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Hüseyin iNAN· Mimar (iiÜ) Mimarlar Odasi Baskani

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte tatile
çikilmasi, yayin çalismalarini ve
MiMARCA'nin periyodunu uzatmistir.
Öncelikle bu aksamadan dolayi tüm okuyucu
lardan özür diliyoruz .

1 Temmuz "Dünya Mimarlik Günü"nde
odamiz yayinladigi basin bildirisi ile mimarlik
mesleginin önemi ve mesleki sorunlari
vurgulam IStlr.

Daha önceki sayilarimizda da
duyurdugumuz UNHCR'ln organize ve finanse
'\3ttigi yarisma projesi için çalismalar
süratlendiriimis,belirlenen jüri üyeleri ile birlikte
yarisma kosullarinin hazirlanip duyurulmasi
asamasina gelinmistir. Buyarisma ile Lefkosa
.Master Plani disinda ilk kez Türk ve Rum
mimarlarinin birlikte çalisabilecegi bir plat
form olusturulmustur. Tüm dünyada baris ve
yumusama politikalarinin yasandigi ve Kibris
sorununa çözüm arayisi içindiplomasi trafiginin
yogunlastigi bu dönemde ayni paralelde barisa
katkida bulunacagina inaniyoruz.

Kamuoyunu uzun süre mesgul eden plaj
sorununda ise "Anayasal bir hak olan ücretsiz
kullanim hakki"ni vatandasin elinden
·alinamayacagina inaniyoruz. Ulastirma
Bayindirlik ve Turizm Bakanligi'nin açikladigi
halk plajlarinin ivedilikle hayata geçirilmesi
gerekliligini savunuyoruz. Bunun yanisira
mevcut, askeri ve diger turistik tesis plajlarinda
vatandasa sunulacak "gerçek hizmetin" be
delini ödeme kosulu ile faydalanmasi mut
laka saglanmalidir.

Gönyeli Gölet Projesinin, kamulastirma
olayinda ortaya çikan sorunlarla ilgili olarak
odamiz KTMMOB bünyesinde olusturulan
komisyona katilmis olup bu konuda bir basin
bildirisi yayinlanmistir. Odamiz gerek mal
sahiplerinin magdur edilmemesi gerekse
ülkemizde planlara dayali kamulastirmanin
yapilabilmesinin gerekliligine inanmaktadir.

Lefkosa Belediyesi ve Sehir Planlama
Dairesince açiklanan Girne Caddesi Pro
~esi'nin tanitiminin yer aldigi bu sayimizda
görüs ve önerilerinizi Lefkosa Belediyesi ve
Sehir Planlama Dairesine sunulmak üzere
bekliyoruz ... Çalismalarinizda basarilar ...
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Ahmet Y,BAHCECi • Mimar (DGSA)
Mimarlar Odasi Yazmani

Sayin Üye;
Oda Yönetim Kurulumuz 25 Haziran-29
Temmuz 1991 tarihleri arasinda 5 kcz
toplanmistir. Dönem içerisinde:

tarafindan atanan Yazman Ahmet Y.
Bahçeci, Yücem Erönen ve Burhan Atun'un
hildiri sunmalari kararlastirilmistir.

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

• Layka Doymus'un 233 ve Sibel (Bilgin)
KÖkPl'in234 sicil numarasi ile odamiza
k;1\'1 tlan yapilmistir.

Burhan AtunYücem Eröneni' i ie; i' 13a/içeci

• Mimarca ve diger gönderilenin
sÜratlendirilmesi için bilgisayarla adreslerne
yapilacaktir. Tüm üyelerimizin ve abone
terin "Açikve Kalici" adreslerini ivedilikle
odaiiiiza bildirmeleri rica olunur.

• LefkosaBelediyesi'ninve Sehir Planlama
Dairesi'nin çagrisi üzerine kamuoyuna
tanitacaklari "Gime Caddesi Projesi"ni izle
mek ve bilgi edinmek amaciyla yönetim
kurulu Üyemiz ve yazi isleri sorumlumuz
E/:c;inÖzsoy görevlendirilmistir.

• MIMAR91 /6 "Turizm" özel sayisi üye
terinÜze ücretsiz olarak dagitilmaktadir.
HenÜz eline geçmeyen üyelerimizin odaya
u,grayipalabilmeleri için son bir firsat daha
i ;lllllllTIistir.

• UNHCR'in organize ve finanse ettigi
proje yarismasi ön hazirlik görüsmelerne
devam edilmektedir. Yarisma jÜrisi için
atanan iki Türk üyemiz Ahmet V. Behaed
din, Hüseyin Atesin de Oda Baskanimiz
Hüseyin Inan ve üyemiz Yücem Erönen 'in
yanisira Ledra Palace Hoterde Rum Mimar
lar ile sürdür1en görüsmelere
katilmaktadirlar.

• 1 Temmuz 1991 Dünya Mimarlik
Gününde basin bildirisi yayinlanmistir.
Bildiride, özellikle çevre sorunlarinda bas
yeri tutan ve son günlerde basinda genis
yer alan çarpik kentlesme, kalitesiz üretim
ve gecekondulasmanin ülkemizde de bas
gösterdigi vurgulanmistir. Mimarlik
mesleginin insanhgin varolusundan
günümüze geldigi,günümüzden de gelecege
önemini yitirmeden sürdürecegi hatirlabldi.
Ayrica, çevreye biçim verirken "sanati ve
teknigi" koordine ilkesi ile hareket eden
mimarlarimiz; bunu idame ettirebilmek için
IMARPLANLARI"ninivedilikle hazirlanip
yürürlüge konmasini, saghkli bir fiziksel
çevrenin olusmasi için da yetersiz kalan
'YASALAR"inda yeniden çagdas anlamda
düzenlenmesinin gerekliligine
inanmaktadirlar dendi. Tüm bu sorunlarin
yanisira, bozulan çevreyi kurtarma çabasi
sarfetmesi gereken yetkililerden üyelerimizin
mesleki sorunlarinin günümüz kosullanna
göre çözümlenmesi talep edilmistir.

• Yildiz Üniversitesi tarafindan
Istanbul'da düzenlenecek olan "Akdenizde
Turizm Yapilari Sempozyumu"na KKTC'yi
temsilen Odamiz ve Ulastirma Bayindirlik
ve Turizm Bakanligi yetkilileri
katilacaklardir. Oda Yönetim Kurulumuz

• Mimarca i. ve II. cilt Indeksleri Oda'dan
teiiii11 edilebilinir.
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Bektas GÖZE· KTMMOB Baskani

PLAJ SORUNU MU?
GELECEK SORUNU MU?

mevzuatimiz; kiyilann ancak kamu yaran için
kullanilabilecegi, ulusal güvenlik, kamu yaran, genel
saglik ve çevre korunmasi amaciyla yasa ilc sinirlama
konmadikca, yurttaslann yüz metrelik kiyi seridi içerisi
ne girmesinin kimse tarafindan engellenemeyecegi ve
(inelc hagli tutulamayacagi açiklikla ifade etmektedir. Bu
konuda Devlet Baskani Sayin Rauf R. Denktas'in
degerlendirmesi, anayasadaki açik ifadclere ragmen var
olan tereddütleri de ortadan kaldirmis bulunmaktadir.

KKTC Anayasasi ve diger
kiyilarla ilgili hukuksal mevzuat

kiyilarin kesinlikle devletin
tasarrufunda olacagini

açiklikla ortaya koymaktadir.

Ülke genelinde tutarli ve kapsamli planlama politika \'l
stratejileri gelistiremememiz nedeniyle ülkemizIn büyü"
bir olumsuzluk ve tahribati yasadigi tartisma konu>;i
olmaktan çikmistir. Yasanan olumsuzluklar ve bu ol
umsuzluklara kosut olarak ortaya çikan tahrihat dc:-:;ikii
her konuda kendini göstermektedir.

Son günlerde Özel ve Tüzel kisilerin özellikle ül-erII1(k'
durdugu plajlar konusu, olayi somutlastmnak açisindaii
en ideal örneklerdendir. Plaj konusu ele almdigi zaman
kusku yok kikiyilar, çevre, plan v.b. konularla hirliktc eli
alinmak durumundadir. Tersi halinde hedeli sasirina".
agaç ararkenormam kaybetmek tehlikesi ile karsi "arsiy.i
gelmek olacaktir.

KKTC Anayasasi ve diger kiyilarla ilgili hukuksal
mevzuat kiyilarin kesinlikle devletin tasarrufunda olacagini
açiklikla ortaya koymaktadir. Yine Anayasa ve hu"uk

1 __ -

Bektas GÖZE Fotogra[ Ezcan ÖZSOY

•

KEMAL ALI LTD.8
••
INSAAT MALZEMELERI

VE
HIRDAVAT

SATIS DEPOSU

23 Kemal Asik Cad.
Tel: 78843

LEFKOSA

YIYIAPiM
INSAAT MÜTEAHHITLIK LTD.

VE
EMLAK BÜROSU

TÜM EMLAK VE
iNSAAT iSLERiNiZ içiN

HiZMETiNizDE

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

Lefkosa-Kibris
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Yillardan beri bu konuda söylenlip yazilanlann dikkate
alinmamasi sonucu halkin hakli tepkileri eyleme dönüsmü~
ve olay bir kez daha güncelleserek hükümeti bazi önlem
leri gündemine almak noktasina getirmistir. Ne var ki plaj
sorununun gündeme giris biçimiyle bir kez daha agaç
aranirken orman yitirilmistir.

Her seyden önce Iskan Dairesi tarafindan hiç bir geçit
birakilmaksizin kiyi gerisinin kilometrelerce tahsis edild~i
gerçegi ortada durmaktadir. Bu uygulamanin anayasal
hak ve özgürlükleri dolayli biçimde de olsa ortadan
kaldirrp kaldirmadigi tartismasini getirmektedir.

Bir süre önce kiyi seridi bulunan bazi yerlesim birim
lerinin birkaç günlügüne belediye ilan edilerek, bu kisa
süre içinde belediyelere ait mevzuattan yararlanip kiyi
seritlerinin özel kisilere tahsis edilme yoluna gittigi bilin
mektedir.

Ülke genelinde kiyilarimiza yönelik, özellikle kiyidaki
yapilasmaya yönelik makro boyutta bir planlamaya gide
mememiz nedeniyle betonlasan kiyilanmiz gözden
'kaçirrlmaktadir. Gime bölgesinde varligi ile gurur
'duyduguIDuzdag-deniz birlikteligi ve yesil örtünün plansizlik
nedeniyle büyük bir hizla yok edildigi ve yerini beion
yiginlanna biraktlgi gerçegi gözardi edilmektedi r.
. Kiyilardaki kum-çakil ocaklan yerinde bir kararla
kapatilirken, deniz içinden kum çekme izinleri ile kiyilar
yeni ve büyük bir potansiyel tehlike ilc karsikarsiya
getirilmistir. Hatta sinirli deniz ürünlerimiz bir potans iye i
tehlike ile karsi karsiya bulunmaktadir.

KIBRIfe TÜRK MÜHENDIs VE MIMAR
ODALARi BIRLIÖI ÜYELERINE

LOKAL TERASiNDA
ESLERIYLE BIRLIKTE
EssIz GÜZELLIKTE

BIR AKSAM YEMEGI FIRSATI

ÇATi BAR--
Meze, Kebap ve Içki Çe§itleriyle

Her CUMA Ak§ami
Hizmetinizde

Rezervasyon bir gün önceden yapilmalidir

Tel: 71677

1, Sehit Ibrahim Ali Sokak
Çaglayan-LEFKOSA

i

Karikatür: Ezcan Özsoy
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OZEL METAL

ÖZEL Alüminyum Islerinizde

ÖZELHizmet

Halkm Plaja girisini, özgür bir biçimde ve ücretsiz
olarak denizden yararlaninasirn saglamak önemlidir. Önemli
oldugu kadar anayasal hak ve özgürlüklerini kullanmasma

olanak saglamaktir. Ne var ki dogayi, kiyilan ve çevremi
zi korumak görevini gözardi etmek için yeterli bir gerekce

olamayacagi ortadadir. Bu gün yurttaslann dogadan
yararlanmasmi saglamanin ötesinde gelecek nesillere
saglikli birçevre birakmak görevini gözardi etme hakkimiz
yoktur.

Tepkilere karsi ortaya konan günübirlik uygulamalar
yerine plana dayali, gelecege yönelik tutarli çalismalan

gÜndeme getirmenin zamani çoktan gelmis hatta geçmistir.
Bu nedenle ülke genelinde imar planlarmm ivedilikle

hazirlanarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz.
Kiyilanmizm ve çevremizin yüzyüze bwundugu tehlikenin
ne denli büyük boyutlara ulastigi düsünülünce olayin
aciliyeti kendiliginden ortaya çikmaktadir.

Planlann bir an önce yasama geçirilmesi ve
aksakliklannin giderilebilmesi için bir Danisma-Denet
leme kurulu olusturulmalidir. Bu kurul yerel yönetimler,
hÖlgedeki yatmmci kamu kurumu temsilcileriyle, konu
ile dogrudan ilgili meslek odalanndan olusmalidir.

Kibns Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birligi genis
deneyimi ve bilgi birikimi ile bu amaca dönük olarak her

tÜrlÜ katkida bulunmaya hazir oldugunu kamuoyuna
;1I1lnisatmayi bir görev saymaktadir.

Karikatür: Hüseyin Çakmak
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Derleyenler: Safiye iNCE· Mimar (ADMMA)
Sergül HAMiDi· Mimar (GÜ)

YÜCEM ERÖNEN
Mimar ARIBA, Dip. Arcb. (P'tb)

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

Erten Necat Evi (1991-Kumsa/)

Isi/ay Pasalar Evi (1990-Gönyeli)

; ~'

Sanayi Binalanndan: Mesut Emre Mo
bilya (1978-0rganize Sanayi Bölgesi).

Apartmanlardan: Ahmet Rüstem Ap.
(1977-0rtaköy)

Konutlardan: Ayse Özden Selenge
(1976-Kumsal), Tuncay Gündogar
(1979-Lefkosa Sur içi), Isilay Pasalar
Evi (1990-Gönyeli), Erten Necat Evi
(1990-Kumsal),

1944 Lefkosadogumlu, Lefkosa Türk
Lisesi mezunudur. Bes yillik mimari
ögrenimini ingiltere'de Portsmouth Poly
technic'te (1969), üç yillik profesyonel
stajini Almanya ve Ingiltere'de
sirasiyle: Dr. Hennes, P.F. Schneider
ve YRM International Bürolarinda
tamamlayip, 1971 yilinda Kibris'a
dönmüs ve "Studio 47 Mimarlik
Bürosu"nu kurmustur.

1972-73 dönemi Mimarlar Odasi

Baskani, 1973-74 dönemi KTMMOB
Genel Sekreterligi yapmistir. 1974 Baris
Harekati sonrasi Güzelyurt ve yöresi
iskan Sorumlulugunda bulunmus,
göçmen yerlesiminin tamamlanmasiyla
ofisine geri dönmüstür.

1981-83 yillarinda Suudi Arabis
tanida bir Amerikan Bürosunda, San

tiye Denetim ve Yönetim Sorumlulugu
yapmistir.

1989-90 ve 1990-91 yillari iki dönem
yeniden Mimarlar Odasi Baskanligi ve
Anitlar Yüksek Kurulu üyeliginde
bulunmustur. Bültenimiz MiMARCA'nin
kurucularindandir. Kendi yorumuyla:
''yirmi yillik meslek hayatinda niteligi,
nicelikten önde tutmus, süs ve lumpen
cilik yerine sadelige ve mimari ile di~er
mühendislik ve sanat olgulari ni iç-içe
yürütrnege gayret göstermistir.
çagimizin malzemelerini olduklari gibi
kullanmistir."

Genellikle Lefkosa ve Girne bölge
lerinde konut, apartman, is ve iskan
siteleri, turistik tatil köyü ve endüstriyel
yapi türlerinde yapit ve tasarimlari
vardir.
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Yalnizca tasarimindan
sorumlu oldugu:
(Mal sahibinin projeyi
degistirerekyaptigi uygulamayi
kesinliklekabuletmedigi)Dervis
Ömer Sitesi (Seven Dügün
Salonu) (1979-Lefkosa)

Yapimlari sürdürülen: Gülsen
isin Evi (Ortaköy) ile ÇolakAp.
(Kaymakir), Erönen iskan
Sitesi (Ortaköy).

Proje Çalismalari
Sürdürülen: 600 kisilik bir
kooperatif köyü ve teklif
sundugu; Faisal islamic Bank
and Islamic Tower zevk aldigi
yapim ve tasarimlarindandir.
Evli ve iki çocuk babasi olup,
ingilizceve Almanca bilmekte
dir.

Ayse Özden Se/enge Evi
(1976-Kumsa/)

Ahmet Rüstem apt.
(1977-0rtak6y)

Fotograflar: Yücem Er6nen

" 'YENI ÜYELERIMIz

233

Layka DOYMUS
Mimar (ITÜ)-1977

1951 - Limasnl

234

Sibel KÖKEL

Mimar (Selçuk Üni) 1990

1964-Konya
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Ezcan ÖZSOY • Mimar (GÜ)

Yillar önce gündeme gelen ve bir türlü hayata
geçirilemeyen "Lefkosa Girne Caddesi Projesi"
Avrupa Toplulugu'ndan Rum tarafimn basvurusu
öncesi saglanan finansla gerçeklesme asamasina
gelmistir.

Proje 22 Temmuz 1991 tarihinde Lefkosa Bele
diyesinde düzenlenen bir toplantida Lefkosa Be
lediye Baskam Burhan Yetkili tarafindan K.T.
Mühendis ve Mimar Odalari Birligi, K.T. Ticaret
Odasi, K.T. Esnaf ve Sanatkarlar Birligi yetkili
leri ve Basina tanitilmistir.

Lefkosa Belediyesi ve Sehir Planlama Dairesi
Müdür Muavini Mehmet Ali Çelik 'in
baskanligindaki Lefkosa Master Plan Ekibi 'nin
uygulamaya hazirladigi projenin Ekim 1991'de
baslatilmasi ve Mart 1993'te tamamlanmasi
hedefleniyor. Projenin Maliyet kesfi 4.000.000.000
TL olarak belirlenmistir. Proje ile birlikte
yürütülecek olan, cadde üzerindeki elektrik ve
telefon tesisatlarinin kaldirim altina alinmasi
için her birinin 500.000.000 TL 'ye mal olacaj!i
tahmin edilmektedir.

Son zamanlarda Lefkosa'nin Ticari Merkezini
surlarin disina kaymasinfi ragmen bu narin cadde
hala eski canliligini yitirmemis aksine kapasitesi
nin 2-3 misli yogunlukta hizmet verir olmustur.
Bir zamanlar Istanbul'da Beyoglu Istiklal Cad
desi benzeri nostalji çagrisimlarinin yer aldigi
sirin dükkaniarda cosku dolu esnaf-halk iliskileri,
aksam yürüyüsleri, panayilar, grev-boykot-milli
veya siyasi kortejler, cenazeler, mitingler bu
caddeyeve Atatürk Meydanina dolup tastilar.

Simdilerde bu tür etkinlikleri hem istiyoruz
hem de istemiyoruz. Alisveris için gelecek olan
müsterUere kapanan trafik esnafi tedirgin et
mektedir. Ulasim felçolmakta,cumbali binalarin
yer aldigi daracik tali yollar tikanmakta, sünnet
konvoylari-kornalar ... eskilerdeki atli sünnet
konvoyuna katilmaya can atan esnaf simdi
gürültüden, trafigin tikanikligindan alisverisin
durmasindan tedirginlik duymaktadir. Birçok
konuda ben de tedirginlik duymaktayim. Örnegin:
kaldirimlarin 30 cm'e kadar indigi bazi nokta
larda tarihi güzelim binalara sürüne sürüne geçil
mesi, kumlu yumusak bir dokuya sahip olan sari
tastan yapilari yaglikara is bürümesi, kerpiç olan-
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LEFKOSA SURLAR içiNE
"BIR NEFES SIHHAT"

larin üfelenmeye baslamasi ile yipranan binasini
rastgele tamir edip boyayanlar olmus veya yikilip
yerine uyumsuz betonarme binalar dikilmistir.
Belediye Baskani Sayin Burhan Yetkili'ye göre
"Nostaljiyi yasamak isteyecek olan bir kesim
Lefkosa 'mn surlar içini terketmeyecek ve gide
rek deger ka7..ananbu mülklerden edinip restore
etme çabasi sarfedecektir."

Halen, çift yönlü olarak trafige hizmet veren,
bazi yerlerde dört serit bazi yerlerde kaldirimsiz
iki seride bile zor imkan veren caddede bu pro
jeyle süreklilik arzeden iki seritti ve yeter genislikte
kaldirimh düzenlemeyle tek yönlü -surlar içine
dogru- trafik uygulanacaktir. Atatürk
Meydanindaki çember ve çevresi yaya bölgesi
olarak düzenlenecektir. Bunun yaninda surlar
içine giren araçlari engeller nitelikte degil girme
meyi özendirici tedbirler düsünülmüstür: Bele
diye toplu tasim araçlari ile Terminal Bölgesinde
kendi araçlarini parkedecek olanlari surlariçine
ücretsiz olarak tasiyacaktir. Surlar disina katli
otopark çözümleri sur içi-süreli-jetonlu park-uygu
lamasi ile de suriçi trafigi bir nebze olsun
rahatlatilacagi düsünülmektedir. Özellikle
alisverise gelenlere araçlarini kisa süreli park
etme imkani verecek olan jetonlu park
uygulamasim projenin her noktasinda görmek
mümkün.

Atatürk Meydanindan kaldirilacak olan taksi
duraklari ise su andaki Sarayönü Camii
Evlendirme Memurlugu önüne toplanacak Saray
Hotel'in servis araçlari ve Içisleri Köyisleri ve
Çevre Bakanligi için üç araç park yeri disinda bu
iki sokakga trafik sokulmayacaktir.

Proje güzergahi boyunca Lefkosa 'nin Girne
kapisindan gelip Selimiye Cami istikametine
giden bir bisiklet yolu düsünülmüstür.

çagdas sehircilige bir adim olarak kent mobil
yasi ile yesili ile yasayacak bir uygulama olmasini
temenni ederim ... Hepinizin önerilerini ve
elestirilerini uygulama henüz baslamamisken
toparlayip Belediye ve Sehircilik Dairesi'ne
sunulmak üzere bekliyoruz ... Mimarca sayfalari
iletisim için hazirdir.

,
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"Gönyeli kamulastirma olayinda politikanizi ~lirle
mekte biraz geç kaldiniz. Bu konuda iyi dUsUndUgfJnfJz
belli. Ben duydugum ilk anda olaya Mimar olarak
yaklastim. Beyanatim da o dogrultudadir. Baltenimiz
Mimarca ekibini kutlarim, albenili olmustur."

Mustafa Akinci
TKP Genel Baskani
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Cemal Bensel
Ögrenci

Letke Üniversitesi
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Ezcan ÖZSOY • Mimar (GÜ)

Geçen sayimizda yer alan ve maalesef elde olma

van nedenlerden dolayi baskiya giren çokca dizgi
hatasina ragmen oldukca ilgi gören Mimarca ekibimiz
olVgÜ dolu sözlerle gururlanmistir. Bültenimizin
iiiteligindeki kalite artisi abone sayimizi artirmistir.
Ihi da hatalanmiz bir ölçüde affettirici bir ilerleme
lir saniriz .

Özellikle güncel sorunlarolan Gönyeli baraj göleti
kamulastirma olayi, plajlar; kum-çakil sorunu ve
Girne Caddesi Projesi geçen ayki gündemimizde yer
aldi. Gelecek ay sizden gelecek önerilerle yer
verecegimizi hatirlatmak isterim.

Sizlere aktaracagimiz KTMMOB-Basin Bildirisi

ilin yani sira okurlarla yapilan söylesiler ve deklansör
oltasi yer alacaktir." Bir ilgili yok mu?" sorusu ile
sürekli konugumuz Hasan Erhan'a da tesekkürler. Bu
sayimizda gündemin sürekli sorunu Trafik için çözüm
Önerileri sunmaktadir.

Bakanlik binasi önündeki trafik ve otopark sorunu
gündemimizin ilk maddesi olarak ortaya koyup nezaket
ziyaretinde bulundugumuz Içisleri, Köyisleri ve çevre
Rakammiz:

"Sizin gibi gelmesini temenni ettigimiz teknik kisilerin
disinda herkes çarsiya gelmisken arabasini asagiya
,iarkedip bakana hatir sormaya geliyor".

Serdar Denktas
Içisleri, Köyisleri ve Çevre Bakani

"Mimar agabeylerimwn bazilari çevreye karsi duyarli
olmuyorlar. Odaniz bunlara karsi niye önlem almiyor?
Yasalar sizi engelliyorsa siz hatirlatmada bulunun.
Onlara mutlaka okullarinda çevreye saygili ve duyarli
olmalari ögretilmistir eminim.
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KTMMOB BASiN BILDIRIsI
Ülkemizin imara iliskin sorunlari herkesçe bilindigi

gibi, Kibris sorunu kadar eski ve bir kaos görünümü
vermektedir. Bu güne degin Lefkosa Imar Plani disinda
ülke genelinde kapsamli ve tutarli planlama politi
kalari ve stratejileri olusturulmadigi, bu yÜnde atilan
adiinlarin her zaman sonuçsuz kaldigi bilinmektedir.
Bu nedenledir ki ülke, özellikle son on yil içinde büyük
bir olumsuzluk ve tahribati yasamistir. 1988 yilindu
yasalasan ve bir türlü uygulamaya konamayan Imar
Yasasinin olumsuz ve eksik yanina karsin yasanmakta
olan olumsuzluk ve tahribat karsisinda ivdilikle
yürürlüge konmasi büyük önem tasimaktadir.

Bu güne degin gündeme getirilen prQjeler yol gösteri- .
ci bir planin olmayisi ve Çevre Etki Degerlendirine
raporlarinin hazirlanmayisi nedeniyle büyük
sakincalar ve sorunlari da beraberinde getirmislerdir.
Lefkosa'da bile Imar Planinin 1984'de tamamlaninis
olmasina karsin olumsuzluklar günümüze kadar
süregelmistir.

Son aylarda Gönyeli'de ortaya çikip yogun
tartismalara yol açan ve yargiya aktarilmis olmasina
karsin salt polemiklerle sürüp giden, kimine göre bir
kamulastirma kimine göre bir politik spekülasyon
olan olayyukaridaki görüs isiginda degerlendirilmelidir.

Lefkosa Imar Plani çerçevesinde hazirlanan "(;önyeli
Göleti Çevre Düzenleme Projesi" B.M. Mülteciler
Yüksek Komiserligi (UNHCR) kanaliyle saglanan mali
kaynaklarla hayata geçirilmesi 1990 yilinda gündeme
gelmistir. Projenin uygulanmasi için dogalolarak gölet
çevresindeki bir miktar topragin kamulastirilm3S1
geregi de ortaya çikmistir.

Bu asamada kamulastirma kararindan etkilenen
toprak sahipleri bu güne degin Gönyeli küyünde yapilan
eski kamulastirma islemlerindeki olumsuzluklari da
ileri sürerek karara karsi bir kampanya baslatmis ve
konuyu yargi organina aktarmislardir.

Yargi organini etkilememek için bu güne degin
açiklama yapmaktan kaçinan K.T. Mühendis ve Mimar
Odalari Birligi konuya iliskin Teknik bilgileri
kamuoyuna açiklamak gürevini, basinda sür
dürülmekte olan yogun tartismalar nedeniyle
erteleyemez duruma gelmistir. Yine de kamuoyuna,
yargi organini etkilemeden, genel gürüsler yerine teknik
bilgiler açiklamaya özen gösterilecektir.

1974'ten sonra sehrin Gönyeli istikametinde hizla
yayilmasi, Bölgedeki tarim alanlarinin parselasyona
açilmasi Gönyeli'ye degisik bir önem kazandirmistir.
Bu güne kadar Gönyeli'de güvenlik nedenleri ile
kamulastirilan alanlar, y~ni Girne yolu projesi gibi
uygulamalarda ÇEO raporu hazirlanmamasi nede
niyle bir çeliskiler yumagi yaratilmistir ..

Yillar önce yapilan kamulastirmalarin ücretinin
henüz ödenmemis olmasi köylü nezdinde güvensizlik
yaratmistir.

Kamulastirma bedellerinin tatmin edici olmamasi
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uygulamaya karsi köylünün tavir almasina neden
olmustur. Bugün Esdeger uygulamasinda tarim disi
topragin dönümü 6000, tarimsal arazinin dünümü
11000 ve arsa nitelikli toprugin dönümünün 123264
puan oldugu, puan degerinin Agustos ayi fiatlari ile
135 TL oldugu güz önüne alininca kamulastirma
hedellerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektigi
gÖrülmektedir.

him toprak varligi kamulastirilacak olan bazi
yurttaslarin varligi ayrica konuya yeni bir boyut
getirinektedir. Tamamen mülksüzlesecek kisilere
yÖnelik bazi rehabilitasyon önlemleri bulmak geregi
oldugu da ortadadir.

Açiktir ki, plan aleyhine bir hareketin dogmasi bu
neden lerden kaynaklanmistir.

Ne var ki plan geregi bugüne degin yasanan
basibozuklugu sona erdirmek amaciyla, atilan bu
adimin önemi de ortadadir. Yillardir kamuoyunda
tartisilan, basinda yazilip tanitilan hatta Günyeli
Relediyesinin önemli ve planli bir adim olarak sunu
lan projeyi geri almak teknik açidan ve planlamanin
ülkemizdeki gelecegi açismdan büyük sakincalari
beraberinde getirecektir. Isin basindan plan budama
,voluna sapma gelecegi yok etme yolunda yeni bir adim
alma haline dünüsebilecektir. Kuskusuz bunun
sorumlulugu büyüktür.

Her plan uygulamasinda ortaya çikan "rant"in
adil bir biçimde dagitilmasi sorunu basta olmak üzere
ilim sorunlara çÜzümler bulunabilecegine inaniyoruz.

Bu komentte planlama makaminin olusturacagi bir
Danisma Denetleme Kurulu sorunun çözümünde büyük
yararlar saglayacaktir. Bu kurulda, konuyla ilgili
KTMMOR odalarinin yer almasi kurula objektiflik
kwrandirm.'aktir.

Kamuouna saygiyla duyurulur.

Bektas Göze
KTMMOB Baskani

.•• Si2.~ Bu KAPAR, BiiE OWl4CA 8U K/,i:.A~CIK.•.

Karikatür: Serhan GAZiOOLU
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II DENKLASÖR OLTASI
FiKiR GÜZEL OLABiLiR ...
AMA ... KALDIRIMI DA iHLAL
EDEN BU UYGULAMAYA
PROJE .... YOKKEN ...
ViZE YOKKEN ...

YOLUN içiNDE PROJEKTÖR
KABLOLARi VARKEN ...
iZNi KiM VERDi?

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

ÇUKURA DÜSÜLMEZ!
(Girne Belediyesi)

KAS-CON LTO. HAZiR BETON SANTRALi

i,
i

* Betonu olusturan malzemeleri agirlik ölçüsüyle kanstiran tam
otomatik beton satmali

* Betonu insaat alanina süratle olusturan her hiri 6 m3 kapasiteli
tran s-mixederi

* Betonun

kaliba yerlestirilmesini
saglayan beton pompasi.

* Betonun

kaliba yerlestirilip
çikistirilmasinda
en etkili yöntem olan
Vibratör kullanimi

* Agreganin
granülometrisi ile
betonun basinç
dayanimini kontrol eden
laboratuvar.

* Deneyimli insaat
mühendislerinin
denetiminde,
kaliteli beton,
süratli hizmet

* Üstelik

çevre temizligine
olumlu katki.

• KAS-CONLTD. Kuzey Kibns'in ilk ve tek beton santralidir.
• Adresimiz: 13. Sokak. Organize Sanayi Bölgesi-Iejkosa Tel: 79276
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BIR ILGILI YOK MU?

Geçtigimiz sayida yayinlanan ve trafik sorununa
bir çözüm bulmayi hedeflerken siraladigimiz
nedenleri tek tek irdeleyelim.

2- MEVCUT YOLLARiN YETERSIZLIGI
Ingiliz yönetiminden kalan sehirlerarasi yollar o zamanm

ihtiyaçlanna yetecek kapasitede idi. Bu yollann
günümüzdeki ihtiyaçlara da yctmesi beklenemez. Araç
sayisi ve yük tasima kapasiteleri kiyaslanama yacak kada r
artmis durumdadir. Fakat ne yazik ki bu dUrUlntl hiç bir
yetkili hala daha görebilmis de~ildir.

3- YENI YAPILAN YOLLARiN YETERSIZLIGI
En belirgin öme~ini yeni yapilan Gime-Lefkosa yo

L unda görmekteyiz. Ayni karayolu yarim asir önce ne ise
~inidi de odur. Dünyanin hiçbir ülkesinde tek gidis tek
gel i~~ehirlerarasi yol yapilmaz. Böyle bir yolun kazalara
ortani hazirladiw basindan bellidir. Bu yolda olacak
ka/alann sorumlulu~u dört seritli iken iki seride indirilen
bu yolun böyle yapilmasina sebep olan kisilerdedir. AWr
yÜk tasiyan bir kamyon arkasinda giden bir araba kaç
dakika, kaç saat kamyonu izlemek zorunda kalacak? Ani
çiki~lann nedeni iste bu gereksiz ve can sikici izlemedir.
Bu çikislar geceleri daha tehlikeli olmakta, çünkü yollaniniz
:iydinliktan da yoksundurlar.

Kavsak noktalari, karmasik trafi~ basitlestiren kaza
olasiliklanni ortadan kaldiran noktalardir. Fakat bizim
kavsaklarimiz trafi~i daha da kanstiran, kazalan artiran
hirer tuzak olmaktan baska ise yaramamaktadirlar. Lefkosa
trafiginin merkezlerinden biri olan Ortaköy Köprüsü ve
bakanliklar kavsa~i bir iskence noktasidir. Bu noktada
otomatik trafik isiklan olmasina karsin sabahtan polis
niiidahalesi gerektirmektedir. Onalti serit tek noktada
ayni yüzeyde kesistirilirse böyle olur. Bu kavsa~i" pro
jclcndirenler, bunun böyle olaca~ini düsünmediler mi?
Olaylari ortaça~ anlayisi ile çözmeyi artik birakalim.
Zamanimizda toplumumuzun olanaklari bu noktayi
dii/eltmeye yeter. E~er biz düzeltmesini biliyorsak.
'_cikosa'nin, Ma~sa-Güzelyurt yoluna çikisindaki kavsak,
Atatürk stadi yanindaki kavsak, Taskinköy konutlan
yaniiidaki kavsak da ayni durumdadirlar. Bu kavsaklar
ayni karayolu üzerinde sik sik kesisme meydana getirdikle
rinden kazalara her zaman ortam olustururlar. Sehir içi
(rangininçevre yoluna böyleani girisleri ancakaltveya üst
geçii1erle çözülür. Hamitköy ve Haspolat kavsaklari da
ayni durumdadir. Fakat bu iki kavsak insaat yapilasma
yo~unlugunun düsük olmasindan kaza orani da ayni sekilde
,hislik seviyededir.

Ayni kavsaklar, sanayi bölgesi ve konut bölgesi arasinda
kalmasindan dolayi çok büyük bir yaya ulasirnma da
cevap vermek zorundadir. Özellikle sabah ve aksam saatle
rinde bu bölge savas alam görünüm ündedir. Yayalanri hiç
hir güvenccleri yoktur. Sa~dan kapih otobüslerden inen
\'n1cular ise tamamen allahin insafma kalmislardir.

Kavsak noktalanndaki tehlike geceleri bir kat daha
;irtmakta. Isik, aydinlatma, lamba gibi sözcükler galiba
toplumumuzun yabanci oldu~u sözcüklerdir. Yollar,
kavsaklar bir savas zamanmda oldu~u gibi bir karatma
içindedir. Bir sürücü nereden gelip nereye gidece~ni
'!(1rememektedir.

Kavsak noktalannda yol çizgileri de trafi~e do~ru yön
\'crmekten çok uzaktir. Kavsaklardaki yol çizgileri de
,ürücüleri kazaya tesvik etmektedir. Yeni yapilan tüm
kavsaklarda gereksiz çizgiler vardir. Saatlerce tek serit
içine sikisarak yolculuk yapan sürücü kavsa~a girer girmez
sÜraiini artiracak, öndeki araci hatali geçmesine, ola
naklar veren bir sürü seritle karsilasmaktadir. Halbuki
kavsaklar, düz giden aracin süratini azaltan, araç geçmeyi
il' ani çikislan önleyen noktalardir.

GÖrülüyor ki karayollanmizda bu kadar tuzak varken
sürücüyü cezalandirmak için bahaneler anyoruz. Verilen
cC/alann da, caydinci olmasi de~il, devlet bütçesine
!, ;11 kisi csas alinmaktadir. (SÜRECEK)

Hasan ERHAN
Mimar (IDMMA)Fotograf: Ezcan ÖZSOY

1- SÜRÜCÜLERIN HATALi DAVRANiSLARi
- Trafik levhalarina dikkat etmemek

- Sehirlerarasi yollarda öndeki araci geçmeye olanak olmayan
yerde geçmeye çalismak.
- Direksiyon hakimiyetini kaybedecek kadar alkol almak.
- Sürücünün dikkatini yol kontrolundan baska noktalara
kaydirmasi, ömewn arabadaki di~er sahislarla konu~iiia~i
gibi.
- Gece sürüslerinde uzun isiklari kullanmasi. Bu nokta
özellikle sol direksiyonlu arabalann karsidan gelen araçlann
sürücüleri üzerindeki etkisi bakimindan çok önemlidir.
- Uzun süre sa~a sinyal verme: gereksiz verilen bu sinyal
arkadan gelen sürücüyü biktinp ani çikis yapni asina
neden olur.

- Dönüslerde sürücülerin sinyal vermemeyi aliskanlik
haline getirmesi; Dönüslerde verilmeyen sinyal, onun
dönüsünü bekleyen baska bir sürücünün hatali harekci
yapmasina neden olur.
- Kavsaklarda dikkat etmeden ani serit de~istirmcler.
Geçmis yillardaki kaza raporlari da göstermektedir ki
fazla can kaybi olan kazalarda ZZ plakali araçlar
ço~uktadir. ZZ plakali araçlann büyük bir kismi yabanci
uyruklu üniversite ö~rencileri tarafindan kullanilmaktadir.
Uygulamaya konan ceza puanh trafik yasasinda bunlara
da yerverildi mi? Üniversite ö~rencisine verilecek iiç-he~
puanlik cezalar caydinci de~i1dir.

Bakanlik!ar Kavsagi
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Siyah londa beyaz
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5. SEMBOLLER VE BELIRLEYICI
PANOLAR

ÖZÜRLÜLERE
MIMARI ENGELLERIN

KALDiRiLMASiNA REHBER

Degerli meslektaslar, önceki iki sayimizda,
Özürlülere yönelik duyarlilikla projelerimizde
yapabilecegimiz basit mekan boyutlandinnalanna
degindik bu sayimizda da özellikle özürlünün yanisira
saglam insanlarda da engel tesKil eden bazi detaylar
ve genel kullanim alani boyut1andinnalanna yer
veriyoruz. Beynelminel sembolü ile özürlüleri
yönlendirici panolan Türkiye'de önerildigi gibi ülke
mize de uyarlanabilirdüsühçesindeyiz. Özürlüleri
kilitlenip kaldiklan evlerinden -HAPIsTEN- kur
tantcak ve yasama sevincini tatmak için tek basina
FIziksel çevrede dolanimini kolaylastiracak kesin
tisiz sistemler zinciri olusturulmali. Bunda devletin,
yerel yönetimlerin yanisira biz lJlimar, mühendis,
~ehircive diger ilgili tüm teknik elemanlarin gösterecegi
duyarlilik sade vatandaslara örnek olmalidir. Mülk1e
rinde proje yaptinrken mimardan önce kendisi
ÖzÜrlüye hizmeti önennelidir.

ya~lilar, çocuk arabali anneleri de içine alan bir
gruba ve (whell-chair) tekerlekli sandalye
inah kumlarina genel hizmet alanlannda yönlendirici
ve belirleyici panolar yerlestirilmeli mekan veya
hizmet hiç kullanilmasa bile insana verilen önem ön
plana çikarilmalidir.

Beyaz londa siyah

Dige' belirleyici panol.r

i&.~ PARK

~RAMPA>

Bordünerin tercl
hangeçlf~
linde olmali

ve yerlerin icayg.n
oim.in.i

Yaya geçitIeri ge
çisi kOiaylastirmak
için yer seviyesin·
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Minimal 120 cm

genislillinde (ç0
cuk arabUtve t.
kerlekli
sandalyeler için)
Kirmizi ve yefll
iiiklarin yay •• de
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akustik sinyaller
Canli renkli
düllmeler

•••.• _ f"ilrii ••

c!.

~ min.lSO

L{

i
l

Hiçbir uyiil peno.
lU,bislklet ve ara
ba trerlOi
kapamamali

o

........ -.-.-.-.-.-.-.-.- ..•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•••••••••••••••••••••••••••••••.••;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;. ;.;.;.;.;.;.;.:.;.;.:.;.;.;.:.;.;.;.;.;.;.;:::::::::;.:;:;;:;=:=:=:=:.:::.;.;.:=::......................................................................................................... - ........................................ - ................................................................. ................................................................. ... .................. .

,.,••,.••.liliIBI__ IIDI[l1lml~lImIIlmll-:,.- -- .' '- - , .. . .
............ . , ' ............•....... , - , .. - . ,- .

-:-:-:.:.:-:-;-:.;.:-:.;-:.:-:: ' -: :-- .:. - .;.:.;.: :.' ,-.- - '.:- .- .-. : , '.. :.:-.' , -:'- .' :-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.................................................. . . ' .. . . . ... ..... . .. ... . . . , ' ..... , ............................ . ......................................................................................................................... .

Derleyen: Turgay SAiiHOGlU-Mimar (GÜ)

Günesliklerln alt
kenan tretuvann
200 cm üslünde
olmali
Posta kutularinin
aQZi ..smi!'!':! ••"
.•nu 120 cm yük.
seklikte olmali
Etikslz kapilar
anaz. SO cm genlf
IlOlnde. en çok
100 cm genIt
lLQInde

Bas10nlu kMer
için bordür yük·
sekliOl 6 cm Te·
kerlekli sandalye
ve çocuk arabalari
için tercihan daha
alçak bordür.
Tehlikeli yerlerde
emniyet. barlari
gerekli

!!il
i
i

•
.-

iii

!

i

i

,
e
a
s
a

?

a

a
ia
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6. PARK YERLERI

500- 600

Formül: 3 tane normal park yeri 2 tane özürlüler için yer.

7. GARAJLAR
Özürlmer için garaj, binanin asansörle ini len alt
kisminda veya ana binanin genel giris hizasinda
olabilir.

8- KAMU YAPILARI
Kamu yapilan veyahalka açik yapilarçokgenis kap
:-;amlidüsünülmelidir.
Htl yapilar:
, . Halka açik olan idari ve adli binalar
:. (Jar. havaalani, kapali park istasyonlari ve termi
iialler.

'. lJiseler, posta dagitim yerlesim yerleri, ulasim ve
araç gereç saglama kuruluslan ve bunun yanisira
hankalar, yardim sandiklari, magazalar ve satis
iiierkezleri.

i. Okullar, Üniversite ve formasyon merkezleri.
~. I'iyatro, sinema, müzik, halk kitapliklan, sergi sa
ionlari, bos zamanlari degerlendirme merkezleri, kabul
\a lonlari, toplanti salonlan ve dini yapilar.
li. Hastaneler, saglik merkezleri, kaplicalar .
. . Konutlar, huzur evleri, anaokullari ve özürlü kisi
merkezleri.

X. Spor, oyun ve eglence merkezleri, parkIar, kapali
veya açik yüzme havuzlari.
q ()\('Iter, lokantalar, çay salonlari, ögrenci yurtlan

Garaja ayrilan yerlerin %10 nu özürlüler için kullanilmali

Örnekler:

a) Önden giris

i tiiii bu binalar ve yerlesim merkezleri baskasinin
,';irdimi olmaksizin yaslilar, küçük çocuklu anneler
, :d.,:rkkli sandulyeli kisilere uygun olmali.

~ /1

c) Yolcu olarak özürlü

b) Arkadan giris

Karikatür: Bertan Soyer

\sagida siralanan minimal degerler dikkate alinmali.
- Rampalar: En azindan %6 egimli, isitilmis.

Pai-k yerleri: Özürlüler için aynlan bir yer ve ek
(ilarak 50 park yerlesiminden biri.
. (;ii-is kapilari: En azindan 90 cm genisliginde ve
esiksiz, yerden kumandali otomatik kapilar.
- i(,,: kapilar: Esiksiz ve 90 cm bosluklu, WC. kapilari
için 80 cm bosluk.

Zemin kaplama: Çok kaygan olmayan zemin,
iutiicu olmayan halilar.
- Asmisör: lOOx140 cm asansör kabinleri. Büyük
hina ve yapilarda telefon önerilir.

W.C.ler tekerlekli sandalyeye uyarlanabilir,
mÜmkünse on tuvaletten biriözürlülere göre yapilmali.
Hemiplejik hastalar düsünülerek sag ve sola klozet
wrlqtiime unutulmamali.

Ci

~._-

_~eQ.Q~ _
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Derleyenler: Hasan VOCEL· V.Mimar (DGSA)

Dogan SAHiR • Mimar (ODTÜ)

TEMMUZ 1991'DE MALZEME VE
IsçILIK MALIYETLERI

Not: BU fiyat1ar pi yasa arastinnasi ile saptanmis ol up

haglayici degildir.

MALIYETI isçILIK MALIYETI
1-Kalip (Düz)

14000.-18000.- TL/ml

:-Kalip (Düz Merdiven)

25000.-4??OO.- TLIBasamak

\-Dcmir

250000.-360000.- TLffon

-1--Tugla

350.-500.- TL/Adet

)-Brikct

500.-800.- TL/Adet

(i-Siva (1+2+3 EI)

12000.-2??oo.- TL/ml

7 -Fayans Kaplama

10000.-18000.- TL/ml

:--I-SemmikKaplama

10000.-18000.- TL/ml

\)-Karomozaik Kaplama

10000.-18000.- TL/ml

iO-DÜz Isçilik (8 Saat)

35000.-50000.- TL/Gün

II-Kalfa

45000.-70000.- TL/Gün

i 2- Usta

60000.-120000.- TL/Gün

I,-Çinicnto Indirme

260.-TLfforba

i i-Tugla Indirme

33.-TL/Adet

TL/kg.
rL/adC' i
TL/ad,'1

TL/ade i
TL/ade!

TL/adi'i

TL/a(ki

TL/adi'l

T'L/aclc'i

TL/adet

TLlKaiii y"i i

IUKaliiy":!
TUKdl!l""
ILlit

i'uit

TL/It

TL/It'
II Il!

IL/Tmb;i

1750,
3000.
l300.-

835.
1900,-

MALZEME
I-Insaat Demiri 1650.-
2-06'lik Insaat Demiri 2800.-
3-Tugla(8,5x19x29) 1100.-
4-Tugla (lOx20x30) 750.-
5-Kiremit (Düz) 1500.-
6-Briket (lOx20x40) 600.-
7-Briket (15x20x40) 800.-
8-Briket (20x20x40) 900.-
9-DekoratifBlok (13x25x25) 1200.-
lO-Kireç 7500.- 8700.
ll-Kirma Kum (5m3) 200000.- 250000.-
12-Kirma Çakil (5m3) 190000.- noooo.-
13-BIokaj (Dere) 200000.- 220000.-
14-Kereste (Romanya) 41250.- 42500,-
15-Kereste (Isveç) 49000.- 51300.-
16-Kereste (Meranti) 52700.- 59000,-
l7-Kereste (Mahon) 125000.- 144000.-
18-Betonarme (Demirli) 350000.- 3XOOOO,
19-Çimento (Kamyon Üstü Lefkosa Teslim)

(BEM-DPÇ) 14000.-
(ÇANAKKALE-NPÇ) 13500.-

i

~

MiMAR DOSTLAR
Tasarimlarinizi MiMARCA aydinlatmak ve çagdas elektriksel dizaynlarla
bütünlestirmek istiyorsaniz
••

OZERK CO LTD. ileiLETisiMkurunuz

i

~

WYLEX
TENBY
TAMLITE
PROTEUS
WINNER
BJC
EGA
BG
THORN

Elektrik malzemeleri

Ithalat, Toptan, Perakente
Satis Merkezi
P.K. 208 Lefkosa Tel: 75196,
n162 Fax: 81953

Mustafa A. Ruso Caddesi

K.Kaymakli Spor Kulübü
Tesisleri· LEFKOSA
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0.93
0.93

0.93
0.93
1.85

1.85
1.85
0.93

('oplam Dosya Alan
Sayisina %'desi

42.59
5.55

TEMMUZ 1991'de Mimarlar Odasi ve Insaat
Mühendisleri Odasi ortak vize bürosunda
vizelenmis olan 108 adet proje dosyasinin
dÜkÜmÜve konularina göre dagilimi:

Dosya
Sayisi

4-6Konut
Konut+Dükkan
Konut+Yardimci Bina
Konut+Dükkan+Ofis

Konut+Depo
Konut+Oaraj
Ofis
Dükkan
Dükkan+Ofis

Dükkan+Depo
Garaj
Depo
Turistik Tesis

Atölye
Oazino+Lokanta
Salon

Benzin Istasyonu
Firin
Oto Tamir Evi
Oto Park

1 · · .. ··· .. ······· .. ···· 1

............................................................................................................ :

......•.•.•••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:••••••••••••••.•:••••••:: •••i.i. i •••• :lillll: ••• II·lllil ••I•••I.llli:II ••••••·.·I·I·iil:.· ••1.11.1·I·illl.·
'.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. :.:.: .;.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

•.•i:·I~i••• _1
Derleyenler: Zehra iSEGÜVEN. V.Mimar (GÜ)

Turgay SAliHOGlU • Mimar (GÜ)---------~
YENI INSAATLAR
Dosya Konusu

YENI INSAAT DOSYALARI TOPLAMi 58.34

TAKSIMATLAR

Dosya Konusu

Bina Taksimati
Arazi Taksimati

ParselC'.syon

TAKSIMA T DOSYALARI TOPLAMi

Dosya Toplam DosyaAlan

Sayisi

Sayisina %'si
<)

8.33
,

2.78,
X

4.41

20

18.52

Y

Dosya Konusu

Ek Insaat
Tadilat+ Tamirat
Rölöve
Tellerne

Yapildi Projesi

Dosya
Sayisi

16

6

,
."'

Toplam Dosya
Sayisina %'si

14.81
5.55

2.78

Alan

DIGER DOSYALARiN TOPLAMi 25 23.14

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

i

i,,

A SA NSÖRL ER;

'1I!Ut ÜN Ithalat-Ihracat Sti. Ltd.
PK 522, LEFKOSA TEL: 75206,82360
TELEX: 57150 ANCO TK FAX: 81345

CERTIKIN (ENGlAND) STi.nin
ADRES: Ömer Debreli Sok.

K.Kaymakl, LEFKOSA
Tel:020·76699

•

Tek Isim

POOLS LTD.
* Özel ve Turistik Tesislerin

Yüzme Havuzu

*"Projesi
"* Mekanik Aksamlarin Temini
* Kurulmasi

*Insasi ve..
*Düzenli Bakim Ekibi Ile

Hizmetinizdedir.

Kuzey Kibris Temsilcisiyiz
Kurtulus Caqdesi
No:1/C GIRNE
Tel: 081- 51545 54502
Fax:081- 51546

Yüzme Havuzlarinda
CYPRUS

(~o •


