
Mimarlar Odasi'nin çevre ve kültür mirasini
koruma ve toplumu bilinçlendirmedeki duyarliligi
ile yürüttügü çalismalar çerçevesinde geçtigimiz
aylarda da bültenimizde yer alan "Çevre" söylesileri
dizimizde bu ay Girne Belediye Baskani Sayin
Mehmet Ayder'le "Girne ve Çevresi" sorunlari
ele alindi.

Girne Belediyesinin çevre konusundaki olumlu
çalismalarini takdirle karsilarken, "Baldöken
Mezarligi" üzerindeki park düzenleme projesinin
ülkemiz teknik elemanlarinca yapilabilecek bir
proje olmasina karsin, yurt disinda yaptirilmasi
bizleri son derece üzmüstür. Projeyi yürüten Sayin
Prof. Dr. Selami Sözer'in sahsina veya mesleki
tecrübesine karsi hiçbir kuskumuz olmad igini be
lirtmek isteriz. Buradaki yanlis projeyi yurt d iSinda
yaptirmaktir. Ülkemizde yeterli düzeyde teknik
elemanlar vardir. Bildigimiz kadari ile konu arazi
üzerinde Sehir Planlama Dairesi, Eski Eserler
Dairesi, K.T.Vakiflar idaresi ve Girne Belediyesi
Teknik Elemanlarinca baslatilan ve belirli asamaya
getirilen çalismalar bir kalemde silinip atilmistir.

Tüzük ve yönetmeliklerimizle ilgili çalismalar
üyelerimizle yaptigimiz sohbet toplantisi netice
sinde son sekli verilmis ve

* Mimari Proje Düzenleme Yönetmeligi
* insaat Mühendisligi Proje Düzenleme

Yönetmeligi
* Asgari Ücret Yönetmeligi'nde yapilan degisiklik

önerileri yetki kuruluna sunulmustur.
Ülkemizin en önemli sorunlarindan birisi olan

su sorunu için 1985 yilinda KTMMOB tarafindan
düzenlenen "1. Su Kongresi"nin ardindan K.T.
Alman Kültür Dernegince düzenlenecek olan ikin
cisine Odamiz da davet edilmistir. Bu konferans
ta görüslerimizin belirtilecegi bir bildiri hazirlanmasi
çalismalarina baslanmistir.

Uzun süreden beri çalismalarini sürdürdügümüz
"Mimari Görüsler Yarismasi"na olan katilim bizleri
sevindirmistir. Bu yarismanin hazirlanmasinda
özverili çalismalari ile katki koyan üyelerimiz
Sayin Ahmed V. Behaeddin ve Sayin Hüseyin
Atesin'e tesekkür ederiz.

Yildiz Üniversitesince düzenlenen "Akdenizde
Turizm Mimarisi" konulu Uluslararasi Sem

pozyuma katilan ekibimiz yurda dönmüstür.
Konferansta sunulan bildiri ve izlenimlerini bu
sayimizda yayinliyoruz.

Geçtigimiz sayida sizlere iletmis oldugumuz
ANKET FORMU'nu doldurup odamiza gönder
menizi bekliyoruz. Mimarcanin istekleriniz
dogrultusunda sekillemesi görüslerinize baglidir.

Çalismalarinizda basarilar ...
Derleyenler: Zehra iSEGÜVEN- Turgay SALiHOOLU

Mimar Hüseyin GÖKBÖRÜ

Derleyenler: Safiye INCE-Sergül HAMIDI
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Ahmet Y. BAHÇECI
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Ahmet Y. BAHÇECI

EKIM 1991
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31

Konugumuz: Gime Belediyesi Baskani

Mehmet AYDER

Derleyenler: Turgay SALIHOOLU-Ezcan ÖZSOY

* OKURIARIA-DEKIANSÖR OLTASI 15
EzcanÖZSOY

* ISTATIsTIKLER

* AYINTARTiSMASi 13

LEFKOSA SURlAR IçI UlASiMINA

BIR BAKiS Serhan GAZIOGLU

* MALZEME VE IsçILIK MALIYETLERI 23

Derleyenler: Hasan YÜCEL-Dogan SAHIR

* ODAMIZDANPORTRELER

* SÖYLESI

* AYiN KONUSU

AKDENIzDE

TURIZM MIMARIsI

* ODA HABERLERI

YIL: 3

UNION OF THE CHAMBERS OF CYPRUS TURKSH ENGlNEERS AND ARCHlTECI'S

CHAMBER OF ARCHITEcrS BULLETIIN

içiNDEKiLER:
* SOHBET 1

Hüseyin INAN

KIBRIS TÜRK MÜHENDis VE MiMAR ODALARi BiRLiöi
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Mimarlar Odasi BaskaniMimar Hüseyin iNAN
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Mimar Ahmet Y.BAHÇECi
Mimarlar Odasi Yazmani

Sayin Üye;

Oda Yönetim Kurulumuzun 1 Ekim - 28 Ekim
1991tarihleriarasinda dört kez toplandigi dönem
içerisinde

ve izlenimler 28 Kasim 1991 tarihinde yapilacak
"Sohbet Toplantisi"nda üyelere aktarilacaktir.
Ayni gün Y. Mimar ilkay Feridun tarafindan
istanbul Teknik Üniversitesince düzenlenen
"Üçüncü ülkelerde Korumanin Ögeleri" konulu
sempozyumda sundugu KKTC'DE KENTSEL
KORUMAVE LEFKOSASURLAR içiNDE ARAS
AHMET KORUMA PROJESi ÖRNEGi" isimli
bildirisi ve sempozyumda edindigi izlenimleri
aktaracaktir.

• Mimar Türköz Kolozali'nin 237 ve Mimar
ÖzünAcartürk'ün 238 sicil numarasi ile odamiza
kayitlari yapilmistir.

• Yildiz Üniversitesince düzenlenen
"AkdenizdeTurizm Mimarisi" konulu uluslararasi
sempozyumaOdamiz adina katilan yazmanimiz
MimarAhmetY. Bahçeci, MimarYücem Erönen
ve Mimar Burhan Atun katilip "KKTC'DE
TURisTiK PROJELER" isimli bir bildiri
sunmuslardir. Bu sempozyumda sunulan bildiri

• K.T.Alman Kültür Dernegince düzenlene
cek olan "KKTC'DE SU SORUNU VE ALINMASI
GEREKLi ÖNLEMLER" isimli seminere
KTMMOB sekiz bildiri ile katilacaktir. Odamizi
temsilen de Mimar Ezcan Özsoy gerekli
hazirliklari yapip bildiri sunmasi için atanmistir.

• "Eski Eser" içerikli olarak yayina hazirlanan
MiMAR 92/7 için firmalardan reklam toplan
maya baslanmistir. ilgilenenlerin oda yönetim
kurulu üyelerine müracaatlari rica olunur.

.
ESIM LTD.

Her zevke uygun banyo, tuvalet, lavabo takimlari, yer ve duvar fayanslari ile
hizmetinizdedir ...

,
i

•••
..::
••

• • • E!

ESIM INSAAT MALZEMELERI LTD. ~
85, Mehmet Akif Caddesi, Derebeyu - Lefkosa ~ol

Tel: 77391 ~

ESIM LTD.'de Türk ve Italyan mali fayanslara dilediginiz motifi yaptirabilirsiniz.
Sadece size özgü sizin zevkinizin ürii nii f;:ivanslar yaratin .

~ .
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Mimar Ahmet Y.BAHÇECi
Mimarlar Odasi Yazmani

13-16 Ekim tarihleri arasinda istanbul Yildiz
Üniversitesinin düzenledigi "Akdenizde Turizm
Mimarisi" konulu uluslararasi sempozyuma odamiz
adina katilip "KKTC'de Turistik Projeler" isimli bir
bildiri sunduk.

1990 senesinde katilim için davet alan odamiz
deneyimsizligin verdigi çekingenlikle katilmak için
önceleri pek istekli olmamisti. Tahminimiz
tartismalarin akademik seviyede olacagi idi.

Nitekimkatilim listesielimize ulastigi zaman gördük
ki yirmi iki ülkeden birçok konusmaci bildiri sunacak.
Bu kimselerinçok büyük çogunluguakademikünvana
sahip çesitliülkelerinüniversitelerindenögretimgörevli
leriveya bu konudauzman kisilerve bu kisilerAkdeniz
ülkelerinde çesitli projeler hazirlayip arastirmalar
yapmislar. Mimarlar Odasi olarak katilan tek kurulus
da bizim odamiz.

Bildiri sayisinin yüksek olmasindan dolayi ayni
anda degisik salonlarda sempozyumun devam et
mesine neden olmustur. Bundan dolayi da bütün
bildirileri dinleme olanagini bulamadik.

Ancak bildirileri dinledikçe gördük ki ülkemiz
sorunlarini içeren bildirimiz, evrensel kapsamda
hazirlanmis diger bildirilerinvermek istedigimesajlarla
paralellik içermekte.

Ülkemizdeki turizmie ilgili yapilarin ve bu yapilarin
çevre ile olan iliskisini irdeledigimiz sempozyum
bildirimizde turizm konusu bütün boyutlari ile degisik
meslek gruplarindan katilimcilar tarafindan
tartisilmistir. Bu konular içerisinde fiziki çevrenin
insan pisikolojisi üzerindeki etkileri, turizm olgusunun

•
"AKDENIZDE

• • ••
TURIZM MIMARISI"
sonucu olarak ortaya çikan yapilasmanin ekolojik
denge üzerindeki etkileri, turizmi n ülke ekonomileri
içindeki yeri, turizm olgusunun ülke insanlari üzerin
deki sosyal ve kültürel etkileri tartisilan konular içeri
sinde belli basli olanlaridir.

Ayrica yöre halkina kapali kendi içine dönük bir
turizm sekli olan "Kulup turizminiOnin,yöre halki ve
kültürü ile iç içe bir turizm sekli olan "Yumusak
turizmin" olumlu ve olumsuz yönleri tartisilmistir.
Buna göre kulup turizminin ülkemiz ekonomik, sosyal
ve kültürel beklentilerine katkisinin çok sinirli oldugu,
buna karsilik yumusak turizm olarak tanimlanan
turizm seklinin Akdeniz yöresi için daha olumlu bir
turizm sekli oldugu ve turizm yatirimlarinin mutlak
her yönüyle çok iyi hazirlanmis planlara dayali ola
rak gelismelere izin verilmesi, "doyum noktasi" ola
rak isimlendirilen maksimum gelismenin iyi saptan
masi ve saptanan doyum noktasini asacak
gelismelere neden olacak kararlardan kesinlikle
kaçinilmasi, aksi halde turizmden beklenen katkilarin
saglanmasi bir yana bölge için turizmin tamamen
yok olabilecegi vurgulanmistir.

Sempozyumun sonucunda çikan ortak görüsleri
söyle özetleyebiliriz.

Sahip oldugu sosyal, kültürel ve dogal degerlerle
Akdenizyöresi dünya turizmininyogunlastigi bir bölge
dir. insanlari cezbeden Akdenize özgü degerlerin bu
gün endise duyulacak boyutta bütün degerlerin yok
oldugu olarak açiklanan "tehlike bölgesi" noktasina
henüz varmadigidir. Sirf ekonomik beklentilerle
turizme yönelmek bu karakteristik bölgeyi tehlike
bölgesi durumuna getirebilecegidir.

Odamizi temsilen Sempozyuma katilan ekibimiz:

Mimar Ahmet Y. Bahçeci

Mimarlar Odasi yazmani

Mimar Yücem Erönen Mimar Burhan Atun

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

Oda üyelerimizin yanisira Ulastirma Bayindirlik ve Turizm Bakanligi adina Sempozyum'a katilan Sayin
Gülter KURAN da "KKTC Ekonomisinde Turizmin Önemi" isimli bir bildiri sunmustur.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURiYETi'NDE..
TURISTIK PROJELER

1. GiRis
Akdenizin 3. büyük odasi olan Kibris, Dogu

Akdenizde Türkiye'nin 40 mil güneyinde yer
almaktadir.

Adanin geçmisi, arkeolojik bulgulardan anlasildigina
göre M.Ö. 5800-3000 yillari arasindaki Neolitik çagdan
baslar. Yazili tarihe göre ada ilk defa Misirlilar ve
sirasiyla Asurlular, Persler, Ptolemeler, Bizanslilar,
Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlilar ve ingilizler
tarafindan yönetilmis; 1960'da kurulan Kibris Cumhu
riyetinin ardindan daha sonra 1983'te adanin kuze
yinde Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti kurulmustur.

3555 km2 alana sahip KKTC 170.000 nüfuslu
küçük bir ülke olup; güneyde baskent Lefkosa, doguda
Gazi Magusa, Kuzeyde Girne ve batida Güzelyurt
kentleri ana yerlesim birimlerini olusturur. Bu kentlerin
çevrelerinde ise daha küçük yerlesim birimleri olan
köyler dagilmistir.

Kuzey Kibris'in dogasi üç ana baslik altinda in
celenebilir.

a) Sahil düzlükleri
b) Dogu bati dogrultusunda uzanan ve yüksek

tepesi 1024 metre olan Besparmak daglari
c) iç kisimlarda, doguda Mesarya ovasi düzlügü

ve batida Güzelyurt ovasi
Kuzey Kibris'in iklimi Akdeniz ikliminin en tipik

özelliklerini tasir. Yazlar uzun ve kurak, kislar kisa,
ilik ve yagislidir.

Bitki örtüsü, karakteristik Akdeniz bitki örtüsüdür.
Besparmak Daglari çam ormaniari ile, dogudaki Karpaz
Yarimadasi ve daglarin güney yamaçlari maki bitki
örtüsü ile kaplanmis olup, dag eteklerinde zeytin ve

harup agaçlari vardir. Güzelyurt ve Gazi Magusa
yöresinde narenciye bahçeleri bitki örtüsü olarak
önemli yer tutar. Selvi, hurma, okaliptüs ve akasya
her yerde görülebilen diger karakteristik agaç tür
leridir.

2. TURiZM POTANSiYELi VE YASALAR:
Küçük bir ülke olmasi, yer alti kaynaklari son

derece kisitli ve iklimin kurak olmasi nedeni ile ülke

ekonomisinde tarim veya sanayinin itici rol oyna
masi olanaksizdir. Buna karsilik Akdeniz ikliminin
tüm tipik özelliklerini gösteren KKTC sahip oldugu
zengin tarihi, kültürü ve dogal degerleri ile bir turizm
ülkesi için gerekli tüm potansiyele sahiptir. Bu
gerçekten hareketle turizm ülke ekonomisinde umut
vadeden yegane itici sektör olarak kabul edilmis; bu,
devlet tarafindan ekonomik bir politika olarak be
nimsemis ve bu dogrultuda 1987'de bir turizm tesvik
yasasi çikarilmistir.

Yasa ile "Turizm sektöründe özendirici yatirim
kolayliklari, turizmi n gelismesinde yararli olabilecek
tesvik unsurlari ve standartlari getirecek, turizm
sektörünü düzenleyecek gelistirecek ve dinamik bir
yapi ve isleyise kavusturacak düzenleme ve önlem
lerin alinmasi" amaçlanmistir. Devlet tarafindan
çikarilan bu yasa ile turizm sektörü az da olsa
hareket kazanmistir.

- Ancak, Turizm Tesvik Yasasindan önce yapilmasi
gerekli makro ölçekte "Turizm master planinin" henüz
baslatilmamis olmasi

- Fasii 96 adi altinda 1940'Iardan kalma "Yollar ve

Binalar düzenleme Yasasi"nin çagdaslastirilamamis
olmasi,

i II 1\
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Karikatür: Serhan GAZiOGlU
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8, Selimiye Meydani - Le/kosa - Mersin 10 Türkiye Tel: 9520-78367 Fab: 9520-83486 Fax: 9520-82742

•••

A & N LTD. GUNCEL TICARET

KiBRiS'iN IKLIM STANDARTLARiNA UYGUN OLARAK

FORMÜLE EDILMIs, GÜVENLE KULLANABILECEÖINIz UZUN
ÖMÜRLÜ HER TÜRLÜ BOYA VE BOYA MALZEMELERI

- LÜKS YAGLI BOYALARI
- YAGLI BOYA MACUNU
- LAKE MACUNU
- BOYA SÖKÜCÜ
- TiNER

- DUVAR BOYALARI (Iç ve dis cephe)
- DUVAR MACUNLARi (iç ve dis cephe)
- SENTETiK ve SELÜLOziK CiLALARI
- DEKORATiF TAHTA KORUYUCULARi

[jlnd ·.. t.a."
i INDUSTRIA ITALlANA AHrEFERRO

~- :

DO IT YOURSELF

'!VINDOW GRHES

WITHOUT WELDING

iPATENTED FIXING SYSTEM,

A .,

LL. rir . i
of J ... (

•i
OVER 2000 READY MAUl:: WROUGHT IRON

ITEMS FOR GATES, FENCES. GRILLES ETC

t

.j •

REtIDY MADEWROUGHT IRON

GATES AND FE::I~CES

~",', .. :.:.;::::

.. .

. . : .':; ;; .

j ••••

••. tt .•••

TIC. LTD

Sehit Mehmet Münir Mustafa Sokak,
Pehlivan is Hani 06 Lefkosa-Kibris

Mersin 10 TURKEY

Merkez Tel: 952082458

Atölye Tel: 9520 85062
Fax: 952075163

....
TABII MERMER SANAYII

•

DAHA KLAS BiR YASAM içiN

YER DÖSEMESi - MERDivEN - sÖMiNE - PARAPET - DENiZLiK - SÜTUN

MUTF~K BANKOSU - MASA - ÇiÇEKLiK - KABiR

TORNAL! KORKULUKLAR - VAZOLAR - DEKORATiF YAZi - ViTRiNLER
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Karikatür: Serhan GAZiOGLU

KAS-CON LTD. HAZiR BETON SANTRALi
* Betonu olu§turan malzemeleri agirlik ölçüsüyle kari§tiran tam

otomatik beton satmali

* Betonu in§aat alanina süratle olu§turan her biri 6 m3 kapasiteli
trans-m ixerleri

* Betonun

kaliba yerlestirilmesini
saglayan beton pompasi.

* Betonun

kaliba yerlestirilip
çikistiri lmasinda
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 Kibris'in ilk ve tek beton santralidir.
* Adresimiz: 13. Sokak, Organize Sanayi Bölgesi-Lejkosa Tel: 79276
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eTOPLU KONUT YAPIMINDA VE.......
HER TURLU SIGORTACILIKTA ONCU,

....
e UYELERININ VE HALKIMIZIN..

TASARRUFLARINI GARANTILIOLARAK.. '-' .
EN IYI DEGERLENDIREN BANKAYIZ .

.
e TASARRUFLARINIZI, BIZE DANISMADAN

'-' ...
DEGERLENDIRMEYINIZ.

ii LJ

ÇÜNKÜ BIz OGRETMENLER BANKASIYIZ.

1, Sair Nedim Sokak LEFKOSA, Tel: 71224 - 77945 Fax: 82490

- "Eski Eserler Yasasi"nin yeterli yaptirimci du
ruma getirilmemis olmasi

- Hazir olmasina ragmen "imar Yasasi"nin uygu
lamaya sokulamamis olmasi,

- Uygulamaya baslanmis olmakla beraber "Çevre
Yasasi"nin rayina oturmamis olmasi

- Turizmle ilgili diger yasalardaki yetki karmasasinin
gideriiememis olmasi,

Turizmi itici sektör olarak kabul etmis ülkemiz için
asiimasi gereken önemli yasal sorunlardir.

Sihhatli ve dogru bir Turizm olgusu ve Turizmin
ekonomik beklentilere ecvap verebilmesi ancak;
ülkenin turizmle ilgili tüm verilerini en iyi biçimde ve
bilimselolarak planlayan bir master plan ve diger
yasal düzenlemelerin yapilmasiyla mümkündür.

Turizm konusunda birinci derecede öncelikli bir

master planin eksikligi sakincali ve yanlis uygula
malara neden olmaktadir. Devletin turistik potan
siyele sahip belli bölgelere, yükseklik, kullanim ve
yapilasma orani sinirlari getiren zooning çalismasi
turizm planlamasi konusunda getirebildigi yegane
önlemdir. Buna göre Girne ve Magusa kiyi seritleri
boyunca

a) Kiyi bölgelerinin güzelligini korumak
b) Turizm Potansiyelini degerlendirerek ekonomiye

katkiyi artirmak ve bu bölgelerde yatirimlari tesvik
etmek

c) Dogal güzellikleri ve görünümü bozmayacak
oranda ve belirli sinirlamalarla diger arazi

kullanimlarina ve insaatlara da olanak saglamak
amaciyla yapilasmaya yeni kistaslar getirmek
amaçlanmistir. Bu çalisma sayesinde turizm konu-

,sunda olumsuz uygulamalar kismen da olsa
önlenmistir.

3. PROBLEMLER:

Yönlendirici bir master planin olmamasi; devlet
tarafindan turizm yatirimlari konusunda yeterince
yaptirimci önlemlerin alinmamasi, yatirimcinin; plan,
program, standart, kapasite, isletme türü gibi ana
kararlari alirken kendi basina karar almasina, bunun
sonucu olarak da makro ölçekte bir plan çerçevesi
içinde, bir bütünün parçalari olmak yerine, münferit
parçalar halinde, irili ufakli farkli karakterler gösteren,
çogu zaman ne yerel ne evrensel bir mimari dili
olmayan sonuçlara neden olmaktadir. Politik du
rumu nedeni ile, KKTC'nin Türkiye hariç diger ülkeler
tarafindan taninmamis olmasi ülke turizmi için önemli
sorunlar yaratmaktadir. Bu sorunlarin basinda
KKTC'nin Türkiye disindaki diger ülkelerle dogrudan
hava ve deniz ulasiminin kurulmasi ve distan ge
lecek büyük çapli, ciddi turizm yatirimlarinin
yapilmamasi gelmektedir.

1987'de geçirilen "Turizm Tesvik Yasasi" ile tu
rizm lokomatif sektör olarak kabul edilmis ve yerli
yatirimcinin, saglanan sinirli da olsa kredi ola
naklari ile dikkati, turizm sektörüne çekilmistir. Bunun
sonucu olarak ekonmik kararsizlik ve istikrarsizlik

içindeki yerli yatirimci, turizm sektörünü can simidi
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likle kiyi seritleri boyunca yogunlasan turistik yatirimlar,
orta gelirliye hizmet veren küçük tesislerden 5 yildizli
tesislere kadar degiskenlik göstermektedir. Uygula
nan tesisler kapasite olarak degiskenlik gösterirken
ayni zamanda fonksiyon olarak da farkliliklar göster
mektedir. Bu farklilasmayi söyle sirlamak mümkün
olabilir.

a) Oteller
b) Otel + bungalowlar
c) Bungalawlardan olusan tatil köyleri
d) Otel apartmanlar.
Bildirimizin bundan sonraki bölümünde bu karak

ter çerçevesinde ülkemizde yapilan turistik yapilarin
mimari açidan bir irdelemesini yapmaya çalisacagiz.

5. SONUÇ
Tüm bu belirtilen olgulardan hareketle evrensel

boyutta dünya turizmine KKTC'nin olumlu katkida
bulunmasi; planli, programli ve çogulcu bir anlayisla
konularin irdelenip çözümlenmesinde yatmaktadir.

~ ....•.•• "So." -._q~' ......•.
~~
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gibi görerek, parasini degerlendirmek umudu ile,
yeterli bir turizm kültür ve bilincine sahip olmadan
turizm sektörüne yönelmistir. Bu yönelmede ana
amaç, çevreye saygili nitelikli tesislerle yaratilmak
istenen turizm olgusunun bir parçasi olmak yerine
sirf ekonomik kazanç saglamak olmustur. Bunun
sonucu olarak küçük küçük birimlerden olusan çarpik
bir yapilasma ortaya çikmaya baslamistir. Bu sakat
bilinçle, yeterli planlama ve bilimsellikten yoksun
uygulamalarin, gelecekte olusturacagi bütün, ülkenin
karakteristik dogal degerlerini yok edip bu potan
siyeller yaratilabilecek ve ülkenin ekonomik tek çikis
yolu olan turizm olgusunun gerçeklesmesini de
imkansiz hale getirebilir! ..

4. UYGULAMALAR

KKTC'nin yaklasik 9 ay süre ile kesintisiz
yararlanilabilecek parlak günesi, denizi ve kumu tu
rizm potansiyeli içinde en belirgin ve önemli yeri tu
tar. Ülkede yapilan yatirimlar genellikle bu potansi
yeli degerlendirmek yönündedir. Bu nedenle genel-
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• KABA iNSAAT MALZEMELERi

• YTONG ~ KKTCYETKiLi BAYii

- KiREMiT
- KAliPLIK KERESTE
- DOGRAMALlK KERESTE

Müftü Ziyai Efendi Sokak,Demak ishani
Kat: 1 No: 22-23 - Lefkosa
Tel: 84100, 84123
Fax: 77376

ERNA LTD.

- DEMiR

- KiREÇ
-TUGLA

• ~l:i.il~~~R

'" INSAATINIZDA
* HAFiFliK
* isi YALlTIMI

* isçiliKTEN TASARRUF
* SÜRAT içiN

iDEAL ÇÖZÜM

YTONG ® PANEL, BLOK VE

PREFABRiKE YAPiLAR

••••• •••

..•.

•• •
,
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CAM, AYNA, HIRDAVAT.
INSAAT .

MALZEMESI
.

BIZDEN

SORULUR

ERÇlKALAR LTD.
17, Sht. Mustafa A: Ruso Cad.

Tel: 82701

ii • \il

ALUMINYUM DOGRAMA
•

IMALATiNDA
ii •

SUPER HIZMET

•

KADRI NAZLi
Küçük Kaymakli

LEFKOSA
31075-31076 GÖNYELI

•

Haci Ali Emlak ve Insaat Sti. Ltd:den
SATILIK

LÜKS DAIRELER - HER ISE UYGUN DÜKKANLAR VE BODRUM KATLARI

Lefkosa ve Girne'nin en müntena bölgelerinde yapmis ve yapmakta oldugumuz son derece

lüks apartman dairelerimizi ve her ise uygun dükkaniarimizi görmeden karar vermeyiniz.

74, MehmetAkifCaddesi - Kösklüçiftlik Tel: 77597-83386-77824 LEFKOSA
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Derleyenler: Mimar Safiye iNCE
Mimar Sergül HAMiDi

1939 yilinda Larnaka'nin Akkor köyünde dogdu.
ilkokul ögrenimini tamamladiktan sonra orta
ögrenimine aileceyerlestikleri Larnaka'da baslayip
Ankara'da tamamladi.

istanbul Teknik Üniversitesinde mimarlik
ögrenimi esnasinda Kibris'ta 1963 Rum

saldirilarinin baslamasi üzerine Kibrisli diger
yüksek ögrenim ögrencileriyle beraber Erenköy'e
çikip mücadeleye katildi.

1966 yilinda Erenköy'den tekrar okula dönüp
ögrenimini tamamladi 1968 yilinda istanbul Teknik
Üniversitesinden mezun oldu.

1968 yilinda Kibris'a gelip biryil özel bir büroda
mimarlik yaptiktan sonra 1970 yilinda Planlama
ve insaat Dairesinde göreve basladi. Burada
muhtelif projelerin tasarim ve kontrollugunu yapti.
Bu dönemlerde Mimarlar Odasi idare Heyetinde
görevaldi.

1974 sonrasinda 1963'ten itibaren çarpismalar
esnasinda tahrip edilen veya yikilan binalarin
kullanilir hale gelmesi faaliyetlerinde Lefkosa bölge
sorumlusu olarak görevaldi. 1976 yilinda Gazi
Magusa Bölgesi Sorumlusu ve ayni görevlere ek
olarak G. Magusa Planlama ve insaat Dairesi'nin
idareciligini yürüttü. Mesai arkadaslariyla Dogu
Akdeniz Üniversitesi insaat faaliyetlerini organize
edip yürüttü.

1984 yilinda emekliye ayrilip serbest mimarliga
basladi.

Memuriyeti esnasinda ve serbest mimar olarak

Gazi Magusa Maarif Anaokulu
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Mimar ibrahim GOKBORU

gerçeklestirigi yapitlarindan bazilari:
Gazi Magusa Anaokulu, Larnaka Bekirpasa li

sesi. Yine Lamaka'da Dr. Haluk Avni ViIIasi, ismail
Bozkurt Apartmani, Faik Ali Ticari Kompleksi ve
Apt. Gazi Magusa'da Dt. Sakir Söker Apt., Ahmet
Seymert Apt. ile Ozanköy'de Ülkü Zekai ViIIasi.

Ot. Sakir Söker Apt.

Fotograflar: ibrahim GÖKBÖRÜ
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KIBRIS ASEVI
••

EVINIZ .
BEKLERIZ

31751 - GÖNYELi

• •• ••

YENI UYELERIMIZ

235
M imar Soner KESKINEL

(illinois Tek. Ensl.) 1991
1969 - Limasol

237
Mimar Tiirköz KOLOZALI

(Kiev Ins. Müh. Enst.) 1989
1960-Gönycli

236

M imar Caner MIRA TA

(Istanbul Teknik Üni.) 1991
1969 - Lefkosa

238

Mimar Öziin ACARTÜRK

(Istanbul Teknik Üni.) 1991
1969- Lefkosa
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Dr. Fazil Küçük Bulvari. Güzelyur v ",iNYELI Tel: 32565, 32566. 8242;'

j

J
1

Müteahhitlerimiz!
Aylarca beklernenize
Gerek yok

-

Gelip, görüp, seçmek sizden;
Mutfak/annizin montesi aninda bizden...

•

KEMAL ALI LTD.

@..
INSAAT MALZEMELERI

VE
HIRDAVAT

SATIS DEPOSU

i~nn
i. YIYIAPiM .

.....
INSAATMUTEAHHITLIK LTD.

VE
EMLAK BÜROSU

TUM EMLAK VE

iNS~T iSL~Ri.Niz içiN
HIZMETINIZDE

23 Kemal Asik Cad.
Tel: 78843
LEFKOSA

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

Lefkosa-Ki bris
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Mimar Serhan GAZiOGlU

Lefkosa Sur Içine arabanizia girip de klakson
kullanmadan, trafik polisinin durdurdugu bir
sürücüye veya yanlis parktan dolayi duranlara
ceza yazdigini görmeden, herhangi bir trafik
kazasi olayina sahit olmadan, arabanizi uygun
bir yere park etmek için dolanip durmadan,
yeniden sur disina çikmissaniz özel bir gün
yasamissiniz demektir.

Özellikle metropolleri görmüs oralarda yasamis
olanlar için yukarda sayilanlar günlük yasamin
bir kesiti olarak degerlendirilebilir.

Ancak bizde yasanan, plansiz ve denetimsiz
bir yapilasmanin ve yanlis ekonomik ve siyasi
politikalarin sonuçlarindan sadece birisi olan
trafik sorununun, bazi toplumsal aliskanliklarin
da etkisi ile giderek sarmal bir forma
dönüsümüdür.

Lefkosa Master Plani proje düzeyinde kaldigi,
programli bir biçimde imar planlarinin yasama
yansitilamadigi sürece sorunlara çözüm adi
altinda getirilenIerin yeni sorunlar yaratacagi
kesindir. Bu yeni sorunlara örnek olarak Girne
Kapisi-Sarayönü-Kanli Mescit güzergahi ulasim
ve düzenleme projesi gösterilebilir. Bana göre
amaç suriçine daha fazla araç sokmak olmamali.
Gerekli olan ulasim ihiyacinin da az yogun bir
motorlu araç trafigi ile saglanmasi olmalidir; ki
bu da sur içi kullaniminin tanimlanmasi konu
sunun islerlik kazanmasi ile mümkündür.

Bilindigi gibi Lefkosa Surlari ve hendegi ile sur
içi yaya ve ulasim düzeni 16. yüzyilin ilk yarisinda
(Venedik Döneminde) o günün sosyal ve kültürel
yasamina, teknik olanaklarina ve savas stratejisi
ne uygun olmak üzere mevcut dokuya getirilen
yenileme, ekleme ve düzenlemelerle olustu. Bu
fiziki çevre Kibris Cumhuriyeti döneminin ilk
yillarina degin pek degismeden ayakta
kalabilmistir. Ancak 1963 olaylarindan sonra
farkli ekonomik yapilanmadan dolayi önce Yesil
Hattin güneyinde, 1974 sonrasinda da kuze
yinde doku bilinçsizce ve hizla bozulmaya
baslamistir. Kuzeyde degisen ekonomik, sosyal
yapi ve kültürfarklilasmasi çevreyeyansimistir.
Yapilarda fonksiyon ve dolayisi ile form degisikligi
olurken denetimsiz olan bu degisim, sehrin belirli

Lefkosa•

Sur Içi Ulasimina
Bir Bakis

kesimlerinde arsa maliyetlerinin artmasini,
arsanin maksimum kullanim talebini, (yatayda
ve düseyde) bu durum da yapi ve insan
yogunlugunu beraberinde getirmistir. Bu yogunluk
mevcut alt yapi kullanim kapasitesini asinca
sorunlar ortaya çikmaya baslamistir.

Günümüzde sorunlarin kaynagi ortada iken
ve bunlarin çözümlenmesi gerekirken bunun
üzerine gidilmekte, sonuçlarin iyilestirilmesi
yoluna gidilerek yeni ve daha büyük sorunlar
yaratilmaktadir. Lefkosa suriçine daha kolay ve
daha çok araç sokmakla halledilecek olan ne
dir? Lefkosa sur içi dokusu bu denli araç trafigini
tasiyabilecek durumda degildir. Bu düsünce ancak
onun yikimina neden olabilir.

Ben, Lefkosa sur içinde yapi kullanimina
tanimlama getirilmesi, yogunlugun azaltilmasi
çalismalarina gidilmesi yaninda sur içine giren
vasitalarin nitelik olarak degisiiminden ve mo
torlu araçlarin da nicel olarak azaltilmasindan
yanayim.

Sur içinde yasayanlar ve geleneksel alis veris
merkezlerinin yasama devami için günün belirli
saatlerinde (ve belki belli güzergahlarda) mo
torlu araçlara giris çikis izni verilmesi disinda bu
araçlarin diger saatlerde sur içine giris çikisi
önlenmeli ve su riçi ulasim yaya, bisiklet ve rayli
toplu ulasim araçlarina göre düzenlenmelidir.

Sur disinda belirlenecek bölgelerde
olusturulacak merkezi otoparklardan sur içine
period ik olarak tramvay kaldirilabilir. Tramvay
sur içinde belirlenecek uygun arterlerden
geçirilecek, ihtiyaca göre sefer sayisi ve yolun
kapasitesi ayarlanabilecektir (ek vagonlarla).

Elektrik enerjisi sorun mu olur?
Rum tarafi ile birlikte ve Lefkosa Master plani

kapsaminda ele alinmasini önerecegim bu
entegre sistem içinde elektrigin sorun olmamasi
gerekir. Ancak bir an için sorun oldugunu kabul
edersek size bedelini halkin ödedigi ordunun ve
Elektrik Kurumu elemanlarinin denetimsizce

harcadiklari elektrik enerjisinden ve söven propa
ganda amaçli ve baris karsiti bir davranis olarak
niteleyecegim Girne daglarindaki bayragin
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aydinlatilmasi için harcanmasi düsünülen
2,000,000,000 TL'den bahsetmem gerekecek.

Yaya, bisiklet ve tramvay yukarda belirtilen
sartlarin da yerine getirilmesi ile birlikte, sur içi
dokusunu (kalanlari tabii) koruyacak, bölgeyi
sessizlestirecek,yesile daha çok imkan saglayacak
ve yasanabilir hale getirecektir. Görselolarak
iyilesecek olan Lefkosa sur içi özen gösterilen ve
korunan bir kültür mirasi olarak örnek olarak

gösterilebilecektir.
çagirnizda, dünya bazinda kültür mirasi ola-

rak kabul edilen Lefkosa Sur içi, Magusa (Ma
gosa degil) sur içi gibi ayakta duran nadir Ortaçag
kentlerinin korunmasi ve kültür varligi olarak
yasamalari içinfinans kaynaklarinin saglanmasi
tahmin edildigi ölçüde zor olmasa gerek. Kaynak
bulmada bir zorluk yasaniyorsa eger, bunun
nedenini öncelikle siyasi kadronun milliyetçilik
(aslinda sövenizm) kisvesi altinda gizlenen
basitsizliginden ve kisiliksiz politikalarinda ar
amak gerekir.

TAYF LTD.

c::i lRiMElAL Boya, izolasyon, Vernikleri,
c::i MARSHALLinsaat Boyalari, Mobilya Cilalan
c::i SlANDOX Oto Boyasi
c::i Hertürlü boya ve yan ürünleri.

sube
Mehmet AKi' Cad.

LEFKOSA
Tel: 020-81049

Merkez

6, Atatürk Cad.
GiRNE

Tel: 54519-52198
Fax: 51185
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Mimar Ezcan ÖZSOY

insanlarin mutlu oldugu anlar vardir. Bunlari
yasayabilmesi için gönülden istedikleri bazi seylerin
gerçeklesmesi gerekmektedir. Bizim ise "MiMARCA"
ile yaratmaya çalistigimiz iletisim köprüsünün fikir
trafigi ile dolmasi bu mutlu anlarimizdan biri.

Lefkosa Dr. Burhan Nalbantoglu Devlet Hastahanesi
önünde gerçeklestirilmeye çalisilan "Dönel Kavsak"
güncelligini hala tasimakta. L.T. Belediyesi yetkilileri
ile konu hakkinda temasa geçmeye çalistiksa da
görüs belirtmek için zaman istediler. Ne kadar? diye
sordugumuzda: "Yapimi tamamlanincaya kadar"
yanitini aldik. Bir noktada bizim hedefimiz iyiyi
dogruyu bulup yetkililere önermektir. Geri dönülmesi
güç kararlar ve hatalar yapilmadan, ekonomik, kalici
ve çagdas çözümün gerçeklesmesine yardimci
olmaktir.

"Su tasimaya gönderecegimiz esege testileri
kirmadan dönmesi için önceden sopa atma" niye
tinde degiliz.

Sopamiz: Fikirlerimizdir.
Yetkililerin bu fikirlerimizi hayata geçirmeleri dilegi

ile ... Sayin Alpay Durduran'in mektubuna bir göz
atalim:

MiMARCA'YI KAVSAKLARLA iLGiLi
YAZiSi içiN KUTLARIM

Eylül 1991, 30 sayili Mimarca'da kavsaklann acikii du
rumu hakkmda Bay Ezcan Özsoy'un Aym Tartismasi yazismi
okudum. Bu yaziya eklemeler yapmak gerekir inancmdayim.

"Dönel Kavsak", Kibns'ta çok önemli ve altsilmis bir
uygulamaydi. Tabii yeni yurttaslar ve küçük ülkemizin
boyutlanna göre çok fazla olan yabanci ögrenciler dismda
alisilmis bir uygulamad". Ama, gene de bu aliskanligm,
diger birçok aliskanliklanmiz gibi artik tarihe maloldugunu
görüyoruz.

Biz Kibflslilarm aci verici amlafl vard". Yollarda güzel
ve dayamklilevhalar vardi. Simdi boya ve yag tenekelerinin
kapaklanm kesip duvara veya direge çakmis gibi yapan
görevliler, dogru dürüst boya bile sürmemektedirler. Tek
yollevhalart ya yoktur, veya görünmeyecek bir durumdad"lar.

Amlanmizi yokladigimizda yolun yayaya ait oldugunu
görürüz. Eskiden arabalar kaldmma parkedemezlerdi. Hatta
gelip duvara veya kaldmma dayanamazlardi. Bir ayakltk
bir mesafe b"akil"di.

Dönel kavsaga yaklasildigmda veya çatallanmalarda herke
sin tarafim, kavsaktan kaç ayak önce almasi gerektigi,
tarafim alamamis olanm hat degistiremiyecegi yer belli idi.

Bu kurallar ruhsat alacaklara ögretilirdi. Simdi ruhsat,
ehliyet diye Türkiyelilestiriidi; ama o kadarla da kalmadi.
Sürüs ögretimi kitabi da degisti. Artik bunlar ögretilmez oldu.

Kazalarm çogu kavsaklarda olur. Ancak çogu kavsaklarda
yavas gitmek zorunda kalmdigi için hasar ve yaralanma ile
sonuçlan". O nedenle midir, nedir? Kavsaklara itina göster
ilmemektedir. Toplam olarak ise, esas kayiplar kavsaklardad".

Buna karsm kavsaklar devletin, belediyenin ve trafik po
Iisinin ifasmln belgesi gibidir.

Lefkosa'da SehitlerAmtmdan Kuzeye dogru gidince kavsaga
yaklastigimizda ortadaki seridin sola mi, saga mi gidis için
aynidigini bilemezsiniz. Sol serit genellikle arabalarla ke
siktir. Okul girisi iptal edilmistir ve kaldmmdan çikip içeri
geçmek gerekmektedir.

Açikca devletin kafasinin dondugunun ve trafik düzeni
için belli bir düzen getiremediginin itirafi ile karsi karsiya
kal"s/mz.

BM uzmanlarin yardim ve önerileri ile hazlrlandigmi ilan
ettikleri büyük round-about tam bir skandaldir. Halkm
sagduyusuna güvenin yolunuzu bulur ve kavsaga girerseniz,
tam kavsak üstünde solunuzdan gelen önünüzü kesip
Kizilbas'a (Kizilbas'i da Türkiyelilestirdiler Kizilay yaptilar)
gitmeye kalktigmi görebilirsiniz. Daha da kötüsü içten
round-about'a girenin ileri gidecegine sola dönüp sizi
sikistlrdigmi görebilirsiniz.

Kaymakii Sehitler amtmdan güneye gelmeye kalkarasmz
yol mühendislerinin karargahi önünde tam bir trafik rezale
ti görürsünüz. iki seritten, bir buçuk serite indigi için, PEYAK
önünden gelen arabalarin önünüze geçmege hakki olup
olmadigmi bilebilmeniz için remil atmamz gerekecektir.

Soldaki futbol alanmin çevresindeki yol ve meydanlarda
da kimin öncelik hakki oldugu, nerde durup kime yol
vereceginiz belli degildir.

Yaradana ve reflekslerinize güvenerek maym tarlasmda
yürür gibi hareket etmek zorundasimz.

Trafik israrla, kazalarin %BO'inin sürücü hatasmdan
dogdugunu savunur. Bu kendini savunmaktan farksizd".
Halk devletin emrindedir, halk devlet içindir, anlayismm bir
sonucudur.

Kaldmmda basasa(Ji park etmek yasaktir ...

Fotograf.' Ezcan ÖZSOY
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ingiltere'de geçen yilin en önemli mahkemesi bir trafik
kazastyla Ilgili idi. Yol yeterince isiklandmlmadigi için kaza
yaptigini ileri süren bir kisi devleti dava etmis, bir milyon
sterling tazminat istiyordu. Basin da yaninda idi.

Burda, kaza yapilmasini önlemek degil, sapglamak Için
düsünülmüs gibi yol ve kavsaklar yapilmakta ve halk
klrllmaktad". Sorumlulann, bir de akii ve ögüt vermeleri
her türlü anlayisin üstündedir.

Belediye yetkilileri yakimyorlarmis: "Sagdan gelen geçer"
düsüncesinin yanlis "Anayol sürekli, tali yol beklemede"
zihniyetinin geçerli olmasi gerekli imis.

Yanlis degil, yanlis kendi/eridir. Yaptiklan da, o düsünce
de yanlisttr; hatta kendileri de bir yaniistif. Yol ve kavsak
yapacaksiniz; ama normal insanlar geçis önceliginin kimde
oldugunu anlamtyacaklar, bunun hatasi da onlann olacak!
Olaeka is degi/!

Efendiler, yol ve kavsak yapmasim bilmiyorsunuz.
Ögreniniz. Kabahati baskasinda degil, kendinizde araymiz.

Bir kavsakta geçis hakkim farketmek yetenek gerek
tirmemelidir. Masum yavrumuzu yans atina çeviren ÜSS
USY imtihanma girmiyorlar, normal insanlar yol geçiyor
lar.

Nereden nereye geldik. Attila sokakta No Entry diyen bir
tabela vardi, onu hatlflayanlar gidip içindeki girilmez
levhasini görsünler.

Dayamksiz boyalan yaza çize,yollan karatahtaya
çevirdiler, nerden nereye geldik! Gime'de bandabuliyadan
asagi inin, HALT yazisim görün, t9SD'lerde bi/e bu kadar
geri olmadigimizi görün.

Kavsaklarda cam k"iklan bir ihma/i, bir insan hayatina
saygisizligi ve gizliligi, hergün bize gösteriyor. Bunun
sorumlusu yol ve kavsaklart insa edenler, bakim ve
isaretlemesini yapanlar ve kura/lart unutaniard".

Çare ise özen göstermektir. Masrafa da deger. Yalmz
trafigin maddi hasan, bu masrafm çok üstündedir.

Alpay DURDURAN

Ülkemizde planli kentlesme, planli gelismeyi henüz
kabullenemedik. Eskiden de mi plan vardi? deyip saygi
duyulmayan kararlari bir kenara çekip kendi bildigimizi
okudugumuz bir gerçek. Gölet Projesi ve kamulastirma
Sehir Planlama Dairesince alinan bir karar ve uygulama
lara gösterilen tepkilere Gönyeli Belediye Baskani söyle bir
soruyla yanit verdi:

"Kahve köselerinde oturup bosuna laf üretiyoruz. Madem
ki kültürlerine, fikirlerine ve ürettiklerine saygi duyup
uymayacagiz çocuklartmizi niye üniversitelere
gönderiyoruz?" Osman TABAK

Gönyeli Belediye Baskani

Çevre Kirliligi diye bakilan bazi yapilanmalar - asli nda
çevre kirliligi degil, süratli ve çarpi k kentlesme - için herkes
bir suçlu aramaktadir. Bunlardan mimarlari sorumlu tutanlar
da yogunlukta. Ama piyasada çirkin diye addedilen yapilari,
binalari sadece mimarlarin yapmadigini vurgulamak is
terim. Suçta herkesin payi vardir ve bu suçun sadeec
küçük bir diliminin sahibi mimarlarin, mal sahipleri, ekon
omik kosullar ve yasalarin verdigi çikmaz yollardan sonra
devreye girdikleri bir gerçektir. Bunlarin asilip gerçek
mimarinin yaratilmasi istemiyle bizlere destek veren
arastirmaci yazar sayin Mustafa Gökçeoglu'nun "Ben
bunlardan anlamam, benim kütüphanemde çürüyüp
gidecegine anlayan birine vereyim" diyerek bana hediye
ettigi bir kitapta yer alan ve günes enerjisinden faydalanirken
kollektörleri ve tesisatlari kamufle etmedeki basariyi görmek
mümkün. Bizi anlayan nice Gökçeogullari görmek tek
dilegimiz ...
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..
"TURIZM BELDESI"
Girne'de

Bir Apart-Otel'in
Tepesindekiler.

~
i

i
i

..
BIR BANKANiN ARKA CEPHESI i

VE
SANAT.

HARIKASI..
SPLIT UNIT..

SISTEMLERI

....
ZAVALLi GUZELIM BINA ii
Delikler, pencereler ...
Tepesinde antenler,
reklamlar ...
(Not: Bu bina Ortaköy'de Vakiflar idare
sine ait bir ishanidir. Çok yeni yapilmis
olmasina ragmen gerek kiracilarin gerekse
idarenin duyarsizligi ile binada yapilan
çikrin eklentileri izleme serisinin ilkini 27'nci
sayimizda yayinlamistik)

Bizi izlemeye Devam Edin.

DENKLANSÖR OLTASI SADECE KÖTÜLERi YAKALAMAMALI.
iyi SEYLER YAKALARSANIZ BizE HABER VERiNiz.
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Derleyenler: Mimar Turgay SAiiHOGlU
Mimar Ezcan ÖZSOY

.
ÇEVRE VE GIRNE
Konugumuz: Mehmet AYDER

Girne Belediye Baskani

• Fotograf: Ezcan OZSOY

MIMARCA: Sayin Baskan söylesimizin konusu
"ÇEVRE VE GiRNE". Girne'nin tarihi ve dogal güzel
likleri açisindan zengin bir sehir olmasi, buna karsin
otopark, yesil alan ve plaj v.b. sorunlarinin varligi bu
konularin son zamanlarda yogun bir biçimde
tartisilmasidir.

Bu sorunlar nedeniyle Belediyenizin aldigi
elestirilere karsi tutumu, basari düzeyi ne durumdadir?
Baska sorunlariniz var midir?

M.AYDER: Genel karakterimiz elestiri. Herkes
gördügü aksakligi, yanlisligi düzeltilmesi gereken
hususlari firsat buldugunca elestirir. Elestiri
mekanizmasinin çalismasi banagöre dogal birolay.
Ancak önemli olan elestirirken bu elestirilerden bir
sonuca ulasma yönteminin de beraber getirilme
sidir.

Benim gördügüm kadariyle butip elestirilersadece
elestiri bazinda kaliyor, elestirilen konunun sonucuna
veya çözümüne yardimci olmuyor, daha çok en
tellektüel tarzda hareket edildilginden ötürü.

Gerçekten de belirttiginiz gibi Girne, KKTC'nin
gözbebegi; turizm kenti; ekonomisinin lokomtifi gibi
güzel sözlerle tanitilan bir kentimiz.

Ancak bu güzel sözlerin arkasinda elbette ki hiç
de güzelolmayan, insani bir yerde bunalima sokan,
devamli süretle kendisini mesgul eden sorunlar
yatmakta.

MiMARCA: Bunlardan birisi otopark sorunu degil
mi?
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M. AYDER: Belirlediginiz gibi otopark sorunu bugün
Girne'nin gerçekten en büyük sorunlarindan biri:
Yalniz otopark sorunu degiL. Girne'nin alt yapisi da
kötü bir durumda, sorunlarin temelinde bu var.
Otopark sorunu alt yapi sorunu içerisinde önemli
detaylardan birisi, eger turistik kent, imajimizi de
vam ettireceksek; giderilmesi gerekir.

Zamaninda gerekli tedbirlerin alinmamasi ve
turistik kent olmasi dolayisiyle çekiciliginin yarattigi
hareketlilik bizi bu asamaya getirmistir. Girne Bele
diyesi olarak bizim en fazla zorluk çektigimiz yer,
kent içi trafigini düzenlemede; yeterli arazilere veya
kaynaklara sahip olmamamizdir. Bir yerde otopark
sorununun temelinde yatan bu yetersizliktir.

Ancak genelde çözülmez degiL. Eldeki mevcut
olan küçük imkanlarla bir program dahilinde çözülebilir.
Örnegin "Dünya Çevre Günü"nde de agaçlandirmasini
Mimarlar Odasi ve National Trust örgütü ile birlikte
yaptigimiz Rocks Hotelin yanindaki altmis araç
kapasiteli otopark gibi. Su anda bu otopark hizmete
açilmis durumdadir. Ayrica Evkaf idaresinden
kiraladigimiz Baldöken mezarligi içerisindeki,
yüzyürmibes araçlik otopark için çalismamiz son
asamasina gelmistir. Hatta arçalar park edebilecek
durumdadir.

Dolayisiyle belediye olarak biz otopark sorununu
çözebilmek için göreve geldigimizin ertesi günü gerekli
girisimleri yaptik ve belli bir asamaya geldik. Ayrica
sehrin içerisinde parkmetreler koyarak süreli park
hadisesini gerçeklestirmeye çalistik. Tüm bu
çalismalarin sonucunda gördügüm; insanlarimizin
mevcut durumlarina karsi birdenbire degisiklikler
getirmek ters tepkiler yaratmaktadir. Aliskanliklardan
kurtulmalari pek kolayolmamaktadir. Somut örnek
Roks Otel yaninda yaptigimiz otopark ki ücretsizdir.
Yakin mahallede oturanlarin dahi araçlarini park
etmemesi, aliskanliklarini sürekli bir sekilde devam
ettirmesi ve bulunduklari en yakin yere park etme
istemleri mevcut.

Diyeceksiniz bu yasaklarla önlenemez mi? Önlenir,
fakat herseye yasaklarla önlem almak sonuç ver
mez.

Ben inaniyorum ki biz hizmeti götürüyoruz. Hizmet
ortaya çikmistir. Hizmetten yararlanmak için
insanlarimizin kendilerini biraz adapte etmesi gerekir.

Parkmetre uygulamamizda da ayni sorunla
karsilastik. Deneme yaptik. Denemeden pek olumlu
netice aldigimizi söyleyemeyiz. Trafik yasasinin
belli bir noktasinda takilmamiz islerimizin
yavaslamasina neden oldu. Yasada parkmetreli park
yeri ibaresinin olmamasi bize bazi sorunlari gündemi
mize getirdi. Halbuki önemli olan; elbette ki
yasalarimiza göre hareket etmektir.

Ama bir yerde de Amerikayi yeniden kesfetmek
diye bir durumumuz sözkonusu degildir. Yani dünyanin
uyguladigi birtakim uygulamalari veya su anda
yapmakta oldugu birtakim gerçekleri gündeme
getirmeye ççilisiyoruz ve bizim ülkemizde de
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uygulanmasini istiyoruz. Dolayisiyle böyle basit
hadiseler bana göre temel amaci engelleyecek
durumda olmamali.

Kisaca sunu söylemek istiyorum, park yoktur
"Belediye yapsin" demekle sorun çözülmüyor. Bele
diye yaptigi zaman sorunlarla karsilasiyoruz, top
lumdaki "Bilgi eksikligi" veya aliskanliklarindan
kopamama" gibi sorunlar.

Demek ki belediye olarak biz sadece yatirim
yapmakla degil, ayni zamanda halki egitici çalismalari
da yapmaliyiz.

MiMARCA: Girne'de çevre sorunlari giderek art
makta ve yesil alanlar yok olmakta. Girnelilerin ve
sizin bu konularda önlemleriniz ve çabalariniz ne
boyuttadir?

M. AYDER: Yesil alan Belediyelerin halka sun
mak istedigi en temel çalismalardan biridir. Ancak az
önce otopark konularinda arazi yetersizligi dedik. Bu
konuda da durum aynidir. Sebebi de zamaninda
kaynaklar dagitilirken bu konuya agirlik pek
verilmemistir. Gelisen toplumla beraber halkin bu tip
gereksinimlerine cevap verecek alanlar Belediyeye
sunulmamistir.

Simdi ortada sadece parselasyonlardan elde
ettigimiz küçük alanlar vardir ve yesil alan ihtiyacini
bunlarin üzerinde çözmeye çalismaktayiz.

Bir diger konu ise Vakiflar (Evkaf idaresi) gibi
kuruluslarin elinde bulunan tarihinitelikli yerlerin
degerlendirilmesi. Burada da "Belediye yapsin" diye
bir anlayis mevcut. Belediye yaptiktan sonra da bizi
bir çözüme götürmemektedir. Sebebi ise: Bizde;
daha çevre konularinin ve Çevre Koruma hadise
sinin yeni yeni toplum içerisinde filizlendigidir. Bu
konuda gerçekten bir iletisim ve bilgi eksikligimiz
vardir. Nitekim Belediye olarak birçokyere diktigimiz,
özellikle çevre gününde diktigimiz açaglar ve çiçekler
maalesef halk tarafindan korunmamistir. Hatta
sorumsuzluk örnegi olarak bir kismi da sökülüp
atilmistir. Bu bizce sorumsuzluk veya duyarsizlik
degil kasittir.

MiMARCA: Gazi Magusa Belediyesi ve Lefkosa
Belediyesi ile diktigimiz fidanlarin sökülmesi de utanç
vericidir.

M.AYDER: Birkaç kez tekrarlamamiza ragmen
korumama veya bu konularda yeterince hassasiyet
göstermeme hadisesiyle hala daha karsi karsiyayiz.

MiMARCA: Diger çevre sorunlariniz nedir?
M.AYDER: Açikca belirtmek gerekir ki Belediye

gerçekten halkin sosyal, kültürel ihtiyaçlarina ve
çevre korunmasina yönelik çalismalarini sadece
maddi açidan yapmamali. Maddi açidan yapilmasi,
bazi eserlerin olusturulmasi veya çalismalarin hayata
geçirilmesi mevcut sorunlarimizi tümüyle ortadan
kaldirmiyor. Dolayisiyle Belediye bu tip konulara
öncelik veren, deger veren, yapilmasini isteyen
birey ve kurumlardan yardim görmek durumu ile
karsi karsiyadir. Onlarin destegine ihtiyaç vardir.
Halkla olan iletisimin daha üst seviyede ve daha

genis bir boyutta saglanabilmesi vatandasin da bu
konuda Belediyeyle ve bu kuruluslarla veya kisiler
tarafindan birlikte bir program dahilinde egitilmesi
gerekir. Bunlar yapilirsa önümüzdeki yillarda sorun
lar bu boyutta yasanmaz.

Bütün bunlar bize bir seyi hatirlatiyor; elestiri sadece
bu konuya muhatap makamlarin "sunu yapsin",
"bunu yapsin", "yapmasi gerekir" seklinde degil ayni
zamanda elestiri yapilirken, yapildigi anda bunlarin
korunmasi gerekir seklinde de iki yönlü olmasi lazim.
Bir taraftan bazi seyleri hayata geçirelim diye öner
iler sunulurken diger taraftan da yapilanlari nasil
korunmasi gerekir? önerisi de sunuimali. Ancak o
zaman elestiri bir mana ifade eder ve gerçekten
sorunlari ortadan kaldirabilecek yollari da berabe
rinde getirir. Kisa süreli Belediye baskanligim döne
minde gördüklerim bunlardir.

Bu tip elestirilerden ise yilmamak gerekir az önce
söyledigim gibi vatandasimiz bu konulara yeni yeni
hasir, nesir oluyor. Gelismenin getirdigi kirlilik bir
müddet sonra zaten vatandasi daha da büyük bir
boyutta rahatsiz edecektir. Dolayisiyle bu sorunu
ortadan kaldirmak için gayret gösteren Belediye
veya herhangi bir kurulusa daha fazla sahip çikilmaya
baslanacaktir. Çünkü kendi sorunu haline gelecek
tir. Halbuki su anda daha bireyler "bu sorun, benim
sorunumdur" düsüncesine gelmemistir. "Nasilolsa
birileri çikar bunu yapar biz de bundan yararlaniriz"
imaji haladahagenel bir anlayis olarak durmaktadir.
"Benim sorunumdur" haline geldigi zaman, bana
göre çok daha sihhatli çözüm yollari kendiliginden
gelecek.

MiMARCA: Girne'nin yesil alanlari ne durumdadir?
Islah edilip korunabilecek alanlar oldugunu biliyoruz.
Bunlardan birisi kanalizasyon aritma tesisinin
bulundugu bati bölgesinde ...

M.AYDER: Yesil alanlar konusunu her zaman
gündemde tutuyoruz ve tutacagiz da. Bunlari alirken
Belediye hudutlarimiz içinde her mahalleyi gündemi
mizde tutmaktayiz.

Dediginiz dogru Bati Bölgesinde bu maksata elverisli
bir degil iki yer mevcut. Sizin bahsettiginiz gibi Kanali
zasyon tesislerinin bulundugu bölge ve eskiden Denizli
Tatil Cenneti diye bahsedilen yer de Belediyeye
tahsis edilmis küçük de olsa su anda agaçlariyla
yasayan ikinci bir yerimiz daha vardir.

MiMARCA: Bu alanlara insaat artigi döküldügünü
gördük. Belediyenizin bölgeyi sahiplenmesi
gerekmiyor mu?

M.AYDER: Moloz dökülmesini engelleyemeyiz.
O bölge insaat bölgesi. Arasinin tellenmesi lazim.
Çünkü insanlarimiz pisliklerini en yakin yere dökme
eyiliminde. Moloz bizim en büyük problemimizdir.
Bugün Girne'de molozlarin dökülebilecegi herhangi
bir yer yok. Dikmen çöplügü ise müteahhitlere çok
masrafli göründügü için en yakin yere döküiüyorlar.

Sahiplenme konusuna gelince bizim için en basta
gelen yer Baldöken mezarligidir. Çünkü, Baldöken
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mezarligi kentin merkezinde yer alan ve çok büyük
bir sorun haline gelmis bir yer olmasindan dolayi biz
oraya öncelik verdik.

MiMARCA: izledigimiz kadariyle bölgeye yurt
disinda proje hazirlatmissiniz. Baldöken için yerel
bazi örgüt ve dairelerin de birtakim proje çalismalari
vardi saniriz. ilk etapta çevreyi manav ve
kiraathanelerin barakalarindan temizlediniz ... Ya
bundan sonras i?

M.AYDER: Evet, "Turistik Girne" dedigimiz imaja
çok ters düsen bir yer haline gelmisti. Buraya proje
yaptirildi, finans problemi çözülünce de uygulama
baslayacak. Sorunun büyük bir kismi çözüldü.
Özellikle Türkiye bize bu konuda yardimci olacak.
Birçok bakanlik projeye ilgi gösterdi ve belediyeyi
destekliyorlar. Baldöken Parki hayatageçecekfakat
asamali olarak.

MiMARCA: Peki diger park alanlari için neler
düsünüyorsunuz?

M.AYDER: Bu noktada biz kanalizasyon tesisleri
nin bulundugu alanda çevreci kuruluslardan yardim
bekliyoruz. Çünkü belediyemizin ne kaynaklari ne
insan kapasitesi bir anda bir iki isi yürütebilecek bir
seviyede degildir.

En azindan buranin bir avan projesinin odanizca
yaptirilmasi bile büyük bir yardimdir. Çünkü bele
diye olarak bu projeyi yapabilmemiz için zaman
olarak kisitli bir ortamda çalismak durumundayiz.
Bu sorunlardan ötürü gözümüzü disa çevirmek
durumundayiz. Gerçi Baldöken Mezarliginda da
ayni sorun var. Fakat kurdugumuz temaslar sonucu
bunu bedavaya getirdik.

MiMARCA: Girne kale arkasi ve Baldöken

mezarligi projesi henüz kamuoyuna açiklanmadi
degil mi?

M.AYDER: Açiklayabiliriz. Ama projenin detay
çalismalari bitmemistir. Prof. Dr. Selami Sözer
tarafindan karsiliksiz yürütmekte ve son detaylari
da konustuktan sonra kamuoyuna açiklamayi
düsünüyoruz.

Anlatmaya çalistigim esas konu da budur. Mimar
lar Odasi gibi çevre ile ilgilenen kuruluslarin bize
böyle ücretsiz yardimda bulunmasi islerimizi
kolaylastirir. Maddi imkanlarimiz kisitli çünkü.

MIMARCA: Plajlar konusunu gündeme getirmek
istiyoruz. Bildiginiz gibi yillardir bu konu tartisiliyor.
Hatta bu yil siyasi partilerin politikasina dönüstü.
Gazetelerde genis boyutlarda yer aldi.

- Biz sizin yaniniza gelmeden yaptigimiz bazi
arastirmalarda:

Bir kisim vatandasin görüsü:
"Plajlar devletin yani hepimizin malidir. "Kullan

mak için para ödemeyiz" gibi:
Bir kismi ise bu görüse karsi;
"Plajlara, bazi kisiler veya sirketler belli hizmetler

getiriyorsa elbette bu hizmetlerin karsiligini alacak".
Diger bir görüs ise:
"Belediyenin halk plajlari olusturmasi ve burada
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ücretsiz veya çok düsük ücretle hizmet vermesidir."
Bu koudaki sizin görüslerinizi alabilir miyiz?
M.AYDER: Ben son belirttiginiz görüsü

savunuyorum. Özel sahis veya kurumlara verilmis
plajlarda elbette düzenleme farkli bir sekilde olacaktir.
Belediyeler gibi kuruluslarin gerçekten halka hizmet
vermesi gerektigine inaniyorum. Ancak az önce de
izah ettigim gibi su degisikligi kendimizde kabul et
memiz gerekir. Belli hizmetlerin götürülmesi çagimizda
kesinlikle finans sorunlari yaratmaktadir. Belediye
ler için de bu geçerlidir. Belediyeler bu sorunun
disinda degildir. Dolayisiyle belediye halkin yararina
olacak veya halkin hizmetine sunacagi çalismalarini
yaparken bazi gelirleri de elde etmesi lazim ki
yapabilsin. Eger geliri yoksa bunlari yapmasi mümkün
degildir. "Belediye yapacak ben de gidip bu plajdan
bedava yararlanacagim". Bu bana göre yaniis birseydir
ve bizi yapmamaya tesvik eder. Çünkü oraya bir
harcama yapilacaksa dogru düzgün birseyin çikmasi
gerekmektedir. Girne Belediyesi kalkip
Karaoglanoglu'nda falan yerden falan yere kadar
ben burayi plaj olarak halka açtim demesi ise bir
mana ifade etmez. Plaj anlayisina terstir. Niye ters
tir? Çünkü biz halka bedava hizmetler götürecegiz,
iste plajini da yapacagiz derken çevreden sorumlu
bir birim olarak çevre sorunu yaratan bir kurulus
durumuna düseriz. Alelade yapilm iSveya ad ina plaj
denmis bir yer halka fayda degil zarar getirir. Eger plaj
olarak ilan edilmis yerin elektrigi, suyu yoksa ve dus
tuvalet problemi çözülmemisse bu oranin plaj
olmadigini göstermesi gerekir. Böyle bir yer

Turgay Salihoglu Girne Belediye Baskam ite "Mimarea
Söylesi" esnasmda ... Foto!Jraf.o Ezcan ÖZSOY

yapilmamasi ve yapilanlarin da kapatilmasi gerekir.
Çünkü oraya giden halk kendi eliyle kendi sagligiyla
oynar duruma getirilmektedir. "Bedava kullanim"
anlayisi çevre sorunlarini gündeme getirmektedir.
Çünkü yedigi yiyecegi orada birakacaktir. En basiti
WC bulmadigi için çocugunun ihtiyacini en yakin ve
uluorta yerde giderecektir. Neticede çok kisa bir
zaman içerisinde halka bedava plaj verecegiz diye
büyük bir problemle halki yüzyüze getirecegiz. Bana
göre bu anlayis kökten yanlistir. Ama halkin bu tip
gereksinimlerine Belediyelerin ve devletin çare
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Girne Kale Arkasmda yeni Insaatlar ...
Fot~raf.· Ezcan ÖZSOY

bulmasi gerektigine inaniyorum. Dolayisiyle iki
anlayisi da bütünlestirmemiz gerekir. Belediyeler
gerçekten plaj olabilecek; elektrigiyle, suyuyla,
WC'siyle, dus kabini ile yerleri kuracak ve bunlar için
de sadece ve sadece bu yerlerin idamesini
saglayabilecek masraflari karsilayacak ücreti de
halktan talep edecektir. Aksi taktirde bunlari yasatmasi
mümkün degildir ve bu anlayis içerisinde belediye
plajlari yapmalidir. iyi bir hizmet götürecek ve
götürdügü hizmetin karsiligi sadece masraflari
karsilayacak kadarini talep edecektir.

Bunun adi herhangi bir seyolabilir. Giris ücreti,

servis ücreti, hizmet ücreti de olabilir, adi önemli
degildir. Önemli olan gerçekten halkin bu tip gereksini
mine cevap verebilecek ve çevre kosullarini
iyilestirecek hizmetlerin yapilmasidir. Kötülestirecek
degil ve bunun da bir bedel karsiliginda yapilmasidir.
Aksi taktirde basit anlayislarla hareket etmek sorun
lari çözmez aksine mevcut sorunlari arttirir ve halka
da bunu izah etmek gerekir. Bugün belediyelerin
diger konularda da karsilastigi en temel sorunlardan
biri budur. Ülkemizde öyle bir imaj vardir. Sanki
Belediye hizmeti yapmaya mecburdur. Kesinlikle
öyle bir anlayis olamaz çagimizda. Bugün Belediye
lerimizin maddi sorunlar çekmesinin temelinde bu
anlayistir.

En basiti çöp hadisesinde, belediyelerin geleneksel
görevlerinden. Her belediye bugün kendi hudutlari
dahilinde en asgari sartlar içerisinde haftada iki gün
her evin çöpünü almaktadir ve hizmeti yaparken
çagin çok gerisinde bir ücret talep etmektedir.

Düsününüz ki Girne KKTC'nin gözbebegidir diyoruz,
yapilmasini istiyoruz bu tip çevre temizliginin. Bütün
bunlara ragmen bizim bir yilda alabildigimiz 60.000.000
TL (Altmis milyon Türk Lirasidir). Diyelim bu maksat
için tuttugumuz bir kamyonun bugünkü yeni fiyati
180.000.000 TL (Yüzde seksen milyon Türk Lirasidir.)

MiMARCA: 60.000.000TL (Altmis milyon Türk li
rasi) aldiginiz miktar mi yoksa almaniz gereken
miktar mi?

.
MIMAR DOSTLAR
Tasarimlarinizi MiMARCA aydinlatmak ve çagdas elektriksel dizaynlarla
bütünlestirmek istiyorsaniz
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Ithalat, Toptan, Perakente
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P.K. 208 Lefkosa Tel: 75196,
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Mustafa A. Ruso Caddesi

K.Kaymakh Spor Kulübü

Tesisleri - LEFKOSA
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M.AYDER: Alinmasi gereken ve aldigimiz miktar
60.000.000 (Altmis milyon Türk Lirasi)dir. Ödemeyen
olmuyor ama bu miktar bile alabilmemiz belediyeye
çok yük getirmektedir. Hala daha birçok insanimiz
20.000 TL (Yirmi bin Türk lirasi) çok oldugu
inancindadir. Böyle bir anlayisla belediyelerin birakin
plaj yapmasini, mevcut durumlarini bile devam
ettiremezler.

Bana göre verilen hizmet muhakkak suretle
karsiliklidir. Belediyeler elbette hizmet verecek ama
en azindan hayatiyetini devam ettirebilecek gelir
kaynaklari da verdigi hizmetlerden alabilmelidir. Aksi
takdirde hizmet veremez ve bel.ediyeler kendi elleriy
le, çözmek zorunda olduklari problemleri kendileri
yaratirlar.

Onun için ben Girne Belediye Baskani olarak
bedava hizmetten yana degilim, olmamiz da mümkün
degildir. Bu anlayisla ancak halkin gözünü boyariz.
Ama bir müddet sonra altindan kalkamayacagimiz
büyük sorunlarla karsi karsiya kaliriz.

Halkimiz bu bilinci ve sorumlulugu kazanmalidir.
Bizim de görevimiz halka dogrusunu anlatmaktir, bu
sorumluluga gelip, verilen hizmetin karsiligini ödeme
aliskanligini elde etmelidir.

MiMARCA: Yeni insaat bölgelerinde, özellikle Girne
bölgesinde gözlemledigimiz olay "yesilin
katledilmesi" dir. Projeler size belli asamalarda sonra
onaya geliyor. Siz yesil katliamini durdurmak veya
azaltmak için ne yapiyorsunuz?

M.AYDER: Bugünkü yasalarla dosyasi tamam
lanmis veya hiçbir eksigi olmayan bir projeye her
hangi bir belediye baskani veya kaymakam insaat
izni vermemezlik edemez. Hiçbir gerekçe göstere
mez.

MiMARCA: Yalniz su anda Girne'ye baktigimiz
zaman güzelim silveti yok olmaktadir. Bir belediye
baskani olarak endise duyuyor musunuz?

M.A YDER: Ediyoruz. Dogrudur süliet hergün bi
raz daha bozulmaktadir. Ancak bütün bunlara master

plani çerçevesinde karar verilmelidir.
MiMARCA: imar yasasi yürürlüktedir deniliyor.
M.AYDER: Ama bu imar yasasinin çok etksiklikleri

var. Girne'nin özellikle belli yerleri için koruma imar
plani çalismalari da var. "Tartismak" bu tip sorunlarin
tartismadan öte sonuca götürülmesi gerekir. Yasal
düzenlemelerle. Bunun tersini söylemek mümkün
degiL. Çünkü tabiri caizse "mal meydandadir, nereye
gittigi açikca görülüyor. Bir belediye baskaninin elinde
bugünkü yasalar çerçevesinde doga katledecek diye
tamamlanmis bir insaat dosyasina izin vermeme
yetkisi yoktur. Mümkün degildir zaten. Bunu baska
bir alanda denedik ve neticesini aldik. Bugünkü
anayasal düzen içinde anayasa mahkemesi çatir
çatir bu davranisimizi kirmistir. "Adamin parasini
ödeyiniz" (vazgececegi projenin parasini yani) aksi
halde izini vermek zorundasiniz" diye karar vermistir.

Demek ki yasalarimizda bir yanlis nokta vardir.
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Yasalarimiz yapilirken genis bir demokrasi anlayisi
içerisinde, bireyin haklari, kamunun haklarinin
önünde tutulmustur ve sorunda bura da yatmaktad ir.

MiMARCA: Anayasa mahkemesindeki bu olay
hakkinda daha fazla bilgi verebilir misiniz?

M.AYDER: Girne Kalesinin görünüsünü kapata
cak gerekcesi ile dört katli apartman projesine izin
vermek istemedik, iki kat izin vermek istedik.

Anayasa mahkemesi de aleyhimize karar verdi.
(Yalniz Anayasa mahkemesi yasalara göre dogru
karar verdi.)

Yasalar degistirilmelidir. Sahislardan önce kamunun
çikarlari korunmalidir. Çevreye ve tarihi eserlere
önem verilirse Anayasa mahkemesi de, o çerçevede
karar verecektir. Ama bugün bunlar mevcut olmadig i
için, dogru bir karar vermistir.

MiMARCA: Sayin Baskan; söyleside amacimiz
"Girne'nin Çevre Sorunlari"ni dile getirmek, üyeler
imize ve kamuoyuna bültenimiz MiMARCA araciligi
ile duyurmaktl. Bunun için degerli zamaninizi bize
ayirdiniz ... Tesekkür ederiz.

M.AYDER: Ben tesekkür ederim. Odanizin ve
üyelerinizin duyarliligina inancim sonsuzdur. Gir
ne'nin kurtulmasi için elbirligi ile sebatla çalismamiz
gerekmektedir.

Karikatür: Serhan GAZiOGLU



I-Insaat Demiri 1750.- 1800.- TL/kg.
2-06'lik Insaat Demiri 2800.- 3000.- TL/adet
3-Tugla (8,5x19x29) 1100.- 1300.- TL/adet
4-Tugla (lOx20x30) 750.- 835.- TL/adet
5-Kiremit (Düz) 1600.- 2750.- TL/adet
6-Briket (iox20x40) 800.- TL/adet
7-Briket (15x20x40) 900.- TL/adet
8-Briket (20x20x40) 1000.- TL/adet
9-DekoratiCBlok (13x25x25) 1250.- TL/adet
io-Kireç 7500.- 8700.- TL/adet
i I-Kirma Kum (5m3) 230000.- 275000.- TL/Kamyon
l2-Kirma Çakil (5m3) 230000.- 275000.- TL/Kamyon

"f 13-Blokaj (Dere) 215000.- 240000.- TLlKamyon
14-Kercste (Romanya) 42250.- 43450.- TL/Ct3
15-Kereste (Isveç) 49000.- 52900.- TL/Ct3
16-Kcreste (Meranti) 60000.- 64000.- TL/Ct3
l7-Kereste (Mahon) 135000.- 165000.- TL/Ct3
18-Betonarme (Demirli) 420000.- 485000.- TL/m3

19-Çimento (Kamyon Üstü Lefkosa Teslim)
(BEM-DPÇ) 15500.- TL/Torba
(ÇANAKKALE-N PÇ) 15000.- TL/Torba

. .
MALIYETIMALZEME

Derleyenler: V.Mimar Hasan VÜCEL

Mimar Dogan SAHiR

EKIM 1991 'DE MALZEME VE.....
iSÇILIK MALIYETLERI

Not: Bu fiyatlar piyasa ara§tirmasi ile saptanmi§ olup
baglayici degildir .

ISÇILIK MALIYETI
I-Kalip (Düz)

14000.-18000.- TL/m 2

2-Kalip (Düz Merdiven)

25000.-40000.- TLIBasamak

3-Demir

280400.-36??oo.- TUfon

4-Tugla

400.-550.- TL/Adet

5-Briket

550.-900.- TL/Adet

6-Siva (1 +2+3 El)

12000.-2??oo.- TL/m2

7-Fayans Kaplama

1??oo.-18000.- TL/m2

8-Seramik Kaplama

ioooo.-18000.- TL/m2

9-Karomozaik Kaplama

1??oo.-18000.- TL/m2

io-Düz I§çilik (8 Saat)

45000.-60000.- TL/Gün

ll-Kalfa

50000.-70000.- TL/Gün

l2-Usta

75000.-135000.- TL/Gün

13-Çimento Indirme

260.-TLrrorba

14-Tugla Indirme

33.-TL/Adet

Zekai & Co Ltd.
MOBLE, DOGRAMA FABRIKASI

TERMosIFON
VE

DEMIR DOGRAMA

ISLERINIzDE
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HIzMETINIzDE

Atatürk Cad. No:2Alayköy
Tel: 02357 406

02346 429 - BOGAZ-GIRNE
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1-
Derleyenler: V.Mimar Zehra iSEGÜVEN

MimarTurgay SAiiHOGlU

EKIM 1991'de Mimarlar Odasi ve In§aat
Mühendisleri Odasi ortak vize bürosunda
vizelenmi§ olan 104 adet proje dosyasinin
dökümü ve konularina göre dagilimi:

YENI INSAATIAR
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
Yardimci Bina

Dosya
Sayisi
44
5

Toplam Dosya
Sayisina %'desi

42.32
4.81

YENI INSAAT DOSYALARI TOPlAMi

TAKSIMATLA-

Dosya Konusu

Bina Taksimati
Arazi Taksimati

Parselasyon

TAKSIMA T DOSYALARI TOPLAMi

64 61.54

Dosya

Toplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'si
9

8.65
6

5.77
4

3.85

19

18.27

DIGER DOSYALAR

Dosya Konusu

Ek In§aat
Tadilat+ Tamirat
Rölöve
Tellerne

Yapildi Projesi

DIGER DOSYALARIN TOPLAMi
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Dosya
Sayisi

16
2
2
1

21

Toplam Dosya
Sayisina %'si

15.39
1.92
1.92
0.96

20.19



ÖZVÜKSEL MÖBLE LTO.
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"MOBiLYACIlIÖIN ÖZÜNDE ÖZVÜKSEL MÖBLE"
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ÖZYÜKSEL MÖBLE'NiN AVANTAJLARi
* KALI:rEDE ÜSTÜNLÜK """.,---
* KLASiK, MODERN, RUSTiK ",----
* SATIS. ÖNCESi VE SATIS SONRASi HizMET .,--
* TEKNIK PERSONEL ~

MOBILYADA SE KINllGi ÖZYÜKSEL'DE YA AYiN

~~m.ÜKSEL MÖBLE LTO. : Sehit Hüseyin Ruso Cad. K.Kaymakll L/sa Tel: 83409 - 83376 - 82347
~ Kelebek Mobilya Mutfak: Osmanpasa cad. Yagciogiu is Hani L/sa Tel: 75399 - 71 797

Kelebek Mobilya: Larnaka Yolu No:45 Gaziinagusa Tel: 63982



"KLiMADA 1 NUMARA"

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 Villa - Girne * La
Residence Restaurant - Lefkosa

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

Ob4J §§~ ENGINEERING LTD.

Tcl:(9()520)-82904 Fax:(90520)81835 Tclcx:57363 MAKE TK.

i\1liIWZiyai Sokak No: 33 (Arabahmet Cami Karsisi)Letkosa

DIZGI BASKI: DÖRTRENK MATBAACILIK


