
Yönetim kurulu olarak bu yil çalisma programi
mizi belirlerken sorunlarimizin çözümü yaninda,
agirlikli olarak meslek içi egitim konusunu günde
me getirmeyi ve çalismalarimizi bu yönde yogunlas
tirmayi hedefledik. ..

Bu çalismalarin ilk ayagi olarak "Mimarea söyle
si/er" dizisini baslattik. Burada amacimiz söylesiye
konuk olarak katilan mimarin, mimari düsünce yapi
sini ve buna bagli olarak yaratilani tanitmak ve tar
tisma platformu olusturmaktir ... Çünkü inaniyoruz
ki birbirimizden ögrenecegimiz çok sey vardir ve bu
nun da yolu kendi aramizda gelistirecegimiz iyi ni
yetli "elestiri - özelestiri" ortamindan geçmektedir ...
Mimar Necdet Turgay'la baslayan ve Dr.Hüseyin
Atesin'le devam eden bu "Mimarea söylesi/el' ger
çekten basarili olmus ve bu çalismalarin devami ko
nusunda bizleri cesaretlendirmistir. Her iki arkadasi
miza da buradan tesekkür etmek isterim ...

Egitim konusunda gerçeklestirmeyi düsündügü
müz diger bir etkinlik de Kibris'taki mimarlik egiti
mi veren üniversitelerin ögretim görevlilerinin uz
manlik alanlarina göre verecekleri seminerler dizisi
ni baslatmaktir. Buna paralelolarak doktora ve mas
ter çalismalari yapan veya herhangi bir konuda aras
tirmasi bulunan üyelerimizin tezlerini odamizda siz
lere aktarmak arLusundayiz... Buna ilk örnek olarak
Dr. Hüseyin Atesin'in "Çamura Ruh Veren Mimar
Hasan Fethi" baslikli, zevkle izlenen konferansini
verebiliriz ...

Bu arada üniversitelerin mimarlik bölümü ögren
cilerinin dönem çalismalarinin degerlendirildigi jüri
lere, düsünce zenginligi katmak ve ülkemizdeki mi
marlik pratigini aktarmak açisindan üyelerimizin de
jürilerde yeralmasi konusundaki yönetim kurulumu
zun görüsünü, üniversitelerle odamiz arasinda var
olan iyi iliskiler içerisinde - dogru yöntemleri sapta
yarak - hayata geçirebilecegimizi umuyoruz.

Ön duyurusunu geçen sayimizda yaptigimiz "Kal
kinma Bankasi ve Ma/iye Bakanligi Ek Binalan Mi
mari Proje Yansmasi" için jüri çalismalarini tamam
lamis bulunmaktadir. Bu noktada görevartik biz mi
marlara düsmektedir. Yillardir yarisma olgusunu ül
kemizde yayginlastirma mücadelesini veren odami
zin bu konudaki hakliliginin yarisma sonucu ile bir
likte yetkililerce daha iyi anlasilacagindan hiç kus
kumuz yoktur ...

Üzerinde önemle durulmasi gereken bir baska
sorun ise, son zamanlarda ülkemizde yayginlasan
"Yurt disindan proje ithali" konusudur. Giderek ku
rumsallasma noktasina varan bu olayda isverenler
kadar bu projelere imza veren biz mimarlarin da pa
yi vardir. Disa yönelik proje arayislarinin nedenleri
ni ve bu sorunun çözüm yollarini muhakkak bulmak
zorundayiz. Ilk gerçeklestirecegimiz sohbet toplanti
sinin konusu bu olacaktir ... Sizlerden gelecek çö
züm önerileri ile birlikte bu sorunu asacagimiza ina
niyoruz.
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Mimar Ezcan ÖZSOY
Mimarlar Odasi Sekreteri ODAHABERLERi

,•

ruw/!,rajlar : E/can ULSUY

Degerli Üyeler,
Oda yönetim kurulumuz 27 Nisan

- 27 Haziran 1993 dönemi içerisinde
6 kez toplanmistir.
• Ülkemizde eksikligi hissedilen" In
saai SeICIÖrÜiçin Çizimlerk Ingilizce-AI
manca Teknik Terimler SözlügÜ"nün ba
silmasina karar verildi. Kitabin oda
üyelerimize ve Üniversite ögrencileri
ne 100,OOOTLkarsiliginda satilmasi
na karar verildi.

• "h/imaTCa Söylesi" adiyla baslati
lan bir söylesi dizisinin ilk konugu 13
Mayis 1993'te Necdet Turgay idi. Nej
det Turgay mimarlik yasami süresin
ce tasanm ve uygulamada karsilastigi
sonmlan ve duygulanm üyelere slayt
gösterimi ile sundu. Mimarca söylesi
lerin ikincisinin Dr. Hüseyin M. Ate
sin'le yapilmasi planlandi.
• 5 Haziran 1993 "Dünya Çevre Gü

nü" dolayisi ile bir bildiri yayinlanma
si kararlastinidi.

• 1 Temmuz 1993 "Dünya Mimarlik
Günü" basin bildirisi yayinlanmasi ve
3 Temmuz 1993 tarihinde Çatal
köy'de "Olive Tree" Tatil Köyünde bir
Balo düzenlenmesi kararlastinidi.

• 20 Mayis 1993 tarihinde geçtigi
miz ay kaybettigimiz üyemiz Ahmet
V. Bahaeddin için bir am gecesi dü
zenlenmesi kararlastinidi.
• Yönetim Kurulumuzca KKTC
Meclis Baskam ve üyemiz Sn. Hakki KKTC· MedlS 8,:1",/f1/ I/akki .1/VN'u :iyaret eiiik

ATUN'a bir nezaket ziyareti yapilmis- ILL)-
tir. ~ "-~
• KTMMOB'ye bilgisayar alirm ile n ·~~ ÇiKTi
ilgili olarak çalismalanm sürdüren ko- i-l> .~'t~ ~
miteye Yönetim Kurulu üyemiz Ugur iA)O <I}t~ # ~~
U. Dagli atanmistir. #.1 V~ OC~' Q~p
• Amtlar Yüksek Kurulu KTMMOB ~ Gf#, .<.~~ ~ ~ ..
te~il~isi. olarak ~ha .önceki üyemiz #.7:'-~ #•.•.f~ q'~~ # Ob .
Huseyin Inan'in gorevine devam et- ~j -A)o #<~C<.~ '-1""-;
mesine karar verildi. ~ V/p ~ V ~
• Birlesmis Milletler Göçmenler.l" ~ ~ ~ ~ #nLA )-Yüksek Komiserligi UNHCR'in spon- ~{u # J ~'" i-#.1 V
sörlügünde Rum Mimarlar Birligi ~le ~eC'8~.b~ l:A~ ~LL.
birlikte yürütülen "Kibris Geleneksel In- Po :Jh. -:~'<1~p ~#}L.. OC '7AA )-
saat Malzemeleri ve Teknikleri" konulu '.li li.~V.lC~~'/) oc ~~ ~ ~'1~vn
ortak proje ile program geregince Ut{h { O.h <.~~ '- ~
UNHCR'in Lefkosa Havaalamndaki LJ 'Ue~~'.bJ/j - ~ c\ •~'"
Merkezinde projenin teknik kurul üye- h:::i rr...... ~S ~"~4t\r QiO·
si Dr. Hüseyin Atesin tarafindan bir ..•.("r '-/ .(~C'. ' ~#' •
konferans verildi. Program çerçevesin- ./J.l{h :Jh.~ ~.(. 1'-; "-

de Rum kesiminde yapilan inceleme ~ ·.••~V.lSh.... V,.....O·.gezilerinde Limasol-Baf kasabalan ..•~S Ui
ile Lefkara' Askas ve Loufu köyleri zi- e.t\r.
y.~retedildi. Yörelerin M~m:irive Kül- Ot))
turel yapilan hakkinda bilgi alindi. MIMARLAR ODASiNDA SATiLMAKTADiR 'SeliTEL: 71677 85210 Fax: 85151
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ArasllIma kajilemiz LimasulHelediye

Mühendisinden kent hakkinda hilJ?i
alirken.

Fotograflar: Ezx:an ÖZSOY

A,.~timia kafilemiz Bafta

Birlesmis Milletler Göçmenler Yüksek
Komiseriigi (UNHCR) sponsöriügünde

YÜlÜtülen "KIBRIS GELENEKSEL
INSAAT TEKNIKLERI VE
MALZEMELERI" proje çalismaHndan
gölÜntüler
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iMiMARi PROJEYARiSMA DUYURUSU i

EKONOMi VE MALiYE BAKANllGI, BAKANliK DAiRELERi
VE KALKiNMA BANKASI

YENi BiNA PROJE YARiSMASi'

Yarisma Lefkosa'da Kösklüçiftlik Mahallesinde Blok A Varaka Harita XXI/ 38.5. LV293 No'lu parsel
(yikilmis olan eski Buzhane Binasinin yerO içerisinde Ekonomi ve Maliye Bakanligi, Bakanlik Daireleri ve
Kalkinma Bankasi yeni Bina Projesi yapilmasidir.

Yarisma biçimi serbest Ulusal ve tek kademelidir. Yarisma 12 Temmuz 1993 tarihinde baslayip 11 Ekim
1993 tarihinde saat sabah 10.00 ile 14.00 arasi sona erecektir.

JÜRi ÜYELERi

Asli ÜYELER.

Sevim Altan (Mim.Y. Müh.)

F. Deniz Nereli (Y. Mimar.)
Ezel Resat (DIPL. ARCH. R.I.B.A.) Mimar
Adem Angi (Mim. Y. Müh.)
Salim Mirata B.Sc. (Eng) M.I.C.E., C.E

YEDEKÜYE.

Ertan ince. (ins. Müh.)

ÖDÜLLER.

1. ci ödül
2. ci ödül
3. cü ödül

Mansiyon
Mansiyon

30,000,000 TL
25,000,000 TL
20,000,000 TL

10,000,000 TL
10,000,000 TL

RAPÖRTÖRLER.

Tulin Koyuncu (Mimar)
Ergün Kiraç (ins. Y. Müh.)

DANISMAN ÜYELER

Erbil Güman (Mim. Y. Müh.)

Doç.Dr. Erdal Aksugür (Mim. Y. Müh.)

Yarisma kosullari ve sartnamesi mesai saatleri içerisinde KT.M.M.O. Birligi sekreterliginden, gelirler
Dairesine yatirilacak 250,000 TL makbuz ibraz edilerek temin edilebilir.

Yarisma KT.M.M.O. Birligi 1980 Mimarlik Mühendislik Proje yarismalari Yönetmeligi kurallar çerçevesinde
olacaktir.
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...
ULKEMIZ
DOGAL VARLIKLARIYLA
KÜLTÜR MiRASIYLA
siziN - BiziM - HEPiMiziNDiR.

TEMMUZ 19'
'A MiMARliK
ASINBiLDiRi

KORUYALiM

ÜLKESEL FIzIK PLANLARI VE
IMAR PLANLARININ HAYATA
GEçIRILMESI, ÜLKEMIZDE KÜL
TÜR MIRASINA SAYGILI ÇA(i
DAS MIMARI YARA TMA K AZMIN
DE OLAN TÜM MIMARLARIN
BEKLENTISIDIR.

Dünya Mimarlar Birligi'nin Mi
marlik Mesleginin güçlendirilmesi
programi içinde 1986 yilindan beri
her yil 1 Temmuzun "Dünya Mimar
lik Günü" olarak kutlandigi bu günde
tüm dünyada çevre, kültür gibi sorun
larla mimarligin içiçeligi irdelenirken
Mimarligin ve Mimarin insan ve top
lum karsisindaki sorumlulugu yeni b0
yutlar kazanmaktadir.

Bu anlamda Mimar, kentlesme sü
recinde insanlara ve topluma modem
bir sosyal yapi organizasyonu içinde
yer almanin, çok yönlü sorunlarini ve
çözüm yöntemlerini göstermek, yeni
çevresel degerleri kültürel süreklilik
içinde benimsetmek, yasama mekan
larinin olusmasinda, geçmisten gelen
degerlerle gelecege yönelik çagdas
degerlerin bagdasmasini saglayacak
tanimlama ve çözümlemeleri ilgili
toplum kesimleri ile birlikte, kablim
ci bir anlayisla saglamaya çalismak
durumundadir.

Mimarlara bu anlamda sorumluluk
lar düserken, Üikemizde saglikli fizik
sel çevrelerin biçimlendirilmesinde
Mimarlara yön verecek yasalarin top
lumun çikarlarina yönelik olarak çag
daslasbrilmasi, ülkesel fizik planlari
ve imar planlarinin hayata geçirilme
si, ülkemizde kültür mirasina saygili
çagdas mimari yaratmak azminde
olan tüm Mimarlimn beklentisidir.

MIMARLAR ODASi

"ÇEVRE KORUMASI IçIN TAS
OCAKIARINDA UYGULANAN SIS
TEM TERK EDILMELIDIR"

"HAZIR BETON CAzIp HALE
GETIRlLIp TESVIK EDILMELI
DIR"

Tas Ocaklarinda günümüzde uygu
lanan "GALERI PATLATMA" siste
mi gerek dogal çevre, gerek dogal
çevre, gerekse yeralb jeolojik yapisi
için büyük tehlikeler ve olumsuzluk
lar içermektedir. Patlatma esnasinda
gerek yeraltinda olusan sarsinb, ge
rek büyük oranda patlayicinin insaat
malzemesine dahilolmasi ve ortaya
çikan büyük miktarda toz çevre ve bit
ki örtüsünü sürekli olarak tehdit et
mektedir. Bu nedenle belirli bir geçis
süresi göz önünde bulundurularak çev
re açisindan daha elverisli bir sistem
olan "TERASLAMA" sistemine geçil
meli, tesislerde toz emici vakum siste
minin olusturulmasi kesinlikle zorun
lu kilinmalidir.

Bu arada ülkemizde hazir betonun
tesvik edilip ve cazip hale getirilmesi
için ilgili merciler somut girisimlerde
bulunmalidir. çagdasligin geregi
olan böyle bir sistem yol ve sokaklari
mizi gereginden fazla kum çakil yigin
lari, çimento kiigidi ve döküntülerin
den arindirip çevre temizligine katki
yaparken, kalite denetimi açisindan
da büyük yararlari olacagi süphesiz
dir. çevre açisindan önemli küçüm
senmeyen bu iki konuda yetkilileri
uyarip gerekli girisimleri baslatmala
rini talep ederken, biz insaat mühen
disleri olarak da her zaman için üzeri
mize düseni yapmaya hazir oldugumu
zu gerek ilgilere, gerek kamu oyuna
saygi ile duyururuz.

INSAAT MÜHENDISLERI
ODASi

MIMARLAR ODASi

ÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BASiN BiLDiRiLERi

KKTC'DE YASANMAKTA OLAN
ÇARPIKLIKIARA SON VERILME
MESI HALINDE, DO(iAL VE KÜL
TÜREL DE(iERLER TEK TEK YOK
OLACAKTIR.

Gelismekte olan her Üikenin yasan
digi çarpikliklarin KKTC' de de yasan
makta oldugu bir gerçektir. Bu çarpik
liklara son verilmemesi halinde, do
gal ve kültürel degerler tek tek yok
olacakbr.

Dogal ve kültürel mirasimizi gele
cek nesillere aktarabilmek için gerek
li bilincin sadece belirli günlerde de
gil her zaman gelistirilesi yönünde ça
ba safredilmelidir.

Mimarlar Odasi olarak çevre bilin
cinin topluma asilmasi ve bu yolla
"Yasanasi bir Dünya" yaratilmasi yö
nündeki kavgamiz yilmadan sürdürüle
cektir.

KTMMO Birligi Genel Baskani
miz Tamer Gazioglu 5 Haziran Dün
ya çevre Günü nedeni ile yayinladigi
basin bildirisinde özet olarak;

* çevre korumaciliginin tüm top
lumlarin, bunun da ötesinde bugünün
ve yarinin insanliginin yasamini ilgi
lendirdiginin bilincinde olunmasi,

* çevrenin korumasi için devlet or
ganlari da dahilolmak üzere her ku
rulus ve kisiye ciddi görevler düstügü
nün hiç bir zaman akildan çikarilma
masi,

* Öncelikle halkimizin çevre konu
sunda belli bir bilinçlenme düzeyine
ve duyarliliga ulasmasi gerektigine
degindi.

Bildiride aynca,

* çevre sorularina sahip çikabilen
bir toplumun, bu duyarligini seçtigi
temsilcileri araciligi demokratik kitle
örgütlerine, siyasi partilere ve ilgili
devlet organlarina yansitabilecegi,
belli baski unsuru olarak düsünceleri
ni hayata geçirmeyi kismen de olsa
basarabilecegi,

* HalkimiZl çevre konusunda bi
linçlendirmenin en basta devletin ilgi
li kuruluslarina, egitim kurumlarina
basin ve yayin organlarina, konu ile il
gili faaliyetlerde bulunan örgütlere
düstügü vurgulanmaktadir.
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görüs ortaya koymamiz karari alindi. Fe
derasyonu savunan toplumumuzu görüs
melerin içerW ile bilgilendirme, toplumla
rarasi yumusama, yakinlasma ve Birles
mis Milletler kararlarini benimsedWrnizi
içeren bir basin açikla.•iasini ileriki gün
lerde yapmamiz karari alindi.

• Serbest:

KTMMOB organlarinda görevli üyeler
ve oda yönetim kurulu üyelerimizin bir
birlerini tanima amacina yönelik
30.6.1993'de saat 20.00'de bir toplanti dü
zenleme karari almistir.

• "Bilgisayar Mühendisleri Odasi" kurul
masi ile ilgiliolarak 5 Bilgisayar Mühendi·
sinin yapmis oldu~u basvuru konusundp.
E.M.O., Bilisim Kurulu üyelerinin görüs
leri din lendi.

• Bilgisayar Mühendislerinin Üye sayisi
nin ~i nedeni ilc çikabilecek sorunlar
belirtildi.

• Diger ülkelerdeki örgütlenmelerde Bil
gisayarcilarin Elektronik Mühendisieri ilc
ayni çati altinda örgütlenmektc olduklari
belirtildi. Bunun, yazilim ve donanimin
birlikte ele alinmasini' mümkün kild®
için, birarada daha yararli çalismalar yapi
labilece~e de~ildi.

• Bu asamada Bilgisayar Mühendisleri
nin E.M.O. çatisi altinda örgütlenmeleri
nin toplumumuzdaki bilgisayar uygulama
larini daha etkin olarak düzenlcyebilece~
savunuldu.

• Yönetim Kurulu Üyelerimiz a~a ka
vusmasini istedikleri sorulari, E.M.O., Bi
lisim Kurulu Üyelerine yönelttilcr.

• Konunun daha da aydinliga kavusmasi
için Oda kurmak amaci ile Bir~imize bas
vuruda bulunan Bilgisayar Mühendisleri
nin gelecek toplantida dinlenmesi karari
alindi.

• Bazi teknik konulari görüsmek için
randevu istenen Bakanliklardan olumlu

yanit alind® takdirde, Odalarin günde
me girmesini istedikleri konulari Bir~
YAZiLi olarak bildirmeleri karari alin
mistir.

• E.M.O. Yetki Kurulu Üyelerinden
Sn. Özer BERKEM'den ada disina yer
lesmesi nedeni ile bosalan yere KIB
TEK'te görevli Planlama Sube Amiri Ha
san ÖZDAMAR'in atanmasina karar ve
rilmistir.

• ABD Büyükelçisi Robert Lamb bir~
mizi bir ziyaret yapmis olup Kibris soru
nu ile ilgili açiklayicibilgiler verildi Yöne
tim Kurulu Üyelerinin de katildigi toplan
tiya tüm sormus oldu~nuz sorulari yanit
ladi.

Saygilarimla.

2,800,000 TL %8
8,750,000 TL %25
8,750,000 TL %25
5,250,000 TL % 15
3,500,000 TL % 10
2,450,000 TL %7

700,000 TL %2
700,000 TL %2
700,000 TL %2
700,000 TL %2
700,000 TL %2

TOPLAM 35,000,000 TL

• Sayistay Baskani Sn. Nail ATALA Y'in
"Yayla Sulama Projesi" ile olarak BirIW
mizden talep ettW Teknik Raporun hazir
lanmasi için baslatilmis ve gelistirilmis te
maslar hakkinda Yönetim Kuruluna bilgi
aktarildi. Arastirma yapacak Teknik Ko
mitenin Dr. Hüseyin Gökçekus ve Hasan
Güralp'tan olusturulmasi karari alinmis
tir.

Oda Katki Oranlari:

KTMMOB
Mimarlar Odasi
Insaat Müh.Odasi
Elektrik Müh. Odasi
Makine Müh. Odasi
Ziraat Müh. Odasi

Kimya Müh. Odasi
Sehir Plancilari Odasi
Mad.,Met.,JeoL.Müh.O
Orman Müh. Odasi
Meteoroloji Müh. O.

-
• KTMMOB Baskanligina acil konular
ile ilgili olarak karar vermek görüs belirt
mek için, Yönetim Kuruluna sonrasinda
bilgi vermek kaydi ile yetki verilmesi ka
rarlastirilmistir.

• Vize islemi uygulayan Odalarimizin Vi
ze gelirlerinin % 15'inin KTMMOB'ye ak
tarilmasi uygulamasinin EMO tarafindan
da ayni çerçevede uygulanmasi karari
alinmistir .

• Bes Bilgisayar Mühendisinin Bir~i
ze yazili olarak yapmis olduklari Oda Kur
ma istemler~ Tüzük Tasla~ ve Diploma
suretler~ de~erlendirilmek üzere Elektrik
Mühendisleri Odasina havale edilmistir.

• Kamu Üst Düze yetkilileri. üniversite
ler, Siyasi Partiler, Demokratik Kitle Ör
gütleri'ne ziyaretler yapilmasi için rande
vu alinmasi kararlastirilmistir.

• Tüm Odalarin Teknik Gözlem'e ataya
caklari temsilcileri aracil® ile sürekli ya
yin ve haber akisinin sa~nmasina karar
verilmistir.

• "BilgisayarMühendisleri Odasi" kurul
masi ile ilgiliolarak 5 Bilgisayar Mühendi
sinin yapmis oldu~ basvuru E.M.O. Yö
netim Kurulu görüsleri do~ultusunda
tartisilmis fakat karar alinamamistir. 15
gün sonrasindaki toplantiya E.M.O Bili
sim Kurulu üyelerinin de katilimi ve ge
nis görüsleri do~ultusundaaktarilacak
olan bilgiler yeniden de~erlendirilip ka
rar alinmaya çalisilacaktir.

• Kibris sorunu ile ilgili iki toplum lide
rinin ABD'de sürdürmekte olduklari ve

14.6.1993'de görüsme sürecine girilece~
için gelinen bu asamada KTMMOB ola
rak edinilen bilgiler çerçevesinde tartisip

200.000 TL
300.000 TL

35,000,000 TL

34. Dönem ile ilgili çalismalaniniz ve.
ürettiitlDliz kararlar

De~erli Mimarca okulari 50. Sayiya
Ulasmamizi Candan Kutlar ve Nice 5O'1e
re diyerek Sirasiyla aktarmaya çalisalim

• Lokal Sorumlusu olarak Insaat
Mühendisi Mehmet EKDAL'in görevlen
dirilmesi oy bir~ ile kararlastirilmistir.

Lokal isletilmesi yönünde kira bedelle
ri ise (2 saatlik ücret) :

(üyelere)
(üye olmayanlara)
(Sirketlere tanitim
programi) 500.000 TL

Demokratik kitle örgütlerine ise kiralan
ma konusu Birlik Baskan~in yetkisine
verilmistir .

Üyelerden, üye olamayanlardan ve sirket
lerden büfeciye ödenecek olan ücretler,
Lokal Sorumlusu ve Büfeci tarafindan
belirlenecektir .

TOPlAM
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Yine lokalin açilip kapanma saatleri Lo
kal Sorumlusu ve Büfeci tarafindan ka
rarlastirilacaktir .

• KTMMO Bir~ Yönetim Kurulu top
lantilari onbesde bir Çarsamba günleri
olmak üzere, yaz aylari saat 19.00, kis ay
lari ise 17.30'da yapilmasi kararlastirilmis
tir.

• KTMMO Bir~ olarak 1 Mayis etkin
liklerine katilmis olmamizdan dolayi
1.000.000TL Birlik adina katkimizin Oda
larimiz tarafindan karsilanmasi karari
alindi.

b. Anitlar Yüksek Kurulu'nun Birlik Tem

silelligine Mimarlar Odasinin görüsü ali
narak, Mimarlar Odasi eski Baskani Mi
mar Hüseyin Inan'in görevlendirilmesi
karari alindi (1993-94 dönemi).\
• 34. Dönem Çalisma Programi hakkin
da Odalarimizin da görüsleri alinmis ve
bir sonraki toplantiya yazili olarak getiril
mesi karari alinmistir. (Çalismalar için ge
rekli olabilecek harcamalarin mali bilanço
sunun da çikartilmasi önerilmistir.)

• Loka1 Sorumlusu Mehmet EKDAL

ve Birlik Genel Saymani Mustafa SI
DAL'in hazirlamis olduklari Birlik Lokali
ile ilgili genel mali gider bilançosu ve
Odalarin yapacaklari katki oranlari belir
leri.mistir.

Genel Mali Gider Bilançosu

Elektrik Gideri 9,000,000 TL
Telefon Gideri 6,000,000 TL
Temizlik Gideri 6,000,000 TL
Gazete Dergi Gideri 12,000,000TL
Çöp, Su, Ayd.Gid. 2,000,000 TL



•••

.•.,.

Mimar Hüseyin Atesin
BA. in Arch. MA. Ph.D.

Adlai Stevenson Institute of Inter

national Affairs'in baskam olan Willi
am R. Polk, Hasan Fethi'nin ismini
dünyaya duyuran kitabina yazdigi ön
sözde, konut maliyetlerini üç kisina
ayinp bunlan ekonomik, sosyal ve es
tetik, veya da dedelerimizin kullandi
gi tabirlerle, iktisadi, içtimai ve icma
li olarak belirler. Bunlan açiklarken
de ilgi çekici bazi tesbitlerde bulunur .

Ekonomide ülkeleri "zengin" ve
"fakir" olarak iki guruba ayiran Polk
bunlan bir de su vasiflanyle tammlar:
kullandiklan para birimi ilkinde
"hard currency" (daima talep duyulan
para) ve ikincidsinde de "soft cur
rency" (talebi olmayan para)d:r. Birin
cisi, "high tech." imalati ile ugrasir,
ikincisi ise "ham madde üretimi" ile

geçimini saglamaya çalisir.
Bu tammdan sonra fakir ülkeler

arasinda da, "fakirin fakiri olan ülke
ler" oldugunu gündeme getirir ki bu
ülkelerde "milli hasilaya göre insan

4 saat

24

24

20

20
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12
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mi ve fikirleri ülkesinin

çok çok ötesine tasarak
milletlerarasi arenalar

da kabul bulmus Hasan
Fethi Bey kendi kültür
dünyamizin kiymetleri
ni, Bati kültürüne bütü
nüyle vakif olmasina
ragmen, hiç taviz verme
den kendi safligi ile or
taya koyabilmistir. O
inanci ve cesareti göste
rebilenlerimizin sayisi,
hazimsizligim çektigi
miz aktarma kültürlerin

cüretiyle hareket edenle
rin onda biri kadar olsa,
bambaska bir çevre içe
risinde kendimizi bul

'l'lis u1abilirdik... Belki
t:r ~yal, ama hayali
b::e ne kadar huzur

..,venci ....

Ülkesinin fakirlikten beli egriImis
fellaluna insanca yasanabilecek bir
mesken saglamayi kendisine misyon
edinmis bir dev'i anlatmak, kolay bir
is degildir ...

Altmis yillik bir meslek hayatina
ragmen kendi ülkesinin insanlan ara
sinda degeri anlasilmamis, "Çamurla
ugrasan mimar" diye hafife alinan,
yurt disinda herkesin kendisinden bah
setmesine ragmen yurt içinde ana mi
mari çalismalann bünyesine dahil
edilmemis, gerek mimarlik egitimi
nin, gerekse kent soriinlan ile ilgili
karar mekanizmalanmn hep kenann
da kiyisinda birakilmis bir miman
Kibnsimizin genç mimarlik camiasi
na tamtmak arzusu, belkide pisman
olunacak bir iddiaya dönüsebilir ...

Hayatinda topu topu otuz projeye
imza atmis, meshur Gurna projesi di
sinda diger projelerinin fazla bir tam
timi yapilmamis olmasina ragmen, is-

BASAN FETHi
ç1\MURL\ 1200 VE12EN MIMAQ
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Bina içinde hava sirkulasyonu
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Nemlendiriei alternatifleri

Polk devamla, yukarda sözünü etti
gi hususlarin çetrefi1li ekonomik he
saplar, insamn sosyal gereksinmeleri
ne duyarlilik, ve insan ruhunu da bes
leyen güzel bir çevre muhakkak çok
büyük ve bezdirici pr,oblemler oldugu
nu söyler ve bir soru sorar. Bütün bun
lara uygun cevaplar bulunabilirmi?

Nihai bir cevap herhalde düsünüle
mez fakat arada bir, dahi addedile
cek, hassas ve derin bir aWaki hedef
sahibi, bir takim insanlar ortaya ati
lip, yolumuzu aydinlatabilirler. Hasan
Fethi iste insanligin yolunu aydinlatan
kaynaklardan birisidir ...

Bu özetlemeye çalistigim önsözle
takdim edilen "Architecture for the

Poor" isimli kitabi Ingilizce bilip te
okumamis bir mimarlik talebesi, veya
kitaptan birkaç kopya bulundurmayan
bir Mimarlik bölümü ·kütüphanesini
ben tahayyül edemem. Bu kitabimn
baslarinda, Polk'un önsözüne mesnet
teskil eden bir ifadesine rastlariz.

"Yoksullar için mimarlik, özel bir
hastaligin tedavisi diye görülmemeli.
Mimarlik, yoksul olsun zengin olsun
herkesin hizmetindedir ve hiç bir özel
ligi yoktur. Her türlü mimaride biz,
Estetikle, Kültürle, Ekonomi ile ugra-

da sosyal konut ormaniari kurulur ...

Acaba bu beton veya tugla olsun
ayni kaliptan çikmis konut ormanlari
hakikaten kullananlarca daha hosa gi
der, daha insanca bir sosyal çevre
meydana getirirmi? .. Getirmedigi aci
tecrübeyle sabittir. Hiç bir mekan
kimligi, komsuluk bagi, sahiplenecek
ve sorumlulugu paylasilacak ortak da
valari olmayan bu çevrelerin sakinle
ri, zamanla içlerine attiklari bikkinli
ga yenilerek bir öfke patlamasimn
merkezi olurlar ... Ve koca koca bina

lar, birer huzur yuvasi olacaklari haya
li ile tasarimlandiklari 7.aman altin

madalya verilmelerine ragmen, bir
kaç yil içerisinde sakinlerine cehen
nem azabimn nemenem seyoldugunu
tattirmak, cehenneme girmeden ce
hennemin nasil bir çevreye benzedigi
ni anlatmak üzere kurulmus birer la
boratuvara dönüsür. Sonunda da bu
mesken daglari, sakinlerinin demokra
tik oyu ile dinamit1enip yer yüzünden
yok edilirler ... Iste Amerikamn Pruitt
Igoe'su (1964-1972), Ingiltere'nin
TroOOridge Estate'i (1968-1985). Bu
da konut maliyetinin sosyal faturasi ...

Konut maliyetinin estetik faturasi
na gelince ... Kendilerini, "ayaklari ye
re basan gerçekçiler" diye tammlayan
lar "estetik" denen böyle bir mesele
nin var olusuna inanmayabilirler. On
lara göre en mühim mesele yagmur
dan, soguktan korunma, sihhi bir me
kan, ve devlet bütçesine uygun mali
yetlerdir. Fakat felsefi açidan iddia
edilebilir ki insanoglu, korunmamn
yamnda çevresinde güzel1ige de ihti
yaç duyar ve giderek artan kamtlar,
bunun insan hayatinda merke7j bir
yer tuttuguna isaret eder. Biliyoruz ki
gelisme, önce insanoglunun dimagin
da ve gönlünde olusur, yoksa gelisme
diye birseyolmaz.

Bunun bazi misallerle kamtlayan
WilIiam Polk en sonunda der ki: "In

san ruhu, sahip oldugumuz en kiymet
li kaynaktir ve o ruhun, içinde dolasti
gi çevre de, yüz yüze oldugumuz bir
hasmin bize en büyük meydan okuma
sidir!. .. "

Kendilerini, "ay.aldariye

re basan gerçelsfiler" diyetanimlayanlar "estetik" de
nen böyle bir meselenin
var olusuna inanmayabi
lirler.

basina ortalama gelir" denen nesne
nin hiç bir manasi yoktur. Ne çelik,
ne çimento, ne de cam onun için mes
ken yapiminda hayal bile edilemeye
cek malzemelerdir. Bu hususlar mali

yetin ekonomik faturasidir ...

Nemlendlriei ve rüzgar hareketleri

.........
D

Tabii, her insan basim altina soka
cagi bir barinak muhakkak yapar. Ay
ni zamanda toplum olarak dayanma
gücünü artirmak üzere de akraba ve
komsuluk baglariyla birbirine kenetle
nirler ve kimse bir parça dam alti bul
mamazlik edemez. Hadiseye sadece
bir dis görünüs olarak bakan ve böyle
ce meydana gelen gece, veya gündüz
kondularin, bilhassa yabancilara kar
si, ülkesinin estetik görünüsüne nasil
bir vitrin sergilediginin kaygusunu du
yanlar da ortaya çikar.

Bu "zavalll"lara yardim elini uzat
maya daima hazir liberal, iyi niyetli,
itibarli insanlar hemen kollari sivar

lar ve bu, kötünün de ötesinde, mes
kenleri yikarak yerine, kendi kafalari
na göre çizdikleri plan ve programla
ra uygun, ve akillarinca bu insanlari
memnuniyetten bayiltacak! evler yap
mak için devreye girerler. Tabii hiç
de niyetleri olmadigi halde ülkenin
köse dönme ce oyunlarinda ihtisasim
tamamlamis müteahhitlerine ve mi
marlarina da gün dogmasina sebep
olurlar!. .. Neticede bakir topraklara
askervari düzenlerle çok katli yapilar-

MiMARCA-8



Kerpiç tonaz ve kubbe imalat asamalari
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sinz. Maalesef yoksul kesimler simdi
lerde Estetik'ten nasiplarini alama
maktadirlar. Insanlar hatali bir yakla
simla yoksulluk ve çirkinlik arasinda
bir iliski kurmaya çalisirlar. Oysa bir
proje daha ucuz, daha yoksul oldugu
oranda estetige o kadar daha fazla il
gi ve dikkat gösterilmesini icab etti-. "nr...

193O'lu yillann sonunda harp sebe
biyle pazardan çekilen demir ve çi
mento gibi stratejik maddeler dolayi
siyle insaat sektöründeki duraklama
ya bir çare düsünürken, yukarda ifade
ettigi kaygularla bir hakikate gözleri
açilir. Eski Misir, ne Belçikadan de
mir, ne de Romanyadan kereste ithal
etmek ihtiyaci duymadan binlerce
mesken yapabilmekte idi! Kerpiçle
duvar yapilabilirdi de tavana ve dama
gelince Misirlilar ne yapmislardi? ..
Tonozla çati örtüsü sagladiklanm bil
mekle beraber bunun için gereken ka
liplik keresteyi nasil temin etmisler
di? ... Kesfe ve icada giris noktasi
olan sualler Hasan Fethiyi 4000 sene
evvel yapilip da hala daha ayakta du
rabiten Luxor'daki Ramasseum deni
len zahire ambarlanm incelemeye
sevkeder ve kalipsiz tonozun yapi tek
nigini görür. Artik mesele çözülmüs
sayilir ve bir tek kerpiç birimini kulla
narak damiyla, duvanyla tonozu ve
kubbesiyle malzemeye, yapi teknigi
ne, iklim sartlanna, ve geleneksel ta
sanm lisamna uygun ifadelerle bir mi
manmn prototipIerini ortaya çikanr.

Ilk denemesi aci bir tecrübe ile ne
ticelenir. Sel felaketine maruz kalan
Ezbet el Basri köyüne, Misir Kizilay

, cemiyeti, Sim Pasamn hammimn bas
kanlik ettigi bir heyetle yardima ko

" sar, Yardim sever hammlar 20 adet
konut yapmak üzere proje aramakta
dirlar. Hasan Fethi, prototip çalisma-

r lanmn verdigi güvenle tamamiyle ker
piçten yapilmis, içe dönük avlusu, üç
odasi, mutfak ve tuvaleti olan bir pro
je takdim eder. Maliyetini de çikanr.
150 Misir LirasiL.,Bir tane de insa
ederek maliyetin hakikaten bu oldugu
tesbit edilir ... Fakat hayirsever hamm
lar projeyi kendi mimarlanna yaptir
mak isterler ve Hasan Fethi'yi tesek
kürle geri gönderirler. Her sabah
trenle gidip gelirken uzaktan kubbesi
ni gözledigi tek meskenin bir gün or
tadan kayboldugunu görünce merak
edip köye tekrar ugrar ve sorar. Me
ger Kizilayin miman, ortada bir kori
dorla aynlan iki oda ve koridorun s0
nunda da bir tuvaletten ibaret, malze
me olarak da beton blok kullamlan
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"Mi1niirlikliirtoplum sa1Ultidir,çünkü bi1Ullari .
................[mimarlar] kent içerisine herkesin görebilmesi

.........··....··.için koyarlar. Bir resim egerkötü yapilmis ise
.····ressamin kendi stüdyo duvarinda asili !ailir."<

"Mimarlik ögretiliyor
diJe üniversit!de bes seneflJ,i
ziy_an ettim. Mezunolduktan sonra ögretilen

1.anli~lari unutup daiJogriilari anla:a1Ul !aidar
on sene gerekti.

meskenler yapmis. Bu beton mesken
lere ·uyum" saglamadigi için de proje
bitene kadar büro olarak kullamlan
kerpiç meskeni yiktirmis!... Beton
bloktan yapilan her evin maliyetini
sordugu vakit aldigi cevap daha da
çarpici bir uyumsuzlugun mevcut oldu
gunu herhalde anlayan kulaklara an
latmistir muhakkak! ... 1,100 Misir Li
rasi. Yani 20 ev parasi ile 160 tane
çok daha komforlu ve genis mesken
saglanabilecekti ... Bu tip aci tecrübe
ler kendisine,

''Mimarlik ögreti/iyordiye üniversite
de bes senemi ziyan ettim. Mezun 0/
duktan sonra ögreti/en yan/is/an
Mutup da dogru/an anlayana kadar
on sene gerekti."

dedirtecekti ... Be1kide ayni tecrübe-

ler kendisine Kültür isimli siirini yaz
dirmisti ...

Kültür köklerden fiskmr,
Ve sizarak bütün filiz/ere,

Yapraklara, tomurcuklara ve çiçeklere,
Hücreden hücreye yesil kan gibi
Durmadan akar,
Sonra da ya!1an ya!1murlarla beraber,
Hos kokular halinde islak çiçeklerin

ucundan,

Buram buram etrafa yayi/If ve
çevreyi sarar.

Fakat insanlarm üzerine

Tepeden dökülen kültür,
Akide sekerinden yapilmis

bebekler misali,
ilk önce katilasif, kurur ve sonra,
Hayat veren ilk ya!1murlarla

islamnca da,

Once yapis yapis eder,
ele yüze bulaslf,

Ve nihayet yumru olup civiklaslf ...

Hasan Felhi'nin bir özelligi de, ah
laki, felsefi, ve semavi duygularla da
yaklastigi tasanm islevini ilmi tetkike

ve tesbite açik bulundurmasiydi. Avru
pa üniversitelerinin giristikleri arastir
malardan farkli malzemelerle insa
edilen meskenlerin içinde ve disinda
ki sicaklik farkliliklanm, hava bacala
nmn sagladigi mikro-iklim kalitesini,
cephelerin doluluk ve bosluk oranlan
mn mesken içi iklime katkilanm sayi
salolarak da tesbit ettirmisti. Böylece
geleneksel mimarinI.i siradan bir ha
dise olmadigim, asirlarin bir birikimi
ile elde edildigini ve bu tecrübenin
göz ardi edilerek denenmemis metod
larla tasanmi gerçeklestirmenin insa
nogluna huzur degil muhtemelen
azap getirecegini anlatmaya çalismis
ti.

Yeni Guma köyünün ve Bariz kasa
basim n gerek kentsel tasanmi. gerek
se tek tek mesken, mescit, medrese.
yol, meydan gibi birimlerinin birbirle
riyle iliskileri incelendigi zaman, ge
leneksel tasanm lisammn donuk bir
monotonluk degil, bilakis hareketli
bir ifade zenginligi getirebildigi görül
mektedir. Bunun da arkasinda tasa
nmcimn malzemesine ve onun gerek
tirdigi yapi teknolojisine hakim ol
makla degil, bu haki,miyete sahip ol
duktan sonra onu, bir hayat felsefesi
nin, bir dünya görüsünün rehberligine
teslim etmekle mümkün oldugu anla
silacaktir.

Köy Çarsisi
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Kerpiç lento Çirkin ve gereksiz bir

bina, önünde geçen herinsana bir hakareftir; ona
der ki 'Iste sen bu1Ul
layiksin bayim! .. '

Fakat güzel mimari, o
binaya gelen her insana
bir say~i ifadesidir. Güya
bir minüet gibi, insana
reverans yapar ...

Hasan Fethiye göre,
"Mimarlik bir toplum sanatidir,

çünkü binalan {mimarlar} kent içe
risine herkesin görebilmesi için ko
yar/ar. Bir resim eger kötü yapilmis
ise ressamin kendi stüdyo duvannda
asili kalir. Kötü müzik de bir konser
salonunun duvarlannda hiç bir za
man aksettirilemez. Fakat mimar,
bir diktatör gibi davranabilir, çünkü
insanlar onun tasarladigi kapidan
geçmek mecburiyetindedirler. Ve
eger o binasina bazi çirkinlikler kat
mis ise bu çok üzücü olur çünkü wr
la toplumun üzerine empoze edilmis
tir.

Çirkin ve gereksiz bir bina, önün
de geçen her insana bir hakarettir;
ona der ki 'Iste sen buna layiksin
bayim!..'

Fakat güzel mimari, o binaya ge
len her insana bir saygi ifadesidir.
Güya bir minüet gibi, insana reveras
yapar..."



" b' . b'... ir mimar, in tane

evi bir :::!iada tasarlamakdurumu kiilinca, barin-

dirmaklii mükellef 0J:!:Jtubin kisi için hayaüni -

nacak yerdi? sadece bir ta
ne ev tasariaJip sag tarafina üçtane s1Jirekler, ve bo}
lece kendisine yaraticillgi,
insanogluna da insanligi /io,ram kilar!'

Ülkesi disinda meydana getirdigi
eserler arasinda en fazla bilineni
New Mexico da, Abiquiu yakinlann
da il1§lledilen Dar-el-Islam Merkezi
dir. Islamiyet inanç sistemi olarak be
nimsemis Amerikali Müslümanlann
bir cemaat merkezi kurmalan için ta
sarlanan bu binalar gurubu, kerpiç ya
pi teknikleri için de birçok insana egi
tim merkezi vazifesi görmüstür. Mer
keze gidenlere, hem §antiye olarak in
§aat faaliyetinden faydalanma firsati
saglanmis, hem de manevi bir çerçe
ve içerisinde sade bir hayatin nasil
sürdürülebilecegini tatma imkam ve
rilmisti. Iste bu merkezde verdigi kon
feranslann birisinde binalann birbiri
ne aynen benzemesi veya benzeme
mesi hususuna su açikligi getirir.

"Tabiat içerisinde iki, birbirinin ay
ni insan bulunmaz. Ikiz olsalar ve fizi
ki açidan birbirlerine tipa tip benzese
ler bile, rüyalan farklidir; bu yüzdendir
ki, sakinleri tarafindan insa edilen köy
lerde birbirinin kopyasi iki tane ev göre
meyiz. Asirlar boyu insanlar, binlerce
bannak tasarlayip insa ettikçe bu çesit
lilik tabii olarak gelisti. Fakat bir mi
mar, bin tane evi bir defada tasarla
mak durumunda kalinca, banndimiak
la mükellef oldugu bin kisi için hayali
ni kullanacak yerde, sadece bir tane ev
tasarlayip saR tarafina üçtane sifir ek
ler, ve böylece kendisine yaraticiliRl, in
sanoRluna da insanliRl haram kilar/"

Hasan Fethi'nin mimarisi ile tams
mis olmak için onun ruh yapisi ve fi
kir dünyasi ile de asinalik saglamak
gerekir. Tasanm kabiliyetine es bir
beceri ile yazi lisamm da gayet usta
ca kullanabilen, bu ustaligim sadece

ana dili Arapçada degi~ ana dili kadar vakif oldugu Fransizca ve Ingiliz
cede de gösteren Hasan Bey'i rahmet
le tekrar yad etme vesilesi olan bu
takdimi onun son bir sözüyle noktala
mis olalim.

"Bir mimar eserini fe:uuiin boslugu
içerisine otU1tmaz!Onu, birisi Allahin
yarattlRl diRerinide insanin sekillendir
diRi iki çevre içerisine otwtur. Birincisi
ni kale almazsa günah islemis olur,
ikincisini göz ardi ederse bu da saygisiz
lik olur..."

MIMARCA-12

Yeni Gurna köyü

Dar al-Islam camii holünde kemerler



1

Hasan Resat evi - dis detay
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Oerleyenler: Mimar Sergül ÖZOE~ER
Mimar Funda YEsiLAOA
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ODAMIZDANPORTRELER

Y. MiMAR ilKAY FERiDUN (BASAK)
RESTORASYON UZMANi (ODTU)

Baf kazasinin Finike Köyünde Do~du.
Ilkokulu Baf Gazi Ilkokulunda okudu.

1963 yilinda ailesi ile birlikte Türkiye'ye
göç etti ve orta e~timini Ankara Namik
KemalOrtaokulu ile Ankara Kiz Lisesin
de tamamladi.

1968 yilinda gird® Orta Do~u Teknik
Üniversites~ Mimarlik Fakültesinden
1973 yilinda mezun oldu. 1973-1975 yillari
arasinda ise, ayni Fakültenin Restoras
yon bölümünde master yapti ve Y.Mi
mar Restorasyon uzmani ünvanini aldi.
1975 yilinda ailesi ile birlikte Kibris'a dö
nüs yaparak, Eski Eserler ve Müzeler
Dairesinde çall§maya basladi, Halen bu
dairenin Röleve ve Restorasyon Sube
Amir1® görevini yürütmektedir. Bunun
yaninda, 1978 yilindan beri Anitlar Yük
sek Kurulu Üyeligin~ 1981 yilindan beri
Lefkosa Imar Plani ça\1§malarive 1992 yi
lindan beri de, Girne Koruma Plani çal1§
malarinda koruma uzmani olarak görev
yapmaktadir.

Ilkay Feridun, KKT.C.'de görev alan
ilk Restorasyon ve koruma uzmani üye
miz olup halen de bu konudaki tek ele
manimizdir. Bu nedenle, Restorasyon ve
koruma ça\1§malarinda öncü olma duru
munda kalan üyemiz, tüm meslek yasami
ni Eski Eserlerin korunmasina ve Resto

rasyonuna yo~n1astirml§tir, Üstlenmis
oldu~ görev konusundaki sorumuzu
söyle ifade etmektedir: "Oldukça yorucu,
yipratici olmakla birlikte,ötidü olmanin bi
linci ile, tum çabalanmi Eski Eserlerin tek
tek ve sehir ölçeginde korunmasina, inanç
la bagli oldugum koruma prensiplerinden
ödün venneden ve he11Ürlüolanaksizlik ve

engelekarsin sürdünneye çalismaktayim.••

I1kay Feridun'un görev süresi içinde
üstlenmis oldu~ ve gerçeklestird®
önemli Restorasyon uygulamalari:-

• 1979-1986 Dervis Pasa kona~ Resto
rasyonu. KK.T.C.'de ilk Restorasyon uy
gulamasi olup, 1988 yilindan beri "Müze
Ev",ve Etno~afya Müzesi olarak kullanil-
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maktadir. Ayrica geçici sergi Holü ve "Ga
zeteciler Lokali" olarak da kullanilmakta
dir.

• 1983 yilinda Restorasyonuna basla
nan ancak ödenek yetersizl$ nedeni ile
1991'den beri ara verilen "Büyük Han"
Restorasyonu bu proje, Ilkay Feridun'un
ayni zamanda uzmanlik tezi konusu olup,
tamamlandigi zaman, halk sanatlarinin
üretilip pazarlandigi Turistik bir Ishani
olarak kullanilmasi öngörülmektedir.

• 1982-1986 Lefkosa'da, çagiayan böl
gesindeki Venedik surlarinin bir bölümü
nün Restorasyonu.

• 1986 Ay Lucas Kilisesi Restorasyo
nu Halk Sanatlari Dernegi tarafindan,
Kültürel amaçlarla kullanilmaktadir.

• 1986-1987 De~irmenlik Hükümet
Kona~i Restorasyonu De~irmenlik Kül-

tür Merkezi olarak kullanilmasi planlan
masina raWnen, maalesef bugüne kadar
kullanim kazandirilamamis ve bina tekrar
onarim asamasina gelmistir.

• 1986-1989 Haydar Pasa Camii (St.
Katarina Kilisesi) Restorasyonu. 1991'
den beri H.P. Sanat Galerisi olarak çalis
tirilmaktadir.

• 1991-1992 St. Barnabas Manastiri

Restorasyonu; Mayis 1992'den beri Ikon
ve Arkeoloji Müzesi olarak kullanima açil
mistir.

• 1993 yilinda Restorasyonuna baslani
lan Namik Kemal Zindani, Namik Kemal
arastirma Merkezi ile Venedik Sarayi Av
lu düzenleme projesi.

• 1987 yilindan beri devam etmekte
olan Lefkosa surlar içi Arabahmet Ma
hallesi Restorasyon uygulamalari.

• Girne Caddesi ile Atatürk Meydani
Düzenleme çalismalarinda danisman ko
ruma uzmani.

Ilkay Feridün, görev süresi içinde, Al
manya, Amerika, Italya ve Türkiye'de
mesleki inceleme gezilerine katilmis, ayri
ca çesitli yurtdisi Konferansiarda
K.K.T.C.'yi temsilen konusmaci olarak gö
rev almistir. Mimari Mirasimizin korun
masi ile ilgili görüslerini Ilkay Feridun
söyle dile getirmistir: "Imar ve Koruma
planlarinin olmayisi, tarihi çevre duyarIi1i
~izin yeterince gelismemis olmasi nede
ni ile Köy, Kasaba ve Kent dokularimiz
yeni ve uyumsuz yapilarla süratle bozul
maktadir. Tüm Mimar Arkadaslarin Ülke
mizin Kültürel ve Mimari Mirasina sahip
çikarak tarihi çevrelerimizin korunmasin
da daha aktif görev almalarini dilerim."

Degimienlik Hükümet Konagi ve Haydarpasa Camii (HP Gallery) restorasyon çalisma/ar

,.,.
250

Derya KARA
Trakya Üni- 1989

1967 - Karabük
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MIMAReASÖYLEsIY. Mimar U~r U. DAÖU

KONUGUMUZ:
NECDET TURGAY

Mimarlik heyecanini sürekli du
yan ve kendi kendine elestirebi
len veya baskalari tarafindan eles
tirilebilen mimarlarin, gelecekte
nitelikli ve insana yakisir çevrele
rinin olusumunda katkilari olaca
gina inanan bir mimar olan Nec
det Turgay, 'Mimarca Sohbetin'
kendisi ile baslatilmasini büyük
bir yüreklilikle teklif etmisti ve
20 Mayis 1993 tarihinde
K T.M.M.O.B lokalinde bize si
cak bir atmosferde, mimarca duy
gulari yasatmisti.

O.D.T.Ü'ndeki son gününden
baslayarak bugüne kadar gerçek
lesmis zaman dilimi içinde mi
marlik hayatinin akisini slaytlarla
ve sözl~rle aktarmisti.

Binalari anlatirken onlarin için
de yasamaya çalisiyordu ve eser
leri hakkinda söyle bahsediyordu:
~..Mezuniyet ve yaklasik üç yillik
Büro Tecrübesinin hemen ardin
dan yurda döni4te, ürettigim çalis
malar, çözülemenin öz ve biçimin
de tamamen akademik tavirlar içe
ren, ortamin genelde o güne kadar
alisageldigi kaliplann disina tasan
ve popular deger, yargi ve beyeniyi
reddeden tasanmlar olarak ortaya
çikti.

Ihtiyaç programi yalnizca bir ba
nnak ve fiziki biçimin sekillendiril
mesi açisindan ele alinmamis, biçi
me fonksiyonlann dagilim hiyerar
sisi ile birlikte binanin konwnun
dan kaynaklanacak yakin çevre ile
iliskis~ bu programla entegre algi
lanip zaman boyutu ile ilgili kav
ram ve argumanlarla beslenerek
sekil verilmistir... Daha sonraki ta
sanmlarda Ebeveyn ve ailenin di
ger fertleri olan çocuklar arasiruia
ihtiyaç ve davranislan bakimindan
gerekli hiyerarsi vurgulanmis, aile
yasami içerisinde farkli davranis
lar gösterecek bu iki ayn kusak
için bir noktadan sonra kendileri
ne ait 'IJrivate'mekanlann çözüm
lenmesine agirlik verilmistir. 'Pri
vacy' kavraminin önemi vurgulan
mistir. Bazi binalar doluluk-bosluk
oranlannin dengelenmesiyle yapil
mis ve estetik arayista özellikle de
taylardaki yalin/ik ve özgün/ük ön
plana çikanlmistir. Birçok projede
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'Less is More' kavrami yani en az
sayida malzemenin birarayagetiril
mesi, renk ve doku ilintilerinin dog
rulan açisindan hedef alinmisti ...
Mimar olarak, bina girisleri ile so
kak arasi hiyerarsi,sokaktan yakla
silacak sekilde daha ilk çalismala
nmdan basliyarak herzaman ilgi
mi çekmis bir konu olmustur. Ne
dense kafama takmistim. Binayi
sokaktan ayiran bahçe duvanni
çok fazla kesin bir çizg~ çevreyle
iletisimi gerek görsel, gerekse fiziki
anlamda güzeli yaratmak istemek
te, bir taraftanda bunu bir bariyer
arkasina alarak, çevre ilintisini ko
parmakta ve bu güzelin çevreye

..

olacak hiyerarjik katkisini önliye
rek mesleki amaç ve dogrular açi
sindan kendimizle çelisir duruma
düsmekteydik ... " •

Elestirel düsünce, bilgi aktari
mi, aktif bir tartisma ortaminda

yeserebilecegi inanci böyle sohbetlerin gerekli oldugunu vurgulu
yor. Meslegin sayginliginin artiril
masi için bu tür sohbetlere tüm
mimar arkadaslarin gerek konus
maci gerekse dinleyici olarak
elestirileri ile katkida bulunmasi
Mimarlar Odasi olarak temenni
mizdir.

Tesekkürler Necdet Turgay.



Degerli Okurlar,

Bu sayimizIa MIMARCA Dalya
dedi. SO'nci sayimiza ulasmanin verdi
gi sevinçle ama SI'nci sayiyla birles
tirmek zorunda kalmanin burukluguy
la sizlere sesleniyoruz. Çalisma döne
mimizin pek durgun olmamakla bera
ber aktivitelerimizin azalip yaz tatili
izinlerinin arttigini söyleyebiliriz. Say
falanmizin kalemine ve deklansörüne
güvenen tüm meslektaslanmizla dol
durulmaya baslanmis olmasi ise bizle
ri mutlu kilmaktadir. MIMARCA'nin
toplum gündemine hakim olabilmesi
ümüdiyle Tevfik Direnç ve Hasan Er
han'in mektuplanna bir göz atalim.

12 Haziran 1993
Adana.

Degerli Büyüklerim,

Öncelikle aranizda bulunmayisim
dan dolayi üzüntümü dile getinnek isti
yomm. Fakat büyük bir özveri ile hazir
lanan "MIMARCA "nin sayesinde sizle
re ve fevkalade degerli gÖ1ÜSve düsün
celerinize ve etkinliklerinize olan özle
mimi bir nebze olsun giderebiliyomm.
Bu düsüncelerimi yUTt disinda bulu
nan tüm okurlanmiZln ayni inançla
paylastigini da beliTtmek istiyomm.

Yeni yönetim kumlumuzu ve diger
birlik, oda organlanmlZl seçtigimiz su
günlerde sizler kadar büyük bir heye
can ve gumr duyuyomm. Yeni dimagla
nn fiili çalismalan ile sesimizin güçle
necegine meslegimize yeni ufuklar ve
degisik anlayislar kazandiracagina, mi
mari kültü1Ümüzeve ülkemiz ekonomi
si ile tanitimina da olumlu katkilar ko
yacagina inaniyomm. Dinamik ve he
yecan yüklü genç arlcadaslanmlZln bu
görevi, önceki yönetimdeki meslektas
lanmiz kadar önemseyip bulunduklan
kademelerde aldiklan görevlere layik
olabileceklerine inaniyomm. Büyükleri
mizin engin bilgi ve deneyimleri ile bir
ligimizi bir adim daha ileriye götürebi
leceklerine de aynca inaniyor ve güve
niyomm.

DegerliArlcadaslar,

Ülkemizde olgun ve tatmin edici bir
mimari kalite oldugunu vurgulamak is
tiyomm. Mevcut oTtam içerisinde bu
denli basanii çalismalar yapmak ger
çekten bilinçli özverili insanlann harci
dir. Bu vasiftara örnek teskil edebile
cek toplumumuzda birçok sahsiyet ol
duguna inanmakla birlikte, pasifize ol
mus bir içgüdüyle hareket etmenin de
anlamli ve dogtu olduguna inaniyo
mm.

···•··••.•...OKURLARLA i

Çukurova Üniversitesi Mimarlik Fa
kültesi Mimarlik Bölüm Baskani Sn.
Doç. Dr. Yusuf Gürçinar ile birlikte
MaTt - 1993 tarihinde hemen hemen
tüm KKibns'i aynntilanna vanncaya
kadar,tarihi ve turistik tüm tesislerini,
sosyo - ekonomik açidan, kültürel açi
dan dogal çevre ve bitki öTtüsü ile bir
likte yapilasma gelisme yönünde irde
Iemeye çalistik. Çevrenin mekanla bir
lesmesi, çevre bilincinin, ülke-kent öl
çegine yapi-birey ölçegine kadar aldigi
kademeleri saptadik. Fakat yeterli bir
bilinçle çevreyeduyarliyaklasilmadigi
ni, topluma ve bazi aydin kesimlere ha
la yerlesmedigini de üzülerek gözlemle
dik. Geç kalinmasi halinde güzelim se
hir ve köylerimizin birergecekondu gö
rünümüne sahip olacagini altyapi ve
düzensiz sehirlesmenin psikolojik den
gesizlik yaratabilecegini ve yesilden
uzak insan boyutlanni ezecek ölçüde
bir gelecege dogm gidebilecegimizi se
zinledik. Kalite ve standardin böylesi
ne sommsuz ve degisik yapilasma ile
oTtadan kaldinlmasina göz yumama
yiz. Bu meslegimize ve vatanimiza ya
pabilecegimiz en büyük ihanettir. Bu
duygularla gezimiz sonucunda birçok
yetkiliyle temasa geçtik. Basta Sn.
Cumhurbaskanimiz Rauf Denktas ol
mak üzere eski oda baskanimiz H.
INAN ve yönetim kumluna, Lefkosa
ve Yakin Dogu Üniversitesi elemanlan
na Sn. Hakki Atun ve Sn. Vehbi Zeki
SeTteT'e,gösterdikleri anlayis iyi ve ala
kadan dolayi tesekkür ediyomm. Ho
camla birlikte Kuzey Kibns'ta "Yapi
Arastinna Merlcezi"adi altinda bir or
gan kumlmasinin, kültürel miraflmizin
OTtayiiçikanlmasinda, kommasinda ve
devami için hayati önem tasiyacagina
inaniyo1UZ.Vatanimizda mevcut mima
ri dokuya böylece tam anlami ile sa
hip çikabilecek mevcut mimari akim 
üslup ve örneklerin saptanmasi komn
masi, yasatilmasi için firsat yaratilabi
lecegine dair onlann da degerli gÖTÜS
ve önerilerini almak, bu konudaki ça
lismalanmiz için ivme kazandigimizi
söyleyebilirim. Böyle bir organin simdi
ki ve ileriki nesil/er için konusunda
Milli bir Arsivolabilecegini, birçok
proje çalismasina isik tutabilecegini
ve ülkemizdeki betonlasmanin ça1pik
ve düzensiz yapilasmanin, önüne geçe
bilecegine temiz çevre bilincinin ve in
sani boyutlarda vede bitki öttüsüne ya
rasir bir mimarinin, geç kalinmadan
topluma kazandinlmasinda en etkin r0
lü alabilecegini gördük.

Kaynagini ve gücünü anayasadan

Mimar Ezcan ÖZSOY

alabilecek bu organ,devletimizin ayira
cagi fonlarla destekleyebilecegi gibi,
özel tesebbüslerle ve vakiftarla da isbir
ligi içinde olacaklardir. Üniversiteleri
mizin konuya bakis açilan degismedi
gi veya azalmadigi sürece, ülkemizde
mimari kalite, standaTtizasyon kültürel
devamlilik da mümkün olacaktir. Üni
versitelerin azim ve kararlikla bu konu
daki maddi ve özverili çalismalan süp
hesiz en büyük potansiyeli olusturacak
devamlilik saglayacak ve amaci dogrul
tusundaki bu çalismalar kumlacak or
gan sayesinde tam dogrulukla toplu
mun hizmetine sunulacaktir. Bu büyük
çalisma ülkemiz için yapabilecegimiz
en olumlu projelerden biri olup tanitim
gelisim için de yol gösterici olacaktir.

''Yapi Arastinno Merlcezi" olarak
baslatilacak bu çalisma bagimsiz ol
makla birlikte, en sonucu ve Ü1Ünleri
almak için devletin ilgili bakanlik ve
daireleri ile belediye ve kaymakamlik
lar ile, ünivt;rsitelerlesürekli iTtibatha
linde olacaktir. Dinamik bir hareketli
lik saglanmali ve arsiv/erle, kütüphane
çalismalan ile ve genç-yasli halkimiz
la temas edip çalisma alani büyütül
meli genisletilmeli ve kaynaklar aTtir
malidir. Böylesi bir çalisma ve birlikte
lik diger alanlar için de ön ayak olabi
lecektir. Ülkemizin tanitilmasi için de
ayn biryeri olabilecek bu organ benim
senip kumldugu taktirde ülkemizin çeh
resi olumlu yönde degisik gelisecektir.
Bu konuda biz Mimarlara ve gücümü
zü aldigimiz odamiza büyük bir görev
düsmektedir.

Ülkemizin insaat sektö1Ünde, taTti
süzgeci içerisinde ve kültürel mirasimi
zin devaminda önemli adimlar atan
biz Mimarlar, aslinda bu konularda
pek duyarli degiliz, veya yanlis uygula
malarla bunu gerçeklestiremiyo1UZ.Oy
sa eski ve tarihi her kalintiyi her bina
mlZl ve hatta her tasimiZl degerlendirip
ileriki nesillere su güzelim vatana ka
zandinnak biz Mimarlann görevidir.
Bunu idrak etmeli ve aynen Sn. Cum
hurbaskanimiz Rauf Denktasin bikma
dan usanmadan çalismali çalisltinnali
yiz. Onun yolunda gidersek onun gibi
basanli olur onun gibi dogmyu bulur
ve sonuçta hepimiz mutlu 01U1UZ.Öy
leyse düsünelim ve karanmiZl verelim.
Saygilanmla.

Tevfik Direnç
MimarI.T.Ü

• Gezimiz sonrasi ç Üniversitesin
de verdigimiz K KibTism Mimari
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Mutluya/ui'da ÖRTÜLEN VE GÖTÜRÜLEN KEMERLER

F(1tt~riiJlar F::n.ui O/.\())'

DEKLANSÖR OLTASI

Lapta'da kamudan hz"',' iu hafti

BEN DE YAZDiM

dokusu luikkindaki konferansi ve bildi
riyi daha sonra sizleregönderecegim.

• Master tezini "LefJeeve yöresin
de kültürel mirasimizin irdelenmesi kcr
nmmasi ve yasatilmasi" olarak seçilir
ve bu konudaki arastirmalanmiZl da
sizlerlepaylasacagimi bildiririm.

• Mimarcanin 46 ve 49 sayilann
da yer alan istatistikler bölümündeki
Mart-93 sonuçlan çok çeliskili. Ayni
olmasi gerekmezmi? lütfen bana bilgi
verilmesini an ederim.

Tevfik arkadasimiza bu çeliskiyi
anlatmak, beni mmekle birlikte, o ka
dar kolay ki: Ücret tarifesi ve yönet
melik degisikligi nedeniyle meslektas
lanmiz tarafindan yaratilan gereksiz
bir dosya yigilmasi olayidir.

"Birserginin ardindan"

Mimarlar Odasi, var olusundan bu
güne ikinci adimini atti. Nisan ayi ba
sinda 1. Mimari Ulusal tasanm sergisi
ni gerçeklestirdi. Bu büyük bir adimdir.
Ilk adim, aylik yayin orgam Mimarca
idi.

Sergiye katilim yüksek oldu. Fakat
katilim biçimi i(e sergjnin amaci ara
sinda birazfark oldu. Bu fark belki ser
ginin ilk kez olmasindan kaynaklam
yordu. Sergj bir tasanm sergisi idi. Ser
giye giren çalismalarda uygulama ile
ilgili dökümanlar çogunlukta idi.

sergjde bizim (mimarlik diplomasi
alan bizler) için üzücü, ülkemiz Mimar
ligi için sevindirici bir olay yasandi.
Bu olay Mimarlik ögrencilerinin sergj
nin amacina uygun olarak tasanma
agirlik veren çalismalarda bulunmalar
dir. Bu nedenle sergjden elde edilenler
de ögrencilerinbizden fazla payi payla
n var. Öncelikle onlan kutlamaliyiz.

Sergjnin ardindan yapilan kollog
yumda tartisilan konulardan biri de
ödüller konusu idi. Verilecek ödüller
de, sergjnin devami ile ilgili olmalidir.
Uygulamaya yönelik ödüller baska bir
çerçevede ele alinma/idir. Bu sergjye
uyacak ödülleri su basliklarla ele ala
biliriz.

1. En yararli tasanm.

2. En basanli mimari çözüm.

3. En basanli detay.

4. En basanli sunus.

M'imar Hasan Erhan
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LEVHA KATLiAMINI

ÖNLEMENiN ÇARESi YOK MU?

TRAFiK HAFTASiNDA

ANTi lEVHACILAR is BASiNDA iDi

MiMARCA - 19



REFÜJ PARKiNG

F~rafIm : Er"" ÖZSOY

•. ögretmen evlerinde varilden ÇÖRTEN ('ANAGl

Koleburnunda tel/eme direginden ÇÖRTEN
FOIOl~: Emin SANER
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Mimar Ekrem Z. BODAMYALlZADE
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i Uöur U. DA~LI (MArch) ISlJMMARYINENGLISH

NEWS FROM THE UNION P.6

• The chamber of computer engi
neering was established.

Kadri Fellahoglu reports the follo
wing events and activities:

• it was decided that Hüseyin
Inan should continue to be a member

of the Monuments High Commission.

P.23

P.22

STATISTICS

SUMMARY IN ENGLISH

Reeently approved projects by the
project approval office are presented
by Ezcan Özsoy.

2. The lettcr by Tevfik Direnç on
architccture in TRNC and Hasan Er

han with suggcstions on Ist National
Exhibition of Architcetural Design
and Practiee.

A number of dctails as proposcd
and presented by Ekrem Bodamyali
zade

CONSTRUCTION MATERIALS

AND LABOUR PRICES P.24

Ezcan Özsoy Presents the follo
wing:

gested himselfbravely for the first spe
aker, on May the 13th. Ugur U. Dag
li also said that Necdet Turgay had
eXplained his architectural works and
his approach to architecture she decla
res that the aims of these conferences

are to improve the professional res
pect and to start a discussion about
the building which are works of art.

WITH THE READERS: ViEWPOINTS

AND SNAPSHOTS P.P 17-20

1. Snapshots included the trafik
sign which was intentionally broken
during traffic week and other interes
ting views.

~A:RR~c:RHriiITii:E:rC~T"[]UmRniA:T'L"'DnE-T-A-IL-Sp.21

P.P.7-13

P.P.l4-15

Dr. Hüseyin Atesin wrote about
the works and philosophy of the works
and philosophy of architect Hassan
Fathy who only used mud-briek as the
material of his buildings.

PORTRAITS

FROM THE CHAMBER

• The members of the union visi

ted American embassy as amatter of
courtesy.

THIS MONTH'S ISSUE

Sergül Özdeger and Funda Yesila
da introduce the architectural works

by Ilkay Feridun (Basak) who is the
first specialist on restoration in
T.R.N.C. They said that she alsa sig
ned a lot of restoration projeets in
T.R.N.C.

as the member of the committee who

is directly responsible for buying com
puters for the union.

• The committee of 'The Traditi

onal Construction Techniques and Bu
ildings of Cyprus Built Environment'
whose sponsor is UNHCR continues
its works, and in Greek side, Lima
sol, Baf, Lefkara, Askas and Loufu
was visited by the members of the
committee.

• The 'architeetural talking' with
Necdet Turgayand Dr. Hüseyin Ate
sin was held in the chamber.

PRESIDENTS FOREWORD P.1

• A 'Commemoration night' was
held for Ahmet V. Behaeddin who

was the first member of the ehamber,
on May the 20th. During that night, it
was decided to plan some activities
for his name and his works.

• Press releases on the occasion

of the World Environment Dayan 5th
June and the World Arehitecture Day
on Ist July.

The Secretary of the Chamber of
Architeets Ezcan Özsoy, reports the
following events and activities:

• A book, 'lllusiraied iechnical Ger

man and English/or Builders'was pub
lished and are being saId. It's priee is
IOO.OOOTL

NEWS FROM THE CHAMBER
P.P.2-5

The President of the Chamber of

Architects Hasan Yücel states that,
the board of administration of the

chamber is studing on the working sc
hedule especially solutions of the arc
hitectural problems and the professi
onal studies. These professional studi
es include 'architectural talking' and
the conferences that can be held by
the academic persons of the universiti
es in T.R.N.C. the gives information
about "the architectural competition
for the Ministry of Finance's Additio
nal Building and Development
Bank". The also criticizes the projects
which are imported from abroad.

• The board of the ehamber visi

ted the President of Assembly of
T.R.N.C. Hakki Atun as amatter of

courtesy.

• Ugur U. Dagli was appointed
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ARCHITECTURAL TALK P.16

Ugur U. Dagli stated that the first
conferenee, of the 'architeetural talk'
was held by Necdet Turgay who sug-

Market researeh on the priees of
construction materials and labour in

T.R.N.C, as compiled by the Depart
ment of Planning and Building of the
Ministry of Transportatian, Public
Works and Tourism.
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Mimarlar Odasi ve insaat Mühendisleri Odasi Ortak Vize Bürosunda vizelenmls 189 adet proje dosyasinin konularina göre daOlliml:

YENI INSAATLAR iTAKSIMATLAR

Dosya

DosyaG. Toplam'a
Konusu

SayisiOrani (%)Dosya DosyaG. Toplam'a
Konut

8544.973Konusu SayisiOram (%)
Konut +Dükkan

63.175
Konut +Yardimci Bina

--Bina Taksimati
84.233

Konut +Dükkan +Ofis

--Arazi Taksimati 73.704

Konut +Dükkan +Depo

10.529Parselasyon 52.645
Konut +Dükkan + Garaj

10.529
TOPLAM 2010.582

Konut+Depo
10.529

Konut + Garaj

136.878
Ofis

-4.233

Dükkan
80.529

Dükkan + Ofis Dükkan +Depo
1

Garaj iDIGER DOSYALARDepo
--

Turistik Tesis
10.529

Atölye

73.704Dosya DosyaG. Toplam'a
Gazino +Lokanta

--Konusu
SayisiOram (%)

Salon
--

Ek Insaat 2915.344
Benzin Istasyonu

-
-

Tadilat +Tamirat 31.587Firin
--

Rölöve 1.587Oto Park
-- 3

Yardimci Bina

--Teiierne
63.175

Spor Tesisi(Yüzme Havuzu)

10.529Yapildi Projesi 31.584

TOPLAM

12566.137TOPLAM 4423.280-- HAZiRAN 1993
Mimarlar Odasi ve insaat Mühendisleri Odasi Ortak Vize Bürosunda vizelenmis 135 adet proje dosyasinin konularina göre daOlliml:YENI INSAATLARDosya

DosyaG. Toplam'aTAKSIMATLAR
Konusu

SayisiOrani (%)
Dosya DosyaG. Toplam'a

Konut
4634.074Konusu SayisiOram (%)

Konut +Dükkan
107.407

Konut +Yardimci Bina
--Bina Taksimati
85.926

Konut +Dükkan +Ofis

--Arazi Taksimati
64.444

Konut +Dükkan +Depo

--Parselasyon 10.741

Konut +Dükkan +Garaj

1. 0.741
TOPLAM 1511.111

Konut+Depo Konut +Garaj

96.666
Ofis Dükkan

21.481
Dükkan +Ofis

21.481

Dükkan +Depo Garaj
21.481

Depo Turistik Tesis
21.481

Atölye
107.407iDIGER DOSYALAR

Gazino +Lokanta Salon
--

Dosya DosyaG. Toplam'a
••

iBenzin Istasyonu -
-

Konusu SayisiOrani (%)
Firin

--
Ek InsaatOto Park

-- 19
14.074

Yardimci Bina

21.481Tadilat +Tamirat 53.704

Yardimci Bina + Havuz

10.741Rölöve 21.481

Spor Tesisi(Yüzme Havuzu)

--Teiieme
64.444

~il

10.741Yapildi Projesi
TOPLAM

8865.185TOPLAM 3223.703

MiMARCA- 23



KAYNAK: K.K.T.C Uliqlirma BayindiiUt ve Turizm Bakanlili

Planlama v. In""i Dairesi MÜdÜrlüiü. i/7iim IsçILIK·VE GEREÇ RAYIÇ CETVELI

250,000

150,00)

mt.

mt.

adet 1.700,00)

ni2 500,00)
adet 1.500,000

adet 1.866.120

adet 2.766.120
adet 5.196.600

m2 166.00)

Lavabo ayaksiz beyaz (çesmeli)
Lavabo ayakli beyaz (mikserli)
Lavabo ayakli renkli (mikserli)
Lavabo ayaksiz renkli (çesmeli)
Banyo renkli çelik
Banyo beyaz çelik
Bide komple beyaz
Pissuvar komple
Dus komple
Tek gözlü tek tarafli
çelik tekne komple
Çift gözlü çift tarafli
çelik tekne komple
Emici kuyu O-h=30
Sati izolasyon 3-S-7 decoralt

Sürrne kapi ve camlik < 1.Sm2
(aksam ve cam dahil)
100x2OOcmkapi
l00x22Ocmkapi korkuluiu
(aksam ve cam dahil)

Balkon korkululi;u h=85cm(aksam ve cam dahil)

Balkon korkululi;u h=2Ocm(aksam ve cam dahil)
SiVAlAR
Çimento-kireç-kum kansimi
harçla 2 el düz siva m2 89.600
Kireç-kum kansimi harçla 3 el siva m221.500
Çimento-kireç-kum kansimi harçla 3 el siva m2

111.111
Çimento-kireç-kum kansimi harçla 3 el siva m2

115.700

püskürtme siva (sprits) m2 24.200
çiplak beton veya perdahlanmis siva m23O.00)
SAP ISLERI:
500 dozlu tesviye betonu (sap) 7cm m294.00)
Duvar yüzüne 500kg çimento dozlu
sap siva yapilmasi m2 107.500
CAM iSLERI: (Ahsap konstrüksiyon çita ile)
2mm norrnal düz cam takilmasi m2 LOS.800
3mm norrnal düz cam takilmasi m2 106.100
4mm norrnal düz cam lakilmasi m2 115.700
Smm norrnal düz cam takilmasi m2 152.600
4mm norrnal buzlu cam takilmasi m2 108.200

Betonarrne betonu (300 dozlu) •m3 1.64S.00)
Duvar dolabi m2 1.200.00)
Mutfak bankosu m2 1.680.00)
Mutfak dolabi (asma) m2 1.200.00)
Septik tank (10 kisilik) adet S.I73.3OO
Rogar (3Ox3O) adet 423.100
WC. (Alaturka) komple adet 1.486.00)
Wc. (alafranga) beyaz (solinali) adet 1.836.200
WC. (alafranga) beyaz (yekpare) adet 2.142.700
wc. (alafranga) beyaz renkli (yekpare) adet

2.693.00)
adet 1.742.700
adet 2.384.900
adet 2.425.00)
adet 1.84S.500
adet 3.042.00)
adet 2.834.00)
adet 2.725.600
adet 1.202.300
adet 1.268.500

STANDOX
AUIOLACk lTi

trimet21
iNSAAT BOYALARI- OTO BOYALARI

MOBiLYA CiLALARI VE YENi BIR ÜRÜN OLAN

Milrl~i1lJif!"
Yapi endüstrisinde Goodyear - Marshall isbirligi ile polyester (yag esasli)

elyafli kalin hazir sivamn 15 degisik rengi ile satisina basladik.
Tüm mimar ve mühendislere duyurulur.

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

Tel: Girne 52198-54519 Fax:51185 Tel Lefkosa: 81049

TAYF LTD.

kadronlu ahsap döseme. m2 201,000
Rendelenmis isveç kereste ile
ahsap saçak alti yapilmasi m2 205,200
Isveç keresteden
süpürgelik yapilmasi mL. 26,000
I.Sinif isveç kereste ile ahsap kirisii
lamba zivanli döseme yapilmasi m2 227,200
Sap üzerine yapistirrnak
suretiyle kayin masif parke
kaplama yapilmasi Sx30 m2 454,831
KAPi OO(;RAMAlARI:
1. Sinif isveç keresteden temizi 6"x2,S"
kasa ve pervaz yapilmasi
(Alüminyum dotramalar için). mt. 96,700
1. Sinif isveç keresteden temizi
10"x2,S"kasa ve pervaz yapilmasi
(Alüminyum dogramalar için) mL. 130,000
1.Slnif isveç keresteden 1.00-.<2.20
ebadinda dar kasali 6"x2,S"iki yüzlü
koniroplak presli iç kapi yapilmasi
ve yerine takilmasi
(madeni aksami dahil) adet 1,278.000
1.Slnif isveç keresteden 1.00x2.20ebadinda
genis kasali 1O"x2,S"iki yüzlü kontroplak
presli iç kapi yapilmasi ve yerine
iakilmasi (madeni aksami dahil) adet 1,4S3,000
1. sinif isveç keresteden 6x2,S"kasali
camli, kitabeli 1.00x2.2Oebatinda
dis kapi yapilmasi
(cam ve madeni aksami dahil) adet 1,356.400
PENCERE OO(;RAMAlARI:
1.slnif isveç kerestden kasa (temizi
6x2,S"camli penecre kanadi + pancur
yapilmasi ve yerine takilmasi
(cam ve madeni aksami dahil) m2 814,000
1.sinif isveç kerestesinden kasa
(lemizi-6"x2,S" camli pencere
yapilmasi ve yerine lakilmasi
(cam ve madeni aksam i dahil) m2 1,392.000
BETONARME DEMiRLERiNIN
iSLENMESI:
FF 6 lik ince betonarrne demirlerinin
projesine göre bükütmesi
ve yerine konmasi lon 6.089,300
FF8-1Omm lik ince betonarrne demirlerin
projesine göre bükülmesi
ve yerine konmasi ton S,270.OOO
(FF12-FF24mm lik kalin betonarrne
demirlerinin projesine göre bükütmesi
ve yerine konmasi ton S,4OO.OOO
ALÜMiNYUM iMAlAT: Et kalinligi 1.8mm
Sabit camlik> 1.Sm2
(aksam ve cam dahil) m2 350,000
Sabil camlik> 1.Om2
(aksam ve cam dahil) m2 400,000
Sabit camlik <1.5m2
(aksam ve cam dahil) m2 450,000
Sürrne kapi ve camlik> 1.Sm2
(aksam ve cam dahil) m2 450,000

61,900
41,000

70,000

54,800

78,400

S2,000

274,100

233,600

173,100

122,300

691,100
807,100
838,600

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2
mL.

m3
m3
m3

KAZi TASiNMASi
F=K (O.01xM+O.05) m3
Bu formü~de K. Maliye BakanliO' tarafindan
tesbit edilen 1 1Q-121.1ukkamyonun 1
saatlik ücretidir.

M: Bir m3 (kazidan önceki hacim)malzemenin (M) kilometre uzakliO' TL
olacak tasima birim fiyatidir.
EL ILE YAPIlAN SERBESf KAZilAR:

EI ile yumasak toprak kazilmasi m3 110,500
EI ile sert toprak kazilmasi m3 143,700
EL ILE DERIN KAZilAR:

Ei ile her derinlikte yumusak ve
sert toprakta genis derin kazi
yapilmasi. m3 187,90
Ei ile her derinlkte yumusak ve sert
toprakta dar derin kazi yapilmasi. m3 206,700
Dolguya gelmis serilmis her cins kazinin
elle tokmaklanip sikistinlmasi m3 78,300
KAZilARDA DERINLiK ZAMMi:

Her cins zeminde el ile yapilan iksasiz
(genis-dar) kazilarda derinlik zammi m3
F: (H-) 1.2S
H: Seibest kazinin bittigi, derin kazi taban
kollan arasindaki fark (derin kazi derinligi) mL.
olarak

BiNA INSAATiNDA MAKINALI KAZilAR:
Toprdkta seibest kazi m3 18,300
Toprakta genis derin kazi m3 22,000
Yumusak ve sert toprakta
münferit sömel kazisi
KUM ÇAKiL SERILMESI:
Temel tabanina el ile
kum-çakil serilmesi
BETONlAR:
200 dozlu demirsiz beton
300dozlu demirsiz beton
350dozlu demirsiz beton

TAS ISLERI:
Blokaj yapilmasi
TU(;lA DUVAR INSAATI:
1:2:8Hacim çimento-kireç-kum
kansimli harçla 20cm delikli tu~a m2 169,900
1:2:8Hacim çimento-kireç-kum
kansimli harçla lOcm delikli tu~a m2 99,100
ÇATi ÖRTÜLERI:
Marsilya tipi kiremitle çati örtüsü m2 101,300
Ahsap çati üzerinde 28 geyiç
oluklu galvanize saç ile
çati örtüsü yapilmasi
Marsilya tipi kiremitle mahya
Ahsap çati üzerinde onduline ile
çati örtüsü yapilmasi.
1:2:8hacim çimento-kireç-kum
harci ile lOcm kalinlikta
beton briket (10x20x4ücm)
1:2:8hacim çimento-kireç-kum
harci ile 20cm kalinlikia
belon briket (2Ox2Ox4ücm)
DllATASYON FUGAIARI:

Bina içinde duvar ve tavaniarda ahsap
dilatasyon fugasi yapilmasi. mt
KALiP ISLERI:
Düz yüzeyli beton ve
betonarrne kalibi m2 33,000
Rendeli kereste ile lamba zivanali
yapilan düz yüzeyli çiplak
beton, betonarrne kalibi
AHSAP INSAAT:
Romanya kerestesinden ahsap makasli
çati yapilmasi (Rendesiz) m3 4,358.000
Rendesiz Romanya kereste ile oturtma çati
yapilmasi (çati örtüsü alti lata) m2 239,700
Rendesiz Romanya kereste ile oturtma çati

yapilmasi /çati örtüsü onduline ve oluklugatvanize saç için) m2 143,600
Beton üzerinde rendelenmis lamba zivanali
1.nci sinif isveç kereste ile
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, DEKORASYON'/. Iç ve Dis Dekorasyon
islerinizde

."

* Alçi Kartonpiyer .

* Kemer, Sütun, Silme

* Asma Tavan, Isik EJ.andl* Fasarit ve üzel BoyaKullanmak istiyorsaniz bizi arayin12, Ga~leriô pasaji - Lefkosa
Tel: 84494 KIBRIS
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Yüzme Havuzlarinda Tek Isim

CYPRUS POOLS LTD.

Özel 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
1jC, Kurtulus Caddesi GiRNE Tel: 081-51545,54502 Fax: 081-51546

ARTDESlG'
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PANJURLARI

iTAlYAN..~~~.....-.•• _ •• __ iii....., •.....•....
PAN J URL ARI 'nin

önemli bir aksamiolan
klipslerinde

hammadde olarak
siyah pollkarbonat

maize~si k.maktayiz

ve

~.,.

Plastik taklitterine karsi

i:S yil
garanti vererek

sizleri

kli~~dekl .
armasini
mutlaka

görmeniz konusunda
uyarmaktayiz.

iTAl YAN NACO PANJURLARI

Özenerek yaptiginiz evlerinizin Balkon, Mutfak ve
Teraslarinda; .

Okul ve Hastane pencerelerinde kullanabileceginiz koruyucu,
sik bir aksesuardir .. J

Disaridan gelen· toz - ses gibi rahatsiz edici etkenlere karsi
kesin cJJrenir.

Hava ve isik kontrolünü, ayarlanabilen mekanizmasi ile sizin
istediginize birakan fonksiyonel bir yapiya sahiptir.

,
Disaridan gelebilecek zorlamalara karsi dayanikli ve

koruyucu özelligi vardir.

Eloksalli alüminyum ve klipslerin montaj i fabrIkamizda
yapilmaktadir.
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