
Ülkemizde yasanan zor kosullar, yapilan sürekli
zamlar ve belirlenen asgari ücretle güç duruma
düsen çalisanlarin yasam kosullari agirlasmis, bu
yükü tasiyamaz hale gelmislerdir. Üyelerimizin
yasam kosullarindaki sorunlarini tüm çalisanlarin
sorunlarindan soyutlamak mümkün degildir.

Tüm sendikalarin eylem içerisinde olduklari
bir dönemde, hükümet bu konularin üzerinde
duyarli ve tüm çalisanlarin sorunlarinin çözül
mesine yönelik çalismalar içerisinde olmalidir.

Kamuda çalisanlarin yanisira, serbest çalisan
üyelerimizin de ekonomik kosullari düzeltilme
lidir.

Bu yönde hazirladigimiz ve Ulastirma
Bayindirlik ve Turizm Bakanligina sundugumuz
yeni Asgari Ücret Cetveli'nin bir an önce onaylanip
yürürlüge sokulmasini yetkililerden beklemekteyiz.

Lefkosa Dr. Burhan Nalbantoglu Devlet Has
tahanesi hemsirelerinin lojman ihtiyaci için Thal
lessamia hastahanesinin üst katinda düzenlenen
birimler KTAMS-Kibris Türk Amme Memurlari

Sendikasi tarafindan yapilan talep ile yerinde
incelenmistir. Binanin lojman olarak kullanilmasini
gerektiren vasiflari içermedigini belirten bir rapor
sunulmustur.

Uzun zamandan beri süregelen Odamiz ve
Rum Mimarlar Birliginin birlikte düzenledikleri
MiMARi GÖRÜSLER YARisMASi ile ilgili sorun
lar asilmis ve yarisma fiilen baslatilmistir.
Yarismanin hayata geçirilmesinde ve izinlerin
saglanmasinda gerekli duyarliligi gösteren Disisleri
ve Savunma Bakani Sayin Kenan Atakol'a
tesekkür ederiz.

25 Ocak 1992'de Kibris Rum Mimarlar Birliginin
daveti ile 10. yil Genel Kurul ve etkinliklerine
odamiz üç kisilik bir heyetle katilmistir. Genel
Kurulun açilisinda odamiz adina yaptigim
konusmada: "Örgütlerimizin iki yildan beri
sürdürdügü temaslar neticesinde gerçeklesen
Mimari Görüsler Yarismasi'ndan duydugumuz
memnuniyeti dile getirdim. Mimarlar olarak almis
oldugumuz genis perspektiv'li egitim ve
kazandigimiz formasyonun baris, insan unsuruna
verilen deger ve demokrasi anlayisi çerçeve
sinde sekillenen bakis açimizin, müsterek
sorunlarimizin çözülmesine yeterli olduguna, bu
tür temaslarin yararina ve her iki toplumun kabul
edebilecegi kalici bir barisin saglanacagina
inancimizi" belirttim.

Çalismalarinizda basarilar. ..
Derleyenler: Zehra iSEGÜVEN-Turgay SALiHDOLU
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Mimarlar Odasi YazmaniMimar Ahmet Y,BAHÇECi

Sayin Üye;

Oda Yönetim Kurulumuz 28 Ocak

ve 24 Subat 1992 tarihleri arasinda üç
toplanti yapmistir.

Bu toplantilarda:

• Sehir Planlama Dairesi, Girne Bele
diyesi ve Eski Eserler Dairesince

müstereken hazirlanan ve ilk tartismasi
10-11 Subat 1992 tarihinde Girne 'de
yapilan "Girne Koruma Çevre Plani"
konusunun her yönüyle tartisilmasi için
KTMMOB lokalinde de bir sohbet

toplantisi yapilmasi kararlastirilmistir.

• UNHCR'in sponsörlügünde KTMMOB
Mimarlar Odasi ve Rum Mimarlar Birliginin birlikte
düzenledigi "Mimari Görüsler Yarismasilinda
Ledra Palace Hoteldeki atölye çalismalari
sürüyor. Yarismacilara programin verildigi
toplantidan bir resim,

Foto: Haris Emilianides

I!lliii... . ......, ..-- ~,/"' MJ J.,.

• Genel Kurulda bir üyemize plaketi mimarlik
meslegine duyarli bir mal sahibine ve bir insaat ustasina
da onur belgesi verilmesi kararlastirilmistir.

,

ART REKLAM

Fasarii in üstünlükleri

Uzun omurlüdür, darbelere dayaniklidir. Akustiktir,
ses titresimlerini emer. Isçilik ve zamandan tasarruf
saglar. Yüzeylere bir kere uygulanir. Rulo ile üzeri
tekrar tekrar boyandiginda rölyef daima ayni kalir.
Fasarit her yüzeye uygulanabilir
Fasarit eski, yeni bütün yapi elemanlarinn yüzeyine
tam bir yapisma ve uyum saglar. Beton, Ytong, alçi,
eternit, ahsap, sunta ve her cins siva üzerine basan ile
uygulanabilir.
~asarit püskürtme ile çabuk ve kOlay uygulanir
üzel tabanca, malzeme tanki ve hava kani·
presöründen meydana gelen Fasarit püskürtme
teçhizatl bir ustanin günde 200·400 m? uygulama
yapmasi ni saglar.
Fasarit, kullanima hazirdir
Bir teneke (30 kg) Fasarit, takriben yaii m ila birkg su
ile inceltilerek kullanilir.

F asarit uygulamasinda kullanilan malzeme miktari:
FASARiT Dekoratif püskürtme boya 0.600-1.000 kgl
m'

• UYGULAMADA SÜRAT

• GERÇEK EKONOMi
• UZUN SÜREli KORUMA
• KAliCi GÜZELLiK

DIS CEPHELERE ÇAGDAS ÇEHRE

..

ATO KARDESLER
24/1, Nurullah Ataç Sokak - Lefkosa

Tel: 72762 - 72764 Fax: 85784

•
• Ölümünün 404'ncü yildönümünde (9 Nisan 1992)
"Mimar Sinan"i anmak amaci ile bir dizi etkinlik düzenle

mek üzere girisimler baslatilmistir.

KKTC BAS BAvii

MACUN

Brüt beton ve Ytong duvarli
yapilarda siva gereksinimini
ortadan kaldirir. Bütün

yüzeylere çok iyi yapis ir
Çabuk kurur. Çatlamaz, ka
barmaz. Özel esnek spatula
ilesüratieuygulanmasi isÇii"
ve zamandan tasarruf saglar
Dahili ve harici akrilik tip
vardir.

PLASTiK

Eski ve yeni yapilarin he'
cins iç yüzeylerinde
kullanilan PVA esasli dis

perisyan plastik boyadir.
Kabarmaz, dökülmez, sol
maz, silinebilir. Duvarlar için
ekonomik 'emülsiyon' tipi,
tavanlar için nefes alan, özel
'tavan' tipi vardir.

RUSTiK (Yeni)
Her türlü yapi için en ideal di,
cephe kaplamasidir. Hav"
sartlari na dayani kii di r
Yagmur geçirmez, darbeder
zedelenmez. Dekoratiftir

Püskürtme veya rulo ile bir
kere uygulanir. üzeri rulo iL,
defalarca boyandigind"
rölyef daima ayni kalir.

AKRiLiK
Saf akrilik esasli, mükemmei
bir dis cephe boyasidir. Çok
iyi teneffüs eder, rutubeti

• disari atar. isiga ve her türlc
hava sartlarina son derece
dayanklidir. Solmaz izola5

yon görevi yap'lr. Yapilari er
'yi sekilde korur

• Odamiz Genel Kurulunun 11 Nisan
1992 tarihinde yapilmasi karar
lastirilmistir.
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Derleyenter: Mimar Turgay SAiiHOGlU
Mimar Ezcan ÖZSOY

Mimarca: Sayin Ahmet Keskin degerli zamaninizi
bizlerle söylesiye ayirdiginiz için size tesekkür ederiz.

A.K: Mimarca devamli okurlarindanim, çevre olaylarina
da ayrica bizlerin de birer mühendis ekolü içerisinde
bulunmamiz, bülteninizi daha istahla okumamiza yol açiyor.
Dolayisiyle bugünkü bu söylesi için bizlere de ugramaniz
ayrica bizleri de memnun etmistir. Bu vesileyle hiç olmasa
kültürlü ve ilgili kesime çevre olaylarini aktarma firsati
verdi.

Mimarca: Sn. Ahmet Keskin bize daireniz hakkinda

bilgi verir misiniz?
A.K: çevre Dairesi bildiginiz gibi çok yeni bir dairedir.

Kurulus amaci, özellikle insani n daha rahat, daha iyi, daha
düzenli yasanabilir bir çevrede hayati ni idame ettirme
sidir. Çevre Dairesi mevcut koordinesizlik içerisinde yürüyen
çevre sagligi ve çevre kirliligi olaylarini daha koordineli bir
sekilde, daha resmi, daha detayli ve daha kapsamli hizmet
için kurulmus bir dairedir. Son yüzyilin kurulan daireleri
arasinda mutlaka bütün ekonomik ve her türlü sosyal
yatirimlarin basinda çevre olayi öncelik olmaktadir. Öncelik
verilmeyen yatirimlarin ekonomik yatirimlara da
dönüsmedigi görülmektedir. Dolayisiyle bu kadar önemli
olan çevre olaylarinda çok yakindan ön projesinde takip
edilebilmesi ve yakin çevrenizde takip edebilmemiz için
hükümetimiz böyle bir dairenin kurulmasini amaçlamis ve

Konumuz : ÇEVRE .
Konugumuz: AHMET KESKIN

ÇEVilli DAIRESI MÜDÜRÜ

kurmustur.
Mimarca: Çevre dairesi kuruldugundan beri yapmak

istedikleriniz, yaptiklariniz, yapamadiklariniz neler
dir ögrenebilir miyiz?

A.K: Dairemizin kurulus asamasi çok hizli geçmistir.
Yasalarimiz, su anda 990 sayili Çevre Yasasi yakin

komsularimizda degil de hatta dünyada çok ileri olan
ülkelerde dahi bu mükemmellikte hazi rlanan yasalari n da
üzerindedir diyebiliriz.

Etkinlik, kontrol ve olaylara bakis açisi ve olaylari basit
açidan çözme olarak ve netice alma açisindan. Ancak
biliyorsunuz her ne kadar yasalar dört dörtlük dahi yapilsa,
bunun önemli olani uygulayanlardir. Uygulamadan da bir
yasa geçerlilik kazanabiliyorsa, o yasani n güzelligi ve
bütünlügü ortaya çikiyor. Uygulamada negatif yönde bir
hareket görülüyorsa yasada ne kadar mükemmelolsa
bunun dogru bir yasa oldugunu kimse iddia edemiyor.
Dolayisiyle yasamiz mükemmel diyoruz. Dairemizi de
kadro açisindan bir çekirdek kadro olusturuldu. Ancak
dairemizin tam seçim arifesinde kurulmasi ve dolayisiyle
bazi ekonomik krizlerin de basgöstermesi nedeniyle esas
nüve kadronun olusumu gecikmistir. Bunda 38'e yakin
kadro eksikligimiz vardir. Mevcut mühendis gruplari ve
geçici personelle sadece merkezde degil tüm ada çapinda
her tür çevre kirliligi olaylarini yönlendirmeye, denetle-

.
KTMMOB MIMARLAR ODASi... '-'

1991-1992 DONEMI OLAGAN GENEL KURULUNA
~

ÇAGRI
11 Nisan 1992 tarihinde saat 08.30'da KTMMOB Lokali'nde

asagidaki gündemle toplanacaktir.

GÜNDEM:
i. Açilis
2. Baskanlik Divaninin Olusturulmasi
3. Açilis Konusmalari
4. Faaliyet Raporunun Sunulmasi
5. Mali Raporun Sunulmasi
6. Raporlarin Aklanmasi
7. Tüzük Degisikligi
8. Oda Organlarinin Seçimi
9. Dilek ve Temenniler
10. Kapanis

MiMARLAR ODASi YÖNETiM KURULU
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meye ve projelendirmeye ugrasiyoruz. Dolayisiyle daire
olarak yapmak istediklerimizi sadece kadrosuzluk, per
sonel yetersizligi nedeni ile yapamiyoruz, bir de yillarca
birikmis olaylari n bir anda tümünün de çevre dairesi
tarafindan bitirilmesi beklenemez ve bunun bilincindeyiz.
Olaylari hazmederek, personeli ve halki bilinçlendirerek;
yasalarimizi caydirici olarak kullanmak. Tamamen bun
lari insan faktörü üzerinde bir suç unsuru veyahut da en
azi ndan çaba gösterir sekilde çözmek istemiyoruz. Kendi
miz ve halkla birlikte bilinçlenerek olaylari bu bilinç içeri
sinde bir çevre olgusu içerisinde çözmek istedigimiz için
biraz isi zamana birakiyoruz. Bunun disina su anda daire
olarak bir sorunumuz yoktur. Gördügümüz kadariyle bir
çok dairelerin kadrolari yeni yeni dolmaya basladi. Çevre
dairesi olarak umudumuz 1992 senesi içinde istenen
kadrolari dolacaktir. O zaman görevlerimiz ve etkinlikleri
miz daha da artacaktir.

Yaptiklarimiz su anda tamamen projelendirme, bi
linçlendirme ve gözetim seklinde olmaktadir. Denetim
isyerleri, fabrika, turizm tesisleri gibi isyerlerinde
yapilmaktadi r. Projelendirme yine görev ve çali sma alani
içerisine giren yesil alan, milli parklar.

Mimarca: isim verebilir misiniz?

A.K: Hakikatten yesil alan üzerinde yapamadiklarimiz
ve yarim kalan projelerimiz vardir. Dairemizin eleman
yetersizliginden degil, tamamen projeleri yapildi ancak
finans zorluklari olan projelerdir. Su anda elimizde dokuza
yakin projevardir. Bunlarin en büyügü Cumhuriyet parki.
Bu park çok büyük bir kompleks. Burada dinlence, çocuk
oyun alanlari, kafeterya, kültür ve yesil alan olarak; din-

lenme parki seklinde yapilacak. Dolayisiyle geçen seneki
maliyetlerine göre bes buçuk-alti milyara yaki n malolacak
bir projedir. Finansman zorlugundan dolayi proje bir türlü
baslanamadi.

Mimarca: Cumhuriyet Parkinin Tip Fakültesi
kampüsü olarak degistirilmesi gündemde. Bu konu
daki düsünceniz.

A.K: Bize gelen bilgiler veyahut duyduyumuz kadariyla,
dogrulugu teyid edilmemistir. Tip fakültesinin bu alan üze
rinde kurulacaydi fakat biz degisik'açilardan ve makamlar
dan sordugumuz zaman bunun dogru olmadi gi ve bugün
için böyle bir karari n olmadigi ortaya Çikmisti r. Dolayi siyle
biz böyle birseyolmayacagindan eminiz. Çünkü bu bir
hükümet politikasidir. Bu yiloraya iki bin tane fidanla
agaçlandirma yaptik.

Bunun disinda Anit Tepe projemiz var. Basinda da
izlediginiz gibi dün sözlesmesi imzalandi. Otuz iki dönüm,
dokuz yüz metre uzunlugunda bir arazi tellenmesi ve bu
ayin sonuna kadar dört bin agacin dikilmesi projesi vardir,
Subat ayi sonunda bitecek projemiz. Lefkosa surlarindan
Yigitler Burcu projemiz vardir. Bekliyor, sayin bakanin
yakindan ilgisi vardir. insallah burada bir finansman bulu
nacagi ümidi içerisindeyiz. Finansman bulunursa mahalle
halkina, oradaki kötü görünüm ve estetik görünüme bir
güzellik getirecektir. Onun da olacagina inaniyoruz.

Bunun disinda yine Dip Karpaz milli park için kurulmus
olan komitenin aldigi kararlar var. Fakat bu kararlarda
maalesef dis yardim olan finansman bugüne kadar
gelmemistir. Dolayisiyle Karpaz milli parkina bir etkinlik
getirmemiz söz konusu degiL.

•)

.
NACl TALAT ANiT MEZARi PROJE YARiSMASi

DUYURUSU

Naci Talat Vakfi, Kibris Türk Toplumunun genç yasta yitirdigi degerli insan ve politikaci
Naci Talat'in anisina, çagdas ve sanatsal bir görüs yorumu içinde yapimi tasarlanan

Naci Talat Anit Mezar Projesini 23 Mart 1992-23 Haziran 1992 tarihleri içerisinde,
KTMMOB Mimarlik ve Mühendislik Proje Yarismalari kurallari çerçevesinde

KTMMOB Üyeleri ve KTMMOB üyeleri esliginde olmak kosulu ile
yerel sanatçilar arasinda, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarismaya çikarmistir.

JÜRi ÜYELERi:

A) Asli Jüri Üyeleri:
1. Hüseyin inan (Mimar)
2. Rasih Keskiner (Mimar)
3. Burhan Atun (Mimar)

4. Feridun Ardost (Mimar)
5. Mehmet Ekdal (insaat Müh.)

B) Yedek Jüri Üyeleri:
1. Hasan Yücel (Mimar)
2. Yücel Gülhan (insaat Müh.)
C) Danisman Jüri Üyeleri:
1. Ahmet Sevket (Heykeltras)

2. Ahmet Mithat Berberoglu (eTP Kurucular
Kurulu ilk Baskani ve ilk Genel Baskani)
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D) Raportörler:
1. Mehmet Vahip (Mimar)
2. Mehmet Aydin Öncülay (insaat Müh.)

ÖDÜLLER:

1. ÖDÜL 5.000.000 TL (Bes milyon Türk Lirasi)
2. Plaket

3. Plaket

Yarisma ile ilgili dmya, mesai saatlerinde
KTMMOB Ortak Vize BÜrosu sekreterliginden
50.000 TL karsiliginda temin edilebilir.
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Halen devam eden bir projemiz Lefkosa Kugulu park
projesi restorasyonu ve yeni bastan bir diyazn. Mevcut
park alanini yesillendirme çalismalari vardir. Kontrolümüzde
olan hisar alti ndaki alandan borularla su Kugulu park içeri
sine getirilmistir.

Su anda yagis mevsimimizde havalarin biraz iyiye git
mesiyle gübre ve kirmizi toprak getirilecek çimlendirme
çalismalari baslatilacak. Mevcut park alaninin restorasyonu
ile mevcut düzen tamamen degistirilecektir. Bunun finans
mani mevcuttur, devam edecegiz. Yarim kalan projeleri
mizden Lefkosa Sosyal Konut bölgesinde Atatürk Kapali
Spor alaninda dörtbin metrekare olan proje vardir. Pro
jemiz için bu ylki bütceden yüzyirmi milyon talep ettik.
Fakat buna finansman ayrilmadi. Yarim kalan bir proje
mizdir. Bu alanin atil kalmamasi için bakanligimizla isbirligi
yaparak, yap islet veya belediyelere devri sözkonusu olur
mu olmaz mi önümüzdeki günlerdeki toplantilarda belli
olacaktir. Yapamadigimiz proje Lefkosa Kaymakli'daki
apartman sosyal konutlari arasindaki alanin projeleri
hazir fakat o da finansman yetersizliginden gelistirilememistir.
Üçüncü etap bölgesi içerisinde yer alan yedi dönümlük
yesil alanimiz vardir. Onu yapamadik. Magusa'da sosyal
konut alanlarinda yer alan bazi projeler mevcut. Bunlarin
da projeleri yapilmasina ragmen finansman yetersizliginden
yapilamiyan projelerdir. Bunlar teknik personel üzerinde
moralman çöküntü yapan projelerdir. Teknik personel bir
projeyi dizayn yaparken onu uygulanacak diye yapiyor.
Finansman yetersizliginden yapamadiklari zaman per
sonel üzerinde negatif bir etki yapiyor. Ümit ederiz ki bu
projelerin bir gün parasi bulunacak. Belki maliyetler arta
cak ama her halde devlet olgusu içerisinde bunlar önemli
degiL. Önemli olan bunlarin yapilabilirlik ve karar verme
asamasina gelmesidir.

Biz daire olarak Bakanligimizin veyahut hükümetin
çevre politikalarini günü gününe, zamaninda projelendi
recek ve uygulayan daire olarak kurulduk. Halk ve basin
bizi öyle görüyor, dolayisiyle, bu tip projelerde biraz geri
kaldigimiz zaman üzüntü duyuyoruz. insallah bunlar
birgün siraya girecek, biz de üzüntümüzü yenecegiz.

Mimarca: Daireniz kurulusundan sonra birtakim
yetkileri üzerine almasiyla, baska daireleri n yetkileri
transferi sözkonusu oldu. Bazi konularda yetersiz
kalindigi gözlenmekte.

Yetki karmasasi konusundaki düsünceleriniz ne
dir?

A.K: Dairemiz kurulduktan sonra bazi dairelerde

isbirligimiz oldu bazi dairelerle yetki kargasasi da oldu ..
Ancak, sonradan biz savciliktan görüs almak kaydiyle,
buna bir açiklik getirdik. Biz özellikle en yakin çalisma
grubu olarak, belediyeler, orman dairesi, temel saglik
hizmetleri müdürlügü yani genellikle bu üç birimle iç içe bir
çalisma ortamimiz olmustur. Çevre dairesi kurulduktan
sonra etkinliklerinde bu birimlerle herhangi bir sürtüsmesi
olmamistir. Çünkü çevre yasasinin agirligi temel saglik
hizmetleri müdürlügünde ve belediyelerde olmayan
kolayliklar getirmistir. Kirliligi önleme, etkin denetim
müdürlügümüze verilmistir ve bu yasayla müdüre yetki
verilmistir. Halbuki diger birimlere yetki verilmedigi için
mahkeme yoluyla birimlerin hak arama ve dava etme du
rumlari vardir. Bu da zaman asimina ugradigi için istenen
neticeler alinamiyordu. Yetki durumundan dolayi mevcut
iki birimle toplanti yaptik. Konulari tartisarak ve savciliktan

aldigimiz görüs çerçevesinde Çevre Dairesinin mutlaka
koordinasyonunda bu iki birimin de katilmasiyle etkin
liklerin daha da artabilecegini ve hizmetin daha iyi olacagi
savi gelmistir. ilk basta görülen yetki karmasasi giderilmistir,
gördügünüz gibi etkinliklerimiz belediyeler, Temel Saglik
Hizmetleri ve Dairemizin kontrolunda devam etmektedir.

Orman Dairesi ile gayet iyi bir isbirligimiz vardir, özellikle
kömür ocaklari üzerinde. Yasalarin da kömür ocaklarini

sadece izin verir fakat denetleme imkanlari bizim yasa
kadar agir olmadigi için bosluklari vardir. Biz ~nlara da
yardimci olmak bazinda sürekli koordinasyon içerisine
çalismalarimiz vardir. Devlete bagli birimlerle koordine
açisindan en üst düzeyde güzel koordinasyonumuz
bulunmaktadi r.

Mimarca: insaatlarla ilgili denetimlerde nasil bir
uygulama yapiyorsunuz?

A.K: Bizim 990 sayili yasamizda sadece fabrika ve
turizm amaçli insaatlarla yatirimlarinin denetimleri
sözkonusu. Ancak, içisleri, Köyisleri ve Çevre Bakanligi
adi altinda yer almamiz, Belediye hudutlari disindaki
insaat izinlerine kaymakamliklarin izin vermesi teknik
personellerinin olmayisi nedeni ile sözkonusu bu birim
lerin de bakanligimiza bagli olmasi ile sayin bakanimizin
direktifleriyle dogruyu göstermek dogru karar vermek ve
yardimci olmak için verilen insaat izinleri sekiz, dokuz
aydan bu yana dairemiz elemanlari nca denetlenmekte ve
tavsiyelerimiz dogrultusunda izin verilmesi için dosyalar
kaymakamli klara aktari lmaktadi r.

Eskiden agaç yogunluguna hiç bakilmiyordu, dogrudan
bütün parseller içerisinde tüm agaçlar kesiliyor ve insaat
izinleri o sekilde veriliyordu. Biz denetimi aldiktan sonra
insaat izinlerine bir yogunluk getirdik. Zannedersem epeyce
de basarili olduk. Ayrica lahmacun firinlarinin da
kapatilmasi ile agaç kesiminde yüzde altmis-altmisbes
gibi bir basari elde ettik, bu benim degerlendirmem. ancak
bu tam istedigimiz ölçüde mi? Hayir. Belediye hudutlari
içerisindeki insaatlari denetleyemiyoruz, ancak çevre kirliigi
yaratirlarsa denetleyebiliyoruz.

Mimarca: Bakanliginizin gürültü denetimi, insaatlarin
artiklari ve yarattigi kirlilik, insaat malzemelerinin
tasinmasi esnasinda çevreye moloz dökülmesi gibi
belediyelerin de kontrolu altinda gerekli emniyeti n
alinmasi konusunda daireniz herhangi birsey yapiyor
mu?

A.K: insaatlar konusunda biz Belediyeyle bir toplanti
yapti k. Belediyelere dedik ki "Hizmeti siz verdiginize göre
bizim esas hedefimiz tüm insaat sahiplerine, ister müstakil
isterse apartman tip ev veya is yeri yapsin insaat bitene
kadar özellikle ana caddelerdeki insaatlarda perdeleme
olayinin getirilmesi taraftariyiz. Eger perdeleme olayina
siz de taraftarsaniz ve yasalarda eksik varsa bizim yasamiz
da açfKtir. Dolayisiyle biz denetim yapariz, gerekirse
insaati da mühürleyebiliriz. Fakat bugüne kadar çok zor
olan sadece mahalleden gelen sikayet üzerine bazi melozlari
kaldi rma yoluna gittik ve bunu basardik. Bazi müteahitleri
uyardik, genelde istenilen düzeyde bir koordinasyona
sokamadik. Ancak yasa açik, bunun yapilmasi gerekir.

Mimarca: Dogal kaynaklarin korunmasiyle ilgili
(örnegin ormaniarin) dairenizin herhangi bir girisimi
var mi?

A.K: Dogal kaynaklarla ilgili envanter çalismasi için
taraftariz. Bunun için de Birlesmis Milletlere proje yaptik.
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Kabul edildi, projeye finansman araniyordu. Eger finans
man bulmus olsalardi bu yil içerisinde KKTC içerisindeki
dogal kaynaklari bir envanter tutup (Flora, fauna) bitki ve
hayvan türleri açisindan da degerlendirilip ondan sonra
yasamizda yer ali p da yapamadi gi miz bir tüzügümüz var.
ÇED dedigimiz çevre, Etkilesim Degerlendirmetüzügümüz
yok. Bu konuda da Amerikada seminere katilan uzman
arkadasimiz gerekli dökümanlari topladi. Ayrica Türkiye
çevre Bakani ile temas halindeyiz. Onlar da son asamasina
geldiler. Fakat daha tüzükleri onaylanmadi. Yine mevcut
envanterin bitirilmesini biz bekledik, bitirildikten sonra

ÇED dedigimiz tüzügü yürürlüge sokmayi istemistik. Fakat
bu asamadaesas gerçeklestirmis oldugumuz projevetalep
etmis oldugumuz personel, teknik yardim gerçeklesmedi.
Gerçeklesmedigi için bu asamada gözü kapali bir korumaya
gitmek istemiyoruz. Ancak su anda yaptigimiz mevcut
birimlerle milli parkiara, ormaniara daha fazla agaç ekil
mesi, agaçlarin gelisi güzel kesilmemesi için bir çalisma
içerisindeyiz.

Bizim görüsümüz mikro düzeyde degil de tamamen
bütün çevre koruma planlarini makro düzeyde ele
alinmasidir. Bu amaca hizmet edebilmek için de inandigimiz
kent olayinin gerçeklesmesi gerekir. Gelisigüzel bir plana
karsiyiz. Diyeceksiniz ki bu olay bir yil daha gecikse her
geçen gün tabiati n, ormani n veyahut dogal kaynaklari n bir
o kadar daha tükenmesine ve yipranmasina gidiliyor.

Bunlar gerçeklerdir, ancak yanlis bir uygulama hepsini
birden götürebilir. Ama burda biz israrliyiz. Zannedersem
1992 yili içerisinde mutlaka ÇED olayini çözecegiz. Ondan
sonra da oturup ilgili birimlerle Çevre Kanunu ve imar
Yasasi ve diger yasalarla birlikte mutlaka memleket düze
yinde hazirlanmasi taraftariyiz.

Su anda koruma alti na ali nan bölgeler var. Ancak bunlar
yetersizdir. Bizim arzu ettigimiz bir düzeyde Koruma Plani
çikarilamamistir. Vatandasin bunlari gidip görmesi ve
katilmasi lazim. Vatandasin katilimi olmayan yerde mutlaka
huzursuzluk olur.

Mimarca: Vatandasin tepkisini alan büyük çapta
projeler oldu, örnegin Gönyeli projesi gibi. Orada
kamulastirmada araziye degerinin altinda deger biçildigi
iddiasi vardir. Paranin büyük bir oranda sözkonusu
oldugu böyle bir yerde projenin basarili olabilmesi
için finans problemi nasil asilacak?

A.K: Dediginiz dogru. Ancak Gönyeli projesini ayiriyorum.
Çünkü Gönyeli projesinin dairemizle sadece görselolarak
iliskisi vardir. Projenin yapilmasi ve yürütülmesiyle hiçbir
iliskimiz yoktur. Bu proje iskan Bakanliginin bir projesidir.
Konu halen mahkemede oldugu için herhangi yanlis bir
anlasilma olmamasi için kendi fikirlerimi dahi söylemek is
temiyorum.

Mimarca: Ülkemizde yapilan "Avcilik" ile ilgili ne
düsünüyorsunuz?

A.K: Ülkemizde onyedi bin kayitli silah vardir. Bunun
oniki-onüç bini av mevsiminde ava Çikmaktadi rlar.

Fakat, gelgelelim bu insanlar devletin istedigi vergiyi
vermekle birlikte ava çiktigi zaman bir av meteryali
görememektedir.

Daire olarak bunun çogaltilmasi için Alev Kayasi nda av
üretim merkezi kurduk. Bu av üretim merkezini daire kendi

imkanlariyla ve birkaç yardimsever kurulusun yem yardimi
yapmak suretiyle yürütüyoruz. Fakat istenen yere geline
medi. Bizim kurulus yasamizda olduguna göre mutlaka bir.
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bütceyle desteklenmesi gerekir. Bu yil bütçeden para
alamadik. Alamadigimiz için burdaki av popülasyonu
çogaltilamaz. Çogaltilamadigi için kisir bir döngüye girildi.
Halbuki bu gibi sosyal hizmetlerin de devlet ve halkla
birlikte isbirligi haline getirilmesi gerekir.

Mimarca: Finans saglamak için fon olusturulamaz
mi?

A.K: Söylediginiz gibi bazi fonlarin yaratilmasi ve böyle
projelere el atilmasi ve bütceden desteklenmesi lazim.
Bu olay dünyada da böyledir, Türkiye'de görüyoruz çevreyi
tesvik fonu vardi r. inen uçaktan ve degisik av rusatlari ndan
aliyor, fona para aktariliyor. Kaldi ki avcilarin beyani "biz
av üretimi için para vermeye haziriz". Ancak konu surda
bu bir devlet ve hükümet politikasidir. Devlet bu asamada
gördügüm kadariyla fonlara vatandasin cebinden para
aktarilmasina karsidir.

Oysa bunun baska yollari ni da arayip, ya di S kaynaklar
dan olanaklar yarati p veya vatandasa çok agi r yük gel
meyecek biçimde hiçolmasa fonlardan aktarilan sahalar
dan ve bu fonlardan faydalanan vatandasdan almak kosulunu
seçmek süretiyle belki bu merkezler canlandirilir veya
yasatilabilir. Aksi halde bizim üzerinde durdugumuz sadece
av hayvani üretilip de avcinin vurmasi degildir. Bunu biz
tamamen ileride yeni nesillerin Kibris'a özgü av hayvanlari
tanimasi açisindan da önemli bunun haricinde bugün
dünyada sofi dedigimiz yumusak bir turizm yasanmaktadir
dogasiyle, yesiliyle ve deniziyle. Bir bütün olabiliyor .Yalniz
günes ve deniz turizmde amaç degiL. Bunlar eskiden bir
araçti ama artik araçliktan çikti. Simdi en büyük olay
turizmde çevre olgusu ve doga. Onun içinde dogadaki
ekolü zenginlestirmek gerekir bitkisiyle, hayvaniyle. Bizim
en büyük amacimiz bu. Avciya araç hazirlamak ikinci
amacimizdir.

Mimarca: Fonlar bazan baska amaçla kullanilabilir.
Fakat Çevre Dairesinin çevre kirliligini azaltacak Re
cycling dedigimiz korumaya yönelik artiklarin kon
trolü konusunda herhangi bir çalisma düsünüyor
musunuz?

A.K: Böyle bir çalismamiz bir yil önce oldu. Yabanci bir
uzman ve sirketler geldi. Kendi dallarinda bazi çalismalar
yaptilar. Ancak biz çöp olayinin tamamen Kibris genelinde,
özellikle büyük sehirlerin ve bazi bucak ve nahiyelerinde
çöplerini degerlendirecek sekilde. Verimli olacak bir pro
jenin gelistirilmesi taraftariydik ve bu yapildi. Biz 2005
yilina göre bir proje talep ettik ve toplanan materyali de
verdik. Netice bugünkü dünya standartlarina göre insan
basi na yaklasik 1 kilo/gün hesaplanmi S ve günlük 400 tonl
gün çöp ortaya çikmistir. Tabii bu çop kapasitesi içeris
inde done olarak demir kisimlar, organik maddeler, yan
mayan ve yanan maddeler; bunlar hepsi hesaplandirildi
ve yüzdelikleri verildi. Bunlarin re-cycling olarak geriye
dönüslerinde ilk önce aydinlanmadan gelebilecek olan bir
para bir de çöp olayi ni n en son gübre olarak kullanilmasi
biçiminde bir proje gelistiriidi. Projeyi "yap islet devret"
seklinde düsünmüstük. Fakat bize proje sunan veyahut da
proje tasarimi seklindegelen firmalardan bir daha da
herhangi bir bilgi alinmadi ve olay bu sekilde duruyor.

Mimarca: Halen atiklartopraga gömülüyor degil mi?
A.K: Evet bana göre topraga çöp gömmekle bir yere

varamayacagiz. Çünkü burasi küçük bir ada ve bizim
kullanma ve içme sularimiz hepsi de yeraltindan gel
mektedir. Çünkü oldugu yerde kalmiyor, bir bakiyorsunuz
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su Lefkosa'dan yer altindan Magusa'ya kadar gidiyor. Bu
demektir ki yer altindaki sularimiz zaman asiminda birikim
yoluyle kirlenecek. Kaldi ki; çöplüge her türlü kimyasal
madde ve atik atilmaktadir. Onun için bana göre artik
degerlendirme asamasina gelinmesi lazim.

Bu yil içerisinde bir fizilibitesi yapilip önümüzdeki yillarda
karari verilmesi gerekir. Dairemizin de esas amaci budur.
Makro düzey çalismalari bizim dairemizin amaci degildir.

Mimarca: Bilindigi gibi salhaneler bagimsiz birimler
olarak çalismaktadir. Et kesimlerinin merkezi bir yerde
toplanmasi amaci ile Merkezi "Et Kombinasi" yapilmis
olmasina ragmen faaliyete sokulamamistir. Bölgesel
salhanelere kontrol maksadi ile eleman göndermek
yerine tek bir noktada daha saglikli kontroller mümkün
olacakti. Halen sagliksiz kesimlerin yapildigi sal ha
neler mevcut. Et kombinasinin devreye girmesine
degin ne gibi önlemler almayi düsünüyorsunuz.

A.K: Daha önce salhaneleri üç kez denetledik. Bunlar
dan birkaçi ni da kapatti k. Ancak gönül isterdi ki Et
kombinasi ni n bitirilmis olmasi, tüm kesimlerin de tek
elden ve kontrolü kesilmesiydi. Saglik açisindan ve fiyat
istikrari bakimindan. Gerçi bizi fiyat ilgilendirmez ama
istikrar getirecektir.

Ancak biz hiç olmasa mevcut salhanelerden vatandasa
sagli kli gidecek sekilde mevcut temizligini septik tanklarini
yaptirdik. Ama tümünün durumu da insan sagligi için
yeterli degildir. Veteriner hekim ise sadece üç büyük sehrin
salhanesinde vardir. Onun disinda hiçbirinde yoktur.

Dolayisiyle su anda yürüttügümüz etkin denetim
çalismalarimizia bölgesel kesim için ugrastik Lefkosa

Belediyesiyle birlikte ve mevcut et kombinasi ni talep ettik.
Ancak et kombinasinin insaatlailgili problemleri haladaha
mevcut. Onun için bir yanit alamadik.

Eskiye dönüp temizlik, çalisanlarin durumu ile ilgi
lendik. Hiç birinin finansmani yeterli olmadigi için aritma
yapmaya gidilemedi. Mevcut septiklerin çevreye kirlilik
yaratmamalari için ugrasiyoruz.

Girne salhanesinin denetimi ise bizden çikmistir. Bize
göre hemen kapatilmasi lazim.

Diyeceksiniz ki niye kapatmiyorsunuz. Biz alternatif
çözümlerden yanayiz. Onlara alternatif bir çözüm yeri
bulundugu an mutlaka kapatilacak. Bu da her halde bir-iki
ayi geçmeyecektir.

Mimarca: Sayin Keskin gelisen çevre sorunlarina
çözüm arayisinizdaki çabalarinizve yaptiklarinizdan
dolayi takdir ettigimizi yineleyerek söylesimizi kapat
mak istiyoruz. ileride sorunlari çözülmüs bir çevreyi
konusmak üzere, çalismalarinizda basarilar dileriz.
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LEVENT MOZAIK
"devir teknoloji devridiril

.
* KALITE .
* UYGUN FIYAT..
* SERI IMALAT.
* ÇESIT VE RENK

Ev kara/an, bahçe kara/an,
basamak, denizlik,
balkan kenan, ve
prekast merdiven
basamak/an

Pirinç bizel- fetta, çeviz-marmarina

Organize Sanayi Bölgesi - Lefkosa, Tel: 79248
ART REKLAM
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Derleyenler : Mimar Safiye iNCE

Mimar Sergül HAMiDi

.
Yük. Müh. Mimar ismet ARICA

1941 yilinda Çamliköy'de dogdu. Ortaokulu
Lefke Ortaokulunda, lise tahsilini ise izmir Namik

Kemal Lisesi'nde tamamladiktan sonra, yüksek

tahsil için istanbul Teknik Üniversitesi mimarlik

bölümüne kaydoldu. 1963 olaylari dolayisiyle

Lefke Sancaktarligi ile Limasol Sancaktarliginda

Memur-Mücahit olarak 5 yil vazife yapti. 1968

yilinda tekrar istanbul'a dönüp istanbul Teknik
Universitesi Mimarlik bölümünden mezun

olduktan sonra 1971 yilindan 1974'e kadar

Limasol Planlama insaat Dairesi sorumlusu,

1974'den 1978'e kadar Güzelyurt Planlama ve

insaat Dairesi sorumlusu olarak çalisti. 1978

yilinda Bas-mimarlik mevkiinden emekliye

ayrildi. insaat sektörü içerisinde bulunup birçok

yapita imza koydu. 1963-68 yillari arasinda

Limasol'da yapilan Limasol Sancaktarligi ve

Yalova Sancaktarligi binalari insaati onun kon

trolü altinda yapilmistir. 1974 yilindan 1978'e

kadar Güzelyurt Planlama ve insaat Dairesi'nin

kurulmasina katki koyan Anca bölgedeki tüm

tamirat, insaat islerini bu daire çatisi altinda

yürütmüstür.
Emeklilikten sonra Özari Mimarlik-Mühendis

lik Bürosunu kurdu. Su anda çalismalarini kendi

bürosunda sürdürmektedir. Evli olup 4 kiz
babasidir.

.-

• TOPLU KONUT YAPiMiNDA VE.........
HER TURLU SIGORTACILIKTA ONCU,

....
• UYELERININ VE HALKiMiZiN..

TASARRUFLARINI GARANTILIOLARAK
•• v •

EN IYI DEGERLENDIREN BANKAYIZ .

.
• TASARRUFLARiNIZI, BIZE DANISMADANj

DEG ERLENDIRMEYINIz.
ii ..,

ÇÜNKÜ BIz OGRETMENLER BANKASIYIZ.

1, Sair Nedim Sokak LEFKOSA, Tel: 71224 - 77945 Fax: 82490
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Mustafa AI/oglu Apt.

GiRNE

Fotograflar: ismet ARICA
Fuat Fanseog/u Konutu - GAZ/VEREN

• YTONG:~ KKTCYETKiLi BAvii

• KABA iNSAAT MAL2EMELERi

- KiREMiT
- KAliPLIK KERESTE
- DOGRAMALlK KERESTE

HAZiR

siVA

- DEMiR
- KiREÇ
-TUGLA

.~:i.]i

ART REKLAM
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Tel:84100,84123 Fax: 77376

Müttü Ziyai Efendi Sokak, Oemak ishani
Kat: 1 No: 22-23 - Lefkosa

~ \31]0tl~ fEiOO~~~1J0o

ERNA LTD.~. INSAATINIZDA
" HAFiFliK
" isi YALlTIMI
• isçiliKTEN TASARRUF

~ "SÜRAT içiN

iDEAL ÇÖZÜM

YTONG ® PANEL, BLOK VE

_ ~ J. PREFABRiKE YAPILARI.. \.
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imar Yasasi madde 4(1) Ülkesel Fizik Planinin
amaç ve kapsamini söyle tanimlamaktadir.

Bu Planlar:

1. Ülkesel Fizik Plani,
2. imar Planlari,
3. Çevre Planlari,
4. Öncelikli Alan Planlari'dir.

A.Savas ÖREK

Sehir Planlama Dairesi Müdürü

10-11 Subat 1992 tarihinde Girne'de yapilan Girne
Koruma Çevre Plani Halkin Katilimi toplantisina
katilanlara yaptigim konusmamda belirttigim gibi;

Bu toplanti 55/1989 sayili imar Yasasi altinda
hazirlanan "Çevre Plani'nin" kapsamli olarak sizlere
sunulmasi toplantisi olmustur.

Toplantiya katilanlarin, bugün ve yarin daha
sonra da diger ilgililerle birlikte herkesin kent ve ülke
planlamasina-sehircilige-ilgi göstermesine elestiri ve
önerilerine gereksinim vardir. Lütfen bizlere isik
tutacak olumlu öneriler getiriniz ve plan kararlarina
sahip çikiniz.

Dagitilan dosyalarda plan alanindaki mevcut durum
birinci kitapcikta ve Plan Kararlari da ikinci
kitapciktadir ayrica planlar ve haritalarla da ekte
verilmektedir.

Plani hazirlayan Planlama ekibi olarak sizlere
bugün ve yarin gerekli bilgiler aktarilacak, sorulariniza
yanitlar verilecektir. "Planlama Makami" yani Sehir
Planlama Dairesi Müdürü olarak sizleri kent ve ülke

planlamasi ve 55/1989 imar Yasasi hakkinda bilgi
lendirmek istiyorum.

Kent ve ülke planlamasi, ülkemizde yapilmakta
olan çesitli sosyal, ekonomik ve kültürel üretim ve
faaliyetlerin mekansal boyutlari ile saptanmasi ve
ileriye yönelik olarak planlanmasi ve kaynaklarimizin
rasyonelolarak kullanilmasi, yasanabilir bir çevre
ve kalkinma saglama yöntem ve politikalar bütünüdür.

imar Yasamiz Sehir Planlama Dairesi'ne ilgili
kuruluslarla isbirligi yaparak planlari hazirlama yetkisi
vermektedir.

J)

)

Ülkesel
Fizik
Planiinn

amaç ve
kapsami

(2) Yukaaridaki (1) 'nci fikrada belirtilen amaçla,
Ülkesel Fizik Plan hazirlanmasinda, çevrede,
ekolojik denge ile dogal güzellik ve estetigin
bozulmasinin önlenmesi için, gerekli önlem
ler alinarak, yatirimlarin dengeli bir sekilde
yapilmasi saglanir.

YASALARDAN.
"GIRNE KORUMA

ÇEVRE PLANI" NA

ve planda öngörülen yatirimlarin mali
programlarini da kapsar.

(3) Yukaridaki (2) 'nci fikranin genelligini
etkilemeksizin, imar Planlari asagidaki
kurallari içerebilir:

(2) imar Planlari (1) 'inci fikrada belirtilen
genel amaçlara uygun olarak bir
bölgede yasayanlarin gereksinme
lerinin karsilanmasi için her türlü alt
yapi, bina, park, yesil alan, dinlenme,
eglence yerleri, açik alanlar, liman,
uçak alanlari ile konut, tarim, ticaret,
sanayi, turizm ve diger kullanimlara
ayrilan bölgeler ve bunlarla ilgili ola
rak gelistirilmis önerileri içeren ve bu
Yasan in g'uncu maddesinde

tanimlanan öncelikli alanlari gösteren
haritalar ve raporlardir.

8. (1) Bu Yasaya göre imar Plani, her
hangi bir kentin veya daha küçük bir
yerlesme biriminin veya birden fazla
yerlesme birimini içine alan bir alanin
düzenli gelismesini saglamak;
yasayanlarinasaglik, huzur, rahatlik,
sosyal refah saglayacak sekilde
yasanabilir bir çevre yaratmak ve
bunun için gelismeleri denetlemekve
yönlendirmek; belirli amaç ve
kullanimlar için bölgeler ayirmak;
sosyal, kültürel, tarihi, mimari önemi
ve özelligi olan yapi ve bölgeleri
korumak; gelismelerin asama ve
sinirini belirlemek amaci ile
hazirlanir.

"imar Plani" amaç ve kapsami ise madde 8(1) ve
8(2) 'de belirtilmistir.

Dairemiz Ülkesel Fizik Plan hazirlik çalismalarini
halen sürdürmektedir.

Ülkesel
Fizik
Planiinn

amaç ve
kapsami

4. (1) Ülkesel Fizik Plan, ülkesel düzeyde
sektörel hedef ve yatirimlar dikkate
alinarak, düzenli gelismeyi
özendirmek ve denetlemek; nüfus
yerlestirilmesi ve yogunlasmasi; sanayi,
ticaret, turizm, ulasim, altyapi, kamu
ve sosyal servisler ve tarim ile ilgili
genel politikalar ile özellikli sosyal,
kültürel ••tarihsel, mimari önemi olan
bölgeleri belirlemek amaci ile yapilir
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Planlama onayi ise hazirlanan imar veya Çevre
Planinin yerel yönetimler ve Kaymakamlar veya
muhtarliklardan olusacak "Birlesik Kurullar" tarafindan
onaylanip Resmi Gazetede yayinlanmak suretiyle
yürürlüge girebilecektir.

plan kararlarina uygun olarak kullanilmasinda
"Planlama Onayi" yöntemi yürürlüge girecektir.

Bu yöntem 10. ve 17. maddelerde imar Yasasi'nda
belirtilmektedir. "Planlama Onayi" ise "Gelisme"lere
verilecek plana uyumluluk sartlarini gösterecektir.
"Gelisme".

,

(A) (a) Binalarin komsu binalarla, arsa siniri
ile ve yolorta noktasi ile arasindaki
uzakliklar;

(b) Binanin arsaya orani;
(c) Minimum parsel büyüklügü;
(ç) Binanin yüksekligi;
(d) Bina taban alani;
(e) Kat sayisi;
(1) Estetik unsurlari;

(B) Otopark alanlari;
(c) Park alanlari;
(Ç) Kamuya açik alanlar;
(D) Konut alani yogunlugu;
(E) Yeni yol, açik alan, otopark alanlari için

rezerve alanlar;
(F) Sanayi ve ticaret alanlari;
(G) Egitim alanlari;
(H) Yönetsel bina alanlari;
(I) Sosyal ve kültürel tesislerin alanlari; ve
(i) Diger kullanim alanlari.

Çevre Planlari ise 10. maddede su sekilde belirtil
mektedir.

16. (1) Baska bir yasadaki herhangi bir
diger kurala bakilmaksizin, bu Yasaya
göre bir tasinmaz mal üzerinde veya
altinda veya içinde yer alan yapi ve
insaat, mühendislik, madencilik, tarim
faaliyetleri veya üzerindeki binada
yapilan herhangi bir nitelik ve kullanim
degisikligi, yikim, gelisme olarak kabul
edilir.

Gelismeon
Tanisi

i
~

10. (1) Planlama Makami, ülkesel fizik plan
kapsaminda veya bir imar plani sahasi
arasinda kalan herhangi bir yerlesme veya
alanda, gelismenin, yenilesmenin hizli,
sorunlarin yogun oldugu tarihi, mimari, turis
tik, tarimsal, konut, ticaret, endüstri, ulasim,
kültürel ve dogal kaynaklar bakimindan önemi
olan ve bunlardan bir veya birkaçini içerecek
sekilde, kendine· has bölgeleri belirleyerek,
bu Yasada "Çevre Planlari" olarak belirtilen
planlar hazirlayabilir. Bu planlar, planlama
ilke ve hedefleriniiçeren ve belirleyen rapor
lar ve/veya haritalar ve/veya çizelgelerden
olusur.

(2) Yukaridaki (1)'inci fikrada belirlenen alanlar
için, imar planionaylanmadan önce veya
bölgede imar plani olup olmadigina
bakilmaksizinçevre plani hazirlanabilir.

(3) Bu madde uyarinca hazirlanan çevre planlari,
Birlesik Kurulun onayina sunulur.

Girne Koruma Çevre Plani imar Yasasi'nin 10.
maddesi uyarinca hazirlanmis olup, usulüne göre
yasallastirilip uygulamaya geçirilecektir.

Sayin katilimcilar planlarin öngördügü daha güzel
bir çevre ve kent yapisinin saglanmasi ve
korunmasinda, planlarin varligi kadar ve hatta daha
önemlisi bu planlarin dogru uygulanmasi ve planin
izlenmesidir.

Planlarin uygulanmasi ve "Gelismelerin" plan
kararlarina göre insaasinda, arazinin ve binalarin

"Girne Koruma Çevre Plani" da sizlerin katkilari
ile gelistirildikten sonra son seklini alacak ve ilgili
Birlesik Kurula sunulacaktir.

Çalismalarimizi sizlerle birlikte yapmayi program
lamis bulunmaktayiz.

Simdiden sizlere tesekkür eder saygilar sunarim.

Fotograf: Ezcan OZSOY
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3. Bu Emirnamenin amaci, ülkemizde yerel
ve uluslararasi öneme sahip olan Beyler
beyi köyü ve Manastiri'nin yer aldigi
çevrede, sehircilik, mimari ve dogal kaynaklar
ile insan yapisi ve ekolojik yapilasmanin ve
gelismelerin denetlenip, ülke yararina sür
dürülmesini saglama, ayrica yerel yönetim
ler ile diger ilgili kuruluslarin Turizm ve Çevre
korumasi çalismalarinda yönlendirici
olmaktir.

4. Planlama Makami, bu Emirname amaçlari
bakimindan, Beylerbeyi köyü ve
Manastiri'nin yer aldigi alani kapsayan
bölgede ön imar sinirini çizerve bu sinirlar
içerisinde, A Bölgesi, B Bölgesi ve C Bölgesi
seklinde üç bölge ayirarak, bu bölgeleri,
Sehir Planlama Dairesi Müdürünün imza ve
mühürünü tasiyan 1/2500 ve 1/1250 ölçekli
Tapu haritalar üzerinde belirlenen haritalar
çalisma saatlerinde Sehir Planlama Dairesi
ve Girne Kaymakamliginda halkin bilgisine
açik bulundurulur.

Amaç

Ön imar
Siniri ve
A, B ve C
Bölgeleri

izin 5. (1) A BÖLGESi (Haritalarda sinirli
verilebilecek turuncu ile belirlenmis)
gelismeler Yapilabilecek Gelisme: Konut amaçlive

kosullar yeni insaat, tamirat, restorasyon,
taksimat ve yol yapimi.
Azami Kat Sayisi: Tüm binalar 1 kat
Azami yükseklik: Tüm binalar 17
ayaktan yüksek yapilamaz. Binalarin
baca haricindeki tüm elemanlari ile

günes isiticilari 17 ayak yükseklige
dahildir. Günes isiticilarinin, günes

Ön imar Siniri: Bu Emirnamenin 4. maddesinde

belirtilen Esas Yasanin 11 (4) maddesi kurallari
uyarinca çizilen siniri anlatir.

Planlama Onayi: Esas Yasanin 17. maddesinde
belirtilen tanimi anlatir.

Planlama Makami: Esas Yasanin 2. maddesinde
belirtilen tanimi anlatir.

Toplam insaat Alani: Arsa üzerinde yapilabilecek
toplam insaat alanini anlatir.

Arsa disindaki arazilerde ise gerekli yesil alan ve
yollar hariç geriye kalan alan üzerinde hesaplanir.

Yükseklik: Yollar ve Binalar Düzenleme

Tüzügündeki tanimdir.
Yapilasma Kosullari: Gelismeye konu tasinmaz

mal ile ilgili her türlü "Gelisme" için öngörülen kosullari
anlatir.

F%graf. Ezcari OZSOY

iskan Bakani ve Planlama Makami 55/1989 imar
Yasasi'nin 11 (4),11 (5) (B) ve 32 (2) maddelerinin
kendilerine verdigi yetkiyi kullanarak asagidaki
Emirnameyi yapar .

1. Bu Emirname "Beylerbeyi Köyü imar Denetim
ve Gelistirme Emirnamesi" olarak isimlendirilir.

Mimar Ezcan ÖZSOY

iMAR YASASi

(55/1989 Sayili Yasa)
Madde 11 (4) ve 11 (5) (B) ve 32 (2) Geregince

Emirname

Beylerbeyi (Bellapais) acaba kurtulacak mi?
iskan Bakanligi ve Planlama makami geç de

olsa 13 Subat 1992 tarihli Resmi Gazetede Bey
lerbeyi için yayinladiklari emirname ile bu güzelim
köyde, tarihin ve doganin katliamini durdu ra
bilecekler mi?

Bizlere düsen görev yasalara saygili olmaksa
ve bu da yasa ile korunacaksa görevimizi yerine
getirmek boynumuzun borcu.

Ya vatandas ... Ya politikacilar ... Esas onlara
bu yasalari iyice belletmeli... Katliami durdu
rulmaya çalisilan Beylerbeyi siluetinden sonra
yayinlanan emirnameye bir göz atalim.

Sayi: 59

2. Arsa-Yapi Orani: Arsa üzerinde yapilabilecek
azami insaat taban alanini anlatir. Arsa disindaki
arazilerde ise gerekli yesil alan ve yollar hariç geriye
kalan alan üzerinde hesaplanir.

Esas Yasa: 55/1989 sayili imarYasasi'ni anlatir.
Gelisme: Esas Yasa'nin 16. maddesinde belirtilen

her türlü faaliyeti anlatir.
Kat Sayisi: Binalarin, bodrum haricindeki katlarinin

sayisini anlatir.
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enerjisi toplayicilari disinda kalan
elemanlari gizlenecektir.
Yapilasma Kosullari: Tüm binalarin
dis cepheleri beyaz renk olarak,
çatilari ise egimli kiremit olarak
yapilacaktir. Bölme ve parselIeme
lerde minimum parsel büyüklügü 2
dönüm olacaktir.

Arsa-Yapi Orani: Müsade edilen tüm
binalar 0.05

Toplam insaat Alani: 0.05

(2) B BÖLGESi (Haritalarda sinirlari
kirmizi ile belirlenmis)
Yapilabilecek Gelisme: Fabrika, tu
ristiktesis, ambar, depo, agii, kümes,
hastahane, imalathane haricindeki
binalar ve buna bagli olarak tamirat
ve restorasyon, taksimat ve yol
yapimi.
Azami Kat Sayisi: Tüm binalar 2 kat
Azami Yükseklik: Tüm binalar 27

ayaktan yüksek yapilamaz. Binalarin
baca haricindeki tüm elemanlari ile

günes isiticilari 27 ayak yükseklige
dahildir. Günes isiticilarinin günes
enerjisi toplayicilari disinda kalan
elemanlari gizlenecektir.
Yapilasma Kosullari: Binalarin, çati,
pencere, kapi oranlari, binanin arsa
üzerindeki konumu, malzeme, renk
ve cinsi vs. diger dis görünüm ile ilgili
kosullar, planlama onayi ile ilgili
basvuruya konu tasinmaz malin vel
veya binanin egimi vs. çevreyle ilgili
hususlar dikkate alinarak planlama
makami tarafindan belirlenir. Bölme

lerden min. alan planlama onayna
basvuruya konu arsa veya arazinin
konumu ve köy içi emsalleri dikkate
alinarak planlama makami tarafindan
belirlenir.

Arsa-Yapi Orani: Müsade edilen tüm
binalar 0.60

Toplam insaat Alani: 1.2

(3) C BÖLGESi (Haritalarda sinirlari mor
ile belirlenmis)
Yapilabilecek Gelisme: Yüksek okul,
yönetsel bina, sinema, isyeri, dükkan,
fabrika, turistik tesis, ambar, depo,
hastahane, imalathane, agii, kümes
haricindeki binalar ve buna bagli
olarak tamirat ve restorasyon, taksi
mat ve yol yapimi.
Azami Kat Sayisi: Tüm binalar 2 kat
Azami yükseklik: Tüm binalar 27
ayaktan yüksek yapilamaz. Binalarin
baca haricindeki tüm elemanlari ile
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günes isiticilari 27 ayak yükseklige
dahildir. Günes isiticilarinin günes
enerjisi toplayicilari disinda kalan
elemanlari gizlenecektir.
Yapilasma Kosullari:
Arsa-Yapi Orani: 0.50
Toplam insaat Alani: 1.00

Diger 6. (1) Esas Yasanin 22. maddesinin
kosullar genelligine dokunulmaksizin A, B ve

C Bölgelerinde asagidaki diger kosullar
uygulanir:
Gelisme amaciyla veya herhangi bir
nedenle tüm agaçlarin kesilmesine
izin verilemez. Ancak ömrünü

dolduran agaçlarin kesilmesi.
Planlama Makam i ile ilgili teknik Daire
tarafindan yerinde incelenerek, ke
silecek agacin yerine ayni arazide
uygun görülecek türden yeni bir agaç
dikilmesi kosuluyla planlama makami
tarafindan izin verilebilir.

(2) Bodrum düseyde katlarin devami sek
linde insa edilecektir; ve alani da
yapi-arsa oraninda belirtilen miktari
asmayacaktir.

Yollar ve 7. Fasii 96 Yollar ve Binalari Düzenleme

dbi.nalarii Yasasi'nin 14(1) maddesi altindaki Bildiri-uzen eme

yasasi nin 3(2) (a), (b) ve (c) madde kurallari bu
altindaki Emirname ile belirlenen ön imar siniri içinde
bildiri uygulanmaz.kurallari
R.G.

Sayi: 40
R.G.
3.5.1985
EKili
Sayi: 239

Kazanilmis 8. Bu Emirname'nin yürürlüge girmesinden
haklar önce, herhangi bir sekilde herhangi bir Yasa

ve Tüzüge göre izin alinmis ve

(a) Bu Emirnamenin yürürlüge girdigi
tarihten sonra iki ay içerisinde, hali
hazirda baslamis veya baslamamis
ancak izni yenilenmis gelisme ile ilgili
olarak, daha önce izin alan kisinin,
Planlama Makami'na planlama onayi
için basvurmasi halinde, bu gelisme
engellenemez.

Yürürlüge 9. Bu Emirname Resmi Gazete'de
Giris yayinlandigi tarihten itibaren yürürlüge girer.

Ancak bu Emirnamenin yürürükte bulundugu
süre içinde bu Emirnameye uygun olarak
yapilan tüm islemler bu Emirnamenin
yürürlükte olup olmadigina bakilmaksizin
geçerli sayilir.



Mimar Ezcan ÖZSOY

Degerli Okurlar;
Mimarca'nin son iki sayisinda Kibris Türk Alman Kültür

Dernegince düzenlenen "KKTC'de su sorunu ve alinmasi gereken
önlemler semineri"nde sunulan bazi bildirileri sizlere aktarmistik.
Gerek bizler, gerekse diger bildiri sahipleri, ülkemizde son
yi llarda kuraklik yasandigini vurgulamisti k. Bu kurakligin üstüne
çok az dahi olsa gelen yagislari kontrol etmek, depolamak,
tasimak ve en önemlisi israfi önlemek için yetersiz oldugumuz
vurgulanmisti. Geçici olarak hepimizin yüzünü gülüdren yagislar
bahar havasini getirmis ekinler filizlenmis ve yesiladamizi
yesillendirmistir. Özellikle son yillarda gerek Orman Dairesinin
basarili agaçlandirma politikasi, gerekse toplumda olusmaya
baslayan çevre bilinci sayesinde dikilen fidanlara hayat verecek
yagisli bir dönem geçirmekteyiz. Ama yine bazi bilinçsiz ekim
ler, göstermelik ormaniar. (''Tabela Ormani" diyor çogu.) Diktigi
fidani bir kez dahi ziyaret etmeyen binlerce insanimiz var. Doga
onlarin ilgisiz biraktigi fidanlara ilgisini gösterdi. Peki koruma?
Lahmacun firinlarini kapatmakla kalmamali. Zamaninda bakim
ve budamayi gerçeklestirmeliyiz. Tipki geçen sayimizda
yayinladigimiz okaliptüs agaçlarinin çok keskin bir budamaya
tabi tutulmasi gibi rahatsiz etmemeli. Refika ve ablasi Nezire
iNCE birisi 6 digeri 8 yasinda Lefkosa'da Bedreddin Demirel
Caddesine çevre gününde diktikleri agaci sik sik suladiklarini
söylüyorlar. Bu iki minik çevrecinin duyarli tutumu siirlerine de
yansidi. Nezire iNCE "Agaçlari kesmezlerse görürler Lefkosa'nin
zenginlik kaynagini" demisti geçen sayimizda yayinlamistik bu
sözleri. Evet, gittikçe yükselen binalarin arasinda kalan bir iki
agaç da böylesi katliamlara kurban olmasa ne iyi olurdu.

Lefkosa Belediye Baskam BLfrhan Yetkili ve Çevre Dairesi
Müdürü Ahmet Keskin Bedreddin Demirel Caddesinde odam/zln

düzenledigi agaçlandtrma kampanyasmda ...

Fotograf: Ezcan ÖZSOY

Reklam tabellalarina gazzi k olan bu agaçlar arti k sadece
"GAZZIK" çünkü her kim söktüyse tabellalari söküp götürmüs.
Simdilik Orman Dairesi Müdürü Sayin Faik Koyuncuoglu'nun
Mimarca'ya vaadleri-nin gerçeklesmesini beklemek kaldi. "Bu
budanan agaçlar çok güzel filizlenekecek" dedi.

Darisi diger agaçlara.
Gazzikliktan kurtulmalari ümidiyle ...

8, Selimiye Meydani - Le/kosa - Mersin 10 Türkiye Tel: 9520-78367 Fab: 9520-83486 Fax: 9520-82742

•• •

A & N LTD. GUNCEL TICARET

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

HAZiR DÖKÜM DEMiR

* Korkuluk

* Küpeste ve
* Parmakliklari

Her çesit motifte
aninda teslim.

~ind.i.a.UINDUSTRIA ITALlANA ARTEFERR<

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

KiBRis'iN IKLIM STANDARTLARiNA UYGUN OLARAK
FORMÜLE EDILMIs, GÜVENLE KULLANABILECEÖINIz UZUN

ÖMÜRLÜ HER TÜRLÜ BOYA VE BOYA MALZEMELERI
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Y. Mimar Ugur ULAS

....
TASARiM, YENI, NOSTALJI VE GUZEL

Dr. Fazil Küçük Bulvari, Güzelyurt Yolu, GÖNYELi Tel: 32565, 32566, 82422

Mimar olarak kendimizi sürekli yenilemek,

kafamizdaki girdiyi sürekli gelistirmek, sürekli yeniyi,

günceli yakalayarak insan yasantisini etkileyen

binalarimizda en uygun çözümü yakalamamiz,

sadece kisisel çikarimiza degil, toplumsal ilerle

meye de büyük katkisi vardir. Ülkemizin sinirlari

içinde kalmakla yetinmeyelim, tek bir bütüne dogru

giden dünyamizda, evrensel dogrulari, yenilikleri

yakalayalim.
Her hareketimiz bir adim ileri olsun. Duran bir

kisilige degil ilerleyen, hizli adimlarla ilerleyen biri

olmayi tercih edelim ... Ve mimar olarak bunu

binalarimizia kanitlayalim ...

Müteahhitlerimiz!
Aylarca beklernenize
Gerek yok

-
O'vKO

Gelip, görüp, seçmek sizden;
Mutfaklarinizin montesi aninda bizden ...

"Tasarim", sadece verilere ve eldeki olanaklara

göre problemi, çözmek mi? Çok daha kapsamli

birseyoldugu çok yönlü düsünce gerektirdigi

inancindayim. Tasarim, uzun, zorlu köklü bir

mücadeledir. Tasarimi gerçeklestirmek için bir

süreç gereklidir. Bu yaratma sürecidir. Bu süreçte

de, birikimlerimizi kullaniyor ve aktariyoruz. Bu

birikimler, etrafimizda sürekli algiladigimiz

gerçekler, okudugumuz kitaptan edindigimiz çevre

imaji, inceledigimiz birçok yeni yapilarin ve daha

birçok girdinin beynimizde olusturduklari resimdir.

Projelerimiz, tasarimlarimiz genellikle bu resmin
uzantisidir.
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Haci Ali Emlak ve insaat Sti. Ltd:den
SATILIK

LÜKS DAIRELER - HER ISE UYGUN DÜKKANLAR VE BODRUM KATLAR!

i

i

i
i

i

Charles Garnier'in tasartmi

"Paris Opgera" binasi (The Architectreal Review'den)

Tel: 77597-83386-77824 LEFKOSA
____________ ART REKLAM

Bu dünyanin birçok yeri turistlerin ligisini çekiyor.
Neden? Birçok açiklamanin yaninda en önemlisi,
yabancilarin tarihe verdikleri önem. Herhangi bir
ülkeyi tanimaya gelen turist, kendini o ülkenin
tarihini anlatacak güzellikler içinde bulmak istiyor.

"Yeni", insanlar için cazip olsa da, teknolojik
gelismeyle birlikte, bununla sürekli tanisiliyor. Eskiyi
yok eden bir politika, yeni seyleri insanlara sun
mak için yaris haline girmis durumda. Artik eski
güzel seyler görmek insanlar için özlem durumuna
geliyor. "Nostaljik bir yasam" sekli doguyor. insanlar
devamli, yillar önce yaptiklarini anlatarak mutlu
oluyorlar. O halde, eskiyi özleyen, gerek içinde
yasayan yerli halka, gerekse turiste bunu neden
sunmuyoruz. Turistin gelmesini saglamak için ona
deniz haricinde baska seylerde sunmak zorundayiz.
Bu da o ülkenin tarihini anlatacak çevreler olmalidir.
Lefkosa'ya geldiginde, bürokrasinin geçtigi bir süreç
içinde Osmanli Türk Mimarisini ve ingiliz Mimarisi
ni yasarken, liman sehri olan Magusa'da Gotik
Mimari ile Lüzinyan dönemini yasayabilir, Girne'de
Akdeniz Mimarisi, ada mimarisinin bütün özel
liklerini yakalarken Lefke'de Lavanten binalarla
içiçe olabilir. Turistlere Kibris'i tanitirken, niye
sadece deniz ve otellerimizden bahsediyoruz?
Bunlardan daha önemli olan tarihi dokumuzu onlara
sunmaliyiz. TABii Ki YOK ETMEZSEK ...
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Eski binalardan kalan (!) izler ... Fotograflar Ezcan ÖZSOY

•••

LEFKOSA TURK KOOPERATiF••

IKTISAT BANKASI LTD.

Dayanisma

"'\. r,
ve

- Nakit Kredi

Yardimlasma

- Avans

insanligin

- Sigorta

Akyazgisidir .

- Araba Kredisi

'-

.J

Bankacilikta en iyi ve en süratli
hizmeti sunmaktadir.

70, Atatürk Caddesi - Yenisehir - Lefkosa
Lütfen Yeni Telefonlarimizi Not Ediniz: 83816 (iki Hat), 83787 Fax: 83692
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Lefkosaldan
manzaralar ...

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

\

Büyük Han
Restorasyonu
tamamlandigmda(!)
acaba yasayacak mi?

MiMARCA - 21



"Güzel" kavrami çok degiskendir. Kisiden kisiye,
çok büyük farkliliklar ortaya koyar. Kiminin seve
rek aldigi bir kiyafet, bir baskasinin ilgisini bile
çekmez, kimisi de o kiyafetinin ne kadar çirkin
oldugunu ifade eder. Kisilerin bu kadar farkli zevkleri
ve farkli nitelendirmeleri varken biz mimarlar yapa
cagimiz binanin "güzelini" nasilortaya koyacagiz.
Bu güzel kime ve neye göre güzelolacak ...

Binalar, uzun süreli kalici eserler olduguna, in
sanlar için yapildigina göre, "güzel" kavraminin
esas etkeni bunlar olmalidir.

Binalar; 1. Dinamik bir özelligi olmali 2. insanlarin
yasayabilecegi mekanlar olmalidir.

Bu baglamda, konuyu söyle toparlayabiliriz: "Bi
nalar içinde yasanildigi zaman güzeldir..." Bir binayi
distan algilayan insan, o binayla kisa süreli bera
ber olmus olur, fakat içinde yasayanlar onunla
sürekli birlikte olurken, o bina hakkinda yorum
yapmaya bir mimar kadar haklari vardir. "Binalar,
insanlar içindir" slogani, dogru, yerinde bir sözdür.
Güzel, genis kullanici kitlesinin nitelendirebilecegi
sekilde yapilmasi, uzaktan seyreden kisiler için
degiL. Çünkü bina, balkonundaki çamasirlari,
bacasindaki dumani, bahçesindeki ot ve çiçekleri
ile bir bütündür. Önce kullanicilarin, sonra diger

Arabahmet Mahallesinde yeni insa edilen sosyal konutlar ... elestirmenlerin "güzel" diyebilecegi binalar yaratma
Fotograf: Ezcan ÖZSOY düsüncesiyle ...

Her zevke uygu n banyo, tuvalet, lavaba takimlari, yer ve duvar fayansiari ile
hizmetinizded ir...

.oc

.:::
<:

••• li!

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

Tel: 77391 ~

ESIM LTD.'de Türk ve Italyan mali fayansiara dilediginiz motifi yaptirabilirsiniz.
Sadece size özgü sizin zevkinizin Ürünü fayanslar yaratin .
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Derleyenler: V.Mimar Hasan VÜCEL

Mimar Dogan SAHiR

SUBAT1992'DE MALZEME VE.....
iSÇILIK MALIYETLERI

Not: Bu fiyatlar piyasa arastirmasi ile saptanmis olup

baglayici degildir.

MALZEME MALIYETIIsÇILIKMALIYETI
I-Insaat Demiri

1950.-2050.- TLIkg.
I-Kalip (Düz)

17000.-24000.- TL/m 2

2-06'lik insaat Demiri
3300.-3800.- TLIatlet

3-Tugla (8,5x 19x29)

1350.-1700.- TLIatlet2-K,illp (Düz Merdiven)35000.-50000.- TL/Basamak

4-Tugla (lOx20x30)

!OOO.-11OCJ.-TLIatlet3-Demir400000.-600000.- TUfan
5-Kiremit (Düz)

2500.-3200.- TL/atlet
4-Tugla

700.-1000.- TL/Adet
6-Briket (iox20x40)

950.-TL/atlet

7-Briket (15x20x40)

1100.-TLIadet5-Briket 900.-1300.- TL/Adet

8-Briket (20x20x40)

1200.-TLIatlet6-Siva (1 +2+3 El)16000.-24000.- TL/m 2

9-Dekoratif Blok ( 13x25x25)

1350.-TLIadet
7-Fayans Kaplama

15000.-22000.- TL/m2
io-Kireç

11000.-12500.- TL/atlet

ll-Kirma Kum (5n1")

300000.-350000.- TLIKamyon8-Scrarnik Kaplama15000.-22000.- TL/m 2

l2-Kirma Çakil (5n1")

300000.-350000.- TL/Kamyon9-Karomozaik Kaplama15000.-22000.- TLlm2

13-13lokaj(Dere)

260000.-290000.- TL/KamyoniO-Düz I::içilik (8 Saat)
50000.-70000.- TL/Gün

I4-KereSle (Romanya)
44500.-46300.- TL/ri.'

15-Kereste (Isveç)

58500.-63000.- TL/h"11-Kal[a60000.-90000.- TL/Gün

16-Kereste (Meranti)

64000.-69000.- TL/ri.'l2-Usta 90000.-160000.- TL/Gün
17-Kereste (Malion)

550000.-192000.- TL/ri.'
13-Çimento Indirrne340.-TUforba

18-Betonarme (Demirli)
448000.-650000.- TLIm"

19-Çimenio (Kamyon Üstü Lefkosa Teslim)

14-Kireç Indirme200.-TUrorba

(13EM-DPÇ)

18500.-TUforba15-Tugla Indirme 43.-TL/Adet
(ÇANAKKALE-NPÇ)

18000.-TLrrorba16-Karomozaik Indirme85.-TL/Adet

i

il

lTi
trimetal

c::i TRiMETAL Boya, izolasyon, Vernikleri,
c::i MARSHALL insaat Boyalari, Mobilya Cilalari
c::i STANDOX Oto Boyasi
c::i Her türlü boya ve yan ürünleri.

TAYF LTD. ALBAYRAK
REKLAMMerkez

6, Atatürk Cad.
GiRNE

Tel: 54519-52198
Fax: 51185

sube
Mehmet AKif Cad.

LEFKOSA
Tel: 020-81049

:::;

:5
:.:
w
ci:

i
a:
~•

31 868-31 248 GÖNYELi
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2 1.850
-

-

2
1.850

1
0.925

-

-

1
0.925

1
0.925

1
0.925

2
1.850

Derleyenler:

YENI INSAATIAR
Dosya Konusu

Konut
Konut+Dükkan
Konut+Yardimcl 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 Park
Yardimci Bina

V.Mimar Zehra iSEGÜVEN

Mimar Turgay SALiHO<3LU

Dosya
Sayisi
53

5

2

SUBAT 1992'de Mimarlar Odasi ve In§aat
MÜhendisleri Odasi ortak vize bÜrosunda

vizelenmi§ olan 108 adet proje dosyasinin dökÜmÜ
ve konularina göre dagilimi:

Toplam Dosya
Sayisina %'desi

49.074
4.641

1.850

YENI INSAAT DOSYALARI TOPLAMi

TAKSIMATLAR

Dosya Konusu

Bina Taksimati
Arazi Taksimati

Parselasyon

TAKSIMAT DOSYALARI TOPLAMi

DIGER DOSYALAR

Dosya Konusu

Ek In§aat
Tadilat+ Tamirat
Rölöve
Tellerne

Yapildi Projesi

DIGER DOSYALARiN TOPLAMi
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Dosya
Sayisi

8
1
7

16

Dosya
Sayisi

17

4

1

22

64.815

Toplam Dosya
Sayisina %'si

7.408
0.925
6.482

14.815

Toplam Dosya
Sayisina %'si

15.745
3.700

0.925

20.370
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"MOBiLYACIlIGIN ÖZÜNDE ÖZVÜKSEL MÖBLE'I
~t -------~---':f:m" ,r.:(~'~ ~t ~ !

" 'i'" [' [I,r ~ i i LI!1,J ~~:r I,J~ ,

ÖZVÜKSEL MÖBLE LTD.J[l~I.~:~, ",

~~."' f ftll'JI~i,...k-~ - ~[

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

r

i
lo

MOBILYADA SE KINllGi ÖZYÜKSEL'DE YA AYiN

~ ,~mÜKSEl MÖSLE LTD. : Sehit Hüseyin Ruso Cad. K.Kaymakll L/sa Tel: 83409 - 83376 - 82347
~ Kelebek Mobilya Mutfak: Osmanpasa cad. Yagcioglu Is Hani L/sa Tel: 75399 - 71 797

Kelebek Mobi~vu : Lar'laka Yolu ~~o:45 Gaziinagusa Tel: 63982



"KLiMAOA 1NUMARA"

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

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

•
KULLANAN MÜSTERiLERiMiz

BAZiLARi

* Olive Tree Tatil Köyü - Çatalköy Girne

* DAÜ Konferas Merkezi - G.Magusa * Club La

pethos Tatil Köyü-Girne * Celebrity Hotel - Lapta
Girne * Yellowstone Pringting Ltd. - Lefkosa
* Jasmine Court Apart Hotel- Girne * Dome Hotel
Girne * Top Set Bungolows - Karaoglanoglu-Girne
*Sea View Hotel - G. Magusa * DAÜ Yurt Binalari 

G.Magusa * Çetin Kürsat Evi - Lefkosa * Salamis Bay
Hotel - G. Magusa * Müftüzade 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

0&4] §§ D::=i ENGINEERING LTD.

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

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

nIzGI BASKI: DÖRTRENK MATBAACiLiK


