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Adamiz, 5 Haziran 1991 Dünya Çevre
Gününü, bu dönem alisilagelmis seminer ve
konferansiarin yerine daha degisik etkinliklerle
kutlama yönüne gitmistir. Lefkosa, Gazi Magusa
ve Girne Belediyeleri ile birlikte ayri ayri olmak
üzere agaçlar dikilmis, tarihi ve dogal degeri
olan agaçlar ve yapilar koruma altina alinmistir.
Bu etkinlikleri düzenlemekteki amacimiz dar

kalmis bir çerçeveden çikip daha genis bir
çerçevede kamuoyu olusturulmasi ve "Top
lumun Çevre Bilinci"nin gelistirilmesi idi. Bu
düsüncemize, gerek basinin gerekse
halkimizin gösterdigi ilgiden amacimiza
ulastigimizi görmekteyiz.

UNHCR'ln organize ve finanse ettigi Türk
ve Rum Toplumlarinin mimar örgütlerinin
ortaklasa düzenleyecekleri yarisma projesi ile
ilgili olarak Ledra Palace Hotelde çalismalar
sürdürülmektedir.

Üyelerimiz ailelerinin tanismasi ve
kaynasmasina yönelik olarak planladigimiz
"Piknik" 9 Haziran 1991 'de gerçeklestirilmistir.
Üzülcüdür isteriz ki her faaliyette yalniz kalan
yönetim kurulumuz böylesi bir etkinligi ilk kez
düzenleme tecrübesizligi nedeniyle katilimi
cazip hale getiremediginden midir? Sizleri
aramizda göremedik!

Rum Mimarlar Birligi tarafindan Odamiza
yapilan "Solar Energy-A Challenge for Cy
prus" isimli konferans davetine katilmak için
tüm hazirliklarimizi yapmamiza ragmen son
anda güvenlik gerekçesi ile Güneye geçisimiz
sakincali bulunmustur. Konferans içerigi özetle
önümüzdeki sayilarda Mimarca'da
yayinlanacaktir.

"Sigiriakve Mevzi" konulu sohbettoplantisi
sonuçlari Sivil Savunma Teskilat Baskanligina
insaat Mühendisleri Odasi ile birlikte yaptigimiz
resmi bir ziyarette yetkililere iletiidi. Ziyaretimiz
olumlu ve yapici geçtigini söyleyebiliriz.

Bu ayki çalismalarimiz içerisinde insaat
Mühendisleri Odasi ile birlikte yürüttügümüz
Tüzük ve Yönetmelik tadilat çalismalari de
vam etmektedir. Eylül ayi sonuna kadar
sonuçlandirmayi umut ediyoruz.

Mimarca'nin yeni biçimi için, gecikerek
çikarmamiza ragmen üyelerimizden gelen
destek ve takdir Mimarca'yi daha iyiye
götürmemizi saglayacakti r.

Çalismalarinizda basarilar, esen kalin ...

Hüseyin iNAN - Mimar (iiÜ) Mimarlar Odasi Baskani
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Ahmet Y.BAHÇECi· Mimar (DGSA)
Mimarlar Odasi Yazmani

Oda Yönetim Kurulumuzun 27 Mayis 24 Hazinin
tarihleri arasinda 4 kez toplandigi dönem içerisinde:
• 5 Haziran 1991 Dünya Çevre Günü çesitli etkin
liklerle kutlanmistir. Üç ana kent belediyemizin son
zamanlarda yapmis olduklari basarili kaldirim
çalismalari ile çevreye olumlu katkilari olmustur. Bu
çalismalar esnasinda birçok agaç kesilip atilmak yerine
kaldirimlarda birakilan bosluklarda korunmuslardir.
Bu basarili girisimi güçlendirmek ve Mimari ve Sehireilik
normlari ile kamuoyunda "Çevre Bilinci" olusmasini
sagamaya yönelik etkinliklerimiz;

Ilk önce Gazi Magusa'da "Hayvanat Bahçesi Korulugu"
ve içerisindeki "Tarihi Su Deposu"na Mimarlar Odasi
Sehir Plancilari Odasi ve Gazi Magusa Belediyesi'nin
manevi korumasi altina alindigini belirten plaket Bele
diye Baskani Sayin Kemal Çelik tarafindan asilmis ve
cadde boyunca yeni düzenlenen kaldirimlara törene
katilan halkimiz tarafindan selvi agaçlari dikilmistir.

Daha sonra Girne'de Girne Kaymakarni Sayin Erol
Akfert, Belediye Baskani Sayin Mehmet Ayder.
KTMMOB Baskani Sayin Bektas Göze'nin de yer aldilgi
törende Mustafa Çagatay Caddesindeki "Asirlik Çam
Agaci" (Pinus Pinea) ve Eski Liman Girisindeki "Bella

Sombra Agaçlari"na Mimarlar Oda~i, Sehir Plancdari
Odasi, Kuzey Kibris Çevre ve Kültür Mirasini Koruma
Vakfi ve Girne Belediyesinin manevi korumasi altina
alindigini belirten plaketler asilmis. Belediye binasi önü.
Kordon boyu ve Orduevi yoluna katilan halkimiz
tarafindan hurma agaçlari dikilmistir.

Son olarak Lefkosa'da Belediye Baskani Sayin Bur
han Yetkili Çevre Dairesi Müdürü Sayin Ahmet Keskin
ve KTMMOB Baskani Sayin Bektas Göze'nin de katildigi
törende Bedreddin Demirel Caddesindeki "Asirlik Selvi

Agaçlarina (Cupresus Sempervirens Varyete Pyrami
dalis ve Cupresus Sempervirens) Mimarlar Odasi, Sehir
Plancilari Odasi ve Lefkosa Belediyesinin manevi
korumasi altina alindigini belirten plaket asilmis ve
cadde boyunca yeni düzenlenen kaldirirnlara katilan
halkimiz tarafindan (Erguvan ve Devetabani) agaçlari
dikilmistir.

• 7 Haziran 1991 tarihinde Imiaat Mühendisleri Odasi
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte "Sivil Savunma Teskilat
Baskanligi" ziyaret edilmis ve 23 Mayis 1991 tarihinde
düzenlenen "Siginak ve Mevzi" konulu Sohbet
Toplantisinin sonuçlari aktarilmistir.

• 9 Haziran 1991'de Girne-Darbogaz Piknik alaninda
üyelerimizin ailelerinin tanisip kaynasmasina yönelik
bir piknik düzenlenmistir. Katilamayan üyelerimizin
Oda Baskanimizin Hüseyin Inan'in ustaca pisirdigii
kebaplari ta damadi klar ma üzüldügümüzü belirtmek
isteriz.
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• Ülkemiz Mimarisi Arastirma Grubu çalismalari
yÖnetim kurulu üyemiz Safiye Ince 'nin
koordinatörlügünde devam etmektedir. Öncelikle
Alaniçi ve Dörtyol köylerinde sürdürülmesi planla
nan çalismalara tüm üyelerimizin katilabilecegini
belirtiriz.

• Dönem içerisinde odamiza iki kez bilir kisilik
talebi gelmistir.
• UNHCR (United Nations High Comission for
Refugees) Birlesmis Milletler Göçmenler Yüksek
Komisyonu tarafindan organize ve finanse edilen
Türk ve Rum toplumlarinin Mimar örgütlerinin
birlikte düz~nleyecegi mimari proje yarismasi
hazirlik çalismalari için Ledra Palace Hotel'de
yapilan toplantilara Odamizi temsilen Baskan
Hüseyin Inan üyemiz Yücem ErÜnen
katilmaktadirlar.

• Rum Mimarlar Birliginin odamizayapmis
oldugu "Solar Energy-A Challenge For Cyprus"
isimli uluslararasi konferans davetine katilmak

üzere, Odamiz ve Makina Mühendisleri Odasmdan
bir heyet tüm hazirliklari tamamlainis ve gerekli
izinleri almis olmalarina ragmen son anda "gÜ
venlik" gerekçesiyle konferans için geçisierine izin
verilmemistir.
• 1 Temmuz 1991 "Dünya Mimarlar Günü"
münasebeti ile bir basin bildirisi yayinlanmasma
karar verilmistir.

Fotograf' Ezcan ÖZSOY Darbogaz Piknik Alaninda
çocuklanmiz, Ucuitmalanm
göklere-özgürlüge uçurdular,

_ •. E~""'~'·-·_·p. __ -._. ~. __, __ -.".__ .__- ..---.--.----------, -.

"
"f ir~ ,,, "

r'o, -, ,...."
" ,if

',r
.•- lo

,op Hir.u-
h

l'~;
\~

1'l"'_i -xl
'~ ,rib iIG\(J :~ ~ ' i- -

J - JJi
iU ' .l

J-f

~ ;:(11

11 il' il 11---
.-i;.~_-_:::~- -
OOOd
OCI P ri
c! D i::i ci- ~

CJ

Karikatür: Musa KA YRA
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Hakki ATUN· K.K.T.C. Meclis Baskani

"Çevre" sözcügü son yillarda artik gündelik yasamimizda
konusmalanmlZa girmis, bazen kaygl bazan ümit ve
amaçlanmizi dile getirmek için devamli kullanilir hale
gelmistir. Bu konuda daha duyarli hale gelmege
basladigimiz, çesitli yogun iletisim araçlan yardimiyle
bilinçlendigimiz bir gerçek. Son birkaç yil ilçindc en
önemli yol gösterici ilkeler ve yaptmmlar içeren Imar ve
Çevre yasalanni Meclisten geçirerek uygulamaya koymus
bulunmaktayiz. Ancak münferit kisi bazindan en üst
teknik, idari ve politik katmanlara kadar gerçek anlamda
somut bir.zihinsc1 degisim içine girdigimiz, yani inançli
biçimde pratikte somut gelisme sürecini baslattigimiz
söylenemez. Hala derme çatmalik göze çarpmakta, olaya

somutkatki ve ~atilimdan çok, (lip-service), dudak hizmeti
yapilmaktadir.

Örnegin birkaç günden beri devam eden Milli Egitim
Suramizin açilis konusmalannda, çevreye karsi duyarli
ve bilinçli kusaklar yetistirecegimizden söz edilmektedir.
Ama henüz okullanmizda baslangiç olarak olsun egitim
programlan içinde çevre bilimine dair bir seye rastlanimyor.
Geç kalmakta oldugumuz kesin ve asikar. Kayhcdilcn

ii
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1991 DUNYA ÇEVRE......
GUNUNUN.........

DlSUNDURDUKLERI
zamani mutlaka telafi etmemiz gerekecektir. Çünkü saglikli
yasam, temel amaç ve hedefimiz olmalidir. Yasam da
çevre dedigimiz sahne üzerinde oynanmaktadir; ve bütün
mesele bu oyunu oynayabiImektir.

Kanaatimce de oyunun temel kurali mutlaka kisisel
disi plin ve bilinçten baslayarak bunu en üst idari ve politik
düzeyde etkin ve tavizsiz biçimde uygulayabilmektir.
Çevre sorunlan artan gelismis ülkeler, vatandasin bilgi
gÖrgü-kültür yapisi içinde önce gönüllü katilimi, onun
yetmedigi yerden itibaren de mutlak yaptinmla çevre
sorunlarini gidermekte ve düzeni saglamaktadir. Bir kisinin
ihmali, binlerce kisiyi rahatsiz edebi1ecegine göre, kisisel

disiplinin ve yaptinmdaki otoritenin önemi ve geregi
açikça ortadadir. Simdi, kendi kisisel ve toplumsal
davranisimiz Itibariyle bu tarif edilen özellikte
olmadigimizi, yani rahat ve hosgörülü bir mizaca sahip
oldugumuzu kabul etmek zorundayiz. Bu gerçekten hare
ketle gayret göstermek gerekir. Hiçbir sey kendiliginden
olmaz, yapmak ve yaptirmakla olur!

En üst düzeydeki politik kadro içinden gelen bir kisi
ni arak, kabul etmek zorundayim ki yasalarin

Karikatür: Bertan SOYER
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uygulanmasinda, Devlet Otoritesinin saglanmasmda ciddi
eksiklik ve yetersizlik vardir. Bir emsa1in varligi, kartopu
gibi büyüme göstererek zincirleme olumsuzluklar
getirmektedir. Gündelik denetim mevcut degildir. Bele
diye ve kaymakamliklarbu konuda kesinlikle etkin olmayip
inandinci bir çaba içinde de görünmemektedirler. Hal
böyle olunca ruhsatsiz insaat yapilabilmekte, kaldinmlar
isgal edilebilmekte, agaçlar kiyima ugrayabilmekte,
gelisigüzel tabelalar asilabilmekte, her tarafa çöp dÖkü1ehil
mekte, plajlarisgal edilebilmekte, kisisel davranislartüm
toplumu olumsuz biçimde etkileyebilmektedir. Yasalar
herkes için geçerlidir. Birtek istisna ipin ucunu kaçi rm aya
yeterlidir. Disiplin ve saglikli yasam mutlaka yara alacaktir.
Bu nedenle olaya temelden ve gerçekçi biçimde yaklasmak
ve dogru aliskanliklan yerlestirmek zorundayiz. Aksi
takdirde çevresel sorunlar daha büyük ve sofistike bir
duruma geldiginde, hersey kontrolden çikmis olacaktir.

Sikretmeliyiz ki henüz büyük çapta çevre sorunlanmiz
yoktur. Ancak devamli olrak kendi kendimizi egitmek,
disipline etmek, her zaman ve her konuda gerekli bir
sosyal görevdir. Saglikli bir yasam bir çok kosullann
yerine getirilmesiyle mümkün hale gelen bir olgudur. Ve
mutlulugun temelldir. Saglikli yasam yasanabilir bir çevrede
olanaklidir. Bu yasanabilirlik düzeyini artirmak da insanin
kendi elindedir. Mimarlik, Mühendislik ve diger çevre
bilimleri bu amaca hizmet eden ana meslek dallandir. .
Dolayisiyle bu mesleklerin gerçek önemini ve degerini de
iyice kavramak ve takdiretmek bir gelismislik Ölçüsüdür.

insa edilmiis çevre temiz, düzenli, kullanisli ve saglam
oldugu kadar estetik deger ve anlam tasiyan karakterde.

i

•

KEMAL ALI LTO.8
INSAAT MALZEMELERI

VE
HIRDAVAT

SATIS DEPOSU

23 Kemal Asik Cad.
Tel: 78843

LEFKOSA

yani güzel de olmalidir. insamn ruhuna, duygulanna da
hitap edebilmelidir. iste o zaman gerçek saglikli yasam
kosullan olusturulabilir.

Siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlanmizin oldugu
kadar çevresel sorunlanmizin da çözümünü demokratik
yöntem ve yaklasimlarla, yani halkimizin isteklerini ve
beklentilerini kabul ettirmesiyle mümkün olacaktir. Halen
yeterince, örgütlendigimiz ve demokratik güçleri harekete
geçirdigimiz söylenemez. Toplumun topyekün mutluluguna
ve kamu çikarlanna yönelik karar ve önlemler esaretle
alinarak uygulanabilmelidir. Gelismis ülkeler bugünkü
etkili planlama süreci ile fiziki gelismeyi ve onun sonucu
olan kaliteli çevre standardmi,dogal ve tarihi çevrenin
korunmasini ve halkin kullanimina sunmayi, Kültür
Mirasina sahip çikmayi böyle basarmistir. Bizim de ayni
biçimde kararli ve bilinçli olmamiz kaçinilmazdir. En
gelismis fiziki planlama sistemine sahip Britanya'da devlet
kadar güçlü ve otoriter bagimsiz örgütler vardir. Civic
Trust, Countryside Commission, Town and Country
Planning Association, Kraliyet Mimarlik ve Sehireilik
Enstitüleri bunlann en önemlileridir ve çevreye toplum
adma en bilimsel ve demokratik biçimde sahip
çikmaktadirlar. Mali yÖnden de bagimsiz olan bu kuruluslar
gerek meslege, gerekse halka hizmette son derece etkili ve
basanlidirlar. Önümüzdeki örneklerden ilham alarak sil
kinmeli, toparlanmali ve daha güçlü hale gelmeliyiz.
Mesleki alanda uluslararasi iliskilerinlizi ve temaslanmizi
da artirmak, bilgi ve deneyim kazanmak, siyasal statümüzü
tanitmak, güç ve itibanmizi artirmada hiç kuskusuz bu
yönde önemli bi r etken olacaktir.

YIYIAPiM
INSAAT MÜTEAHHITLIK LTD.

VE
EMLAK BÜROSU

TÜM EMLAK VE

iNSA~T iSL~R~Niz içiN
HIZMETINIZDE

Tel: 83303-77649
17, Sht. Ecvet Yusuf Cad.

Lefkosa-Kibris
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Derleyenler: Safiye iNCE - Mimar (ADMMA)
Sergül HAMiDi - Mimar (GÜ)

..
GOKHAN NOYAN

Y. MIMAR (DGSA)

Emine Metin Apartman! - G.Magusa

Alpar Hakanal Evi, Bagaz-G.Magusa

MiMARCA - 6

1945 yihnda G. Magusa'nm
Ulukisla köyünde dogdu. Ortaokul
ve Lise ögrenimini G. Magusa Namik
Kemal Lisesi'nde tamamladi. Devlet
Güzel Sanatlar Akademisinden 1971

yilinda mezun olan Gökhan Noyan
tüm ögrencilik yillarioda çesitli büro
larda çalisarak yüksek tahsilini ta
mamladi.

1971-1974 yillarioda Özel
sirketlerde ve ayni zamanda serbest
olarak çalisti. 1974-1983 yillari
arasmda PID'de kamu hizmetinde

bulundu. 1983 yilindan beri serbest
mimar olarak Arkon Mimarlik ve

Mühendislik bürosunu çahstir
maktadir.

Meslek hayah süresince özellikle
G. Magusa'da olmak üzere 300
civarlOda proje yapilmis ve
uygulanmistir.

Petek Pastahanesi (Surlar iÇi
Subesi), Türk Bankasi Magusa Subesi,
Elvan Apartmam, Bogaz'da Alpay
Hakanol'a ait villa, Isfendiyar Eralp'a
ait ev, Emine Metin'e ait Apartman,
kendine ait yazlik ev (insaat halinde)
Cihangir'de Ziba Irfan'a ait ev
yapilmis ve uygulanmis projelerden
bazilaridir. Noyan kendini
tammlarken "Çevrenin korunmasi
ve yesilin çevrede artirilmasi konu
sunda duyarli kisilige sahip bir
mimarim" demistir.

Evli ve iki çocuk babasidir.



Ezcan ÖZSOY - Mimar (GÜ)

Kamuoyu olusturmak, televizyon araciligi ile,
basin yolu ile topluma çevreyi anlatmak, kÖtüye
gidisine dur demek, kurtarmak için çaba sarfetmek.
Bunu yapmak için de çevre sorununu yüzeysel degil
genelolarak aktarabilmek lazim.

Son birkaç yilda kipirdanan ve emin adimlarla
rayina oturtulmaya çalisilan ÇEVRE BILINCI'ndeki
dar çerçeve genisletilmelidir. Toplum bireylerinin
göremedigi yada çok azinin farkinda oldugu birçok
çevre sorunlarini görsel ve isitsel basin ve de TV
yolu ile aktarilmali. Çözüm yolunu izah eden tümceler
tane tane ve etkileyici biçimde olusturulmalidir.

Iki buçuk yil kadar önce odada yapilan bir sohbet
toplantisinda "Basin yöntemi ile sadece üyelere degil
herkese açilmak gerektigini vurgulamistim". Bu
yöntemin uygulamaya konmasi ile mimarlik meslegi
ile ilgili birçok sorunlarin asilmasinda kamuoyunun
bilinçlendirilebilecegini önermistim. O zamanlarda
MIMARCA henüz yayinlanmamisti ve sorunlar
sadece üyelerimize sinirli olanaklarla ve bildirilerIc
iletiliyordu.

O dönemde görevde olan yÖnetim kuruluna
disaridan destekle Mimarca çalismalarina katildik.
Umut edilen kamuoyu kisa sürede olusturuldu.
Toplumun birçok kesimi Mimar ve mimarlik sorun
lari, çevre bilinci konularinda bültenimiz araciligi
ile ilk kez aydinlatildi dersek yalan olmaz. Bu arada
çevre örgütleri de birer birer kurulmaya basladi.
Yeni kurulan Çevre Dairesi ise devletin bu alandaki
olumlu bir adimi sayilabilir. Önceleri, biraz yetki
karmasasi olmasina ragmen çevre için yol katedecek
bir raya oturmak üzeredir diyebiliriz. Çevre için
adam kayirma, particilik vb. yanli tutuma gidil
meden görev icra edilmelidir, çevre taraf maraf din
lemez yok olur gider, hepimiz açikta kaliriz.

Toplumun bilinçlendirilmesi için dogan
MIMARCA 'nin sizlere iletilmesinde yalniz
olmadigimiza sükredelim. Birçok yerel basin kurulusu
gibi degildik, emekliyorduk. Resimlerle destekli bir
bülten çikarmak imkanlari sinirli iken bunu birkaç
kez fotokopi ile gidermeye çalistik. Karikatürlerim iz
bir nebze yazilar arasinda nefes aldinnakta idi. Büyük
adimlarimizi Meclis baskanimiz Sayin Hakki Atun
sayesinde anik. Bol resimli sayilar derken, elin
izdeki offset baskili kaliteli kagida basilmis Mimar
ca'ya ulastik. Sistemin güçlüklerini amatörce yen-

ÇEVRE BILINCI VE
BASiN

meye çalismaktayiz,
Mimarea'nin en önemli basarisi ise o kisitli teknikle

basilmis satir aralarinda gizli mesaj kivilcimlarinin
yaktigi mesale ile daha genis kesimin aydinlatilmasi
ve harekete geçirilmesi olmustur -ki hedef de buydu
zaten-,

Genç gazeteciler (Salih Öztoprak- Yenidüzen,
Yalkin Hamitoglu-Halkin Sesi, Nese Ergüçiü-Kibns ...
ismini sayamadigimiz nice gazeteci dostlar, ve BRT
Kurumu muhabirleri bizden aldiklari konulari bizden

de iyi yorumlayip kamuoyuna aktardilar.
Eminiz ki simdiye kadar az sayida bireyle ugrasi

veren Mimarca yeni eristigi sistemle daha etkili haber
verip yorumlar yapabilecektir.

Okuyucuya dergi imajini verebilecek potansiyele
gelmistir. Ücretsiz dagittigimiz halde üzerindeki sem
bolik fiyatinin varligi kimseyi ürkütmesin abone
olmak isteyen yabancilar için posta masraflarini bile
karsilayamayacak kadar azdir.

Mimarca'yi okuyun ... Okutun .., Düsüncelerinizi
kagida dökün ... Bize gönderin yayinlayalim. Göre
ceksiniz görüslerinizi benimseyecek olanlari çiktikça
çok mutlu olacaksiniz. Kabul edilir düsünceler ise
onlarla bir çig gibi büyüyerek fikir birligine
varacaksiniz. Sayin Cumhurbaskanimizdan en sade
vatandasa kadar iletilen MIMARCA her alanda se
sini duyurmaya çalismaktadir.

Kesilen agaçlar yerine dikilen fidanlar, yikilan
kültür mirasimiz yerine tamir edilenler, çirkin reklam
panolari yerine çevreye saygili çizgiler, çalinan eserler
yerine sahip çikilanlar, bozulan ekolojik denge ye
rine koruma önlemleri yozlasmis mimari yerine
duyarlilik, kati yasalar yerine çogulculuk, de
mokrasinin geregi çagdas mimari ve çevrenin
olusturulmlasinda vazgeçilmez unsurlardir,

Hep birlilkte saldirsak bu savastan galip
çikacagimizdan eminim. Islenmesi gereken konu
istiyorsaniz çok, iste size ipuçlari:

Denizden, dogadan kum-çakil çikarilmasi, kaçak
insaatlar, Lahmacun firinlari, Imar planlari, ölü
yatirim "Turizm",kamulastirma olayi... ve sizin
Önerileriniz.

"Yasanasi bir çevre için silahlarinizi kapip
saflanmiza katilin. Basin yolu ile fikir savasi vere
lim.
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Turgay SAiiHoGlU·Mimar (GÜ)

MIMARCA: Ülkemizdeki çevre ve çevre
politikalarinin de~er1endirmesini yapar misiniz?

B.GÖZE: Çevre sorunlari, dünyada, 1960'11
yillarda gündeme gelmeye, 1970'li yillarda çÖzümü
yönünde adimlar atilmaya basladi. Ülkemizde bu
takvim 10 yillik bir gecikme gösteriyor. 70'li yiiiarda
gündeme gelebilmis, çözümüne iliskin adimlar gO'li
yillarda atilmaya baslamistir.

Çevre günü etkinlikleri sirasinda bu gerçegin herkes
tarafindan kabul edilmesi 90'li yillarda konuya iliskin
önemli adimlar atmak geregini kanitlamaktadir. Isin
basinda çevreyi bir çöp sorunu olarak algilayan
anlayislarözellikle Kibris Türk Mühendis ve Mimar
Odalari Birligi'nin etkin çalismalari ve katkilari ile
çevrenin, yesilden yeralti sularina, çöllesme tehlikesi
geçiren Mesarya'dan tarihsel ve kUltür mirasimizin
korunmasina, tarimsal topraklarimizdan gida mad
delerimizdeki kimyasal kalintilara uzanan boyutu
kamuoyunun bilincine çikarilmistir.

1983 anayasasinda yeralan çevreye iliskin somut
maddeler KTMMOB 'nin 1987 çevre sempozyumumin
ardindan, önce çevrenin "Bakanlik" düzeyinde ele
alinmasi, daha sonra "Çevre Dairesinin" kurulmasi
ve "Çevre Yasasinin" geçirilmesi önemli adimlar
olmustur. Ancak bu adimlarin atilmasi sirasinda
konuya iliskin görüs üreten meslek örgütleri ve
kuruluslarin görüsünün alinmamasi diger bir deyisle
katilimin saglanmamasi birtakim olumsuz sonuç lari
beraberinde getirmistir.

MIMARCA: Sizce Çevre Dairesi gÖrevini yapa
biliyor mu?

B.GÖZE: Çevre Dairesi bir deyisle ne yapacagi
sonradan kararlastirilmak üzere, Çevre Yasasi ise
alelacele ve eklektik bir biçimde kurulmus ve
yasalasmistir. Bu gün çevre konusunda -pek çok
daire ve bakanligin çalisma alani içinde bulunan bu
alanda koordinasyon görevini üstlenecek bir kurulus
yoktur. Çevre Dairesi bu görevi üstlenecek bir ko
numda olmaliydi. Bir çevre envanteri yapilmamistir.
Isin basinda bir çevre envanteri yapilarak yola çikmak
gerekiyordu. Çevre Etki Degerlendirme raporlarinin
hazirlanmasi yeni yeni gündeme geliyor. Çevre
Dairesi'nin yesil alan yapan bir kurulus olmadiginin
bilinci de yeni yeni gündeme geliyor.

MIMARCA: Kent Planlamasi konusundaki

görüslerinizi alabilir miyiz?

MiMARCA - 8

Konugumuz: Bektas GOZE
KTMMOB Baskani

B.GÖZE: Ülkemizde Imar Yasasi ve Kent Planla

masi olayinin gündeme girmesi de KTMMOB
çalismalarinin bir sonucudur. Kusku yok ki bugünün
Sehir Planlama Dairesi o günkü adiyla Sehireilik
BÖlümü, yerel yönetimler özellikle Lefkosa Bele
(iiyesi ve HABITAT'in çalismalari ve o yöndeki
ugraslari KTMMOB'nin olusturdugu kamuoyu ile
birlikte olayin yükselmesini hizlandirmistir.

Birlesmis Milletler tarafindan finanse edilen
Lefkosa Imar Plani diger kentlerimizin de
planlanmasini dayatmistir. Ne var ki imar yasasinin
olmamasi yapilan çalismalari yavaslatmis hatta
tamam 1<111 an Lefkosa Imar Planinin dosyalarda raflarda
durmasiin getirmistir.

Yogun baski ve çalismalar sonucu çikarilan imar
yasasina karsin henüz hiç bir kentin plani uygula
maya konamamistir. Bu nedenledir ki kentlerimizde
çarpik yapilasma bütün hiziyla sürüyor. Tarihi ve
kültürel geçmisimiz yok olmaya devam ediyor.
Sahillerimiz betonlar1a kaplanma tehlikesiyle karsi
karsiya.

Kasim 1990'da KTMMOB'nin gerçeklestirdigi
dünya sehireilik günü yuvarlak Masa toplantisinda
su gerçek çok net bir biçimde ortaya çikmistir. Yerel
yÖnetimler ivedilikle plan talebindedir. Planlama
makami kentte ve ülkede çarpik yapilasmayi dur
duiiiiuk için hazir olan planlari yürürlüpe koyma
digerlerini tamamlamak zorundadir. Buna karsin
finansman sorunlarini çözmek için fonlar yaratma,
topragini yeni düzenlemeye yönelik kullanimi ve
ranta iliskin yasalari ivedilikle hazirlamak kaçinilmaz
ve ertelenemez bir görevolarak önümüzde
dunnaktadir. Kibris Türk Mühendis ve Mimar Odalari

Birligi bu yönde çalismalar yapmak görevi ile karsi
karsiyadir.

MIMARCA: KTMMOB 'nin Çevre ve Imara
iliskin politikalarini açiklar misiniz?

R:GÖZE: Günümüzde çevre olsun,imar olsun,
tarim, sanayi vb politikalari ayri ayri ele almak
mümkÜn degildir. Plan tektir. Konuya Iliskin politi
kalar birlikte ve çogu zaman içiçedir. Birbirinden
ayinnak olayi anlamamaktir. KTMMOB, bünyesinde
barindirdigi pek çok disiplinden kaynaklanan zengin
bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Bu nedenledir ki
bagli odalari ile birlikte ve odalari adina politikalari
saptamak ve her türlü yasal araçlarla dögüstürmek

\,

"

\,



zoru ndadir.

Biraz önce siralamaya çalistigim soniniarin
yanisira bir anitlar yüksek kurulu olayini vurgula
mak durumundayim. Kültürel ve tarihi varliklarimizin
korunmasi için Anitlar Yüksek Kurulunun sonuç
alici bir yapiya kavusturulmasi zorunludur. Yapi
degistirilerek teknik elemanlarin ve meslek odalarindan
gelen temsilcilerin çogunlukta olacagi, kararlarinin
degistirilemiyecegi bir yapi gelistirilmelidir.

Sahillerimize ve denizlerimize iliskin bir diger
büyük tehlike, betonlasmadan öteye bir tehdit, deniz
dibinden kum alma seklinde baslatilan uygulamadir.
1990'da Insaat Mühendisleri. Odamizin
gerçeklestirdigi i. Kuzey Kibns Beton kongresi konuya
iliskin pek çok noktaya açiklik getilmistir. O yÖnde
sürdürülecek çalismaIra yeni alternatifler yaratbilecek
tir. Devlet, üniversiteler bu konuya egilmek

durumundadir. Biz KTMMOB olarak her konuda

isbirigi yapmaya hazinz.
KTMMOB, önümüzdeki aylarda, çalismalanni

sürdürdügümüz genis bir öneriler paketini ilgililere
ve kamuoyuna sunacagiz.

MIMARCA: Son söz olarak deyecekleriniz?
B.GÖZE: Kibns Türk Mühendis ve Mimar Odalari

Birligi bünyesinde barindirdigi disiplinlerin
fazlaligindan ve geçmise dayali bilgi birikim ve
deneyimlerinden kaynaklanan büyük bir donanima
sahiptir. Bu nedenle KTMMOB ülkede bir planlama
dan sÖzedildigi zaman atlanmayacak ve inkar edile
meyecek bir kurulustur. Görevlerinin bilincinde olan
teknik elemanlar ordusu ve onlann öz örgütü
KTMMOB üzerine düsen görevleri yerine getirmeye
devam edecektir.

---- 1--
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Karikatür: Serhan Gazioglu
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Ezcan ÖZSOY • Mimar (GÜ)

Oldukça yogun bir ayi geride birakirken
MIMARCA'nin geçen sayisi için Basta Meclis Baskani
sayin Hakki Atun olmak üzere sizlerden aldigimiz
takdirve övgüye layikolmayaçalisacagimizi belirtmek
isterim.

Geçtigimiz dönemde Oda Baskanlipgini devrederken
Yönetim Kurulu baskan ve üyelerinden özellikle
MIMARCA'yi daha ileriye götürme sözü alan YÜcem
ERÖNEN agabeyimizin 25-26'nci sayimizin sayfalanni
çevirirken gözlerinin sevinçten dolarak "Biz söz verilir
ve iste böyle yapilir, sizleri candan kutlanm" deyisi de
bizlere çalisma sevki vermistiL ..

Bu sayimizda sizlere, her zaman oldugu gibi Üyele
rimizden gelen mektuplari aktarmaya devam ediyoruz.
Küsemizin sonunda. KTMMOB. "DÜnya Çevre Basin
Günü" Basin Bildirisi ve "Deklansör Oltasi" adli yeni
kösemizi bulacaksiniz.

Mimarcanin eristigi yayin sisteminde yazilarini/in
yanisira (Mesaj veren) resimlerinizi bekliyoni/..
"Mektuplariniz" ve "Foto-Av"lariniz bololsun.

BIR ILGILI YOK MU?
(Geçen sayidan devam)

Toplumumuz yasamsal önemi olan tüm gereksin
melerden uzak, yasamakla yasamamak arasinda bir
konumdadir. Bunun en bUyük nedeni ilgisizliktir. Bu
ilgisizligin en bUyük sorumlusu bizler, yani yUksek
egitim görmUs kisilerdir. Bu kisilerin topluma öde
mek zorunda olduklari borcu vardir. Yapacaklari en
kliçlik bir elestiri, bir öneri, bir arastirma topluma
katki olacaktir. Öneri, elestiri ve arastirmalarini en
kolay duyurma yolu yayin organlaridir. DUsünceler
ne kadar hatasiz olsa da açiga çikmadigi sUrece hiç
bir yarari yoktur. DüsUncelerimizi açiklamaktan
çekinmemeliyiz. Çevremizi de bu yÖnde tesvik etme
liyiz. Fakat ne yazik ki, MIMARCA'nin 25-26'nci
sayisinin okurlarla sÖylesi kÖsesinde çikan bir yazi,
okuyucuyu yazmaya degil yazmamaya tesvik etmekte
dir. Bu yaziyi kaleme alan kisi; "abuk sabuk laf'
deyiminin çok eskilerde kaldigini, bu deyimi
kullanmanin bir Üniversite mezununa yakismadigini,
en bÜyÜk zaman kaybinin sessiz ve hareketsiz kal
iii;ik oldugunu biliyor mu?

KAS-CON LTD. HAZiR BETON SANTRALi
* Betonu olusturan malzemeleri agirlik ÖlçÜsÜyle Liristiran tam

otomatik beton satmali

* Betonu insaat alanina süratle olusturan her hiri 6 in3 kapasiteli
trans-mixerleri

* Betonun

kaliba yerlestirilmesini
saglayan beton pompasi.

* Betonun

kaliba yerlestirilip
çikistinlmasinda
en etkili yÖntem olan
VibratÖr kullanimi

* Agreganin
granü10metrisi ile
beton un basinç
dayanimini kontrol eden
laboratuvar.

* Deneyimli insaat
mühendislerinin

denetiminde,
kaliteli beton,
sUratli hizmet

* Üstelik

çevre temizligine
olumlu katki.

•..

* KAS-CONLTD. Kuzey Kibris'in ilk ve tek beton santralidir.
* Adresimiz: 13. Sokak, Organize Sanayi Bölgesi-Lejkosa Tel: 79276

------------------------------_._--_._--_ ..,-~~-~-~------------------------------
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okuyucunun gereksiz hatta Mimarca'ya da dokunan bir
sitemi üzerine bu sayidaki yazima cevap olacak bir girisle
basladim. Yazima kaldigtm yerden devam ediyorum.

Toplumumuz birçok sorunla krasi karsiyadir. Bunlann
en basmda trafik gelmektedir. Bugüne kadi' da bu konuda
yararli hiçbir arastirma yapilmadi.

Seyrü sefer ruhsatinin çikanlmamis olmasi kazaya
neden degildir. Süiücünün emniyet kemerini baglamamasi
kaza yapmaya neden degildir. Olsa bile kemer sadece bag li
oldugu kisiye yararlidir. Önemli olan kazada can kaybini
azaltmak degil, kazayi yaratacak nedenlri ortadan
kaldirmaktir. Trafikten sorumlu kisilerin de zaman zaman
televizyonda kazalan önleyecek önerilerde bulunurken,
plakanin kirmizi çerçevesinin silinmemis olmasini öner
irler. Plaanin kirmizi çerçevesini, seyrüsefer ruhsatini bi i'
yana birakalim. Trafik kazalanni gerçekten önlerneyi
istiyorsak asagtda siraladigim nedenlere bir göz alalim.

1- Sürücülerin hatali davranislan
2- Mevcut yollann yetersizligi
3- Yeni yapilan yollann yetersizligi
4- Yol donatirnlannm yetersizligi
5- Güvenli olmayan araçlann trafikte kullanilmasi
6- Yayalann hatali davranislan
7- Otoparklarm yetersizligi
8- Çocuk parklannin, yaya geçitlerinin ve yaya

kaldinmlannm yetersizligi
9- Saticilann yollan isgal etmeleri.
10- Otobüs duraklannin hatali yerlerde bulunmasi
11- Trafik güzergahlarmm degisiminde mevcut traIIk

CAM, AYNA, HIRDAVAT.
INSAAT

MALZEMESi
.

BIZDEN

SORULUR

ERÇIKAlAR LTO.
17, Sht. Mustafa A: Ruso Cad.

Tel: 82701

kurallanna uymayan durumlarm dogmasi
Yukanda siraladigtm onbir nedenin ilk altisi her zaman

için can ve mal kaybma neden olabilir. Bu bakimdan bu
alti faktöre zaman geçirmeden önlem alinmalidir. Diger
bes faktör mal kaybi daha büyük olan kaza nedenleridir.
Can kaybinin az olmasi geciktirilmesini gerektirmez.

Gelecek sayida buf aktörlerin aynntili açiklamasini
buiacaksiniz.

Hasan Erhan

Mimar (DGSA)

5 HAZIRAN 1991 "DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ"
KTMMOB - BASiN BILDIRIsI

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle tüm dünyada
oldugu gibi ülkemizde de bir dizi etkinlikler yapiliyor.
Meslek örgütleri, yerel yönetimler, doga ve çevre koruma
amaçli kuruluslann öncülügünde, içinde bulundugumuz
hafta boyunca, çevreye yönelik görüs ve eylemler ortaya
konuyor.

Dünya genelinde 60'li yillarda baslayan ciddi
tartismalarla gündeme gelen çevrenin kavranmasi ve olumlu
yönde sonuçlar almaya baslanmasi 70'li yillarda ortaya
çikar. Ülkemiz de çevreye iliskin hareketlenme daha
yenidir. Olumlu yönde adl1mlarm atilmasi ise 80'li yillarda
baslayabilmistir.

Çevre sorunlannm tümü birdene ele alinmaz ve tek tek
yaklamaya çalisilirsa büyük bir yanilgi içine düsülecegi
açiktir. Çevre sorunlan, günümüzde yerelolmaktan çikmis,

ii • \,i

ALUMINYUM DOGRAMA
•

IMALATiNDA
•••

SUPER HIZMET

•

KADRI NAZLi

i

Küçük Kaymakh
LEFKOSA

31075-31076 GÖNYELI
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yöresel, ulusal ve uluslararasi bir içerik kazanmistir.
Yatinmlarin yer alaca~ bölgedeki dogal devinim bölgeyi

canlilar ve gelecek kusaklar açisindan degerlendirme
zorunlulugu en önemli faktörlerdendir.

Bu bilinçten uzak olarak gerçeklestirilen sanayi ve alt
yapi yatinmlan, mevcut tanm ve orman alanlannin diger
amaçlara tahsisi planlamalarmin, dogal çevre, yesil alan
ve canlilar üzerindeki etkilerinin olusturdugu olumsuz
kosullar çevre bilincinin yerlesmesi ve gelismesine neden
olmustur.

Imar kargasasinin getirdigi betonlama, yesil alansiz
gürültü kirliligi ile iç içe plansiz, çarpik kentlesme, kiyi
yagmasi, kültür ve tarihi varliklar dikkate alinmamasi
çevremize karsi duyarsizliglimizin önümüze koydugu
sorunlan olusturmaktadir.

Herseyden önce bilinmesi gereken gerçek dogal ve
kültürel çevrelerin korunmasinin ülke kalkinmasinin
önünde bir "engel" degil, uygarliga ulasmanin bir geregi
kabul edilmelidir.

Olumsuz gelismelere ragmen her 5 Haziran' da toplum
sal ve bilimsel çevre duyarliliginin arttigini çevre
düsüncesinin örgütlcndigini ve kamuoyunun bilinçli tepkil
erini görmek umut vericidir.

Toplumsal çevre bilinci önderliginde, bilim ve
teknolojinin isigi altinda daha saglikli bir çevre için
verilecek olan ugrasta Mühendis ve Mimarlar olarak to
plumun her kesimi gibi sorumluluk tasiyoruz.

Olumsuz çevre kosullannin giderilmemesinde çevre
den sorumlu kuruluslar arasinda esgüdüm kopuklugunu
ve güçlü ve özerk bir çevre idaresinin hala kurulamamis
olmasini en önemli faktör olarak görüyoruz.

Eksik ve yetersiz imar mevzuatindan kaynaklanlan
imar karmasasi ve bunun sonucu düzensiz kentlesme,
yesil alanlann azalmasi ve kiyilann yagmalanmaslnt ber
aberinde getirmektedir.

Turistik tesislere terkedilen tanmsal ve yesil alanlar,
tahrib edilen kültürel ve tarihi çevre rüzgar ve ya~slardan
kaynaklanan büyük toprak erozyonu, asin çekim nedeni
ile süratle tuzlanan ve tükenen yeralti su kaynaklan,
denize desarj edilen sel ve diger atiklardan kirlenen kiyilar
önümüzde olumsuz bir tablo olusturmaktadir.

Çözüme yönelik daha güçlü adimlar atabilmek için:
Çevre Koruma Dairesi'nin, çevreden sorumlu kuruluslar
arasinda esgüdüm saglayacak bir yapiya kavusturulmalidir.

Anitlar Yüksek Kurulu yeniden düzenlenerek nihayi
karar alici dinamik bir konuma geitifilmelidir.

Kent ve ülke bazinda imar planlan ivedilikle gündeme
getirilmelidir.

Ülke bazinda öncelik ve ivedilikle bir çevre envanteri
yapilmali ve çevre standartlan belirlenmelidir.

Tüm sorunlann genis bir katilim sonucu alinacak
kararlarla ve karar alma sürecine katilanlann bu karari ara

sahip çikmalanyla çözüme gidilmeidir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
Bektas GÖZE
K.T. Mühendis ve Mimar Odalan Birligi
Genel Baskani
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360° dönüs
enderdir.

------+

1
i
i

o;!i

iki h:i.<erlekli sandalyenin
geçmesine izin verecek kori
dor genisligi en az 180 cm
olmali

eo

Koridorlar en azindan 125 cm
genisli~inde olmali

1
mln.150

90

Bir kisiyle karsi karsiya
gelindiginde koridorlarin
genisligi en az 150 cm olmali

......
OZURLULERE

MIMARI ENGELLERIN
KALDiRiLMASiNA REHBER

Degerli meslektaslar bu sayimizda se
vindirici iki olaydan bahsetmek istiyoruz.

Birincisi Fiziksel çevrede ve halka açik
binalarda özürlü vatandaslarin yararla
nabilmesi için Çalisma ve Saglik
Bakanligi öncüiügünde bir komite
olustumlmustur. Komite çalismalarina
baslamistir. Komiteyei-KTMMOB-Mimarlar Odasi

2- Spastikleri Koruma Cemiyeti Iniar
ve Çevre Komitesi

3- Iskan Bakanligi - Sehireilik Dairesi
4- Ulastirma, Bayindirlik ve Turizni

Bakanligi
5- Basbakanlik özürlüler Koniitesi

birer temslici atamistir.
Ayrica KT Belediyeler Birligi ve PGM

Trafik Müdürlügü alinan tüm kararlari
destekleyeceklerini bildirdiler.

Ikinci olay ise Mimarlar Odasi ve
Spastikleri Koruma Cemiyeti Imar ve
Çevre Komitesinin ortaklasa
yayinladiklari bildiriye Spor bakanligi
yetkilileri gerekli duyarliligi göstererek
yapilmakta olan Lefkosa Atatürk
Stadyumunda spastik-özürlülerin de
kullanabilecegi tuvaletIerin yapilmasi
için gerekli girisimlerde bulunmuslardir.

Bu çalismalarin artarak devam edecegi
ümidini tasimaktayiz.

Su ana kadar sizlere özürlülerin kul
landigi sandalyenin boyutlarini ve
kullanimi için gerekli alanlarini ver
meye çalistik. Bunun yaninda san
dalyeden kalkamayan özürlüye pencere
den disarisini seyredebilme olanagin 1

tanimaliyiz.

Derleyen: Turgay SAiiHOGlU·Mimar (GÜ)
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Unutmayalim ki birgün beklenniedik
bir kaza bizi de ayni aciz duru11ia
düsürebilir.

t40

t60

.4. Tekerlekli sandalyesiz gerekli alan

Degerli ineslektaslar asndalyeye
muhtaç özürlü vatandaslarimizin
ya 11isira; baston. koltuk degnegi
yardimiyle yürüyen hafif özürlüler de
bulunniaktadir.

Bebekli annelerirnizi ve yasli
\'8t 811daslarimizi da düsünmeliyiz .

kadinlar için
erkekler için

20

O

40

vücudun e{iik oldyOu
.t2O durumundaki boyutlar

.too vücudun dik olmasi

80 durumundaki boyutlar

60

iso 80 tOO20LSO40 20

\
'I
1\

i'
i;
\ ..,

Koltuk de{inekli

!~

,

~

Anne çocuk arabasi ile

Bastonlu özürlü

i

-i- 70

Çocuklu anne

Gio lJ
vücut dik iken

vü~u~ öne do{iru TÜni vatandaslarimiz için çevre-e{iik iken ••

mizdekikaldirirnlar yeterli mi? Ozürliller.
evinden disari çikip kimseye muhtaç
olmadan bu kaldirimlarda gerekli yer
lere kesintisiz gidebiliyor mu? Gide
miyorsa niye? Suçlan ne? Planlamamizi
yaparken bu sorularin cevaplarini
arayalim.

diz seviyesi

göz seviyesi

o

20

40

40
20

vücut diK iken

yana
vücut yana dogru
egik iken ulasma

80 alani

60

80

.tOO

9.

t
i
i

i.-~'

i_~20

t-i i i
too 80 eo 40 20 O 20 40 60 80 tOO

100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100

kadinlar için
- erkekler için

+--1 -
,

+- -----

3. Normal tekerlekli sandalyedeki özürlünün oturus düzenine
göre boyutlar

uzun fxiylu

~r normal

------------------ ..-----.,.- ..--------------------
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Derleyenler: Hasan VOCEL • V.Mimar (DGSA)

Dogan SAHiR • Mimar (ODTÜ)

HAZiRAN 1991'DE MALZEME VE
isçILiK MALIYETLERI

Not: B LI fiyatlarpiyasa arastirmasi ile saptanmis olup
baglayici degildir.

isçILIK MALIYETI
TL/kg.

i-Kalip (Düz)
14000.-18000.- TL/m2

TL/adet TL/adet
2-Kalip (Düz Merdiven)25000.-40000.- TLIBasamak

TL/adet
3-Demir

250000.-360000.- TLffon
TL/adet TL/adet

4-Tugla 350.-500.- TL/Adet
TL/adet

5-Briket 500.-800.- TL/Adet
TL/adet TLl<ldet

6-Siva (1+2+3 EI)12000.-20000.- TL/m2

TL/adet
7-Fayans Kaplama

10000.-18000.- TL/m2
TL/Kamyon TLlKamyon

8-Scramik Kaplama10000.-18000.- TL/m2

TL/Kamyon
()-Karomozaik Kaplama

10000.-18000.- TL/m 2
TLlfi' TL/Ii'

lO-Düz Isçilik (8 Saat)35000.-50000.- TL/Gün

TL/tl '
II-Kalfa

45000.-70000.- TL/Gün
TL/Ii' Tl.lni'

12-Usta 60000.-120000.- TL/Gün

TLn'iirba

13-Çimento Indirme
260.-TLfforba

TI/Torha

14-Tugla Indirme 33.-TL/Adet

1750.
3000.
1'300.-

835.

1900.

MALIYETIMALZEME
I-Insaat Demiri 1650.-
2-06'lik Insaat Demiri 2800.-
3-Tugla (8,5xI9x29) 1100.-
4-Tugla (1Ox20x30) 650.-
5-Kiremit (Düz) 1500.-
6-Rriket (10x20x40) 600.-
7-Rriket (15x20x40) 800.-
8-Rriket (20x20x40) 900.-
9-DekoratifBlok (13x25x25) 1200.-
io-Kireç 7500.- 8700.-
i I-Kirma Kum (5m3) 200000.- 250000.-
12-Kirma Çakil (5m3) 190000.- 230000.-
i3-Blokaj (Dere) 200000.- 220000.-
14-Kereste (Romanya) 40000.- 42500.-
15-Kereste (Isveç) 41500.- 5 i300.-
16-Kereste (Meranti) 52700.- 59000.-
l7-Kereste (Mahon) 125000.- 136000.-
18-Hetonarme (Demirli) 350000.- 380000.-
19-Çimento (Kamyon Üstü Lefkosa Teslim)

(HEM-DPÇ) 12850.-
(ÇANAKKALE-NPÇ) 13500.-

.
MIMAR DOSTLAR
Tasarimlarinizi MiMARCA aydinlatmak ve çagdas elektriksel dizaynlarla
bütünlestirmek istiyorsaniz
••

OZ E R K CO LTO. ile iLETisiM kurunuz

WYLEX
TENBY
TAMLITE
PROTEUS
WINNER
BJC
EGA
BG
THORN

Elektrik malzemeleri

Ithalat, Toptan, Perakente
Satis Merkezi
PK 208 Lefkosa Tel: 75196,
77162 Fax: 81953
Mustafa A. Ruso Caddesi

K.Kaymakli Spor Kulübü
Tesisleri· LEFKOSA
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HAZIRAN 1991'de Mimarlar Odasi ve Insaat
MÜhendisleri Odasi ortak vize bürosunda

vizelenmis olan 123 adet proje dosyasinin
dökÜmü ve konularina göre dagilimi:

Derleyenler: Zehra iSEGÜVEN - V.Mimar (GÜ)

Turgay SALiHOGW • Mimar (GÜ)

YENI INSAATLAR
Dosya Konusu

Konut
Konut+Dükkan
Konut+ Yardimci Bina
Konut+Dükkan+Ofis

Konut+Depo
Konut+Garaj
Ofis
Dükkan
Dükkan+Ofis

Dükkan+Depo
Garaj
Depo
Turistik Tesis

Atölye
Gazino+Lokanta
Salon

Benzin Istasyonu
Firin
Oto Tamir Evi
Oto Park

YENI INSAAT DOSYALARI TOPLAMi

T AKSIMA TLAR
Dosya Konusu

Bina Taksimati
Arazi Taksimati

Parselasyon

T AKSIMA T DOSYALARI TOPLAMI

DIGER DOSYALAR

Dosya Konusu

Ek Insaat
Tadilat+ Tamirat
Rölöve
Tellerne

Yapildi Projesi

DIGER DOSY ALARIN TOPLAMI

Dosya
Sayisi
44
10

3
1

1

J

5

69

Dosya
Sayisi

1 1

.3

6

20

Dosya
Sayisi

27

.3

4

34

Toplam Dosya
Sayisina %' desi

35.77
8.13

2.44

0.81
0.81

0.81
0.81
1.62
4.07

0.81

56.10

Toplam Dosya
Sayisina % 'si

8.94
2.44

4.88

16.26

Toplam Dosya
Sayisina % 'si

21.95
2.44

3.25

27.64

Alan

Alan

Alan

NOT:Degerli Meslektaslarimiz, Dosya Konularinin yanisira insaat alani istatistiklerini de vermek
istiyoruz. Lütfen sözlesmeleri doldururken alanlari ayri ayri belirtiniz.
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ÖZVÜKSEL

ÖZVÜKSEL MÖBLE'NiN AVANTAJLARi
* KAliTEDE ÜSTÜNLÜK ",..,.----
* KLASiK, MODERN, RUSTiK ",----
* SATIS,ÖNCESi VE SATIS SONRASi HizMET""--
* TEKNIK PERSONEL ~_n

,

MOBILYADA SE KINllGI ÖZYÜKSEL'DE YA AYiN

~'~ÜKSEl MÖSLE LTD. : Sehit Hüseyin Ruso Cad K.Kaymakll Usa Tel: 83409 - 83376 - 82347
~ "Kelebek Mobilya Mutfak: Osmanpasa cad. Yagcioglu is Hani L/sa Tel: 75399 ..71 797

Kelebek Mobilya , Li"'i~~i Yolu r~o45 Gaziinagusa TeL. 63982



"KLiMAOA 1NUMARA"

Isitma-Sogutma-Havalandirma- Yüzme
Havuzu ve hertürlü mekanik tesisat konularinda KKTC'de en

güçlü kadrosuyla Güvenebileceginiz tek isim
"ASEL Engineering Ltd."dir

•
KULLANAN MÜSTERiLERiMiz

BAZiLARi

* Olive Tree Tatil Köyü - Çatalköy Girne

* DAÜ Konferas Merkezi - G.Magusa * Club La

pethos Tatil Köyü-Girne * Celebrity Hotel - Lapta
Girne * Yellowstone Pringting Ltd. - Lefkosa
* Jasmine Court Apart Hotel- Girne * Dome Hotel

Girne * Top Set Bungolows - Karaoglanoglu-Girne
*Sea View Hotel - G. Magusa * DAÜ Yurt Binalari 
G.Magusa *Çetin Kürsat Evi - Lefkosa * Salamis Bay
Hotel - G. Magusa * Müttüzade Apart Hotel - Girne

* ilker Nevzat Evi - Ozanköy·Girne * MEZ. KOOP·
G.Magusa * Ali Demirag & Sons Ltd. - Lefkosa
* Yüksel Ahmet Rasit Ltd. - Lefkosa * Holiday Apart
Hotel - G. Magusa * Acapulco Hotel - Girne

* Salamis Bay Bungolovs - G. Magusa * KKTC
Meclis Binasi - Lefkosa * Öney Vil/a - Girne * La
Residence Restaurant - Lefkosa

• "Pencere Tipi" ve "Split Tipi"
Klimada güveneceginiz isim

O~§§ [1:i ENGINEERING LTD.

Tcl:( 9(520)-82904 Fax:(90520)8 i835 Tclcx:57363 MAKE TK.

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

nIzGI BASKI: DÖRTRENK MATBAAC.u.iK


