizlik Katkisi (22 kg)

Piyasa9.100 TL

isçiLiK
ÜCRETiÖLÇÜ BiRiMi

~
I-Kalip (Düz)

22000.-25000.- TL/m2

2-Kalip (Düz Merdiven)

45000.-5??oo.- TL/Basamak

DEKORASYON3-Demir
60??oo.-70??oo.- TLffon

4-Tugla

800.-1200.- TL/Adet iç ve Dis Dekorasyon

5-Briket

1000.-1300.- TL/Adet islerinizde

6-Siva (1+2+3 El)

22000.-25000.- TL/m2 • Alçi Kartonplyer

• Kemer. Butun: Silme7-Fayans Kaplama

23000.-28000.- TL/m2 • Asma Tavan. Isik Bandi
8-Seramik Kaplama

23000.-28000.- TL/m2 • Faearit ve Ozel Boya

Kullarmal< istiyorsaniz bizi arayin9-Karomozaik Kaplama

23000.-28000.- TL/m2 12, Galleria Pasaj-Lefkosa
lO-Düz I§çilik (8 Saat)

85000.-10??oo.- TL/Gün Tel : 84494 KIBRIS

ll-Ka1fa

10??oo.-12??oo.- TL/Gün ART_
12-Usta

13??oo.-180000.- TL/Gün
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FIAM ASANSÖRDE GÜVENCEDiR

A SA NSÖRL ER;

11110 ÜN Ithalat-Ihracat Sti. Ltd.
PK 522, LEFKOSA TEL: 75206.82360
TELEX: 57150 ANCO TK FAX: 81345

ART DESIGN

Yüzme Havuzlarinda Tek Isim

CYPRUS POOLS LTD .
..
Üzel ve Turistik Tesislerin
Yüzme Havuzu

* Projesi
* Mekanik Aksamlarin Temini

* Kurulmasi

* In§asi ve
* Düzenli Bakim Ekibi ile

Hizmetinizdedir.

CERTIKIN (ENGLAND) sTi:NiN Kuzey Kibris Temsilcisiyiz

1/C, Kurtulus Caddesi GiRNE Tel: 081-51545, 54502 Fax: 081-51546
ART DESIGN



MICHELANGELO

Öyle degerler vardir ki

Anlatilamaz

Hep bir seylere benzetilir

Pirlanta gibi, elmas gibi...
STUDIO

r.-.~ERMATA~ LTD. ve yetkili saticilarinda i:
Abdi Ipekçi Cad., Peyak 1<arsisi - Lefkosa Tel: 85800 Fax: 74475 Tlx: 57379 EMTS i:

Dizgl-Baski:
DÖRTRENK MATBAACiLiK LTD.

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


