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KIBRIS TÜRK MÜHENDis VE MiMAR ODALARi BiRLiGi

V.Mimar Hasan VÜCEL
Mimarlar Odasi Baskani

Genel Kurul sonrasi yeniYönetim Kurulu olarak su
anda elinizde bulunan 49. sayi ile MiMARCA'nin
sorumlulugunu üstlenmis bulunuyoruz. Bugüne kadar
oldugu gibi bundan sonra da ilk sayinin heyecani ile
her ay karsinizda olmanin çabasi içerisinde olacagiz.

Yeni bir çalisma döneminin baslangicinda
oldugumuzbu günlerdeYönetim Kuruluolarak henüz
yil içi programin1lz1hazirlamanin ugrasi içerisindeyken
belkide kendisinden en fazlafaydalanacagi mizkisilerin
basinda gelen degerli agabeyimiz Ahmed V.
BEHAEDDiN'i kaybetmenin hüznünü yasadik. Simdi
düsünüyorum da -ÜLKEMiz MiMARiSiNE YAPTIGI
KATKILARDAN DOLAYI- Mimarlar Odasi Onur

Plaketinin 3 yil önce kendisine verilmis olmasi ne
kadarda isabetli bir kararmis ... Oda olarak böylesine
degerli bir insani sagliginda onore etmis olmanin
huzurunu bizlere yasatan o dönemin Baskan ve
Yönetim Kuruluna bir kez daha tesekkür ediyor, yeni
Yönetim Kurulu olarak bu büyük mimarin anisini
sonsuza dek yasatmak için çalismalara basladigimizi
ifade etmek istiyorum ...

Göreve basladigimiz ilkgünde kendimizi çok onurru
bir çalismanin daha içerisinde bulduk ...

Heryil gelenekselolarak düzenlenen Mimar Sinan'i
anma etkinlikleri bu yil geçen çalisma döneminin
Baskan ve Yönetim Kurulu karari ileçokdaha kapsamli
bir sekle dönüstürülmüs ve ilk kez düzenlenen i.
ULUSAL MiMARi TASARiM VE UYGULAMA SERGiSi
3-9 Nisan tarihleri arasinda gerçeklestirilmistir.
Ülkemizde mimarlik egitimi veren Üniversitelerin
ögrenci çalismalari ve Mimarlarin eserlerinin
sergilendigi bu etkinlik bir hafta süreyle devam etmis
ve kapanis gecesi düzenlenen degerlendirme
toplantisinda serginin gelecek yillardaki düzenlenis
biçimleri ile ilgili öneriler tartisilmistir.

Hazirliklari geçen dönem baslatilan profesyonel
pratik (staj) konusunun çözümüne yönelik ilgili
yönetmeligin taslagini hazirlamak amaci ileolusturulan
komite, çalismalarina araliksiz devam etmektedir. Yine
UNCHR sponsörlügünde Rum Mimarlar Birligi ve
Odamizca ortak olarak düzenlenen "GELENEKSEL
KIBRIS INSAAT TEKNiKLERI" konulu arastirma
komiteleri olusturulmus ve komiteler çalismalarina
baslamistir. Her iki konuda da MiMARCA araciligi ile
sizlere bilgi verilecektir.

Üzerinde önemle durdugumuzyarisma konusunda
ise Jüri çalismalari devam etmektedir. Yakin bir
gelecekte açilacak olan yarismaya yogun katilim
beklemekteyiz.

Yukarida degindigim konulara bir de Genel
Kurulumuzda alinan kararlari eklersek, bizleri yogun
bir dönemin bekledigini söyleyebilirim.

Bu çalismalara koyacaginiz katkilar bizlere güç
verecektir.

Saygilarimla ...
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Sayin Üye,

3 Nisan 1993 tarihinde Dr.Hüseyin

ATESiN'in baskanliginda Emre GÜNCE

ve Belgin EMiNER'den olusan divan

kurulunca yönetilen Olagan Genel

Kurulumuzda yapilan seçimle göreve

gelen yeni yönetim kurulumuz Hasan

Yücel'in baskanliginda toplanmis ve

görev bölümü yapmistir.

Yönetim Kurulu:

Baskan Hasan YÜCEL

Yazman Ezcan ÖZSOY

Sayman Tarkan OAVULCU

Faal Üye EkremZ.BODAMYALlZAOE

UgurULAS

Yedek Üyeler Kazan UZUNOGLU

Erhan ONURALP
Yuneiim Kurulu O.vderimiz ve Nic...1J8 fl,,f(~ssarite,<;tara/indan dikiltm .'jelvi aguci

Fotograf: },;zcaii UZSOY

ile ilgili olarak

çalismalarini

Denetim Kurulu:

AhmetÜNSAL

SafiyeINCElden

olusmaktadir.

Seçilen üyelerimizin yanisira

Odamizin olusturacagi kurullara katilmak

ve her türlü etkinliklerinde görevalmak

isteyen üyelerimize simdiden çagrida

bulunur, birlikte verimli bir çalisma

dönemi geçirmeyi dileriz ..

• Mimar Sinan'i anma etkinlikleri

içerisinde, geçtigimiz dönemin

yönetim kurulunca hazirliklari
tamamlanan ve 3-9 Nisan tarihleri

arasinda gerçeklestirdigimiz "1.Ulusal

Mimarlik Tasarim ve Uygulama Sergisi'

93" ve "Yapi Malzemeleri Sergisi'93"

Meclis Baskani ve üyemiz Hakki ATUN

tarafindan açilmistir.

• Uzun yillar odamizin Baskanligini

yapmis olan Hüseyin INAN'a görevi

devrettigi yeni Mimarlar Odasi Yönetim

Kurulu adina Baskan Hasan Yücel
tarafindan "özverili hizmetlerinden"

dolayi bir ani plaketi sunulmustur.

• Sergi ve Genel Kurulumuza katilmak

üzere Türk kesimine geçen Rum

Mühendis ve MimQJ'larBirli"i Baskani

Nicos Messarites'in baskanligindaki

heyet dostluklarinin sembolü olarak
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Odamiza gümüs küpa ve selvi agaci

getirmislerdir. Selvi agaci KTMMO

Birligi Genel Kurulunda Lokalimizin

avlusuna dikilmistir.

• Kalkinma Bankasi

olusturulan jüri
sürdürmektedir.

• Profesyonel pratik (staj) konusunda

Odamiz bünyesinde olusturulan

komisyon çalismalarini
sürdürmektedir.

• Müteahhitlik Yasasi ile ilgili olarak

olusturulacak komisyon hazirliklari için

Üyemiz Ekrem Z.Bodamyalizade ve

Adem Angi atanmislardir.

• 29 Nisan 1993 aksami Dr.Hüseyin

Atesin'in sundugu "HASAN FETHI

ÇAMURA RUH VEREN MIMAR" isimli

sohbet ve slide gösterisi begeni ile
izlendi.

• Üyelerimizin mesleki uygulamalarinin

sunulacagi ve konuk üyelerin çesitli

sorularinin yanitlanacagi MIMARCA

SÖYLESI'lerin ilki 13 Mayis 1993

aksami saat 20.00'de· Lokalimizde

yapilmasi planlandi,

• UNHCR'nin sponsörlügünde Rum

Mimarlar Birligi ile Odamizin birlikte

yürüttükleri "Kibris Geleneksel Insaat

Teknikleri" konulu projede Odemiz

adina görevalanlar belirlenmistir.

Organizasyon Komitesinde:

Hüseyin inan
Yücem Erönen

Teknik Komitede:

Dr.Hüseyin Atesin
Burhan Atun

Çalisma Ekibinde:

Abide Basman

Dogan Sahir

Ezcan Özsoy

Funda G.Yesilada
H.Ersan Saner

Hasan Erhan

Kozan Uzunoglu

Mehmet Akanyeti
Mehmet Kizildere

Mustafa Atun

Necdet Turgay
Tarkan Davulcu

yer alacaklardir.

• K.T.Sanatçl ve Yazarlar Birliginin

düzenledigi bir törenle Arastirmaci

Yazar Hasmet M.GÜrkan için

düzenlenecek anit mezarin projesini

gönüllÜ olarak hazirlayan üyelerimiz
Serhan GAZIOGLUve Ezcan ÖZSOV'a

. ve organizasyonu saglayan Mimarlar

Odasi'na Baskan Hüseyin INAN

araciligi ile birer plaket sunulmustur.



K.K.T.C. Meclis Baskani
Hakki ATUN'un Mesaji

[yok güzel mimari _rler birakan
'in degerini ve ilkelerini daha iyi
ve takdiredecegimizdeii-.iiQm.

rm en bClyügü ve anlam". ,.J.n

rlikta kabci _r birakabilmekberk __ p
olan bil'f"ydegildir. Müstesna bir yetaielcveoiiuiila

birlikte giden heyecan ve yaptigindan emin o••••

kararliligini gerektirir. 4te Bebaeddin, Jceadiiie

güvenen ve kendini apn yarma paliuuia ~

sürecinekaptiran ve sonuçta olgua birproje6i11lya

çikanp uygulayan örnek bir mimardi.
Kibris Türk halki olarak geriye bird:filgi

~erlerden gurur dliyacagmuz:daii eUi.Lai.iiL iltt.eii

sonyillarda Türkiyemimari ~erincediü:iideri
üzerine çekmeye Ye eserlerini TürJr ka~

tanitmaya baflamiftl.
Bu duygu ve dÜfüncelerle~ P~'~ •••iJ" 'i

saygiyla aniyorum. Kibris'taki TiirJC .•.. ~

sanatina yapmif oldugu ~
üTÜnii olan eserlerinin gelecelc

örnek olabilecegini rabatbkla _yJej
Insan yapmmda en önemlisoAuç,"""'.1i.Of

seda, bir iz birakmakise BeaIieddDi 1iIaW~

aramudaii aynlimftir.
Tann rahmet eylem..

Sen Ö/medin Ahmet
Agabey ...
Eka/ün/e, özgün
eser/er/erin/e
kalbimizde
yasayacaksin

M.imarbkm~legini keridikeridisinderidalia {'Ok
se.•••• dÜfüneri ve saygi du';;;' bir ldfi 80nMJZ

Vural Beliaeddin gelir. Ögr«icilik
·b.••",o/' tanidigim bu d"erli

hafta içinde seiiiiiz -i-z

imar Behaeddia if'in
.!rir ve mühendisler adma

[@f. ~ .... tirmeyi, ona!!gi biJw
igiilkmiiiiarözeJlig.iiii

BeIiaeddiii, ibtfin

igunu daha okul sira./aniida

da egitim verdigi Tek-.ik
ettIrniiftI. Mimai:1i1cmedogiiiin
boyutuna yürekren iA.aaaUf,

!ii .. baglilik ve saygiyi ümial
••••••ye kaIMJletmIf, ~si

.... anla •••yJe bütünlepiif bir lcifWge
;2:immasa••••••• s:d<anberpl'Oje __ isiin

~Uct.w-pa1iabdaaedeiiaJ'!U
mimari projenin zaman

degeriniveren ve OJla en

öIDZÜmleyen, u.ri~a
pro-jeriiii ifadeiftiii

i~,,~yim, {'Oguzaman da tepki
.. bu yaklllfUDdaabiç

sana tç.imimitrdi.

tp" re "huysuz·
"ekarpkartiya kaldigihalde, ölümane
ve kararbligindan geri adim attigina

mlmarülim

ülkemizin ko",
üslup ortaya ç~
bulunan Baehettin'in

-Kiz Lisesi, Lefkos.
Kösklüçiftlik iikokulu, Maclt Ferdi
Oguz Ramadan Korhan Konutu, T
Konutu, Ümit S.Onan Konutu, Osman
Konutu, Dr.Ali Fikret Konutu, Ahmed Ö
Konutu, Efruz Sami. Müdüroglu Konutu':
~~ ~

15 Nisan 1993 tarihinde kaybettigimiz
Ahmet Agabey sadece bedenen topraga
gömülmüstür. O'nun eserleri yillarca hatta
asirlarca ayakta kalacaktir. Hele, Kibris
tarihine simdiden kazinmistir bile. Rum
kesimindeki mimar dostlari O'nun eserlerin
müdahale ve ilave yapabilmek için Izin
almalari O'na gösterdikleri saygidan ötürü
idi, Aradaki sinir onurlu mesleglne engel Bu

olarnamlftir. Ki, bu gelenege kendll!.,~e

uym",! .Rummeslektaslarinin eserlerini; LiIR........•\...\.•alarak Ilaveler yapmistir, . ·'t~1' L..~.~

Daha inceleri kendisi ile Mi.M..•.tf~~...dq!n ~

y..aptigimiz söyleside bi.i~.j'. jöfle;$esieniyordu: , .,

camiamiza bassagligi diler Tanri'nin
rahmetinin her zaman üzerinde olmasini
dilerim" dedi.

Ahmed Beahettin'in cenazesi buradan
alinarak Lefkosa Kabristanligi'nda
defnedilmistir.

Mimarlar Odasi'nin 1 nolu üyesi olan
AhmedV.Beaheddln 1927yilindadogmustur.
1951'deistanbul TeknikÜniversitesi Mimarlik

Fakültesi'nden mezun 91duktan SOnraiki yil
bati Almanya'da bir yil da ingiltere'de staJ
yapmistir. 19S4yilinda Kibris'a dönmüs ve
1963 yilina kadar serbest çalismistir. 1964
yilinda tekrar yurtdisina giderek önce Münih'e
daha so.'.i 1985~71 yillari arasinda
Londia'.daL.Cve L.B'dekldemlimlmar olarak
çalismistir. 1971'detekraradayadönmüstür.
Yurt içinde ve yi,Irt disinda birçok resmi ve
özel yapitlari bulunanpaehettin'in 1960-63
yillari arasinda büyüli;btr 819ek1ehazirladi,i
Kiz Lisesi komplek$fPl'~.tiblrço~~ci
mimarlik derglleril'Ml. yayi I'llari",i
Kibris'taki Türk mi~i

Genç mimar/af!
·W

....-amaninizi,
ir/erin izi,

etinizi ...
a/ariniza

.,,,,eden veriniz
da ta/ep
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Elk.Müh. Kadri FELLAHOGLU
KTMMOB Genel YazmaAl

Kiymetli Mimarca okurlari;

Geçen dönem ile ilgili son yazimda
33. dönemdeki etkinliklerimizi, genel
kurullar hakkindaki görüs ve
degerlendirmelerimi aktarmaya
çalismistim.

Degerli okurlar bu kezde sizlere
KTMMOB yönetim kuruluna yönelik
yapilan yapici elestirileri ve 34. Olagan
kurulumuz hakkindaki genelolarak
görüslerimi aktarmaya çalisacagim.

24 Nisan 1993 Cumartesi gün
toplanan Genel Kurul'da konuk olarak,

Meclis Baskani Hakki Atun, Cumhuriyetçi
Türk Partisi Genel Baskani Özker Özgür,
Toplumcu Kurtulus PartisiGenel Baskani
MustafaAKINCI,Yeni Kibris Partisi Genel

Baskani Alpay Durduran ve Rum Mimar
veMühendisOdalari Birligi Genel Baskani
Nicos Mesarides baskanliginda 6 kisilik
bir heyet katildi.

KTMMOB Genel Baskani Tamer
Gazioglu'nun açis konusmasiyla
baslayan Genel Kurul'da, basta Meclis
Baskani Hakki Atun olmak üzere tüm
konuklar birer konusma yapti.

KTMMOB'nin 34'üncü Olagan Genel
Kurulu'nda, konusmalardan sonra 15
dakikalik ara verildi ve verilen aradan

sonra Divan Baskanligi seçildi.

Yapilan seçim sonunda, Divan

Baskanligi'na Birlik üyesi ve YKP Genel
Baskani Alpay Durduran, Sekreterliklere
Nevzat Öznel ile Ezcan Özsoy getirildi.

Kibris Türk Mühendis ve Mimar

Odalari Birligi Baskanligi'na yeniden
Tamer GaZioglu seçildi. KTMMOB Genel
Sekreteri ise Kadri Fellahoglu ve Genel
Sayman'i Mustafa Sidal oldu.

Birligin onur baskanligina Alpay
Durduran, onur üyeliklerine Ramadan
Görgü, Eren Soygür, Cahit Kaya, Serhan
Gazioglu oybirligiyle seçildiler.

KTMMOB Denetim Kurulu

üyeliklerine de Nevzat Öznel ve Mehmet
A,Öncülay getirildi.

Her seyden önce genel kurulumuza
katilim sayisinin 64 kisi olmasi ilginin
oldukça az oldugunun bir göstergesidir.
Her ne kadarda yapilan elestirileri Genel
Kurulumuzda cevaplamaya çalismis isek
de, yanit/arini daha genis olarak
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üyelerimizin bilgisine getirmek
düsüncesiyle yaziya döküp yazmak
istedik.

Yapilan elestirilerin birincisi KTMMOB
olarak ülkesel bazda kapsamli Ekonomik
Politikalar üretemememiz veya böylesi
bir amaç dogrultusunda bir sürece
giremememize yönelikti. Geçmis Birlik
yönetim kurullari tarafindan onca yildir
çikarilamayan böyle bir program nasil
olurda bir yil içerisinde yeni yönetim
kurulundan beklenir oldu. Enazindan bu

konuda çalismalar baslatilmasi gerekirdi,
baslatilamadi. Bir eksiklikti, 33. çalisma
dönemi programina girememesinin
sorumlulugu ise tüm yönetim kurulu
üyelerinindir. Ancak KTMMOB olarak
böylesi bir konuda çalismalar baslatip
fikirler üretmemiz gerekmektedir.

Üniversitelerin genel durumlari
mezunlari ile ilgili Birligimizin
yaklasimlarina yönelik bir diger elestiriye
ise yanitim; Üniversitelerimiz ile temaslar
kurarak, yakinlasmak ve belirli ortak
konulari tartismakamacina yönelik iliskiler
kurduk, yeni dönemde de bunu devam
ettirmek ve gelistirmek zorundayiz.
Üniversitelerin mezunlari ile ilgili
Odalarimizin yönetim kurullari, Yetki
kurullari ve KTMMOB yönetim kurullari
geçmiste oldugu gibi ayni sekilde
hassasiyetle durmaktadir.

Dis iliskilerimiz konusunda
Lefkosa'nin ikiz kenti olan italya'nin
Palmonova kenti ile ilgili olarak bizim
kesimde etkinlikler düzenlenmisti. Ve bir
program çerçevesinde 1993 yili
içerisinde ayni çerçevede italya'da da
etkinlikler düzenlenecekti. Geçen
dönemde bu konu ile ilgili olarak ne rum
kesiminden nede italya'daki yetkili/erden
ne de bir önceki çalisma döneminde
görevalan arkadaslarimizdan en küçük
bir mesaj ve görevaktarimi alamadik.
Böyle bir durumda yönetim kurulu ne
yapabilirdi?

Çevre ilgili olan Gönyeli gölet
projesine planlamayi savunan, ama
istimlakzadelerin de magdur
edilmemesini savunan sagduyulu
yaklasimimiz gariplik ve yanlislik olarak
deger bulunmustur. Kurmus oldugumuz
temaslar neticesinde her iki tarafin ve
Birlik Yönetim kurulumuzunda uygun

gördügü görüs benimsenmisve projenin

•

dahi iptal edilmesi gideriimis oldu.

Kamu görevlisi üyelerimizin
sorunlarina yönelik baslatmis oldugumuz
çalismalarin yetersiz kaldigi dogrudur.
Bizleri de tatmin etmedigini faaliyet
raporunda da belirtmistik. Ancak 90
civarinda üyenin katilimi ile bir toplanti
düzenledik ve pek çok üyemizin isim,
adres ve çalismis olduklari isyeri
adreslerini bilgisayaragirebilme olanagini
elde ettik.

KIBRISTÜRK MÜHENDiS ve MiMAR

ODALARi BiRLiGi'nin onurlu buldugu
degerleri, genel dogrulari, güzelolan her
seyi savundugu ve en küçük bir sapma
olmadigini rahatlikla söyleyebilirim. Bu
elestiriye bir makaleden bir kaç satirla
cevap vermek isterim.

Demokrasiyi herkesin hazmetmesi
gerekir. Çogulculugu, çok sesliligi ve
farkli düsüneni dislayarak bir yere
varilamayacagi gayetnetolarak ortadadir.
Demokrasi önerirken, demokrasiyi

hazmetmeye çalisirken bizlerin hiç ama
hiç kabiz olmamamiz gerekir."

KTMMOB toplum içerisinde her
alanda üstlendigi sorumlulugu en onurlu
en dürüst en açik bir sekilde yerine
getirmeye çalismistir ve çalismaya devam
edecektir. Birligimizin ülkemiz siyasi
partilerinden Ulusal Birlik Partisini ziyaret
etmis olmasi politikalardan kayma olarak
degerlendirilmistir. Ancak var olan
gerçekiere yaklasmanin, tartismanin,
diyalog kurmanin hiçbir zaman zarari
yoktur. UBP ülkemizde begensekte
begenmesekte bir siyasi partidir varliktir
yokmus gibi davranamayiz.

Sendikal sinirlari zorlayarak sendikal
haklar elde edilmedigi edilmesi gerektigi
görüsünde birlestiri olarak kabul ediyor
ve diyorum ki KTMMOB'nin üstlendigi
öncelikli misyonlar vardir onlari daha
ileriye götürmek ve yaymak zorunlulugu
vardir.

Hemben Birlikbünyesindeaktif olarak
yedi yildir çalismaktayim, Birligimizin
sendikal sinirlari asarak bu ugurda
mücadele verdigini görmedim. Ülkemizde
sendikalarimiz ki asli misyonlari budur
böylesi mücadeleler verebiliyorlar mi?

Saygilarimla ...
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4. Sehir Planlama Dairesi: Lefkosa ve Girne
Koruma Bölgesi için yapmis oldugu Rölöve

Restorasyon çalismalari ile Gönyeli Baraji

projesi maketi

Üniversiteler: Kuzey Kibris'ta Mimarlik egitimi
veren Üniversitelerin mimarlik 1.ve 2.'nci

sinif ögrencilerin Temel Tasarim, Projeye

Giris ve Mimari Proje derslerinde yapmis
olduklari Tasarim ve maket çalismalari.

1. Dogu Akdeniz Üniversitesi

2. Lefke Üniversitesi

3 Yakin Dogu Üniversitesi

*Dairelerin ve örgütlerin nasil

degerlendirilecegi de önemli bir konudur.

*Yarisma,farklifonksiyonlariiçeren
dallarda gerçeklesebilir. (Konut,
hastane v.s. gibi)

*Mimarliga hizmet ödülü bilimsel bir yazi
da olabilir.

*Ödül bitmis birbinayaverilmelidir.
Grafik ve kagit bir araçtir.

*Bitmis binalarda, kullanim süresi 2-3 yili

doldurmus olmasi gibi sinirlar konulmasi
gerekir.

*Mlmarl degerlendirme sadece
bitmis bina üzerinde yapilmamalidir.
Düsüncenin de degerlendirilmesi
gerekir. Tasarlayan, uygulayan ve
bilimsel arastirma yapan mimarlara da
ödül verilebilir.

*Binayi degerlendirirken içindeki yasami

yani kullanisini da göz önünde bulundurmak
gerekir.

*Belll bir grubun, projeler üzerinde
elestiri yapmasi yerine herkesin kendi
kendine elestiri getirmesi daha dogru
olabilir.

*Ödülün amaci yarismadan çok, geçmis
ile gelecek arasinda bir bag kuracak örnek
olmasidir.

*Bu yarismalar yeni ve degisik
islmlerlnve Kibris mimarisine katkida

bulunacakeserlerinortaya çikmasinda
tesvik edici bir roloynayabilir.

*Ödülü oda vermelidir.

*Ödülün parasal degeri olmasina
gerek yoktur.

Serginin ilk kezgerçeklesmesinden dolayi
ortaya çikan aksakliklarin, eksikliklerin ileriki

yillarda yok olacagini ve tüm üyelerin sergiye

sahip çikacagini ümit ederek sergiye ürünleri

ile katkisi bulunan isimleri söyle siralayabiliriz:

8 Nisan saat 18.00'de serginin elestirisini
içeren ve ileriki yillarda sergi ile birlikte

gerçeklesecek yarismanin sekillenmesi için
katilanlara ve üyelere açik bir kollogyum

düzenlenmistir. Toplantinin ilk gündemi
Mimarlar Odasina uzun süre hizmet veren

eski baskan Hüseyin inan'a plaketin
verilmesiydi. Bunun ardindan sergiye

katilanlara katilim belgeleri verildi. Toplantinin
en heyecanli bölümü sergi hakkinda

görüslerin alinmasi ve gelecek sergi ve

yarisma için hazirlanmasi gereken
yönetmeligin sekillenmesi konusunda gerçek

tartismalardi.Çok farkli görüslerin ortaya çiktigi
bu bölümü söyle siralayabiliriz:

*Sergiyl gerek üniversitelerde,
gerekse ada dismda diger yerlerde de
gerçeklestirerek halka mimarlik
duygusunuyasatmak gerekir.

*Serginin gerçeklesecegi salonun daha
genis olmasina, iç dizaynina yani sergilenen
ürünlerin iyi algilanabilmesine dikkat
edilmelidir.

*Sergl ve yarismavi Içerecek bir
yönetmelik hazirlanmasi zorunludur.

*Türkiye'de serg~yarisma örnegi bir baz

olarak alinabilir ve kendi ülke kosullarimiza
göre düzenl~nebilir.

*Ürünlerln sergilenisinde standart
eksikligi dikkati çekti. Tüm projelerde
fotoraf, maket ve çlzlm arasinda bir
uyum söz konusu olmalidir.

Yarismadallari konusundaçokfarkli
görüsler ortaya çikmistir. Bunlar;

*Ödül, her yil tüm dallar yerine, her yil
farkli olmak üzere bir dala verilmelidir.

*Grafiks~1sunus ayri bir dalolarak
Incelenmemeli, tüm projelerin
degerlendirilmesinde bir kriter olarak

BiR SERGiNiN ARDiNDAN ...1.Ulusal Mimari Tasarimve Uygulama alinmalidir.Sergisi: *Grafiksel anlatim mimarlik ögrencilerinin

3-9 Nisan 1993 tarihleri arasinda yarisacagi bir dalolabilir.

Mimarlar Odasinin, Mimar Sinan Haftasi *Ögrenci ve mimari ayniplatformda
etkinlikleri çerçevesinde düzenlemis oldugu yaristirmamak gerekir.
Mimarlik Sergisi Kuzey Kibris'ta ilk kez

yapilmistir. K.T.M.M.O.B binasi alt salonunda
düzenlenen sergiye, üyelerimizin yaninda
Kuzey Kibris'ta faaliyet gösteren
üniversitelerimizin mimarlik bölümü

ögrencilerinin ve sehircilik dairesininde katilimi

ayri bir boyut kazandirmistir.

Sergi ülkemizdeki mimarlik birikiminin
belgelenmesi, mimarligin kamuoyuna

tanitilmasi ve tartisma platformu yaratmasi

amaci ile düzenlenmistir.
i
r
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5- Ekrem Bodamyalizade: Geleneksel yöntemle

yapilan konut projesi, dag evi projesi ve üç

yildizli bir otel avan projesiile maket çalismalar

6- Necdet Turgay: Bir konut ava n projesi
ve yapilmakta olan bir konutgrubunun

detay, ayrinti çizimIeri Ile

7- Osman Sarper: Kumarcilar hani Rölöve ve

Restorasyon projeleri ve Sato Lambusa Otel

kompleksi ile

8- Serhan Gazioglu-Ezcan Özsoy: Hasmet
Gürkan anit-mezar uygulama projesi

9- Ezcan Özsoy-Hüseyin inan: Elektrik

Mühendis/ileri Odasi Laboratuvari projesi ve

maketi ile

10-Ahmet Ünsal: Yurtdisi çalismalari, Kredi

ve Ziraat bankasi binalari çalismalari ile

11- Ezcan Özsoy: Bir villa uygulama projesi ve

maketi ile

12- Hasan Yücel: Bir konut uygulama
projelerille

13-Hasan Erhan: Trafikte 3'IÜ ve 4'IÜ kavsaklar için

çözüm önerileri ile

14- Ziya N.Özkan: Jasmine Court, Olive
Tree, Pal m Beach Otellerinin yanisira

çesitli konut, isyeri projelerinin
fotograflarille

15- Hüseyin Atesin: Dogu Akdeniz Üniversitesi

ögrenci kayit kabul ve çarsi projesive maketleri

ile

16- Hüseyin Atesin-Mehmet Akanyetl:
ValzogluSltesl projesi

17- Tarkan Davulcu- Kozan Uzunoglu: UNCR

Sponsörlügünde gerçeklestirilen Mimari

Görüsler yarismasinda ikinci ödül alan proje

ile

18-DoganSahir: Bilgisayardestekliçizilmis

bir konut projesi Ile

19- Salahi Erata: Bir turizm kompleksi proje +

maket ve Lefkosa'daki Asbank binasi ile

20- Mustafa Atun: Amerika'da birçok ünlü
mimarlarin mimari eserlerinin kendisi

tarafindan çekilen fotograflari Ile

21-0guz Feridun: Bir tatil köyü projesi ve Lefkosa

tarihi venedik evi restorasyon projesi ile

22- Harun Kagansoy-Oguz Ferdun:Venedik

Ev~restorasyon projesi ile

23- Canan Volkan: Mimari yasam fotograflari ile

24- Gökhan Noyan: Çesitli konut proje ve
fotograflarille

25- Turgut Güresçioglu: Atölye+büro kompleksi
ile

26- ':!üseyin AKTAN- Mehmet VAHip: Çesitli
konut ve Güzelyali Tatil Kompleksiile.

MiMARCA - 6
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Avukat DeNis PARLAK

Mimarlar Odasi isi. Sb. Hukuk Danismani

MiMARCA - 11

Fotu: TAK

aykiri biçimde kullanilamayacagini
vurgulayan genel huhuk ilkesinin
kapsaminda bulunmaktadir. Devlet,

mülkiyet sahibine
restorasyon kredisi
vermiyor diye, uygarlik
tarihinin belgeleri ve tüm
insanligin ortak malvarligi
olan eski eserlerin yok
edilmesine icazet vermek,

kesinlikle dogru olamaz.

Tarihsel ve kültürel eserlerin

korunmasina, imar yasasi2nda da
yer verilmis olmasi, bize göre çok
olumlu bir yaklasimdir. Ayrica
1989'da yapilan KKTC imar Yasasi,
baska açilardan da TC imar
Yasasi'ndan ileri bulunmaktadir.

Ülkesel Fizik Planiinin yapilmasini
öngörmesi, planlama sürecinde
demokratik katilimi saglamaya
çalismasi, Sehir Planlama Dairesi
gibi uzman bir kamu yönetimi
organina yer vermesi ve bu organi
onay mercii olan Birlesik Kurul'a
yön verecek bir statüye
kavusturmasi, bize göre olumlu ve
ileri adimlardir. Ancak yasanin

kusagina, 20. yüzyilin baslarindan
itibaren sosyal ve ekonomik haklar
kusagi eklenmistir. bireysel

haklarin dokunulmaz oldugu
anlayisi terkedilmis, toplumsalyarar
ve sosyal devlet anlayisi öne
çikmistir. 20. yüzyilin sonlarina
yaklastigimiz bu dönemde ise,
insan haklari teorisine bir üçüncü
kusakdahaeklenmistir. Toplumsal
dayanisma haklari adini verdigimiz
bu kusak içerisinde, "ÇEVRE
HAKKi" ve özellikle "iNSANLlGIN
ORTAK MALVARLIGINA

SAHip ÇiKMA HAKKi" da
bulunmaktadir. Üstelik bu haklar

"ÜSTÜN HAKLAR" niteligindedir.
Bireysel mülkiyet hakki, bu haklari
sinirlayamaz. Tam aksine bu haklar,
mülkiyet hakkini sinirlayan ve
bireysel haklarin toplum yararina

20. Yüzyilin soniaTIna yaklastigimiz bu
dönemde, insan hakiaTi teorisine bir kusak
eklenmistir. Bu kusak içerisinde "çevre hakki"
ve özellikle "insanligin ortak malvarligina
sahip çikma hakki" da bulunmaktadir.

Oysa günümüzde insan haklari
teorisi, yeni gelismeler
yasamkatadir. 18.yüzyildaki kutsal
ve dokunulmaz bireysel haklar

•••••••••••• v •

KENT BUTUNUNDE TABII, KUL!UREL DEGERLERIN
KORUNMASI VE GiRNE KORUMA ÇEVRE PLANI

KTC'de mevcut hukuk

sistemi, daha çok
anglosakson hukuk
sistemine

benzemektedir. Bu sistem, özellikle

ingiltere ve ABD'de isleyen ve
uygulanan bir sistemdir. Fasil
96'nin ve Kibris'ta ingiliz
Döneminden kalanmevzuatin, bu

sistemin örneklerini olusturdugu
açiktir. Bir baska örnegi ise, bana
gelen bilgilere göre, KKTC'de
henüz idari yargi sisteminin
benimsenmemis bulunmasi
olusturmaktaQir. Bu durum,
"KAMU YARARi" kavramina titiz

bir yaklasima sekte vurmakta ve

"BiREYSEL YARAR" kavramini l'anel'de Altay SAYIL'dan videu gösterirni.
öne çikarmaktadir.

Nitekim 1975 tarihli Eski Eserler

Yasasi'nin bazi maddelerini iptal
eden Yüksek Mahkeme

kararindaki anlayis bu
görüsümüzü
dogrulamaktadir.
Yüksek Mahkeme bu

karari ile, devletin, eski
eserlerin koru nmasi
konusunda özendirici ve

destekleyici tedbirleri almadigi
gerekçesiyle, eski eserlerin
listelenerek koru n masin i

amaçlayan yasa maddelerini iptal
etmistir. Bireysel mülkiyet hakkini
kutsalvedokunulmazgörüp, kamu
yayrini arka plana almistir. Sonuç
itibariyle eski eserlerin birer birer
yok olmasinin önü açilmistir ki bu
gidis, kanimizca çok yanlis ve
tehlikeli olup, tarih ve kültür
açisindan tedavisi olanaksizyaralar
açacaktir.

K
.'.'
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Oktay EKiNCi Mimarlar Odasi

Mimarlar Odasi istanbul Subesi Baskani

"KENT BÜTÜNÜNDE DOGAL, KÜLTÜREL .DEGERLERiN
KORUNMASI VE GiRNE KORUMA ÇEVRE PLANI

Dört-bes gündür Kibris'tayiz ve
bu güzel ülkede, güzel insanlarla
birlikteyiz. Mimarlar Odasi'nin
degerli yöneticileri bizlere büyük
yakinlik gösteriyorlar; Kuzey
Kibris'in sasilacak derecede
zenginlik gösteren tarihsel ve dogal
degerlerini tanitiyorlar; ayrica, bu
evrensel güzelliklerin korunmasi
çabalarindaki sorunlarini dile
getiriyorlar ve karsilikli düsünce
alisverisinde bulunuyoruz.

Bizlere gösterilen bu dostluk ve
yakinlik duygularindan ötürü çok
tesekkür ediyoruz. Inaniyoruz ki
hem Türkiye'de, hem de Kuzey
Kibris'ta, ülkelerimizin kimliklerini
olusturan kültür mirasinin
korunmasi veyasatilmasi yönündeki
ortak sorumluluklarimizda, bu
gezimizle daha da güçlenen
karsilikli isbirligi ve dayanismanin
büyükyarari olacaktir. Çünkü bizler,
yine bir kaç gündür Kibrisli
meslektaslarimiza da söyledigimiz
gibi, buraya sadece ülkenizi görmek
ve tanimak, ya da tatil yapmak
amaciyla gelmedik. Biz buraya, asil
önemlisi ÖGRENMEYE geldik.
Kibris'da, insanoglunun binlerce
yilda yarattigi kültürel degerler ve
yine Kibris'in essiz doga güzellikleri
acaba nasil korunabiliyor ve Kibrisli
dostlarimiz bu konuda neler
yapiyorlar, ögrenmek ve
degerlendirmek için geldik.
Dogrulari ve yanlislari gözlemeye,
kendimize göre dersler çikartmaya
geldik. Çünkü yine bizler, aslinda
koruma konusunda oldukça büyük
yanlisliklaryapilan ve dogal, kültürel
mirasin yasatilmasinda ciddi
eksiklikleri bulunan bir ülkenin
mimarlariyiz; ve gittigimiz heryerde,
tanistigimiz herkesle, öncelikle

s evgili dostlarimiz,
meslek-taslari miz,
Kibris'in duyarli insanlari,
arkadaslarim,

kendi ülkemizdeki yanlisiikiari
düzeltme konusunda, oradaki
çabalardan dersler çikartmayi,
yararlanmayi, önemli bir görev
olarak görüyoruz.

Ve, degerli ülkenizde sizlerle
birlikte geçirdigimiz su dört bes
gün içerisinde de gördÜk ki,
gerçekten bizlerin hem sizlerden,
hem de güzel ülkenizden
ögrenecegimiz çok sey var. Bir çok
alanda, çok olumlu ve Türkiye'de
olmayan çabalariniz ve
kazanimlariniz var. Bir. çok alanda
da bizlerin sizlerden daha zengin
deneyimlerimiz ve
degerlendirmeniz gereken
birikimlerimizvar. Ama, asil önemlisi
su ki, ülkelerimizin zenginliklerinin
korunmasindaki duyarliligimizda
nasilortak duygu ve düsüflceler,
hatta ayni çaba ve çalismalar
içerisindeysek, yine ülkelerimizdeki
bir çok alanda islenen yan Iisliklarda
da ortak sorunlarve sorumluluklarla

karsi karsiyayiz.

Yani, denebilir ki, bizler "yazgi
birligi" içerisindeyiz. Türkiye'de ve
Kibris'da birbirine çok benzeyen ve
nedenleri hemen ayni olan
yanlisliklara karsi, ortak ve evrensel
sorumluluklarimiz bizlerin daha

yakin bir dayanisma içerisinde
olmamizi sorunlu kiliyor. Bu nedenle
de, hem Kibrisli meslektaslarimizin
bizlerden ög-renecegi, hem de
Türkiye'li mimarlarin Kibris'taki
çabalarindan ve duyarli[iktan
esinlenecekleri çoksey bulunuyor ...

ANTiKA YASASi

Gözlemleyebildigimiz kadariyla,
dogal ve tarihsel mirasin
korunmasinda, ülkelerimizdeki
ortak yanlisliklar nelerdir? Önce, bu
konuda bazi degerlendirmeler
yapmak istiyorum.

Birincisi, koruma konusunun,

kentsel-bölgesel hatta ülke
düzeyinde degil, uzun yillar süren
bir politikayla, sadece tek yapi
ölçeginde ve yine sadece bazi çok
önemli anitsal yapilarin korunmalari
ile sinirli bir anlayis içerisinde ele
alinmis ve sürdürülmüs olmasidir.

Benden önce konusan Kibris'li
panelistler, bu tür bir korumanin
Kibris'ta da yillarca egemen
oldugunu vurguladilar ve örnegin,
yine Kibris'taki eski "Antika
Yasasi" ile, tarihsel yapilarin
sadece "antika olarak" korunmaya
çalisildigindan söz ettiler.

Bu anlayis, Türkiye'de de uzun
yillar hüküm sürmüs ve tarihsel
kentlerimizin kültürel kimliklerinin
büyü k ölçüde yitiril mesine;eski kent
dokularinda büyük bozulmalara ve
bugün için giderilmesi olanaksiz
zararlara neden olmustur.

Bizde de, korumaya yönelik ilk
yasa, benzer sekilde "Asan Atika"
yasasiydi ve daha çok müzeciligin
gelistirilmesini öngören bir anlayisi
esas aliyordu.

Bu anlayis, koruma bilincinde
henüz kent bütününün
görülemedigi dönemler için geçerli
sayilsa bile, zaman içerisinde,
kentlerin ve özellikle tarihsel
kentlerin bir bütün olarak kültürel
kimliklerinin korunmasinda eksik ve
yetersiz kaldi.

....

Dogalolarak, kentlerin tarihsel
varolus nedenleri olan dogal
çevreyle bütünlesmenin ve dogal
degerlere saygili bir kentlesmenin
de, yine bu anlayis nedeniyle önemi
kavranamadi. Sadece anitsal
degere sahip antik ve eski eserlerin
korunmasi, bununyaninda kentlerin
ve ülkelerin kültür kimliklerini

olusturan sivil mimari zenginligin
gözden çikartilmasi; benzer sekilde
eski kent dokularinin da yine yikima
ve "modernlesme" adina tarihsel

-, .i
~
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kimligi çigneyen bir yeni yapilasma
sürecinin kiskacina terk edilmesi,

bugün yasadigimiz sorunlarin
ortaya çikmasina neden oldu.

Tek yapi korumasi, öylesine
büyük biryanlisti ki, günümüzde bir
çok anitsal degeri yüksek olan yapi

bile, kendisini kusatan duyarsiz ve
saygisiz çarpik yapilasma tarafindan
yutulmak ve yok edilmek üzeredir.

Son zamanlarda koruma altina

alinan bir çok sivil mimarlik eseri
kentsel koruma olmadigi için hemen
yanibasinda yükselen apartmanlar
nedeniyle sahiplerince yikilmakta
ve eski eser sahibi olan insanlar,

"komsularindaki haklari elde etmek"
amaciyla, yapilarinin yikilmalarini
istemektedir. Oysa, eger koruma
uygulamalari, bugün birçok Avrupa
kentinde oldugu gibi, kentsel
ölçekte olsaydi ve sadece bazi
önemli görülen yapilardegil, tarihsel
kent kimliginin genelolarak
korunmasi ve yasatilmasi
amaçlansaydi, kimse
komsusundaki ayricalikli
yapilasmaya bakip, kendi
mülkiyetindeki kültürel mirasa karsi
böylesine düsmanca
davranmayacakti. Eski eserlerimiz
veözellikle sivil mimari zenginligimiz

de, uygarlik disi bir çikar
yapilasmasinin kusatmasi altinda,
ezilip yok olmayacakti.

KENTSEL SiT KAVRAMi

Türkiye, bu tarihsel yanlisini,
1970'li yillarin sonlarinda birakmaya
basladi. Tarihsel kentler için koruma
amaçli imar planlari uygulamasina

geçildi. "Kentsel SiT" kavrami,
koruma mevzuatinda ve kent

planlamasinda önem kazanmaya

basladi. Bugün, gerek istanbul'da,
gerekse diger bir çok tarihsel
kentlerimizde, çok sayida koruma
amaçli imar plani bulunuyor ve
dogal, tarihsel çevrenin korunarak
kentlerin imar edilebilmeleri için,
bu planlar önemli bir dayanak
ol ustu ruyor.

Fakat, özellikle 1950'lerde

baslayan ve denebilir ki bugün bile
hala etkin olabilen, imar denince

sadece eskiyi yikmayi anlayan
kentlesme ve kalkinma politikalari

yüzünden, yine pek çok tarihsel
kentte koruma planlari bile güçsüz
kalabilmektedir. Tek yapi
korumasinin uzun yillar süren
egemenligi nedeniyle de büyük
ölçüde tahrip gören eski kent
dokularindaki tarihe ve kültüre

saygisiz yapilasmalar ise, yine bu
bölgelerdeki kentsel kimligin

korunmasinda en ciddi engelleri
olusturmaktadir. Çünkü, bu yapilar
yikilamamakta ve tarihsel kimligi
ezen kütleleriyle, birer çirkinlik
abidesi gibi durmaktadirlar.

Kibris'ta, öncelikle iste bu yanlisin
simdiden görülebilmis olmasindan
ve tek yapi, ya da salt anitsal yapilarin
korunmasi yerine, kentsel ölçekte
tarihsel dokularin korunmasina

yönelik düsüncelerin gelismekte
olmasindan büyük memnunluk
duyuyoruz.

GIRNE KORUMA ÇEVRE
PLANI

Bu nedenle de, hem tarihsel ve

dogal çevre korumasini kapsamina
alan yeni imar yasanizi, hem de bu
yasanin galiba ilk önemli
uygulamasi olan Girne Koruma
Çevre Plani çalismasini çok degerli
çabalar ve tarihsel adimlar olarak
goruyoruz.

Burada, hemen sunlari belirteyim
ki, yeni imar Yasaniz, sayin

avukatimiz Dervis Parlak'in da
belirttigi gibi gerçekten bizim
yasam izdan çok daha ileri ve bizlerin
yillardir savundugu,
hükümetlerimizin ise hala

benimseyemedikleri önemli ilkeleri

içeriyor.

Koruma konusu, gerçekten
sadece ayri bir yasada degil, imar
ve fiziksel planlama ile ilgili tüm
yasalarda temelolmalidir. Hatta bu
konunun, yine sadece korumayla

ilgili kurumlarin degil, ulastirma
turizm-toplu konut-sanayilesme gibi,
ülkenin fiziksel dokusu ve arazi

kullanimi ile ilgili diger tüm
sektörlerince de önemsenmesi

gerekir. Buna, biraz sonra daha
ayrinlili olarak deginecegim. Ama,
bir kez daha altini çizelim ki, doga
ve kültür degerlerinin korunmasinin,

imar yasamizda, ayrica ve özel bir
bölüm olarak yer almis olmasi ve
bunun, ülkenin imari için baslica
hedefler arasinda yer almasi,
Türkiye'den ileri bir adimdir; sahip
çikilip, desteklenmesi ve

gelistirilmesi gereken bir
kazanimdir.

Kibris'in Yeni imar Yasasinda

diger bir cosku ve umut verici
anlayis, planlamanin temel alinmasi
ve hatta bunun, ülke fiziksel

planlamasindan baslanan bir
sürece oturtulmus olmasidir.

Yine, Türkiye'deki imar
yasasinda olmayan ve bizlerin de
yillardir savundugu ülke fiziksel

planlamasi disiplini, kentlesme ve
betonlasmanin sorunlari ve çirkinligi
ile yeni tanismaya baslayan Kibris
için yasamsal önem tasimaktadir.

Bu güzel ülke, bir an önce ülke
ölçeginde fiziksel planina

kavusmali; bu planda yine Kuzey
Kibris'in öncelikle dogal ve tarihsel
degerlerinin korunmasi, tarim
topraklarinin ve kiyilarinin çikarci
yapilasmadan uzak tutulmasi;
çevresel zenginliklerinin spekülatif

amaçli turizm yapilasmasi ve ikinci
konut denilen yine çevreye duyarsiz
yazlik viIIalar ya da siteler altinda
ezilmemesi; karayolu politikasinin
özelotomobil kullanimina ve

tüketimine yönelik degil, toplu yük
ve insan tasimaciliginin uygarca ve
insanca yapilabilmesine dönük
olarak planlanmasi; buna bagli

olarak, yine ulasimda bir ada ülkesi
olarak denizyollarinin ve bugün tüm
uygar ülkelerde en ileri teknolojilere

kavusturularak yayginlastirin Kuzey
Kibris için de temelolarak alinmasi;
yeralti su kaynaklarinin korunmasi ...
kisaca, Kibris'in tarihine, dogasina
ve uygar insanlarina yakisir bir ülke
olarak, kaynaklarini tüketmeden ve

çikarcilara artik yagmalatmadan
kalkinabilmesi, tüm bu çagdas
degerlere saygili bir ülke fiziksel
planlamasini yasama geçirmekle
mümkün olabilecektir.

"Girne Koruma Plani" da, iste
bu bütünsellik içerisinde özel önem
tasimakta ve degerlendirmesi de
yine ülke bütünü içerisinde anlam
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kazanmaktadir.

Biraz önce de söyledigim gibi,
Kibris'in ve Girne'nin, tek yapi
korumasi kiskacindan kurtulup,
kentsel ölçekte koruma
düsüncelerine kavusmasini tarihsel
bir adim olarak görüyoruz.

Girne Plani ise, bu önemli atilimin
"öncüsü" olarak, daha da önem
kazaniyor ve sorumluluklar tasiyor.

Girne Koruma Planinda

yapilacak bir yanlis, bu plan öncü
oldugu için, sa~ece Girne'nin
korunmasinda sorunlar

yaratmayacaktir. Örnek olarak da
alinabilecegi için, ülkenin diger
bölgelerine de zararli olma
tehlikesini tasimaktadir.

Bu nedenle, bir koruma planina
nihayet kavusmus olmanin hakli
sevincini yasarken, bu cosku
içerisinde önemli bazi yanlisliklari
da gözardi etmek ciddi sorunlar
yasatabilir ve emekler bosa bile
çikabilir.

Bizler, Türkiye'de, yaklasik 15
yildir koruma planlarinin uygulama
pratigini yakindan yasadigimiz için,
saniyorum ki Kibrisli
meslektaslarimizdan biraz daha
farkli ve objektif olarak plani
inceleme ve degerlendirme
olanagina sabibiz.

Örnegin, Türkiye'de koruma
planlamasinda en sik karsilasilan
sorun, koruma bölgesi sinirinin
saptanmasinda ve koruma
disindaki alanlarla, tarihsel bölge
arasindaki imar dengesizliklerinde
yogun olarak gözlenir.

Bu gözle Girne Koruma Planina
" baktigimizda, oldukca ciddi

gördügümüz bazi sakincalari
saptadik.

Örnegin, bize göre, koruma alani
çok dar tutulmustur ve bölge, sanki
modern bir büyük kentin, çok küçük
bir tarihsel çekirdegi olarak, salt
eski liman ve kale çevresindeki
sokaklara sikistirilmistir.

Oysa, Girne'nin korunmasi
gereken kent dokusu, bu dar
bölgeden çok daha genis bir
yerlesme alanini içine almaktadir;
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ve kentin dogal ve kültürel kimliginin
korunarak gelisebilmesi için,
Besparmaklarin eteklerinden kiyiya
dogru uzanan ve her iki yönde de
kiyi boyunca uzanan dogal degeri
yüksek bölgelerin de "çevresel
koruma ilkeleri" tasiyan bir
planlamayla disiplin altina alinmasi
zorunlu görülmektedir.

Plandaki koruma bölgesi siniri,
sadece tarihsel merkezi tanimliyor
bile olsa, sinirin geçirildigi sokaklara
gidip baktigimizda, tehlikeli sonuçlar
yaratabilecek bir karar oldugunu
gözledik.

Örnegin, sinirin geçirildigi
sokagin disindaki, hemen komsu
parseller ve imar adalarinda da
kentsel kimligin korunmasi gerektigi
bir konum ve hatta kimi yerde doku
bulunuyor.

Benzer sekilde, yine Koruma
Plani içindeki bazi binalarin arka
bahçelerini ve bazi bos arsalari
gezdigimizde, buralardaki önemli
eski eserlerin koruma altina

alinmadigini, hatta -galiba Dome
Otel'in karsisindaki bir turizm
yapisinin arka kesiminde saptadik
çok eski dönemlere ait tarihsel
yerlesme izlerinin üzerlerinde yeni
binalarin ve bu antik bölgenin de
yine planda yapilasma alani olarak
belirlenip, korunmadigini gözledik.

Tabii, bizim bu kisa gözlemimiz
ve derinlemesine olmayan
incelememiz dogru olmayabilir.
Ama, tekrar edeyim ki, yanlislarin
çok yapildigi ve bu nedenle önemli
deneyimler edinilen bir ülkenin
koruma konusunda duyarli
mimarlari olarak Kibrisve Girne için
umutlar besledigimiz ve coskuyla
karsiladigimiz bu planin,
Türkiye'dekilere benzer yanlisliklar
tasimamasini istiyoruz, diliyoruz.

Bu nedenle de, öncelikle planin,
Girne kent bütününün de tüm
degreleriyle korunabilecegi bir
ölçekte ele alinmasini; koruma
bölgesinin dartutulmamasini; çevre
alanlarda ve özellikle

Besparmaklarin yamaçlariyla kiyi
kesiminde bölgenin dogasina
saygili ve yerel mimari kültürü·
yasatabilecek bir planlamanin esas

alinmasini ve mülkiyetine
bakilmaksizin, kültür ve doga
zenginligi niteligi tasiyan tüm
degerlerin korunmasini, bir dost
uyarisi olarak dile getiriyoruz.

Burada, "mülkiyetine
bakilmaksizin" deyisimi, biraz
açmak istiyorum.

KKTC'DEKi HUKUK ANLA VISI

Kavrayabi Idigi miz kadariyla,
KKTC'nin genel hukuk anlayisinda,
"kamu yarari" ilkesi, kisi yararina
göre daha güçsüz durumda. Ya da
söyle söylerse k,özel mülkiyet hakki,
kamu ve ülke yararina
kisitlanamiyor, toplumsal çikarlarin
üstünlügü, hukukun temelini
olusturamiyor.

Bunu, devlet yardimi almayan
bir eski eser sahibinin açtigi davada,
mahkemenin "devletin, görevini
yerine getirmedigi" gerekçesiyle o
eski eser üzerindeki koruma kararini
kaldirmis olmasindan anladik.

Yine, avukatimiz Dervis Bey,
bunun hukuksal yorumunu ve
sakincalarini anlatti.

Benzer anlayisi, Girne Koruma
Plani'nda da gözleyebiliyoruz. Kesin
koruma altina alinan yapilar ve
parseller, daha çok kamu
mülkiyetinde olanlar. Buna karsin,
koruma alaninda özel mülkiyete ait
parsellerde, ki bunlar arasinda biraz
önce belirttigim tarihsel kalintilarin
bulundugu yerler de var, imar
açisindan kisitlama getirilmemis;
kentin tarihsel kimligini korumaya
yönelik kurallar getirilmemis:
Tersine özel mülkiyete, tarihsel ve
dogal kalintilarin bulundugu yerler
de var, imar açisindan kisitlama
getirilmemis; kentintarihsel kimligini
korumaya yönelik kurallar
getirilmemis. Tersine, özel
mülkiyete, tarihsel ve dogal çevreyi
bozucu imar ve yapilasma haklari
taninmis.

Kisi yararini toplum yararinin
önünde tutan ve kisisel çikarlarin
korunmasi adina ülkenin ve ülke

halkinin evrensel degerlerini
gözden çikartan bu hukuk
anlayisinin; ve bu hukukun koruma
mevzuatina ve planlamasina da
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yansimis olmasinin, Kibris'in
gel~ceqi açisindan son derece
tehlikeli oldugunu belirtmek
zorundayim.

Türkiye'deki genel hukuk sistemi
ve koruma-imar mevzuati ise böyle
degildir ve daha çagdastir.

Bizde, gerek koru ma
yasalarinda, gerekse genelolarak
imar mevzuatinda, kamu yarari önce
gelir. Mülkiyet hakki, toplum ve ülke
çikarlari adina, ve hele dogal,
tarihsel degerler gibi evrensel
çikarlar adina kisitlanabilir ve
kisitlanmalidir da. Aksi halde,
örnegin tüm Kuzey Kibris'in, hemen
her kösesinde tarih yatan, bu doga
ve kültür cennetinin korunabilmesi
için, Ada'nin tümüyle devlet mülkü
olmasi gerekir ki bu hem
olanaksizdir, hem de anlamsizdir.

Ama, topraklarin ve kültürel
degerlerin sahibi olan insanlar, hem
bu mal varliklarini kullanmak, hem
de ulusve insanlikadina korumakla
yükümlü olduklari sürece, özel
mülkiyetin de toplumsal bir anlami
olacak ve ülkenin degerleri, dar
kisisel çikarlar ugruna yok
edi Imeyecektir.

Hiç kuskusuz, bu dengeyi
kurmak, söylendigi kadar kolay
degildir. Türkiye'de de hukukta
kamu yararina öncelik verilmisse
de, uygulamada kisisel çikarlarin
agir bastigi ve bundan ötürü
korumada büyük sorunlaryasandigi
bir gerçek.

Ama, hiç degilse Türkiye'de,
mahkemelerde açilan davalarda,
genelolarak toplum yarari
gözetiliyar ve örnegin biz Mimarlar
Odasi olarak, kisisel yararlar
nedeniyle islenen bir çok kentsel
cinayeti, ya da çevre katliamini,
hukuk yoluyla mahkum
edebiliyoruz.

Sizlerin de basindan izlediginiz
gibi, hukukun üstünlügü ülkesi
sayesinde ve kamu yararinin
önceliginin savunulmasiyla, bir Park
Otel durdurulabildi; benzer sekilde
Aliaga'ya termiksantral yaptirilmadi;
izmir'in Konak Meydani'na Galeria
Binasi mahkemeyoluyla engellendi

ve buna benzer çok örnegimiz var.
Ve tüm bu davalarda da, davaci
taraf, bizim gibi hükümet disi sivil
toplum örgütleri (NGO) oldular.
Yani kamu yararina çalisan meslek
kuruluslari ve halk örgütlenmeleri,
hatta duyarli vatandaslar yurttaslik
haklarini ve o kentin hemserisi olma
haklarini kullanarak, toplum ve
çevre yararina aykiri girisimleri
hukuk yoluyla durdurabiliyorlar.

Ama bu, dedigim gibi,
Türkiye'deki genel hukuk
anlayisinin, kamu ve ülke yararina
öncelik vermesinden ve devletin
de bu hukuk ilkesine uymak
zorunda oldugunun Anayasal bir
kuralalmasindan kaynaklaniyor.

Bu açidan, Kibris'ta da, özellikle
kentlesme, çevre ve koruma
alanlarinda, kamu yararini önde
tutan bir hukuk düzenine ve yasal
yapilanmaya büyük ihtiyaç var.
Çünkü, bir kültür degeri ya da dogal
zenginlik, ona tapuyla sahip
olanlarin çikarlarina tümüyle teslim
edilip, gözden çikartilamaz.

TEK YAPI KORUMASi
YERiNE KENTSEL KORUMA

Sözlerime, tekrar baslangiçta
dile getirdigim "tek yapi korumasi
yerine kentsel koruma esas
alinmalidir" saptamasiyla devam
edecek olursam; bunun salt
korumacilik açisindan degil, saglikli
ve dengeli bir kentlesme ve ülkenin
arsa ve arazi yagmasindan
korunma~" bakimindan da büyük
önem tasidigini belirtmek isterim.

Türkiye'de, bu çerçevede,
yillardir islenen ikinci önemli yanlis
da, kent topraklarinin ve verimli
arazilerin, bir haksiz para kazanma
araci, bir ekonomik gelir kapisi
olarak görülmesi ve bu anlayisin
hem imar politikalarina, hem de
kalkinma politikalarina damgasini
vurmus olmasidir.

Bugün, ve hatta yillardir, bir çok
kesimler, sanayi, üretim, hizmetgibi
toplumsal önem tasiyan ve
kalkinmanin özünü olusturmasi
gereken yatirim alanlarindan elde
edilen kazancin çok daha

büyügünü, arsa ve arazi
spekülasyon undan elde
etmektedirler.

Ayni zamanda
vergilendirilemedigi için, topluma
ve ülkeye de hiçbir katkisi olmayan
bu kazanç yöntemi, sadece
spekülatörlere çikar saglamakta;
ayrica ülkenin en degerli
topraklarinin yagmalanip,
betonlasmasina yol açtigi için de
yine topluma ve ülkeye giderilmesi
olanaksiz zararlar vermektedir.

Bu haksiz kazanç kapisi, ya imar
planlarinda ayricalikli ve toplum
yararina aykiri kurallarla
güçlendirilmekte; ya da plansiz
alanlarda kaça k yapilasmayla
saglanmaktadir. Böylece, dogrudan
arsa ve arazi yagmasindan dogan
bir "kara para" ise giderek
ekonomiye yön vermekte, daha da
tehlikelisi, ekonomiye egemen
olunca politikaya da damgasini
vurabi imektedi r.

Ve, iste böyle bir süreçte,
mimarlar, uzmanlar, plancilar,
duyarli bürokratlar ve üniversiteler
dogrulari savunduklarinda, bu
dogrular yasama geçmemektedir.
Çünkü, politika artik yagmadan güç
alan çevrelerin etkisindedir ve
toplum yarari ikinci plana
itilebilmektedir.

Yine, dostça söylemeliyim ki,
Türkiye'nin basina bela olan bu
süreç, ayni arsa ve arazi
spekülasyonunun egemen oldugu.
imar ve kalkinma anlayisi,
gözleyebildigimiz kadariyla Kibris'i
da kiskaci altina almaya hazirlaniyor.
"Almis" diyemiyarum, çünkü, son
yillardaki tüm plansiz ve çarpik
yapilanmalara karsin, Kuzey Kibris
yine de dogal ve kültürel degerlerini
büyük ölçüde koruyabiliyor. Ama,
bu tehlikenin varligi da, dört günde
gördügümüz tüm yörelerde ve
özellikle kentlerde açikça görülüyor.

Dedigim gibi, Türkiye'deki
yagma, bir çok yerde imar
planlarindaki "özendirici"
kurallarla gelisti ve bu sürüyar. Ama,
Kibris'ta ise, çevreye saygisiz
yapilasma, anlayabildigimiz
kadariyla, ülke gerçeklerine duyarli
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Hatta, en son Paris Sartl'nda
da, çevrenin korunmasi,

"ekonomik gelismenin ve
refahan"vazgeçilmez ilkesi olarak
ilan edilmis; dahasi bu konu,
sözlesmenin çevre bölümünde
degil "ekonomik kalkmma"
bölümünde vurgulanmistir.

Yani, bugün artik uygar Dünya,
doga ve tarih degerlerinin
korunmasini, ekonominin önünde

Biz bu manzarayi görünce,
kimileri söyle yorumlar yaptilar,
Dediler ki, iste Rum kesiminde
zenginlikvar; kenti modern binalarla
donattilar. Türk kesimi yoksul,

·böylece Lefkosa'nin bu kesiminde
tarihsel doku da korunmus olcilJ

Degerli dostlarimiz,

Son olarak, doga ve kültür
degerlerinin korunmasinin,
Kibris'in, KKTC'nin, "uluslararasi

sayginligi" bakimindan da çok
büyük deger tasidigini belirtmek
istiyorum.

\!Dllefkosa'nin -ki ben Kanimca, bu yorum hem çokefkose dem iyo ru m tehlikelidir; hem de uygar Dünya'nin
Lefkosa diyorum; Türkiye'ye bugün kabul ettigi deger yargilari

dönünce de böy-Ie yazacagiz ve ve kalkinma anlayislari bakimindan
Magosa'yi da Gazi Magusa olarak son derece yanlistir, tutarsizdir.

anacagiz; çünkü kültür kimligi, H b I' t ' k' b ", , , emen e ir eyim i, una gore
evrensel bir, say9.IYI gerektiriyor- Lefkosa'nin surlarla çevrili
evet~E3.fkO~~~n.'l'y'ukse15.pin~~ bölgesinde, Rum kesiminde
Saray Otelin damindan kente "I 'h i "~
, - k -.-- .."--." ,,,,-- goz en en tari se peyza)i çigneyen
~us~~I~1' betonlasma uygarlik degil, ilkelliktir.

'~'-urlarla çevrili tarihsel kentin! Ayrica, ekonomik olarak dar bir
Rum kesiminde kalan bölgesinin, varlik degil, yoksulluk getirecektir.
yüksek ve yogun yapilarla kimligini i Dünya'da bu tür, dogal ve kültürel
tümüyle yitirdigini üzülerek gördük, i kimligini yok ederek betonlasan

'Türk kesimi ise o kadar fazla kentlerde, yasamin kendisi de
! bozulmamis ve kentin tarihsel kararmakta ve böylesi bir varlik
karakteri kaybolmamis, Dogrusu, gösterisi, bu kentleri, mitolojideki
bununla da gurur duyduk, Keske, o Atlantis gibi aniden batmaya

Saray Otel ,çiktigimiz Saray.()tel cje olmasaydi götürmektedir.

ve biz o ,manzarayi da görmeseydik Özellikle 1975 Avrupa Mimari
ama, bir kere yapilmis, Umarim, M" Y I' ' "

~imar planlarinin hiç olmamasindan i k .. i .. i d h iras i i ndan bu yana gelistirilen
ge ece guze gun er e em "I d ~

ve yapilasmanin "plansiz" b'l' 'd h d .. i' uluslararasi sozlesme er e, doga!
koruma iinci a a a guçenir, k"lt" i 'I t 'h i

yayginlasmasindan kaynaklaniyor. d i ,S O i ve u u re çevre i e ari se
. hem e para o ur, aray te ve degerlere saygili bir kentlesmenin,

Bu nedenle, yeni ImarYasanizin benzerleri deyikilarak, tarihi Lefkos~a kalkinmasinin da temel kosulu
kadük kalmamasi, yasada kenti uygarlik tarihine kazandirdigi oldugu artik evrensel bir kabul
öngörülen planlama düzeninin bir zenginliklerle gelecek kusaklara da olarak benimsenmektedir.

an önce bu güzel ülkeye ~9ILJL-".----_.~---.
kazandirilmasi büyükönem tasiyor, .. -- ..,' A~a, ayn~iYi, kentin Rum

KIBRISIN ULUSLARARASI kesimi için nasil düsünecegiz? Sur
SAYGiNllGI içine dikilen o yüzlerce yüksek

------------- betonarme yapi, nasil yikilabilir ki?

------------------------------------ - - - - -----------------------
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Saygilarimla ...

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

dogal ve kültürel degerlerinin bu hizli ve denetimsiz nüfus artisi,
korunmasi, Girne'nin, Lefkosa'nin, yani "göç" olusturuyor.

Gazi Magusa'nin, Lefke'nin, kendi K b " i d k' I'kl
'h i k' i'~" k k i ris-,--9oç er en esin i etari se im igini oruyara------ --~-;-----

kentle mesi ve -sö Iemeden ~or~n~Cl!19~~m~rpolltik~sl, sadece
. S ~. y, yerli nufus ve bir de turizm amaçli

edemiyecegim-Besparmaklar in da --.---- t-·I·-·".. b· -i' 1- --··i·'d· C" k".... ziyare er için e ir enme i ir. _ un_u
titizlikle k~runup, eteklerind:n Kuzey Kibris'in QüclJ.' s~ni nüfus'
karayolu için tas alinarak dogal . t . d d ~·i -h··' Id ~.. ar isin a egi, sa ii? 9 _UQU

peyzajinin zedelenmemesl. ..Kibrisli i d ~ i d ·,rl; r Bd i "I' . d d ki evrense eQer.erin.le~, u
,ost~rimizin oz emini u~ u ar~ . evrensel degerler ise, öncelikle

siyasi amaçlarina ulasabilmeleri ;. ~ .. --.-
b k d d b" "k" t \doga ve kultur zen,glnIIKleridir. Ja imin an a uyu onem asiyor. 1 .--- ...
------------- Bize göre Kibris'in gelecegi için

SON SOZ... bu ülkenin korunmasi, halkinin
refahi, esenligi ve Dünya'daki
sayginligi için, ülkenin hedef
almasinda yarar olan sektör, bilim,
egitim, kültür ve turizm alanlarinda
yogunlanmalidir.

Bizler, bu kisa ziyaretten sonra
gördüklerimizi degerlendirerek,
Ki bris'in bir AKDENiz
UYGARLiKLARi MERKEZi
olmasini arzu ediyoruz. KKTC'deki
üniversiteler, bu konuda önemli bir
potansiyelolarak ele alinmalidir,
Güçler birlestirilmeli, bu ülke bir
uluslararasi kültür, sanat ve bilim

• odagi haline getirilmelidir. Turizm
konusunda ise,kiyilari betonlastiran,
doga ve kültür degerlerini yok eden,
geleneksel mimari kimligi bozan ve
çirkin bir beton çevre yaratan, ülke
halkini ise'giderek bir "komi toplum"
haline getirme tehlikesini tasiyan,
"kolonyal turizm" anlayisina bagli
çok yildizli tesisler politikasi yerine,
yöre halkinin turizme saygin bri
"evsahipligi" bilinci içinde katildigi,
çevreye ve tarihsel dokuya da zarar
vermeyen, halkin yabancilarla olan
kültürel alisverisinin de dengeli bir
sürecini olusturacak pansiyon türü
turizm anlayisi esas alinmalidir.

Bizlere, bu düsünce ve
dileklerimizi anlatma firsati verdigi
için Kibris Türk Mimarlar Odasi'na
ve panele katilan siz degerli
dostlarimiza tesekkür ediyorum.

Ortak sorunlarimizi asabilmek
için, her iki ülke mimarlarinin güçlü
bir isbirligi ve dayanisma içerisine
girmis olmalarindan ötürü de
memnuniyetimiziyeniden belirtmek
istiyorum.

engel sayan, 2. Dünya Savasi
sonrasindaki o pragmatist
politikalari terketmek sürecindedir.
Bugün artik uygarligin, çagdasligin
ve evrenselligin baslica göstergesi,
uluslarin yasadiklari topraklar
üzerinde tarihte yaratilan
zenginliklere ve o topraklardaki
dogal zenginliklere ne kadar sahip
çikip çikmadiklariyla
anlasilmaktadir.

KKTC'nin, uluslar toplulugu
nezdinde hakettigi sayginligini
bulabilmesi ve uygar bir ülke ve
halk olarak kendini dünya
siyasetinde güçlendirebilmesi,
bugün artik sadece siyasi,
ekonomik ya da askeri önlemlerle
mümkün degildir.

Kuzey Kibris halki ve KKTC
hükümeti, bu topraklarda binlerce
yildan bu yana yaratilan ve degisik
zengin kültürlerin ürünü olan, daha
da önemlisi geçmisin tek taniklari
olan mirasasahip çiktigini, bu mirasi
ne Ada'nin Kuzey'indaki dogal
zenginligi, insanlik adina korumada
kararli oldugunu ve yeryüzü
uygarliginin kesintisiz sürebilmesi
için, Kibris'taki zenginligin de bir
ulusal ve evrensel yükümlülük
altinda yasatilacagini Dünya'ya ilan
etmeli ve buna yönelik güvenceler
vermelidir.

Degerli dostlarimiz,

Bütün bu degerlendirmelerden
sonra, Kuzey Kibris'in gelecegine

, dönük bir dilegimizi de belirterek
konusmama son vermek istiyorum.
Türkiye'den gelip, buranin güzel ve
duyarli insanlarina nasihat vermek
gibi sevimsiz ve uyarlik disi bir
konumda da olmak istemiyoruz.
Lütfen öyle almayin ve sadece,
Kuzey Kibris'in essiz
zenginliklerinin, kendi halkina
mutluluk ve esenlik getirecek bir
degerlendirme içinde nasil
korunabilecegine yönelik, dost
görüsü olarak k' , ..
.......-

Bir kaç gündür isittigim, çok.
tehlikeli bir beklenti var. Tabii, bazi!
kisilerde bu var. Kuzey Kibris'in,.\
yakin gelecekte, milyonu asan i

iste, bu yapildigi taktirde, uygar nüfusu barindirabilecegive böylece!
Dünya'da Kuzey Kibris'in büyüyecegi, kalkinacagi söyleniyor. i

sayginligina ve özlemlerine sahip Bu düsünce, umarim genel kabul i
çikacak ve destek verecek çok daha görmüyordur ve resmi görüs i
etkili ve dostça duygular tasiyan degildir. i
çevreler bulunacak; KKTC, daha· " . \
bir güçlü olarak uluslar i . Nufusun fazla olmasi, kentlerin i
toplulugunda beklentilerini i milyonluk yerlesm~ler olmasi,!
savunabilecektir. \ kalkinma ya da gelisme demek \

\ degildir. \

\ Tersine, Kibris gibi kaynaklari (

\ sinirli ve kit olan bir ülke için böyle !bir beklenti kitleselolarak /

~YOkSuiiasma ve ülkenin tüm i

degerleriyle kaybedilmesi demektir';
i Eger nüfus artisi gelism~
nlamina gelseydi, ya da bu sonucl}
ogrusaydi, Istanbul bu hale
üsmezdL

!

Istanbul'a artik, her yil 350-40~

in kisi geliyorve kentin degerlerini~
orunmasinda en büyük engeli, ist

Bugün, Sirplarin, Bosna
Hersek'te sadece soykirim
yapmayip, yüzlerce yillik kültürel
mirasi da bombalayarakyok etmeye
girismeleri bosuna degildir. Bir halk
yeryüzünden silinmek istenirken, o
topraklarda yüzlerce yilda yaratilan
kültürel miras da yok edilmek
isteniyor. Çünkü tarihsel miras,
geçmisin tanigidir ve tanik yok
olursa, o halkin uygarligini gelistirme
sansi da kaybolmaktadir.

Iste bu nedenlerle Kuzey Kibris'ini ()/s"y

çok
'ninilandanr.görevriliindeyenliktir.r birektir,Itürelasani dearlik,jideki ~aya

i

mari
;tirilendogalihselenin,osulukabul
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1949 yilinda Baf kazasinin Esentepe
köyünde dogdu. iik, orta, lise egitimini,
Lefkosada tamamladi.

i.T.Ü. Mimarlik Fakültesinden 1975

yilinda mezun oldu. Yurda dönüste,
planlama ve insaat dairesinde göreve
basladi ve 1985 yilinda emekli oldu.

Mezun olduktan sonra, oda

çalismalarinda, sendikacilik ve
kooperatifçilikle ilgili çalismalarda ugras
vermistir.

Emekli olduktan sonra, Lefkosa'daki
ofisinde serbest olarak çalismaya basladi.

Halen Anitlar Yüksek Kurulunda görev
yapmaktadir.

Yapitlari :

Toplu konut, müstakil konutlar,
apartman ve egitim yapilarinda örnekler
vermistir.

Derleyenler:Mimar Sergül ÖmEGER
Mimar Funda YEsiLAOA
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Yasar GÜNDEGER

Gazi Üniversitesi - 1993

1969 - Sazliköy
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Mimar Ezcan Özsoy

Degerli Okurlar,

Mimarca'nin bir yeni sayisi ile

karsinizda olmanin gururunu tasiyoruz.

Yeni çalisma dönemimizde kadromuza

yeni nefesler eklemis olmamiz sanirim
MiMARCA'nin ivmesini artiracakve daha

kapsamli hale getirecektir.

Bununla birlikte degerli ve tecrübeli

kisilerden gelecek yapici elestirilerin

bültenimize can vereceginden

kuskumuz yoktur.

Bunlardan birisi Dogu Akdeniz

Üniversitesi Mimarlik Bölüm Baskani

Prof.Dr.FeyyazErpi'nin 1.Ulusal Mimarlik

Uygulama ve Tasarim Sergisinde

Mimarca için yaptigi elestiriler gibi:

*Mimarcaldaki içerige projelerin
katilmasi,

*Fotograf tekniginde

profesyonellesmeye çalisilmasi,

*Sayfa düzenleri v.b. konulari daha

itinali çalisilmasi, ... gibi.

Sayin Hocamizdan ve sizlerden

gelecek katki dolu diger önerilerle

MiMARCA'ya hayat vermek

ümidindeyiz...

Simdi bültenimize gönderilen, bir

üye mektubuna göz atalim ...

Mimarca Yayin Kuruluna,
Kayitli yaklasik 250 üyesi

bulunan Mimarlar Odasinin,
beste bir katilimla genel
kurulunu gerçeklestirmesi
gerçekten düsündürücü ve
üzücüdür.

Bu ilgisizligin nedeni ne
olabilir diye düsünürken,
Mimarca'nin son sayisinda,
yazilma nedeni anlasilmayan
bir yazi dikkat çekiciydi. Bir
mimar arkadasimiz, eski
yönetim kurulu üye lerini
ayrilmadan önce yeni yönetim
kurulunu olusturacak olan
üyeleri seçmekle suçluyordu.

Böylebirseyolabilir mi diye
düsünmekte fayda vardir. Bu
tip ciddi iddialarin içi
do ldurulmadigi sürece
herhangi bir yarar
saglamayacagi açiktir. çünkü
yapici elestiri, iyi bir tahlil ve
sonucunda önerisini de birlikte
getirendir.

Bilindigi gibi, yönetim
kuruluna önerilen arkadaslar
bugüne kadar odada çalisma
yapmis ve odaya katki koymus
arkadaslardir. Yeniüyeler genel
kurulda önerilerek ve kapali
yapilan oylama sonucunda
seçilmektedir.

Yeni seçilerek bu zorlu
görevi devralan arkadaslara
basari dilernek yerine, böyle
bir karalama ile onlari görev
süreleri boyunca huzursuz
etmek ne derece dogdudur,
düsündürücüdür.

Üyelerimizin odaya olan
ilgisizliginden ve bu sorunun
nasil çözülebilecegini düsünüp
çareler ararken, degerli
meslektaslarimizin böyle bir
önyargiya kapilmamalari ve
meslek odalarina sahip
çikmalari gerekir.

Yeni baskan ve yönetim
kurulu üyelerine basarilar.

Hülya Davulcu
Mimar

Meslektasimiz Hülya'nin
mektubu gibi mektuplara

ve özellikle sizin

"DEKLANSÖR
OLTANIZA"

ihtiyacimiz var. Çok
seslilik Sorunlari

paylasim Hepimizin
görevi. .. Fotograf ve

yazilarinizi bekliyoruz ...

YETKiLiLERiN....
DIKKATINE

Lelko,a 'da tarihe
taniklik etmi, olan

bu toplari ora ..
bura dagitanlari

ve tahrip
edilmesine göz

yumanlari

TOPA
TUTMAK

lazim ... Cumhurbaskanligi binasi yaninda Surlar üstünde tahribata ugrayan yüzlerce yillik
toplar .
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.
KEMERIZM

(Gazi Magusa Sosyal Konutlarinda"OT PARKI"

DEKLANSÖR OLTASI

PANCURizM

. Mimari Detaylarin besigi
GIRNE'de bu tabelanin altinda
ne güzel bir kemer var Ah!

bir bilseniz onu örten ise Eskiyi
korumasi ve yasatmasi gereken

bir kurum

Forografiar: Ezcan ÖZSOY

i

tim

in

ra
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Hasmet M. GÜRKAN
Serhan GAZiOGlU

S.G.: Vay; doktorum hos geldin!

H.M.G. : Hosbulduk aziz dostum.
Bu taraflarda isim vardi sana
ugramadan geçemedim.

S.G. : Sagolasin Doktorum; seni
görmekten her zaman mutlu
olurum. Ne içersin?

H.M.G. : Hade bir sütlü çay içeyim,
bir da cigara rica edeyim.

S.G. : Kolay St. Mark Arslanini
döktürdüm bir görüver.

H.M.G. : Hih hih hih! Valiahi bu

çocugun bu meraklari çok
hosuma gider. Nasil yaptin bu
isi?

S.G. : Adriyatik Deniz Yollarindan
sirketin ambleminin fotografini
istedik. Gönderdiler. Heykeltras
arkadasla birlikte önce alçidan

. yaptik sonra bronzdan
döktürdük.

H.M.G. : Mübarek çocuk
Venedikliler sendeki bu meragi
bilseler seni Venedige davet
ederler.

S.G. : Arasini bilmem ama ben
kendimi biraz daVenedikli kabul
ederim.

Avkiranlanndükkani

. MIMARCA - 22 •

Kütüphane Sokak

H.M.G. :Hih hih hih! Gel de bunu

bunlara anlat. Neysa çok
gonusmayayim; baska ne var
ne yok?

S.G. : Abi, malzemeler motorun
heybesinde bugün parlatma
isini yapalim.

H.M.G. :Yok azizim ben motordan
korkarim.

S.G. : Vazgeç doktorum, birçok
arkadas ayni seyi söyledi bir
defa denedikten sonra dönüp
motor satin aldi; ne den Aydin?

···M.A.Ö. : Çik çik çik! Bir tane da
degil iki tane aldik.

H.M.G. : Deme yahu! Hih hih hih!

S.G. : Hade gidelim. Seytanin
bacagini kiriver.

H.M.G.: Tamam ama yavas sür ne
olur ne olmaz.

S.G.: Korkmadoktorum, korktukça
sallaniriz, o zaman tehlikede

oluruz. Bak motorlaLefkosa'nin
havasini soluyarak degisik bir
zaman boyutu ile çevreyi izleme
olanagi bulacayik, rahat ol.

H.M.~.: Sen gene de dikkatli sür

guzum!

S.G. : Ayakçalara bas, tamam, hade
gidiyoruz.

(Minnosun firini yakinlarinda)

H.M.G. : Hih hih hih! Yahu bu is
hakikaten zevkliymis.

S.G, : Hep böyle olur zaten.

H.M.G. : Sen gene de yavas sür ne
olur ne olmaz.

S.G. : Tamam. iste geldik.

. H.M.G. : Motoru kenara çek
çarparlar marparlar allab.
korusun.

S.G. : Önce limonla kaba kiri bir

alayim, sonra polis ile parlatirik.

H.M.G. : Tamam, tamam.

S.G. : Yahu, adam ta Kanadadan
geliyor, Lefkosa'nin sur içi

merkezinin yerini ölçüp döküyor
ve merkezi belirten pirinç levhayi
Avkiranlarin dükkaninin

duvarina çakiyor. Eyida dükkan
sahipleri. adami dövmediler.
Olay basit görünüyor ama
etkileyici. Simdi Lefkosa'nin
göbeginde ikimiz duruyoruz.

•.•.•.M.A.Ö.:MehmetA. öncülay



Mimar Serhan GAZiOCkU

Daha bir yil dolmadan

Hasmet M. Gürkanin
ardindan bir baska
lefkosaliyi daha yitirdik.

Bana sorarsaniz avci deyisi ile
her tüfek tutan avci degildir,
lefkosa'da her dogan ve hatta
lefkosa'da her ömür tüketen,
lefkosa'li degildir. Gerek Hasr)1et
M. GÜRKAN gerekse Hizber
HiKMETAGAlAR Kibrisli
kimliklerinden daha

önce lefkosali iki özel
insandilar. Özeldirier,

çünkü biz lefkosa'da
yasayanlara lefko
sali olma kültürünün
zevkini tattirdilar. Bu

tadin dorugunday
ken, düsün haya
timiza girdikleri gibi
sessizce ancak bu.
kez aci bir burukluk

birakarak gidiver
diler. Halbuki daha

geçen gün Hasmet
bey bir grup gence

lapit~ri'yi gezdi
riyordu. Dün ise
Hizber bey musaila
tasinda yatan Hasmet
beyi, gözleriyasli,bize
anlatiyordu.

Dünya görüsleri
farkli olan bu iki

degerli ve birbirine dost
insanimizin farkli algilamatarla
dahi olsa ortak zevkleri ve ortak

acilari vardi. Herseyden önce her
ikisi de yasadiklari ülkeyi ve
insanlarini seviyorlardi. Ülkelerini
ve ülke insanlarini seven ve

sevdikleri için de hayatlarina son
verilen baska iki güzel insanin
kardesleriydiler. Toplumumuz
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öldürülen bu iki insanin yasini
tutma cesaretine ulasamadan,
onlarin acilarini, sosyal bir
utançmis gibi yillarca yürekle
rinde gizli tutarak Hasmet ve
Hizber beyler de göçüverdiler.

Hizber beyin yazilarina
bakildigi zaman milliyetçi,
maneviyatçi tarafinin güçlü
oldugu anlasilir. Yasami süre-

since taniyabildigim kadari ile ise
oldukça hümanist, laik ve
demokrattl. Kisaca tarihin

derinliklerinden gelmis manevi
yani güçlü aydin bir Kibris'li Türk
olarak tanidim ben onu.

Dostluklara önem verir yeni
dostluklar kurmakta zorluk

çekmez, yeni düsüncelere ise
saygiliydi.

Bulundugu ortamlarda
kendine has tavir, toplayici öneri
ve heybetli diyebilecegim fizigi
ile dikkat çekerdi. Güçlü bir bellek
ve duyarli bir gözlemle kaleme
aldigi nostaljik yani agir basan
ani nitelikli gazete yazilarini hep
zevkle okudum. Bu yazilarda
unuttugumuz ya da unut
tugumuzu sandigimiz bazi güzel

kokulari, renkleri,

tadiari, davranislari
hatirladik. Kimisine

özlem duyarken kimi
seylerden de, güncele
dönerken, utaniverir
olduk.

Tibbi gerekçeye
dayali olarak sünnet
olmasi gereken tanis
bir Rumun gizlice
sünnet olmasina yar
dimci olduklari için
sünnet olan Rumun

Hizber beyin ailesine
duydugu mutlulugun
bir müslüman kazan

mak bagnazligi ile
uzaktan yakindan
iliskisi yoktur. Türk ve
Rum esnaflarin geç
miste ortak yasamin
dogal tavri olarak
gelisen dostluklarinin
bozulmasinda dis

faktörlerden bahsederek yapma
saplantilarindan uzak ka
Iabilmistir. Hasmet Beyin
mezarina 1992 Martinda birlikte

çiçek koyarken ona "agabey,
kalem artik sende" demistim.
lefkosa mezarliginda simdi, iki
GÜRKANiki de HiKMETAGAlAR

yatmaktadir. Yüregimde isesevgi,
saygi, özlem ve burukluk.



Mimar Ekrem Z.BODAMY ALIZADE
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NEWS FROM THE UNION PA

THIS MONTH'S ISSUE P.P.5-10

Kadri FELLAHOGLU reports the re
cent activities and events of the Union.

4.The memories of author Hizber

Hikmetagalar, presented bySerhan

Gazioglu.

3.An imaginary chat with author

Hasmet Gurkan whO passed away

last year (presented by Serhan

Gazioglu).

Ezcan Özsoy presents the following:

THE CONSTRUCnON MATERIALS

AND LABOUR PRICES P28

STATISTICS . P27

The market research by Ekrem

Bodamyalizade on the current prices of
constructior:i materials and labour in

TRNC is presented.

SUMMARY IN ENGLISH P26

1.Thecriticisms made by the head of

the department of Architecture of

Eastern Mediterranean University

Prof. Feyyaz Erpi.

2.The letter by HUlya Davulcu an

swering the criticisms regarding
the election of the chamber's board

of administration.

The statistics of a number of recently

approved projects by the PROJECT

APPROVAL OFFICE are presented by
Emre Gunce.

ARCHITECTURAL DETAlLS P25

A number of details are proposed

and presented by Ekrem

Bodamyalizade.

W1TH THE READERS: V1EWPOINTS

AND SNAPSHOTS PP 20-21

PP. 18-19

P.P.11-17

PORTRAITS FROM

THE CHAMBER

PANEL

The consultant of the Chamber of

Architects istanbul Branch Dervis Parlak

made comparisons between N.Cyprus

and Turkeyand explained legislational

impacts of conservation. He also under

lined the strong relation between envi
ronmental conservation and human

rights ..

A panel discussion was organized
on conservation of natural and cultural

values within the Kyrenia conservation

plan. The President of the Chamber of

Architects istanbul Branch Oktay Ekinci

underlined the necessity of conserva

tion at urban scale. He suggested that

restoration of the historical buildings is

not sufficient to preserve the urban iden

tity. He added that the policies in other

sectors like transportation and tourism

should be in consistency with the con

servation policy in a country. Finally he

stated that inadequate conservation

policies cause cultural values to be col

lapsed and be compensated by other

foreign cultures.

Sergul Özdeger and Funda Yesilada

introuduce the architectural works by

Huseyin Inan and his approach to archi
tecture.

Ekrem Bodamyalizade and Ugur

Ulus review the works presented in the
1st National Exhibition of Architectural

Desing and Practice by the Cypriot çir

chitects, university students and Urban

Planning Department of N.Cyprus

1.Thenew board of administration of

the chamber consisits of the follow

ing architects:

Hasan Yücel (President)

Ezcan Özsoy (Secretary)

Tarkan Davulcu (Accountant)

Ekrem Bodamyalizade (Member)

Ugur Ulus (Member)

Kozan Uzunoglu (Acting Member)

Ertian Onuralp (Acting Member)

2.Following the death of Ahmed

V.Behaeddin. a funeral Ceremony

was organized where Hasan Yücel,

Tamer Gazioglu and Hakki Atun

3.A talk was held by Dr. Hüseyin

Atesin on the works of Architect

Hassan Fathy on April the 29th.

4.An interview was held with Necdet

Turgay in the chamber on May the
13th.

PRESIDENT'S FOREWORD P.1

NEWS FROM THE CHAMBER

P.P.2-3

Yesim FERiDUN M.Sc.
(Town Planning)

Ezcan Özsoy reports the following
events and activities:

The recently elected president of the
chamber Hasan Yücel declares that

Mimarca will continue to be published

monthyl as it was. He expresses his
concerns about the loss of Ahmed

V.Baheaddin who was the first member

of the chamber. He reviews the 1st

National Exhibition of Architectural De

sign and Practice which was opened on

April the 3rd. He finally informs about

the committe which was set up to orga

nize the practical training of architec

ture in N. Cyprus. He also writes about

the studies on the architectural com pe

tition of traditional Cypriot buildings

which is gOing to be anounced soon.
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KAYNAK: K.KT,C,Ulastirma Bayndirlik ve Turizm Bakanligi
Planlama ve Insaat Dairesi Müdürlügü, 1/2/1993

ARTDESIGN

iNSAA T BOY ALARi: OTO BOYALARI 

MOBiLYA CiLALARI VE YENi BiR ÜRÜN OLAN

Y'i" i·",IMir~~,i"iti"h,digi il,
pOIFster (yag esasli) FIyatli kalin hazir sivanin

is degisik rengi ilc satisina hasladik,
Tüm mimar ve mühendislere duyurulur.

Türkiyc'dc S yildizli liir çok otclin kullandigi
su ilc çözülmcycn kauçuk csasli hir üründür.

Tel: Girne 52198·54519 Fax: 51185 Tel Lefk?sa: 81_~~~

O~~OSATlNAI,.MA
GEREÇLERIN ADI

BRMIYERI FIATi

Siler

Kilo 10lsbasnda 25,000
Stokko Toz (Üstübeç)

Kilolsbasnda 2,200
Boya Macunu

Kilolsbasnda 18,000
Emulsion Boya Beyaz (plastik Boya)

3,5Kg,lsbasnda 52,000
Plastik Boya Renklendiricisi

1/6G1'lsbasnda 12,000
Yagliboya

Galon Kilo lsbasnda75,000
Yagli boya Undereaat

Galon Kilo lsbasnda65,000
Demir astan

Galon Kilo lsbasnda70,000
Vernik Cila

Galon Kilo lsbasnda58,000
Döseme Cilasi 4

GLlsbasnda 95,000
Dis Cephe Boyasi

25 Kilolsbasnda335.000
Solingo

GL. Kg.lsbasnda 84,000
Cam Macunu

Kg,lsbasinda 7,000
Katranh Kagit 20mt

Rulelsbasnda 40,000
Ahsap astar

Kilolsbasnda 20,000
Parke Cilasi !'\uya mukavim

GL.lsbasnda 95,000

F : CAM VE BENZERI GEREÇLERi:
Normal düz cam 2mm

m'lsbasnde 42,900
Normal düz cam 3mm

m'lsbasinda 43,100
Normal düz cam ·4mm

m'lsbasnda 50.700
Normal düz cam 5mm

m'lsbasnda 80,000
Buzlu cam 4mm

m'lsbasnda 44,800
Renkli cam 4mm

m'lsbasnda r.O,OOO
Mat cam 4 mm

m'lsbasnda 62,000
Mat cam 5mm

m'lsbasnda 89,000
Telli cam

m'lsbasnda 133,000
Ayna

m'lsbasnda103.000

G : DIGER GEREÇLER:
Formika 4'x8'x1mm

Adel132,000
Sert Seloteks 4'x8'

Adet33,900
Onduine

Adetlsbasnda 37,000
Onduine Mahya

Kg,lsbasnda 15,000
P.v.C.Ozel Yapishricisi

Kg.lsbasnda
Parke Tutkali

Kg,lsbasnda 33,000
Ahsap Tutkab

Kg.lsbasnda 7,230
Çekomaslik

Tüplsbasnda 15,000
Atermit 93x250

Adetlsbasnda 94,000

H : DOGRAMA MADENI AKSAM :
Kapi Dograma Madeni AksamGömme I,kapi kiidi (Yale)

Adetlsbasnda 42,000
lsviçi Kilt

Adellsbasnda 146,000
Elmali Kiit

Adetlsbasnda 79,000
Mentese 95x55 24 Adet

Adetlsbasnda 2,200
Mentese 110x55 24 Adet

Adetlsbasnda 2,660
Çarpma Mentese (Çilli)

Adetlsbasnda 32,650
Kapi Stobu lLastik)

Adetlsbasnda 4,650
KaplSlobu (Sustali)

Adetlsbasnda 31,000
Spanyolet gömme

Adetlsbasnda 50,000
Spanyolet Kalkanli

Adetlsbasnda 27,700
Serit Mentese

Adetlsbasinda 32,300
Kol Demiri

Adetlsbasnda 900
Dolap Kildi

Adetlsbasnda 10,000
Dolap EI

Adetlsbasnda1,95lJ.25,000
Çrt-çrt

Adetlsbasnda 2,300
Pekicik

Adetlsbasnda 3,450

i: YANiCi MADDELER:
L.Mazot

Galon11,000
2 Tpmiz :lillYd :1

Galon11,000
~{,U('n.w,

Galon1!1,OO(J

TAYF
LTD..

lTi
trtmetal

~
STANDOX

AUTOlACI\

GEREÇLERiN ADI
~~~ISATINAI,.MA

FIATi
YERI

A: ESAS iNSAAT GEREÇLERI Blokai tasi (toplama)

m'lsbasnda110,000
Sa" Tas IBuri lasi)

m'isbasnda 125,000
Dag çakili

m'isbasnda 100,000
Dag Kumu

m'isbasnda 100,000
Ince Kum 13.el için)

m'isbasnda 100,000

Portiand Çimento

Tonisbasnda562,000
Beyaz Çimento

Torbaisbasnda 65,000
Fayans Çimentosu

Kg.isbasnda 1,080
Oelkl Tugla (10x20x30)

AdetFabrikada 1,500
Kireç Torba

m'Fabrikada 18,000
Marsilya Tipi Kiremit

Adetisbasnda 3,450
Marsilya Tipi Mahya

Adetisbasnda 5,500
Belon Brikel (10x20x40cm)

Adelisbasnda 1,600
Beton Briket 120x20x40cm)

Adetisbasnda 2,200
Beton Briket i15x20x40cm)

Adetisbasnda 2,000
Beton Briket Kaset m2 16

Adetlsbainda 2,500

B : AHSAP iNSAAT GEREÇLERi
Dogramalik Kereste (I.SI"'111isveç)

m'lsbasnda3,093,156
Dogramalik Keresi'e (II.Sni! Isveç)

m3lsbasnda2,478,762
KaliplikKereste (Romanya)

m3lsbasnda2,221,705
Oksa Kereste

m3lsbasnda4,307,820
Meranti Kereste

m3lsbasnda4060650
Mahon Kereste

m3lsbasnda9,215,910
Parke Kay., masil

m2lsbasnda268,000
Parke Mese Mozaik Lama

m2lsbasnd~198,000
Mahogani Konlroplak (90x215x4mm)

Ade!lsbasnda 67,900
Meranti Konroplak (90x220x4mm)

Adellsbasnda 44,100
Saman Blagaj (4'x8'x8mm)

Adetlsbasnda 55,100
Saman Blagai (6'x8'x16mm)

Adetlsbasnda 89,300
Saman Blagai (6'x8'xI8mm)

Adetlsbasnda101,000
Mahogani Kapli Saman Blagaj (4'x8'xI8mm)

Adetlsbasnda221,000
Mahogani Kapli Saman Blagaj 14'x8'xI6mm)

Adetlsbasnda213,000
Mahogani Kapli Saman Blagaj (4 'x8'xI2mm)

Adetlsbasnda199,000
ÇrtaliBlagaj (4'x8'xI8mm)

Adetlsbasnda239,000
ÇrtaliBlagai 14'x8'x18mm)

Adellsbasnda362,000
Meranti Kapli Saman Blagai 14'x8'xI8mm)

Adetlsbasnda210,000

C : MADENi GEREÇLER
Belanarme Demiri 1/6mm

Tonlsbasnda5,500,000
Betonarme Demiri 102-26mm)

Tonlsbasnda3,500,000
Belanarme Demiri (08"'1 Omm)

Tonlsbasnda3.500,000
Içi bos boru ilxI cmx6ml)

Adetlsbasnda 17,000
Içi bos boru 12xl cmx6ml)

Adetlsbasnda 22,000
Içi bos boru (2x2cmx6ml)

Adetlsbasnda 26,500
Içi bos boru 14x4cmx6ml)

Adetlsbasnda 57,000
Içi bos boru 15x5cmx6mt)

Adetlsbasnda 79,500
Içi bos boru (4x2cmx6ml)

Adetlsbasnda 41,300
Içi bos boru (10x4cmx6ml)

Adetlsbasnda200,000
Içi bos boru (4x8cmx6ml)

Adetlsbasnda149,000
Içibos boru (8'x8'x6ml)

Adetlsbasnda230,000
Z Demiri (Kasa) ltx20'

Adetlsbasnda130,000
Z Demiriil'x20')

Adetlsbasnda130,000
T Demiri (1 'x20')

Adetlsbasnda130,000
Düz siyah saç (1.00m2.00mxl mm)

Adetlsbasnda 89,000
Düz siyah saç i1.00m2.00mxl.5mm)

Adetlsbasnda135,000
Düz siyah saç ( 1.00m2.00mxO. 75mm)

Adetlsbasnda 76,000
Düz siyah saç (1.00m2.00mx2.5mm)

Adetlsbasnda178,000
Galvanize düz saç 1mx2mxl mm

Adetlsbasnda137,800
Galvanize düz 5~Ç lmx2mxl.5mm

Adetlsbasnda160,000
Galvanize düz saç 1mx2mx2mm

Adetlsbasnda263,000
Galvanize düz saç 1x2xO.50mm

AdetIsbas nda 81,000
Galvanize oluklu saç (genislgi 3m)

Ayaklsbasnda 8,500
Galvanize Tel

Kg.lsbasnda 9,500
Galvanize Tel Örgü (Paralk Te~) (20mtx41

Rulolsbasnda198,000
Galvanize Tel Örgü (Paralk Tel) (20mtx5')

RuLolsbasnda239,000
Galvanize Tel Örgü lParaik Tel) (20mtx6')

Rulolsbasnda284,000
Techizat Baglama Tel

Kg.lsbasnda 12,577
Çivi

Kg.lsbasnda 8.300
Çinko Çivisi

Kg.lsbasnda17,20lJ.6O,OOO
Ahsap Vidasi

Paketlsbasnda 15,000
lig-Zag

Kg.lsbasnda 31,200
Aleminyum Profil

Kg.lsbasnda 35,000

D : KAPLAMA GEREÇLERI
Beyaz Karolayans 15x15xO.6cm beyaz

Adetlsbasnda 50,000
Karotayans renkli 5x15 desenli

Adetlsbasnda 60,000
Karasaramik 10x20

Adetlsbasnda 60,000
Karoseramik 40x40 parlak siyah

m'lsbasnda 55,000
Karaseramik 40x40 mat siyah

m'lsbasnda 50,000
Karaseramik 40x40 parlak beyaz

m'lsbasnda 60,000
Karaseramik 40x40 mat beyaz

m'lsbasnda 55,000
Karaseramik Süpürge Ik

Metrelsbasnda 9,500
Karaseramik Basamak parlak

Metrelsbasnda 72,000
Karaseramik Denizik parlak

Metrelsbasnda 62,000
Marmarina 40x40cm

Metrelsbasnda140,000
Marmarina Süpürgelik

Metrelsbasnda 17,500
Marmarina Basamak

Metrelsbasnda154,000
Marmarina Denizlik

m'lsbasnda143,000
Karaplastik 1.6mm

m'lsbasnda 40,000
Plastik Süpürgelk

Metrelsbasnda 20,000
Halillekse

m'lsbasnda40,000-165,000
Alçi

Torbalsbasnda 9,500
Santeks

m'lsbasnda 25,000
MermerTozu

Torbalsbasnda 8,500

E : BOYA CiLA VE iZOLASYON GEREÇLERI
Boya Yagi

Kilolsbasnda 18,740
Tiner

Kilolsbasnda 16,600
Nell

Kilolsbasnda 15,100
Zimpara Kagidi

Metrei,basnda 7,000

MIMARCA
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Insaat Malzemeleri - Construction Materials

EREL PRODUCTION LTD.

i~p..
:". .,.. ... '",'

i

Lt~.y". ~.~~."

* HAFiFTiR

* iYi iZOLASYON SAGLAR

* TAM ÖLÇÜLÜ VE DÜZGÜN SEKliYLE
DUVARCI USTALARiNiN DOSTUDUR

* KAliN siVA GEREKTiRMEZ, SiNAYA
GEREKSiz YÜK GETiRMEZ

KKTC'DE MODERN TEKNOLOJi iLE
•.•.

ÜRETiLEN TUGLA YALNiZ EREL TUGLA'DIR

GÖNYELi

GÖÇMENKÖY
MAGUSA
GiRNE

: 020-32528
: 020-35957

: 036-63232
: 081-52996

Fabrika
Merkez

IMPORTERS & D1STRIBUTERS
OF TIMBER * SHEET MATERIALS *
RE-BARS * STEEL SHEETS * BEAMS *
PIPES * SANITARYWARE * HARDWARE *
BRICKS * OTHER BUILDlNG MATERIALS *

ART DESIGN

•

DENIZ PLAZA '
IIBÜYÜK MAGAZAII

KiTAP VE KIRTASiYE

iHTiYAÇLARiNIZ içiN

"ERisEBiLECEGiNiZ KADAR YAKIN"

SEHIT ECVET YUSUF CADDESI
YENIsEHIR - LEFKOSA

TEL: 74926

ART DESIGN



PVC PAN C U R = çA GO A S GUZ E LLl K

~inID

..
PVC PANCUR SISTEMI

• Daha hafif ve zarif.

• Daha çok yalitim olanagi saglar.

• Leke - kir - toz tutmaz.

• Temizligi basit ve kolaydir.
(Deterjanli su ile silindigi zaman ilk
günkü parlakligini alir.)

• iklim ve hava sartlarindan etkilenmez.
(Sismez - çatlamaz - paslanmaz - boya
istemez.)

• Ömrü binanin ömrü kadardir.

• Pancur yatagi birakilmis kapi ve
pencere kasasina takilabildigi gibi dar
kasaya veya kasasi olmayan kapi ve
pencereye de kolaylikla uygulanabilir ..

• Yukariya açilabildigi gibi öne dogru da
açilabilir.

A YRiCA HER TÜRLÜ ALUMiNYUM DOGRAMA, ALUMiNYUM

PANCUR VE ROLLING SHUTTER iSLERi DE TiTZLiKLE YAPiLiR.

OKALP
PANCUR

11, Mehmet Ali Görmüs Sokak LEFKOSA Tel
Dizilip 8asildigi Yer Kema Matbaacilik Sirketi Limited

75634 - 75499

,ART DESIGN


