
Derleyenler: Turgay SALIHOOLU-Emre aÜNCE

* IIASMEf M. GÜRKAN'IN ARDiNDAN 18
Serhan GAZIOOLU

* OKURLARLA DEKIANSÖR OLTASI 16
Ezcan ÖZSOY

8

23

21

UgurDAGU

FIYATI: 5000 TL

22

Ye§im FERIDUN

2

Ahmet Y. BAHÇECI

NISAN 1992YIL:4

* AYINTATISMASI 10
GIRNE BEYAZ BÖLGE EMIRNAMESI

VE GETIRDIKLERI Mimarlar Odasi

* ODAMIZDAN PORTRELER

Mimar Burhan ATUN

Derleyenier: Sergül HAMIDI-Funda YEsILADA

* AYiN KONUSU 5

KATiLiMCi BIR DÖNEME BASLARKEN

Hüseyin INAN

* ODA HABERLERI

* M~RCADUYGULAR

* MALZEME VE isçiLiK MALiYETLERI 24

Derleyenler: Hasan YÜCEL-Ekrem Z.BODAMYALlZADE

* iST ATIsTIKLER

* SUMMARY

UNION OF THE CHAMBERS OF CYPRUS 11JRKlSH ENGINEERS AND ARCHlTECTS

CHAMBER OF ARCHITEcrS BULLETTIN

IçiNDEKILER:
* SOHBET 1

Hüseyin INAN

KIBRIS TÜRK MÜHENDis VE MiMAR ODALARi BiRlidi

lil!I!!ia~l:i~.miill!II!I§:I!lilll!I::ll§:II!:ill!llli:111111

1992-93 çalisma döneminde sizlerin
destegi ve onayi ile yeniden göreve gelen
yönetim kurulumuz bu dönemde "Üyeler
arasinda daha saglikli iletisimi, dayanismayi
ve mesleki sorunlarin asilmasinda katilimi"
öncelikli hedefler olarak belirlemistir.

Yönetim kurullari odamiz için varolmali,
amaçlari da odamizin daha saygin ve daha
etkin bir konuma getirilmesi olmalidir. Sirasi
geldiginde görevi, odamizin amaçlari
dogrultusunda çalisabilecek kisilere devret
melidir.

Yeni dönemde, çalismalarina baslayan
yönetim kurulumuz geçmis yillardaki
uygulamanin disinda oda çalismalarina
katki koyacak arkadaslarimizIa birlikte
konulari tartisarak karar üretme sistemini
benimsemistir. Burada amacimiz oda

çalismalarinda daha çok sayidaki üyemi
zin katkilarini saglamaktir. Bu düsünce ile
çalisma programi belirlenmis "staj", "egitim
ve üniversitelerle iliskiler", "Mesleki Sorun
lar', "Mimarea ve Mimar" gibi öncelikli konu
larda komisyonlarin olusturulmasi yönünde
çalismalar baslatilmistir.

Nisan, yarisma ve genel kurullarla dolu
bir ay olmustur. Özellikle genel kurulumuzun
sorunlarimizi kamuoyuna yansitip, yanki
uyandiracak biçimde olmasi yönünde çaba
sarfettik. Gündemimizde ivedilikle çözümlen
mesini talep ettigimiz sorunlarimiz
kamuoyuna ve yetkililere yansitilmistir.

Programini belirledigimiz çalismala
rimizda basarili olabilmemiz kuskusuz siz
üyelerimizin katkilariyla saglanabilecektir.

Toplantilarimizin yer alacagi her Pazar
tesi aksami saat 19.00'da katkida bulun

mak, sorunlarini ve elestirilerini ortaya
koymak isteyen üyelerimizi bekliyoruz ...

Bizlere göstermis oldugunuz güvene
tesekkür eder, çalismalarinizda basarilar
dileriz.
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Sayin Üye,
Oda yönetin kurulumuz 4

kez toplandigi 31 Mart - 27 Nisan
92 dönemi içerisinde;

• 11 Nisan 1992 tarihinde
Yüce"m Erönen'in Divan

Baskanligini Emre Günce ve Ugur
Dagli'in sekreterliklerini yaptigi
Olagan Genel Kurulu sonucunda
seçilen Yönetim Kurulu Hüseyin
iNAN'in baskanliginda
toplanmistir. ilk toplantida

Ahmet Y. BAHÇECi - Yazman
Safiye iNCE - Sayman
Turgay SAliHOGlU - Faal Üye
Ezcan ÖZSOY - Faal Üye

seklinde görev bölümü
yapmislardir.
Genel Kurulda ayrica
Yedek Üyeliklere:

Zihni TURKAN
Artan ILGAR

ve Denetleme Kuruluna:
Hasan YÜCEL
Ekrem Z. BODAMY ALIZADE

getirilmislerdir.

• Nisan ayinin ilk haftasinda
UNHCR'ln sponsörlügünde Kibris
Rum Mimarlar Birligi ile birlikte
yürüttügümüz Mimari Görüsler
yarismasi ödülleri verilmis ve Mimar
Sinan'i anma etkinlikleri çerçeve
sinde sergilenmistir.

Yarismayi bir kitap halinde
yayinlama çalismalari sür
dürülmektedir.

Kollogyumun ise en erken bir
zamanda yapilabilmesi için yetkili
lerle temaslarimizi sürdürmekteyiz

Yarismada ödül alan Türk ve
Rum yarismacilar:

1. ÖDÜL
NEJDET TURGAY
PAUL PHEDONOS
STAVROS KYPRAGORAS

2. ÖDÜL
KOZAN UZUNOGLU
TARKAN DAVULCUOGLU
JOHN BLENKiN
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JOSE P. COCA
MICHAEL CONSTANTINON

3. ÖDÜL
MEHMET ÜLMEN
SERHAN GAZiOGLU
RASIH KESKiNER
CHRISTO THEODOROU

MANSiYON
AKiF HARMAN

ALi SEMi
MEMNUNE TURKAN
ZiHNi TURKAN
GEORGETHEOCHAROUS
LAKIS NICOLAOU

MANSiYON
HÜSEYiN AKTUNA
MEHMET KIZILDERE
ANDREAS KYRIAKIDES
KYPROS PAPHITES
STELlOS MARKiDES

• "Staj", "Egitim ve Üniversite
lerle iliskiler", "Mesleki Sorunlar",
"Mimarea ve Mimar" gibi konular
çalisma dönemindeki programda
öncelikli yer verilmesine karar
verilmistir.

• MiMARCA ve MiMAR'in Ge
nel Koordinatörlügünü Odamiz
adina Mimar Ezcan Özsoy'un
yürütmesi ve Yayin Kurulu'nun
kadrosuna odamiz hedefleri

dogrultusunda calismak kaydiyle
katkida bulunmak isteyen
arkadaslarin katiliminin
saglanmasina karar verilmistir.

• "Staj" konusunda gerekli in
celeme ve arastirmalari koordine
etmek için Yedek Yönetim Kurulu
üYE1miz Zihni TURKAN
görevlendirilmistir.

Bu konuda daha somut bir adim

atmak için staj taslagi hazirlanmasi
hedeflenmistir.

• Haziran ayi içerisinde
KKTC'de düzenlenecek olan "Türk

Devletleri arasinda 1. ilmi isbirligi

Konferansi"nda Odamiz bildiri

sunmak için çalismalarini sür
dürmektedir.

• Yesil Baris Hareketi
tarafindan düzenlenecek olan

"Çevre 92" adli açik oturuma
odamizi temsilen Baskan Hüseyin
inan konusmaci olarak katilacaktir.

KTMMOB'den HABERLER

Kibris Türk Mühendis ve
Mimar odalari birli~nin 25
Nisan 1992 tarihinde Rasih
Keskiner'in divan baskanli~i
ve Ezcan Özsoy ile Nesrin
Aslan'in divan Sekretirlikleri
ni yürüttü~ genel kurulunda
yapilan seçimde:

KTMMOB
B~KANI : TAMER GAZIOGLU

SEKRETER: KADRI FELLAHOGLU

SAYMAN : MUSTAFA SIDAL

DENETIM : NEVZAT ÖZNEL,
KURULU HASAN YÜCEL

YÜKSEK ONUR KURULU
ÜYELERi'ne:

1- RASIH KESKINER

2- EREN SOYGÜR

3- YÜCEM ERÖNEN

4- FERIDUN ARDOST

5- RAMADAN GÖRÜ
seçilmislerdir.
Birlik yönetim kurulu yapti~
toplantilarda HasanYücel'inLokaI
Sorumlusu olarak da görev
yapmasina, ayrica KTMMOB
Bülteni ve Dergisinin çikartilmasi
için çalismalarin baslatilmasina
karar vermistir.
Yüksek Onur Kurulu KTMMOB
Yasasi madde 3-1(b), (d) ve (g)
maddelerini ihlalinden dolayi
"Üyemizibrahim PARTALCi'ya
1-3000(üçbin) TLpara
2- Asli üyelikten l(bir) ay süreyle
(tebli~ tarihi itibariyle) geçici
çikarma cezaIanmn uygulanmasi"
kararini vermistir.



Yönetim Kurulu

Baskaniigina yeniden
seçilen
Hüseyin iNAN ...

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

b
Cyprus Architects Association

Baskam
Nicos MESARIDES

Genel
Kurul

Divant ve
konuklanmiz

Ulastirma,
Baymdirlik
ve Turizm
Bakant
Mehmet
BAYRAM
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- MIMARCA
DUYURU

- TASARiM
Sayin Üyelerimiz,

Mimarca ve Odamizin
gönderdigi

diger tüm gönderilerin
hangi adres, ünvan ve

isme gitmesini
istiyorsaniz

lütfen odamiza
hemen bildirin.

Tel

Adres:
71677 -74925 Fax: 85151

1, Sehit ibrahim Ali Sokak
Çaglayan - LEFKOSA

- YAPI

•

-ARKiTEKT

Aboneleri

Abone kayitlarinizi
yenilediniz mi?
Simdi yenileyin
karli çikl,n
Müracaat: MIMARLAR ODASi

NACi TALAT ANiT MEZARi PROJE YARiSMASi

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 (in~aat Müh.)
C) Danisman Jüri Uyeleri:
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 dosya, mesai saatlerinde
KTMMOB Ortak Vize Bürosu sekreterliginden
50.000 TL karsiliginda temin edilebilir.



Mimar Hüseyin iNAN

Mimarlar Odasi Baskani

...
KATiLiMCi BIR DONEME BASLARKEN

1991-92 Dönemi Olagan Genel
Kurulu 11 Nisan 1992 tarihinde

gerçeklesti.
Dopdolu geçen bir hizmet yilini

daha tamamlamanin huzuru içinde
Yönetim Kurulumuz adina hepinizi
saygi ile selamlarken Olagan Genel
Kurulumuzun katilim ve ortaya çikan
demokratik yaris açisindan her
zamankinden daha doyurucu
oldugunun sevincini yasamaktayiz.

Üyelerimize hizmet vermek
Odamiz amaçlarina yönelik çalismak
tüm yönetim kurulu üyelerimizin bi
rincil görevi olacaktir.

Yil içerisinde ondört üyemizin
odamiza katilimi ile toplam sayimiz
242'ye ulasmistir.

Ülkemizde yeni açilan Mimarlik
Fakültelerini de göz önüne
aldigimizda sayinin önümüzdeki

yillarda daha da yüksek bir oranda
artacagi kuskusuz ortadadir. Bu da
var olan sorunlarimizin daha da

artacagini göstermektedir. Özellikle
serbest çalisan üyelerimiz bu sorun
lari yasamakta ve çok iyi bilmekte
dir. Bu nedenle genel kurulumuzda
sorunlarimizi tartisalim ve önerile
rimizi ortaya koyalim ki yeni olusacak
yönetim kuruluna çalismalarinda isik
tutalim demistik. Sorunlar genel
kurulun disinda da faaliyetlere
katili mla çözülebilir. Öncelikle be
lirtmek isterim ki tüm sorunlarimiz
yiginsalolarak düzenlenecek sohbet
toplantilari nda ortaya koyulup
tartisilacakti r.

Oda Çalismalari Mimarca ile
sizlere iletilmekte ve yapilan
çalismalarin tartisma ortami sohbet
toplantilari ile yaratilmaktadir. Bu

biçimde hem üyelerle saglikli bir
diyalog kurulmakta olup hem de
üyelerin görüs ve önerileri ile Oda
çalismalarina katki koymasi
saglanmaktadir. Ancak bu
toplantilara katilim azli gi amaçla
nan hedeflere ulasmakta zorluk
çikarmaktadir.

Ülkemizin içinde bulundugu poli
tik ve ekonomik kosullarda kendi
meslek gurubumuzu toplumun diger
katmanlarindan ayirmak mümkün
degildir. Bir yandan Kibris sorununa
kalici bir barisin saglanamamasi bir
yandan da ekonomik krizlertoplumun
tüm fertlerini ve sektörlerini etkile

mektedir. Teknolojik gelismelere ayak
uyduramamanin getirdigi sorunlar,
ucuz emek, hazir proje, imal edilen
ve ithal edilen malzemelerdeki dene

timsizlik, müteahhitlik yasasinin

Karikatür: Serhan GAZiOGLU
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hazirlanmamasi, kaçak insaatlarve
yetkili makamlarm denetimsizligi gibi
sorunlar insaat sektörünün
gündeminde durmaktadir. Yetkililerin
bu sorunlarimizi ivedi olarak

çözümlemelerini beklemekteyiz.
Hizmet yilimiz boyunca

yaptigimiz çalismalarimizi ve yeni
dönemin hedeflerine bir göz atacak
olursak:

1- YÖNETSEL ÇALISMALAR:
Yeni çalisma döneminde yedek

üyelerin de katilimi ile genisletilmis
bir kadro ile faaliyet sürdürecek olan
yönetim kurulumuza üyelerimizin de
katilimci yaklasimla katki koymasini
ümit ediyoruz.

a- Tüzük ve Yönetmelik

Degisiklikleri:
Yillardi r yönetim kurullari ni n

gündeminde bulunan , ancak
gerçeklestirilmeyen Asgari Ücret
Yönetmeligi, Mimari Proje
Düzenleme Yönetmeligi ve insaat
Müh. Proje Düzenleme Yönetmeligi
ile ilgilidegisikliklerkonusunda insaat
Mühendisleri Odasi ile yapilan or-

tak çalismalar neticesinde degisiklik
tasarisi hazirlanmis ve ilgili Bakanlik
tarafindan onay için Bakanlar
Kurulu'na iletiimistir. Genel Kurul
sonrasi yetkililerle yaptigimiz
görüsmelerde konunun onay
safhasina geldigini ögrenmis
bulunmaktayiz.

b- Siginak Yasasi:
23 Mayis 1991 tarihinde insaat

Mühendisleri Odasi ile birlikte

düzenlenen "Siginak ve Mevzieli
konulu sohbet toplantisinin sonuçlari
dogrultusunda iki Oda tarafindan
yapilan girisimlerle Sivil Savunma
Teskilati'na görüslerimiz aktarilmis
ve bu görüslerimiz olumlu
karsilamistir. Söz verilmesine
ragmen Sivil Savunma Teskilati bu
noktadan sonra bizimle iletisim
kurmamistir. içerigini bilmedigimiz
yeni bir tüzügün hazirlanip
Basbakanliga iletildigini ögrenmis
bulunmaktayiz. Konuyu yeni
dönemde de takip edecegiz.

c- Staj:
Uzun yillardir gündemde olup

çözüm için tartismalari n sürdügü bir

sorundur. Çali sma döneminde katki
koymak isteyen üyelerle birlikte ele
alinacaktir. Konu ile ilgili olarak bir
taslagin hazirlanip tartismalarin
taslak üzerinde yapilmasi ile sorunun
çözümünde bir adim ileriye gitme
mizi saglayacaktir.

d- Egitim
Ülkemizde mevcut mimarlik egitimi

veren Üniversitelerle diyalog ve
iletisimin saglanmasina çalisilacaktir.

2- YAYiN ORGANLARiMIZ:
a- Mimarca:

Üçüncü yayin yilini tamamlayan
aylik 450 tirajli bültenimiz gelisimini
bu yil da sürdürerek gerek içerik,
gerekse basim kalitesi olarak daha
doyurucu olarak elinize ulastirilmaya
çalisilmistir. Dilegimiz, gelisimini
önümüzdeki yil da sürdürerek kesin
tisiz olarak her ay elinize
ulasmasidir ... Zaman zaman elini
ze ulasmada bazi gecikmeler
olmaktadir. Bundan dolayi özür di
leriz.

Tüm üyelerimizin Mimarca'da
yazilariyla - fikirleriyle yer ali p katki

Genel Kurulumuza konugumuz olarak katilan Rum Mimarlar Birliginin Odamiza armagan olarak getirdigi
"baris ve dostlugun" sembolü zeytin fidani Genel Kurul Divan Baskanimiz Sayin Ergün Dervis ve Yönetim
Kurulu üyelerince KTMMOB Lokali bahçesine dikilmistir.

Fotograf: Halil BOZOVA
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koymalari ni beklemekteyiz.
b- Mimar:

Mimar dergimiz, tümüyle eski
eserlere ayrilan sayfalari ve
kaynakça olabilecek bir içerikle
hazirlanmistir. Matbaada dizgi
islemleri tamamlanmistir. Pek
yakinda hizmetinize sunulacaktir.

3-KONFERANS-SEMPOZVUM
SEMiNER VE TOPLANTiLAR:
a- Mimar Sinan Haftasi etkinlikleri

çerçevesinde LT.Ü. ögretim üyesi
Prof. yük.Müh. Niyazi DUMAN
"Ahsap Tutkalli Yapilar" konulu bir
konferans ve slide gösterisi
sunmustur.

b- Oda yönetim kurulu üyemiz
Ezcan Özsoy özürlüler haftasinda
düzenlenen "Spastikler ve Özürlüler
için Mimari ve Çevre" konulu açik
oturuma Adarniz adina KTMMOB'yi
temsilen katilmis ve bildiri sunmustur.

c- K.T. Alman Kültür Dernegi'nce
düzenlenen "KKTC'de su sorunu ve

alinmasi gereken önlemlersemine
rine" yönetim kurulu üyemiz Ezcan
Özsoy katilmis ve "KKTC de Su
Sorunu ve Mimariye Etkisi" konulu
bir bildiri sunmustur.

d- Yildiz Üniversitesi'nin

düzenledigi "Akdenizde Turizm
Mimarligi" konulu uluslararasi sem
pozyuma Oda yönetim kurulu adi na
yazman Ahmet Y. Bahçeci ve üye
lerimiz Yücem Erönen ve Burhan

Atun katilmislar ve bildiri
sunmuslardir.

e- Çalisma ve Saglik Bakanligi
tarafindan olusturulan "Fiziksel Çevre
Düzenleme Komitesi"ne ve 1993

1997 yillarini kapsayacak olan iii.
Bes yillik kalkinma plani çerçeve
sinde olusturulan insaat Özel ihtisas
Komisyonu'na odamizi temsilen
Yönetim Kurulu üyemiz Ezcan Özsoy
katilmaktadir.

f- Yesil Baris Hareketinin
düzenleyecegi "ÇEVRE 92" isimli
açikoturuma odamiz adina
katilacagiz.

g- Üyelerimiz ve malsahiplerin
den gelen tepkiler üzerine, büyük
anomali ve eksiklikler içeren siginak
tüzügünün degistirilmesi için
çalismalara baslamadan önce üye
lerimizin de görüslerini almak için
insaat Müh. Odasi ile birlikte Sivil
Savunma Teskilatinin da katildigi

bir sohbet toplantisi 23 Mayis, 91
tarihinde düzenlenmistir.

- ikinci bir sohbetimiz 28 Kasim,
91 tarihinde, üyelerimize bilgi aktar
mak için "Akdeniz'de Turizm
Mimarisi" ve üyelerimizden ilkay
Feridun tarafindan iTÜ'de sunulan

"Üçüncü ülkelerde korumanin
kültürel ögeleri" konulu bildirilerin
yeraldigi sohbetti.

- Girne Koruma Çevre Plani
Oda olarak her zaman planli

gelismeyi savundugumuzu söyle
mekteyiz. Bu görüslerimiz
dogrultusunda hem "Girne Koruma
ve Çevre Plani"ni desteklemek hem
de imar Yasasi altinda yapilan ilk
plan ve ilk uygulama olmasi
açisindan büyük önem tasiyan planin
daha iyi irdelenmesi ve üyelerimizin
de katkilarini alabilmek açisindan
13 Mart 92 ve 30 Nisan 92 tarihle

rinde sohbet toplantilari
düzenlenmistir.

25 Mayis 92'de Atatürk Kültür
Merkezinde Chicago Üniversitesi
Ögretim Görevlisi Prof. Gordon J.
Alt "Osmanli Mimarisi ve Frank Uoyd
Wright" hakkinda bir konferans ve
slide gösterisi sunacakti r.

4- a) Geçtigimizyil 5 HaziranÇevre
Günü dolayisi ile Lefkosa-Girne ve
G.Magusa Belediyeleriyle agaç
koruma ve dikim kampanyasina
Yönetim Kurulu olarak katildik. Bu

yil kamuoyunun bilinçlenmesine
yönelik çalismalarimiz olacaktir.

b) Kuzey Kibris Çevre ve Kültür
Mirasini Koruma Vakfi ile birlikte

hurma agaci dikim kampanyasi
baslatildi. Bu amaç için Orman
Dairesi'nden 500 adet hurma fidani
temin edildi. Fidan dikimi okullara

yönelik olarak devam etmektedir.
c) Dönem basi nda bayan üyeleri

miz tarafindan baslatilan "Ülkemiz
Mimarisini Arastirma Komitesi"
çalismalari, katilimin giderek azal
masi sonucunda çalismalarini
durdurmustur. Böyle bir komitenin
olusumunda çalismalarin yeniden
baslatilmasi için yapilacak girisimleri
destekleyecegimizi belirtmek isterim.

d) Kütüphane, Abone Kaydi ve
Kitap Satislari:

Yillardir Odamizda bulunan,
ancak üyelerimizin hizmetine
sunamadigimiz kütüphanemizi,
maddi olanaklarimizin yettigi oranda

yeni kitaplarla destekleyerek 1991
1992 çalisma döneminde üyele-
rimizin hizmetine sunmayi
planlamistik. Bu amaçla
kitapligimizda bulunan bütün kitap
lar kütüphanecilik sistemine göre
yeniden siralanmasina ragmen
hizmete sokulmasi yeni döneme
kalmistir. Üyelerimize ulastirmayi
Odamizin üstlendigi TASARiM ve
YAPI Dergileri yaninda ARKiTEKT
dergisini Odamiz kanaliyla dagitmayi
planlamis ve abone kaydi
duyurusunu da yapmistik. Bu
hizmetlerin sürekliliginin
saglanabilmesi için üyelerimizin
abonelik konusunda daha duyarli
davranip yeni dönemde
arkadaslarimiza yardimci olmasi
temennimizdir.

e) Piknik:
Eski üyelerimizle yeni üyelerimizin

tanisip kaynasmasini saglamak
amaci ile 9 Haziran, 1991 tarihinde
Girne Bogazi Piknik alaninda piknik
düzenlenmisti. Ancak üyelerimizin
ilgisizligi eglence olmasina ragmen
burada da görülmüs ve katilimin az
olmasi bizleri üzmüstür. Bu tür bir
etkinligi üyelerimizden gelecek talebe
göre yeniden düzenleyebiliriz.

S-PROJE YARiSMALARi:
a) UNHCR'in sponsörlügünde

Türk ve Rum Mimarlarinkatildigi bir
yarisma açilmistir. Çesitli zorluk ve
gecikmelere ragmen bu yarisma
sonuçlanmis ve 7 Nisan 1992
tarihinde yapilan ödül töreni ile
tamamlanmistir. Yarismanin Kollog
yumu tarihi için yetkililerle yapilan
görüsmeler neticelendigi zaman
sizlere bildirilecektir.

b) Naci Talat Vakfinin yarismaya
açtigi "Naci Talat Anit Mezar"
yarismasi yönetmeligimize uygun
olarak devam etmektedir.

Son söz olarak üyelerimizin
katilimci, elestirileriyle ve görüsleriyle
sahip oldugu oranda sorunlarimizin
çözümlenmesi yönünde Yönetim
kuruluna güç vereceklerdir."

Saygilari mizla
Mimarlar Odasi

Yönetim Kurulu a.

Hüseyin inan
(Baskan)
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Sehit Ertugrul ilkokulu
Lefkosa

Taskent Sehitleri AIll11
Taskent

Atatürk
Kültür
Merkezi

Lefkosa

Mete Apartmam Gazi Magusa
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Oerleyenler: Mimar Sergül HAMioi
Mimar Funda YEsiLAOA

Burhan Al'UN
Mimar

1948 yilinda Ergazide dogan Burhan Atun mimarlik egitimini
Ortadogu Teknik Üniversitesinde yapti. Mimarlik fakültesinden 1973
yilinda mezun olduktan sonra Kibris'ta muhtelif mimarlik bürolarinda

kisa sürelerle çalisarak meslek hayatina basladi.

1974 yilinda girdigi Planlama ve insaat Dairesinde 10 yil süreyle

ÇaliSti.Proje subesi sorumlulugu da yaptigi Planlama insaat Dairesi,

kendi ifadesi ile onun için ikinci bir okulolmustur. Degisik fonksiyonlara

birçok kamu binasi tasarimini yapma imkani buldugu bu devreyi

kendisi için bir sans olarak kabul etmektedir. Dogrudan dogruya,

kamuya yönelik mimarlik hizmeti vermekten ayri bir mesleki tatmin

duymustur. Ayni kusaktan birçok meslektasi, mühendis ve teknisyen

mesai arkadasi ile uyum içinde görevyaptigi bu 1Oyillik süreyi meslek

hayatinin en verimli ve zevkli deyrelerinden biri olarak kabul etmektedir. ri1984 yilinda Planlama ve Insaat Dairesinden emekliye ayrilan
Burhan Atun, halen Lefkosa'da serbest mimar olarak çalismaktadir.

Mimarlik meslegi, mimari ve mimar konusundaki genel görüslerini

bize su sekilde aktarmistir:

"Mimari", toplumlarin sosyal, kültürel ve ekonomik düzeylerinin

göstergesidir. Toplumlar mimarlaf/m bu görevi yüklemek için
yetistirir.

Mimar bu görevin bilincinde ve sorumlulugunu tasiyarak çaltsmak
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zorundadir. Bu bilinç ve sorumlulugu tasidigi
sürece toplumuna yararli olabilir. Mimar

yaratacagi fiziki çevre ile toplumunu egitmek
onun bilinç düzeyini artirmak zorundadir" diyen

Burhan Atun'un yapitlarinda bu endisesini ve

gerekliligi izlemekteyiz.

Burhan Atun halen OdamlZln yayin organlannin

sanat yönetmenligini de yürütmektedir. Herzamanki

mütevazi ve çekingen tavri ile kendi özgeçmisini

ali rken bizlere örnek olacak karakterde duyarli bir

mimar portresi olusturdu.

Kendi evinden deiay-Gönye/i

C/up Laphethos-Lapta

(10',1//\" i ,I/o/n/) 'I SUlIlJJii-LeJkusa

Osman Lama Ed-Gazi MaKiisa
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GIRNE BEYAZ BÖLGE EMIRNAMESI VE GETIRDIKLERI
Girne Koruma Çevre Plani halkin katilimi toplantisinda
ve Odamizla Sehir Plancilari Odasinin birlikte düzenle
dikleri sohbet toplantisinda plan üzerindeki görüslerimiz
yetkililere bildirilmisti.
BÜtoplantllarda plan ile ilgili olarak:
"imar plani hazirlamadan çevre planinin hazirlanmamasi
gerekliligi ve konunun hukuksal yönüyle çözüme
kavusturulmasi gerekliligi" konusundaki temel görüsümüz
ortayakonmustur.Ayrica planin detayi ile ilgili görüslerimiz
de belirtilmistir
Söz konusu toplantilarda ortaya çikan görüsler üzerine
planlama makami Girne'nin Beyaz Bölgesi için de
çalismalara baslamistir.
Çalismalar sonuçlandirillncaya kadar geçecek süre içeri
sinde Girne Beyaz Bölge Emirnamesini yayinlanmistir.
3 Nisan 1992tarihindeyayi nlanipyürürlüge giren 33 sayili
Resmi Gazetede yer alan Emirname:
Sayi: 150

iMARYASASi
(55/1989 Sayili Yasa)

Madde 11 {4} ve 11 {5}{B}, 23 {2} Altinda Emirname

iskan Bakani ve Planlama Makami, imar Yasasi'nin
14{4} ve 11 {5} {B} ve 32 {2} maddelerinin kendilerine
verdigi yetkiyi kullanarak asagidaki Emirnameyi yapar.

i. KisiM
BASLANGiÇ KURALLARi

Kisa 1. Bu Emirname "1992 Girne Beyaz Bölge
Isim {Ön imar Siniri ve Bu Alan içerisinde Uygula

nacak Geçici Kurallar ve Kosullari}
Emirnamesi" olarak isimlendirilir.

Tanimlar 2. Bu Emirnamede metin baska türlü
R.G. gerektirmedikçe "Beyaz Bölge" Girne Eski
~1~~:5Rum Belediye sinirlarini içeren ve Yollar ve
Ek III Binalar Düzenleme Tüzügü'nün 6(6} mad
Sayi 104 desi altindaki bildiri kurallarinin uygulandigi

alani anlatir.

"Bos Arsa" Bu Emirname amaçlari
bakimindan içerisinde herhangi biryapi bina
veya insaat bulunmayan arsa ve arazileri
anlatir.

"Esas Yasa" imar Yasasi'ni anlatir.

"Gelisme" Esas Yasa'nin 16. maddesinde
belirtilen her türlü faaliyeti anlatir.

"Kullanim Degisikligi" Bu Emirname amaçlari
bakimindan bu Emirnamenin yürürlüge girdigi
tarihte herhangi bina ve/veya isyerindeki yasal
kullanim seklinin, bu Emirname kurallarina
göre degistirilmesini anlatir.

"Ön imar Siniri" Bu Emirname amaçlari
bakimindan, bu Emirnamenin 3. maddesi
nin{1}. fikrasindabelirtilen ve Esas Yasa'nin
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11 {4} mddesi kurallari uyarinca çizilen siniri
anlatir.

"Planlama Makami" Esas Yasa'nin 17.
maddesinde belirtilen makami anlatir.

"Planlama Onayi" Esas Yasa'nin 2. mad
desinde belirtilen tanimi anlatir.

"Reklam" Reklamlarin Teshiri {Denetim}
Yasasi'nin 2. maddesinde belirtilen tanimi
anlatir.

"Sanayi" Bu Emirname amaçlari
bakimindan, çamasirhane, dökümhane, her
hangi bir üretim için fabrika, içine esya koymak
için ambar ve diger baska benzeri faaliyet için
her türlü binanin yapimi ve bu amaçlarla
herhangi bir binanin ve/veya arsanin veya
arazinin kullanimini anlatir.

"Tadilat" baska herhangi bir yasadaki ve
Tüzük'teki tanima bakilmaksizin bu Emirname

amaçlari bakimindan, bu Emirnamenin, 6.
maddesinin, {1} ve {2}. fikrasinda belirtilen
kosullarla, bir binada yapilan tamirat ve/veya
yapisal degisikligi anlatir.

"Ticari Kullanimlar" Baska herhangi bir
Yasadaki ve Tüzükteki tanima bakilmaksizin,
bu Emirname amaçlari bakimindan, binanin
alim, satim yapmak, hizmet üretmek, sun
mak, satmak amaci ile, dükkan ve/veya ofis
olarak kullanilmasini anlatir.

"Toplam insaat Alani" arsa üzerinde
yapilabilecek toplam insaat alanini anlatir.
Arsa disindaki arazilerde ise, gerekli yesil
alan ve yollar hariç, geriye kalan alan üzerin
den hesaplanir.

"Turizm Kullanimi" Esas Yasa'nin 2. mad
desinde belirtilen "Turizm Konaklama Tesisi"ni
anlatir.

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

"Yesil Alan" bu Emirname amaçlari
bakimindan, insanlarin, dinlenmesine,
gezmesine, eglenmesine, çocuklarin
oynamasina ayrilan ve bu amaçlarla Planlama
Makami taarfindan belirlenecek kosullarla,
düzenlenebilen park vb alanlari anlatir.

Amaç 3. Bu Emirnamenin amaci, 55/89 sayili
imar Yasasi'nin 10. maddesi uyarinca
hazirlanmakta olan "Girne Koruma Çevre
Plani" ile 11 {5} maddesi uyarinca,



Ön
Imar
Siniri
ve

Bölgeler

hazirlanmakta olan "Beyaz Bölge Gelisme ve
Kurallari Emirnamesi'nin yürürlüge girmesine
kadar geçecek süre içerisinde, kamu yarari
için;

a) Girne'yi bozmakta olan yogun yapilas-
mayi ve bloklasmayi durdurmak;

b) Yesillik alanlarin, estetik degerlerin yok
olmasini önlemek;

c) Korunmasi gereken binalarin
bozulmasini önlemek;

d) Uygunsuz yapilasmayi önlemek;
e) Genelolarak planlama kararlarinin, mey

dana gelebilecek degismelerden dolayi
geçersiz hale gelmesini engellemek.

f) Degismeler ve planlama öncesi ve
planlama sonrasi gelismelere uygula
nacak kurallardan dogabilecek farklilik
lari önlemek; ve

g) Yukarida belirtilenleri saglamak için,
"Gelismeleri" denetlemektir.

4. (1) Planlama Makami tarafindan, Beyaz
Bölge diye anilan Eski Girne Rum
Belediye sinirlarini içeren ve asagidaki
(3). fikrada belirtilen haritalarda göste
rilen alanda bu alani çevreleyen bir
"Ön imar Siniri" çizilir.

(2)Yukaridaki (1). fikra uyarinca çizilen
ön imar siniri içerisinde yapilabilecek

gelismeler ile ilgili olarak uygulanacak
kosul ve kurallar bakim indan, bu
Emirname uyarinca A, B, C, D, E, F
olarak isimlendirilen, farkli bölgeler be
lirlenir.

(3) Bu Emirname ile belirlenen ön imar
siniri ile bu sinir içerisindeki bölge
leri gösteren ve Planlama Makami
tarafindan imzali ve mühürlü haritalar,
çalisma saatleri içerisinde, Girne Bele
diyesi ve Sehir Planlama Dairesi'nden
ilgilenenlerin incelenmesine açik bu
lundurulur.

II. KiSiM

A, B, C, D, E, F Bölgelerinde Yapilabilecek
"Gelismeler" ve iigili Kurallar ve Kosullar

Bakim 5. (1) A ve B bölgelerinde mevcut tüm bi
Onarim nalarda, mevcut malzeme kullanilarak

veya mevcut orijinal malzemenin sekil,
ebat ve cinsine uygun olarak
yapmak kosulu ile;
(a) çati aktarma,
(b) Boya badana,
(c) Dösemenin iyilestirilmesi ve

saglamlastirilmasi,
(d) Kapi ve pencerelerinini iyilestirilmesi,
(e) Genelolarak binanin saglamlastiril

masi, iyilestirilmesi; ve

nllLn n
- BU KI8RIS l(ARAS' Mf?
- Hb(IR! GIRNf:.Ni N 8~YA1.J.iI ••
- OVLeys E' YuZ I{.AQAS' .

Karikatür: Serhan GAZiOGLU
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(f) Benzeri,
binanin özelligini, degistirmeyecek se
kilde binalarda bakim onarim

yapilabilir.
Tadilat 6. (1) A ve B Bölgelerinde, binaya kat ekle

meden dis görünümünü degistirmeden,
mevcut binanin arsaya oranini aktar
madan, bir binayi mevcudundan fazla
bagimsiz birime bölmeden ve her
halükarda kullanim degisikligine bagli
olmaksizin tadilat yapilabilir.

(2) C, D, E ve F bölgelerinde, her türlü,
tadilat yapilabilir. Ancak but adilat kat
sayisini ve/veya yapi-arsa oranini
artirmayacak sekilde yapilabilir.

Kullanim 7. (1) A ve B bölgelerinde, sanayi, atölye,
De~ tamir garaji, pansiyon, depolama,

ticaret, artiklarin depolanmasi amaci
ile arazi veya arasnin kullanilmasi vb
kullanimlar disindaki kullanim degisikligi
yapilabilir.

(2) C bölgesinde sanayi, atölye, depolama
tamir garaji, tersane, ticaret, artiklarin
depolanmasi amaci ile arazi veya
arsanin kullanilmasi vb kullanim

disindaki kullanim degisikligi yapilabilir.
(3) D bölgesi ve E ile F bölgesinin haritada

gösterilen tarali alanlarinda, sanayi,
atölye, depolama, tamir garaji, artiklarin
depolanmasi amaci ile arazi veya
arsanin kullanilmasi vb kullanim

disindaki kulla.nim degisikligi yapilabilir.
(4) E ve F bölgelerinde, Yukaridaki (3).

fikrada belirtilen alanlar hariç, sanayi,
atölye, depolama, tamir garaji, ticari
kullanimlar, artiklarin depolanmasi
amaci ile arazi ve arsanin kullanilmasi

vb kullanim disindaki kullanim degisikligi
yapilabilir.

Yeni 8. (1)A ve B bölgelerinde, bu Emirnamenin
Insaat yürürlüge girdigi tarihten önce bos olan

arsalar üzerinde asagidaki fi kralarda be
lirtilen kosullara uygun olarak yeni insaat
yapilabilir.

(2)Yukaridaki (l). fikrada belirtilen A ve B
bölgelerinde yeni insaat;
(a)Yapi arsa orani, A bölgesinde O,75'i,

B bölgesinde O,50'yi asmamasi, kat
sayisinin her iki bölgede de, 2 kati
geçmemesi ve.

(b) Kullanim amacinin A bölgesinde konut,
eglence, B bölgesinde konut olmasi ve

(c) Yukarida belirtilen kosullardan baska,
Planlama Makami 'nin, bina yüksekligi,
bina cephe genislik, bina cephe özelligi,
görünümü, malzeme ve uygun görecegi
diger kosullara uygun olmasi kosulu ile
yapilabilir.
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Yesil
Alan

Amaçli
Çevre
Düzenle
mesi

Altyapi
Isleri

Bölme ve
(frazlar

41/77

5/81
27/82

23185

3/88

12189

(3) C bölgesinin 4. maddede belirtilen ha
ritada gösterilen tarali alanlari nda, bu
Emirnamenin yürürlüge girmesinden önce
bos olan arsalar vearaziler üzerinde top
lam insaat alaninin O,50'yi, bina kat
sayisinin 2'yi asmamasi kosullari ile,
Planlama Makami'nin uygun görecegi diger
baska kosullara uygun olarak, tarimsal
kullanim, sanayi depolama, tersane, tamir
garaji, ticari kullanimlar vb kullanimlar
diSindaki kullani mi n amaci ile yeni insaat
yapilabilir.

(4) D bölgesinde, bu Emirnamenin yürürlüge
girmesinden önce, bos olan arsa ve ara
ziler üzerinde, yapi arsa oraninin O,50'yi
asmamasi, bina kat sayisinin 2'yi geçme
mesi kosullari ile Planlama Makami'nin
uygun görecegidiger baska kosullarauygun
olarak, sanayi depolama, tamir garaji,
turizm kullanim amaci disindaki kullanim
amaci ile yeni insaat yapilabilir.

(5) E ve F bölgelerinin 4. maddede belirtilen
haritada gösterilen tarali alanlarinda, bu
Emirnamenin yürürlüge girmesinden önce
bos olan arsalar ve araziler üzerinde, bina
kat sayisinin 2'yi geçmemesi, yapi-arsa
oraninin, O,SO'yiasmamasi kosullari ile,
Planlama Makami'nin uygun görecegi diger
baska kosullara uygun olarak, tarimsal,
kullanim, sanayi, atölye, depolama, tamir
garaji vb kullanimlar disindaki kullanim
amaci ile yeni insaat yapilabilir.

(6) E ve F bölgelerinde, yukaridaki (5). fikrada
belirtilen tarali alanlar hariç bu Emirname
nin yürürlüge girmesinden önce bos olan
arsa ve araziler üzerinde bina kat sayisinin
2'yi yapi arsa oraninin O,50'yi asmamasi
kosullari ile Planlama Makaml'nin uygun
görecegi diger baska kosullara uygun ola
rak sanayi atölye, depolama, ticari
kullanimlar disindaki kullanim araci ile
insaat yapilabilir.

9. 4. maddede belirtilen haritada gösterilen C
bölgesinde, yukaridaki 8. maddenin (3). fikra
si nda belirtilen tarali alanlari hariç, yesil alan
kullanim amaci ile, Planlama Makami'nin uygun
ve gerekli görecegi kosullarla çevre düzenle
mesi yapilabilir. Bu kosullari belirlenirken, Plan
lama Makami ilgili kuruluslardan görüs alabilir.
10. (1)A ve B bölgelerinde genel asvaltlama

hariç, elektrik, su, telefon, kanalizasyon
vb alt yapi çalismalari ve iyilestirme isleri
yapilabilir.

(2) C, D, E ve F bölgelerinde her türlü altyapi
isleri yapilabilir.

11. (1)Esdeger Mal Yasasi Kurallari uyari nca
yürütülmekte olan ifraz islemleri, A ve B
bölgelerindebinanin özelligini,bütünlügünü,
etkilemeyecek, bozmayacak sekilde, yol
çekilisieri dikkate alinmaksizin, yapila.bilir.

(2) C, D, E ve F bölgelerinde Esdeger Ifraz



EMiRNAMENiN GETiRDiKLERi
1992 Girne Beyaz Bölge Emirnamesi ile ilgili olarak

Adarniz ve Sehir Plancilari Odasi 30 Nisan 1992tarihinde.

Planlama 15. (1) Bu Emirnamenin yürürlüge girdigi tarihten
Onayi . itibaren belirtilen bölgelerde yapilabilecek

~zanilmi§ gelisme olarak tanimlanan her türlü faaliyet,
Haklar planlama onayina baglidir.

(2) Bu Emirnamenin yürürlüge giris tarihinden

önce herhangi bir sekilde bir baska Yasa
ve Tüzüge göre izni alinmis ve;
(a) Bu Emirnamenin yürürlüge girdigi tarih-

ten sonraki 2 ay içerisinde, baslanmamis
ancak izni yenilenmis veya,

(b) Bu Emirnamenin yürürlüge girdigi
tarihten sonraki 2 ay içerisinde, hali
hazirda baslamis,

gelismeyle ilgili olarak daha önce izni alan
ve/veya yenileyen kisinin Planlama
Makamina Planlama onayi için basvurmasi
halinde bu gelisme engellenemez.

(3) Bu Emirnamenin yürürlüge giris tarihinden
önce herhangi bir yasa altinda herhangi
bir gelisme için izin almak üzere yetkili
makamlara yapilan ve henüz islemleri
sonuçlandirilip izin verilmemis basvurular
da Planlama Onayina baglidir.

Yürür 16. Bu Emirnamenin yürürlüge girmesi ile 1992
lüklen Girne Koruma Alanlari (Ön imar Siniri ve bu
kaldirma i ... d i kG' . K iR.G.21 a an içerisin e uygu anaca eçici osu ve
3.3.1992 Kurallar) Geçis Süresi Emirnamesi1 yürürlükten
EK II kalkar.
Sayi 102

•

Reklam
lar
FasiISO

Agaçlar
Ilgili
Ko§ul

Yollar
ve
Binalar
dii:zml:me

Tüzügü
Altindaki
Bildiri
R.G.

Sayi 19
5.3.1985
Ek III

Sayi
104

Yürür

lüge

Giri§

islemleri yürürlükteki mevzuata göre yapilir.

12. Bu Emirname amaçlari uyarinca, belirtilen
tüm bölgelerde reklamlar ile ilgili olarak, Fasii
50 Reklamlar Yasasi kurallari uygulanir.
13.(1) Bu Emirname amaçlari bakimindan,

mevcut agaçlar kesilemez. Ancak tehlikeli
ve/veya gelismeyi tamamen engelleyici
olduguna iliskin basvuruda bulunulmasi
ve bunun Orman Dairesi ve Planlama

Makami tarafindan, dogrulugunun belirlen
mesi halinde, agaç kesilebilir.

(2) Planlama Makami kesilen agaçlarin yeri-
ne baska agaç ekilmesini isteyebilir.

14. Yollar ve Binalar Düzenleme Tüzügünün
6.(6) maddesi altindaki Bildiri kurallari, bu
emirname ile belirlenen ön imarsiniri içerisinde
uygulanmaz.

17. Bu Emirname, Resmi Gazete'de yayinlandigi
tarihten itibaren yürürlüge girer.

KTMMOB Lokalinde Sehir Planlama Dairesi yetkililerinin
deyer aldigi Mimar, insaat MühendisiveSehir Plancilarina
yönelik bir toplanti düzenlemistir.

Bu toplanti ni n amaci Girne Beyaz Bölgenin yapilasma
kural ve kosullarinin belirlenmesinde Mimar, insaat
Mühendisi ve Sehir Plancilarini n görüs ve önerilerinin sap
tanitiasi ve bunlarin Sehir Planlama Dairesine aktarilmasina
yönelikti.

30 Nisan 92 tarihinde Girne Beyaz Bölge ile ilgili olarak
yapilan toplanti da üyelerce ortaya konan öneriler:

Nol: Bu öneriler toplantiya katilip görüslerini ortaya
koyan görüs sahiplerine aittir. Ortak ve sayisal görüs
olarak belirlenmemistir. Sözkonusu öneriler sadece çesitlilik
sirslandan tümü verilmis olup adamizin görüsü degildir.

- Tüm beyaz bölgenin dört kata kadar yapilasmasi na
olanak verilmesi.

- Emirnamenin yürürlükte oldugu süre içerisinde sorunlu
olmayan yerlere insaat izni verilmesi.

- Beyaz Bölgede yüksekliklerin bir an önce belirlen
mesi.

- GenelAlarak Girne bölgesi için yaygi n yapilasmani n
önlenmesi.

- Hukuksal sorunlar çözümlenmeli ve muktesep haklar
korunmali.

- 1983-1984 yili nda Girne için çalismasi yapilan imar
Planinin uygulamaya konulmasi.

- Girne Beyaz bölge için uygulamaya giren emirnamenin
kaldirilmasi ve daha sonra yapilasma kurallarinin
tarti silmasi.

- Beyaz Bölgenin üç veya dört kata kadar yapilasmasina
izin verilmesi.

- Girne'de i. derecede koruma bölgelerine Turizm
Tesvik Yasasinda yer alan tesviklerin saglanmasi

- Korumada tazminat konusu ele alinmali

- Girne Beyaz Bölge için emirname kaldirilsin ve SPD
tarafindan yapilan çalismalar bir an önce tamamlamsin.

Çarpik kentlesmeye ülkemizde yapilasma Fasii 96
uyarinca olanak saglayan bu yasa "Yollar ve Binalar
Düzenleme Yasasi" ile kentlerimizin dokusu bozulmaktadir.

Yapilasmayi parasal ölçeginde düzenleyen bu yasaile bir
yere varmak mümkün degildir. Her isteyen her istedigi
yerde her istedigi gibi binayi yapabilmekte ve bunun
sonucu çevreye olumsuz zararlar vermektedir.

Bu çarpik yapilasmanin ve denetimsizligin
sorumlulugunun yaygin kamu olarak mimarlara yüklemek
büyük bir haksizliktir.

Yillardir çarpik kentlesmeyi önleyebilmek için imar
planlarinin hazirlanmasini ve uygulamaya konmasini
israrla talep eden odamiz bugün Planlama Makaminca
Girne için hazirlanan "Çevre Koruma Plani" ve "Beyaz
Bölge Gelisme ve Kurallarinin belirlenme çabalarini
desteklemektedir.

3 Nisan 1992 tarihinde yürürlüge konan "Beyaz Bölge
Emirnamesi" ile ortaya çikan sorunlar hukuksal bQZda .
çözümlenmeli ve kazanilmis haklar göz önüne alinmalidir,

Geçis süresini mümkün oldugunca ve bir an önce
"Beyaz Bölge Gelisme Kurallari" açiklanmalidir.

Bu açiklamada halkin, mesleki"örgütlerin görüs ve
önerileri dikkate alinarak yapilmalidir.

PlanlamaMakami sadece Girne Beyaz Bölgesi için 
degil Girne bölgesinin tümünü kapsayacçik lJir plani ive
dilikle hazirlamalid.ir.
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Mimar Ezcan ÖZSOY

Degerli Okurlar,
Bu ay sayfala"mizi genç bir

kadro ile olusturduk. Mimarca'nm
artik dinamik bir yapiya sahip
olacak ve izleyen sayilarda daha
dabegenikazanacagiümidindeyiz.

Helekatilim veyapici elestiriler
gelirse. Bu ay gelen iki mektuba
bir göz atacak olursak biri sizlere
biri bizlerebazImesajlar vermekte:

8 Nisan, 1992
Mimarca

Yazi isleri Sorumlusu
Mimarlar Odasi

Lefkosa

Efendim,
insaat sektöründeki malum hare

ketlilik nedeniyle ortaya çikan bir
sorunu dikkatinize getirmek is
tiyorum.

Ben Gönyeli sakiniyim ve
insaatlardan etrafa saçilan çimento
torbasi ve sair naylon torbalarin
meydana getirdigi çevre kirlen
mesinden son derece de rahatasiz
olmaktayim.

Bizzat insatlarda çalisan isçilerle
konusarak etrafi kirletmemelerini,
gerekirse bosalan çimento
torbalarini rüzgar alip dagitmadan
yakabileceklerini söyledim.
Birçoklari olumlu karsiladi. Ancak
ben münferiden bu isin üstesin
den tabii ki gelemem. Düsündüm
ki insaatlari kontrol eden mimar
arkadaslarim iz bu konuya egilir ve
gerekli hassasiyeti gösterirlerse,
çok daha etkili olacak ve çok daha
temiz bir çevreye kavusmus
olacagiz.

Bir diger konu da insaat plan ve
maketlerinde binalarin önünde

görülen yesilin maalesef kagit veya
pano veya reklam afislerinin üze
rinde kalmasidir. Neticede bu

yerler park yerine dönüsmekte ve
yesilden eser kalmamaktadir.

Biraz daha yesil ve temiz bir
çevre dilegiyle saygilar sunarim.

Beraat Mustafaoglu
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Mimarca Yayin Kuruluna,
Kisiler arasinda en önemli iletisim

araci olan yayincilik, dünyadaki
en yeni teknolojik gelismelerle
kisilere sunulmaktadir.

Okuma aliskanliginin düsük
oldugu ülkemizde, düsüncelerimizi
kisilere aktarmakta zorlaniriz. Böy
le bir ülkede dergimizi okunur kil
mak, bizim en önemli görevimiz
olmalidir. Görsel objelerle sayfa
larimizi canlandirmak gereklidir.
Ama nasil? Unutmamak gerekir
ki gözün algilamak istedigi bir
denge, bir düzen vardir. Sayfa
düzeninde, sayfayi olusturan leke
ler sunlardir:

1. Baslik
2. Yazilar

3. Spot
4. Fotograflkarikatür
5. Vinyet
Bunlarin sayfa içerisinde dengeli

bir sekilde yayilmasi gerekmekte
dir. Bugün tüm yayincilik alaninda
ayri bir uzmanlik bölümü olan
sayfa tasarimciligi, yazi hazirla
mak kadar önemlidir. Bilmece gibi
hazirlanmis sayfalar kisileri oku
maktan sogutur. Bir yazinin baslan
giç ve bitisi kolayca görülemiyorsa,
o yazi okunup okunmama konu
sunda bir endise yasar.

Sayfalarimizin bütünlügünü bo
zan bir diger konu, reklamlar.
Derginin çikmasindaki en büyük
finansmanin reklamlar oldugunun
bilincindeyim. Fakat dergi sayfa
larinin arasinda yeralacak reklam
lar ile dergi sonunda yer alacak
reklamlar arasinda ne gibi büyük
farklilik olacagini düsünemiyorum.
Proje yapan mimarlar zaten bilgi
edinmek için, reklam nerde olursa
olsun, okuyacaktir. Belki de
Mimarca'nin arka sayfalarini,
malzemetanitimi seklinde yapar
sak, reklamlardan da daha çok
yararlanilmasini saglayabiliriz.

Bu baglamda daha güçlü bir
Mimarca ile beraber olmak

ümidiyle ...
Y.Mimar Ugur Dagli

Degerli Okurlar,
Saym Beraat Mustafaoglu'nun

görüslerine katiliyoruz. Ama,
projelerde gösteri/en yesi/
mimarla"mizm duyarliligmi
göstermektedir. Projelendirme
asamasmdan sonra mal sahibi
nin insiyatifi ve denetimlerin
yetersizligine mahkum olan yesil
için bu iki önemli unsurda halka
duyarlilik kazandlfmalwiz.

Saym Ugur Dagli'nm önerileri
ise gerçekten Mimarca'ya yapici
katki koya caktif. Bizler bu
uyan/a"nI dikkate aldik. Hede
fimiz. "Daha güçlü bir MiMARCA
Öneri/erinden biri olan reklam
la" mümkün oldugu kadar konu
sonla"na atmaya çalisacagiz.
Reklamla" en arkaya slfalamak
ticari firmalarm tercihi
olmamaktad". Bu belirtmek
isteriz. Yazilar arasmda spot
cümleleri de olusturmayi hedef
lemekteyiz.

Gelelim birçok üyemizden ve
duyarli vatandaslardan gelen
uyanlarla yetkililere
yapacagimiz çag"lara:

Saym Yetkililer,
DEMiRHAN TREN

iSTASYONU'NA NE OLDU?
Tasla"nI tek tek sö ktün üz,
numaralayip kamyonlara yükle
diniz, götürüp hüryaa
döktünüz ... Bu güzelim tarihi
binayi yeniden insa etmek için
vaadlerinizi yerine getirmenizi
dört gözle bekliyoruz.

. Sayin Okurlar,
Yetkililere duyurmak

istediginiz mesajlarinizi ve
dikkat çekmek istediginiz

ilginç yazi ve fotograflari bize
gönderiniz.

Adresimiz, MiMARCA
P.K.271 LEFKOSA

TEL: 71677-74925 FAX: 85151
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Fotograf Ezcan ÖZSOY

.
BELEDIYELER.
DAIRE OLMUS!

.
BIR ZAMANLAR

BAS PINARDi. ..
GÖLGESiNDE
OTURDUGUMUZ.
BIR DE ÇiNAR
VARDI ...
NE PiNAR KALDi ...

NE DE ÇiNAR ...

Fotograffar: Pmar ULUÇA Y

Yeni düzenlenen

kavsaklarda
daha önceleri baslari
epeyagriyan
belediye yetkililerinin
yap-boidan kurtulmak
için en son taktikleri:
BORDÜR SiRALAMA

MiMARCA -17



i·..· ~~ W •• w ••• W w ••••~ •••• W .~, ...••• ~ •••.• ··.·.~w .••..•.•.•.•..•••..•.•••••••...•••••••••••• ,Mim~S~han~OGLU 1._
"içiNizDEN BiR DiLEK TUTUN, BE ÇOCUKLAR"

Bahaiin mUjjeclleli baslik li yazidan etkilenerek Onder Tascio~/u tarafindan 20 Mart 1992 tarihinde çekilen fotograf.

Ka"katurcu/er Derneginin davet/isi olarak Kuzey'e geçen Rum vatandaslara
geleneksel Lefkosa turunda açiklamalarda bulunurken..

"içinizden bir dilek tutun, be çocuklar;
ben tutturn," demisti kayan bir yildizi
gördügümüz an. Ortak dostumuz
Önder Tascioglu'nu ziyaretten
dönerken otomobili su kaynattigi için
Girne Bogaz. bölgesinde yanilmiyor
sam. Dördüncü kez zorunlu durus yapip
beklerken görmüstük, Omorfo
semalarindan atmosfere girip yanarak
kaybolan meteoru. Bu konusma o te
dirgin havaya bir soluk getirmisti.

Yillar önce ayni zamanda o dönem
çizeri oldugum Yenidüzen gazetesin
de Hüseyin Sencer isimli bir yazarin
Kibris tarihi ve çevre konularinda
yazdiklari dikkatimi çekmekle kal
mamis, gerek seçilen konular gerek
uslup ve gerekse yazarin subjektif
yaklasimlari bende öyle hayranlik
uyandirmisti ki HüseyinSencer'in kim
oldugunu ögrenmek ve onu tani mak
için sabirsiz bir arayis içine girdim.
Matbaada yaptigim ilk sorusturmada
"kisi tani nmak istemiyor", denmesine
karsin gerekçelere dayali israrim üze
rine Hasan Erçakica arkadasim
Hüseyin Sencer'in aslinda Dt. Hasmet
M. Gürkan oldugunu, kendince bazi
çekinceleri oldugu için ikinci bir ad
kullanmayi yegledigini söyledi.
Yazdiklari kimseyi incitecek seyler
degildi; neden gizlensindi ki! Bu kez
de bu denli duyarli, kültür birikimi
olan, gözlemci ve edip kisinin nasil biri
oldugunu arastirmaya koyuldum. Bu
kadar merak niye? Degil mi? Hasmet
beyin yazdiklari, düsündükleri, öner
ileri, yaklasimlari kendi düsünce ve
ilgi alanlarima o denli yakindi ki onu
okurken sanki yazilanlarla bütünlesip
kendimden geçiyordum. Yurdumuzu
tarihi, dogasi, insanlari ve kültürü ile
seven tüm Kibrislilarin ayni seyleri
duyumsadigimdan süphem yoktur.

Bir süre Ortak Vize Bürosunda

birlikte çalistigimiz Sabahattin ismail
arkadastan Hasmet Bey hakkinda daha
fazla bilgi edinme olanagi buldum.
Onun, ülkemizde demokrasi ve baris
için arkad~si Ayhan Hikmet'le birlikte
zorbaliga karsi mücadele verirken hun
harca katledilen Ahmet M. Gürkan', n

kardesi olmasini, cinayet olaylarinin
ardi ndan kendisinin de siddet ve
baskilara maruz kalmis olmasini
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ögrenmem henüz tanimadigim bu
adama saygi ve begenimi arti rirken,
kendini gizleme nedenlerini de
kavramaya basladim. Ancak geçen
zaman içinde bu kendini gizleme
tavrinin sirf korkuya dayanmadigini,
onun sade ve mütevazi kisiligi ile de
ilgili oldugunu gözlemledim. Öte yan
dan esimin ailesinden Hasmet Beyle
çocukluk yillarina dayanan
tanisikliklarini, Templosta yillardir bos
duran ve sanki köyün simgesi haline
gelmis, gotik kemerli ilgi çekici evin,
Hasmet beylere ait oldugunu ögrenince,
Templosa olan sevgimden dolayi ortak
degerlerimizin daha çok oldugu
yargisina vardim.

Sabahattin kanali ile randevu ali p,
birgün o zamanlar klinik ve ev olarak
kullandigi, Girne kapisindki ilginç evin
kapisini çaldim. Kapiyi Hasmet Bey
açti; onu ilk kez görüyordum. Dogrusu
kafamda olusturdugum tiplerneye hiç
uymuyordu. Olgun, çekingen, sanki
her an bir yere yetisecek gibi tedirgin,
kisa kisa konusan ancak son derece
kibar birisi vardi karsimda. ilk anda
varligimdan tedirgin oldugu hissine
kapildim. Yazilarini çok begendigimi,
toplumun bu tür yazarlara hasret
oldugunu belirtip yazilarina katkida
bulunabilecek desenleri çizebilecegimi
belirttim. Utangaç ancak memnun bir
gülümseme ile tesekkür etti. Ardan
ayrilirken, önerime olumlu baktigi
ancak kuskulu oldugu yargisina vardim
ve kendi adi ma biraz üzüldüm. Ancak
bir hafta kadar sonra beni aradi ve

Viktorya Sokagi ve Baf Kapisi bölge
sinde bulunan bazi eski ve tarihi yapilar
hakkinda yazi hazirlamak istedigini
ancak askeri bölgede kalan kisimlariin
sorun oldugunu söyledi. Bölgede
gözlem yapmak için izin istemekten
çekiniyordu. Belirledigimiz bir günde
bölgeye gidip fotograflarinin çekil
mesini istedigi binalari bana gösterdi.
Kendi adima hazirladigim bir dikeçe
ile yaklasik bir ay kadar sonra asker
refakatinde Latin Kilisesi bahçesine
kadar giderek gerekli fotograflari
çektim. istegi üzerine, Hasmet Beyin
bilgisinde olmak üzere yaziyi bas
mayi deruhte eden Hürrem Tolga'ya
negatifleri verdim. Ancak ne yazi kitap
olup basilabiidi ne de negatifler fotog
raf olup elimize ulasti.

Daha sonra baska kaynaklar
araciligi ile Hasmet beyin kitaplari
basildi. Çesitli gazetelerde mahalle
leri yayi mlanmayi devam etti.
Kitaplarinin tümünü, mahallelerini ise

Camiden

aynIdiktali

sonra Lefkosa
sokaklannda

son yolculuk ...

Lefkosa'nm
ikiz kenti

PALMANOVA
konferansi

katildigi son

etkinligimizdi.

Hizber

Hikmetagalar

Selimiye
Camiinde

HasmetM.
Gürkan'm

hakkinda

hepimizce de
sonkez

olmayacak

konusmayi

yaparken

Büyük Han önünde ...

Fotograflar:
Serhan GAZiOGLU
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Fotograf/ar: Serhan GAZiOGlU

al oku", demisti. Bu son görüsmemiz
ve son konusmamiz oldu. Gazeteyi
onun ölüm günü olan Cumartesi günü
alip okuyabildim. Samla iliskili maka
lesinden çok Baharin Müjdecileri
baslikli yazisi yalniz beni degil, tüm
okurlarin da tarifi olanaksiz bir etki

birakmistir. Bu yazi onun yasam felse
fesinin bir özetidir.

Evet, Hasmet M. Gürkan
dünyamizdan bir yildiz gibi isik saçarak
gelip geçmistir; ancak o yurdumuzun
gögünde, denizinde, tasinda,
topraginda, agacinda ve en önemlisi
uslarimizda kutup yildizi gibi parIa
maya hep devam edecektir.

Sarayönü

kaldim. Sur içinde eski bir evalip
mimari ofis yapma fikrinin gelismesi
Hasmet beyin bana asiladigi Lefkosa
sevgisindendir.

Son olarak KTMMOB Lokalinde

gerçeklestirilen Güney Kibris'tan ge
len italyan Profösörün Plamanova ile
Lefkosa kent planlarinin ortak yanlari,
konulu konferansta bulustuk. Hasta
yatagindan kalkip gelmisti. "Burada
anlatilanlarda iki sehir arasindaki tek
benzerlik ayni mimarin elinden çikma
burçlardadir; oysa Lefkosa'yi geçmiste
hep Sam sehrine benzettiler. Bu konuya
kitabi mda da yer vermistim Cuma gün
Yenidüzende yine ayni konuyu isledim,

büyük bir kismini sakladim.
Sonraki yillarda, mimar-isveren

iliskisi yani nda aile dostlugumuz da
gelisti.

Lefkosa'da yeni kesfettigi yerlerden
yikilmak ya da yok olmak üzere olan
yapiiardan beni haberdar eder, gidip
görmemi isterdi. Bazen birlikte yaya
veya motosikletlerle Lefkosa turlari
yapardik. Yikintilar arasina, dükkan
veya eski evlerin arka avlulari na gire
rek Lüzinyan veya Venedik dönemi
yapilarin kalintilarini yakalardik. Bir
gün motosikletle gidip Avkiranlarin
dükkan duvari üzerinde duran ve kenti

merkezini belgeleyen pirinç levhayi
parlattik. Her gezimizde ya da
bulusmamizda ondan yeni ve ilginç
seyler ögrendim. Kibris tarihine ve
yasam kültürüne ait bilgisine hep hayran

Girne Caddesi
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Yine sabah ve ben yatak
odamdayim ... Yattigim yerden
çevreme baktigimda karsimda bir
duvar, sag yanimda bir duvar,
arkamda bir duvar, tavanda bir
baska duvaroldugunu görüyorum.
Beni tasiyan dösemeyi pek iyi
göremiyorum ama biliyorum o da
bir baska duvar. Sol yanimda
pencere ve camlarin önünde
perde... Bu yüzden disarisini
göremiyorum. Disarisi da beni
göremiyor. Duvarlariyla,tavaniyla,
dösemesiyle, kapisiyla, pencere
siyle, halisi ve öteki esyalariyla
bir oda. Bütün ögeleriyle beni
kucaklayan bu odanin içindeyim.
Birdenbire bu odanin mimari bir
yapit oldugunu düsünüyorum.
Mimari bir mekan içindeyim. Hare
kete geçtigim anda yine degisen
birsey yok... Evin neresinde olur
sam olayim, evinizin neresinde
oturursaniz oturun, neresinde
yürürsenizyürüyün,hep mimarligin
koynundayiz. Su yeryüzünde
böylesine içiçe oldugumuz, bizi
böylesine kucaklayan, mimarlik
disinda baska çok az sey vardir ...

PEKi EviN DISARisi

Kendimizi evden disari atinca
da degisen bir seyolmadigini
farkediyoruz. Sokagimiz, apart
manlar, evler, agaçlar, parklarla
etrafimizi çeviriyor. Demek ki
gerek evde, gerek sokakta olalim,
hep mimarligi yasiyoruz ...

Bir kent yasantisindan
uzaklasip, içimizden dogaya git
mek geçiyor... insan doga deyin
ce, kirsal yerlesmeleri animsiyor.
Ve kentten çekip giderse, bir köye
yerlesirse,su "betonyiginlarindan"
kurtuluvereceginiyani mimarliktan
uzaklasacagini saniyor ...
(Maalesef, son zamanlarda
"mimari" ile "beton yigini" kelime
leri ayni anlamda kullanilmaktadir).
Fakat mimarliktankurtulmaumudu

besleyenler büyük bir yanilgi içine
düsecekler. Çünkü dünyanin en
büyük kenti de, dünyanin en küçük
köyü de, mimarligintakendisidir ...

DOGA YI SEKiLLENDiREN
MiMARi

Minikbirsahilköyüne,mimarligin
girmesiyle, çevresindeki sahil
köylerindenayrilir. Saatlerdirvahsi
bir doganin içinde yürüyorsunuz.
Havada alabildiginesicak ve kuru.
Sonrabirde asagiyabakiyorsunuz,
masmavi bir deniz, yemyesil bir
bitki örtüsü ve altlari bembeyaz,
çatisi kipkirmizi evleriyle küçük
mü küçükbir köy. Nasil birduyguya
kapilirsiniz? "iste doga!" diye mi,
yoksa "iste mimarliki" diye
bag irirsiniz ... Saatlerdir
yürüdügünüz yoldaki çalilar,
dikenler, agaçlar, tepenizdeki
günes, doga degil miydi? Ben iste
mimarlik diye bagirmak isterim.

Artik dogayi da bir mimarlik
yapiti olarak görmek istiyorum.
Evethaydibakalim,o minikköyden
disari çikin. Birer mimari yapit
olan köyevlerini, köy kahve/erini,

köy meydaninda birakip açilin,
dogaya, kirlara, ovalara,yaylalara.
insan yapisi mimarliktan kur
tulunuz... Simdi dogal bir mimarlik
içindesiniz. Bakin su daglarin
çevirdigi yaylaya... Eger geceyi
burada geçirirseniz, sabah
uyandiginizda, benim oda da
uyandigim zaman gördüklerime
benzer seyleri göreceksiniz. Sag
yaninizda bir dag, arkanizda bir
dag, sol yaninizda yine bir dag,
karsinizda bir akarsu... Bu dört
öge, dört bir yanimizi, yatak
odamizin dört duvari gibi çevire
cek... Yatak odamizin dösemesi
toprak, tavani gökyüzü olacak ve
siz sabahin ilk isiklarinda dogal
bir mimarlik yapiti içinde
uyanacaksiniz ... Denizde yasayip
da denizi bilmeyen baliklar gibi
olmayalim. Mimarligin içinde
yasayip da bunun bilincinde ol
mayan insanlara da benzemiye
lim. Ne zaman nerede yasarsak
yasayalim, ne yaparsak yapalim,
zamanin, mekanin, politikanin,
siirin içinde oldugumuz gibi
mimarligin da içinde oldugumuzu
bilelim, unutmayalim ...
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M.Sc.T.PI Yesim FERiDUN

Dear members,
From this issue onwards,
Mimarca will provide you
summary in English. With this
precis, we aim to appeal to the
readers interested in Mimarca

but are not Turkish speakers.

PRESIDENT'S FOREWORD P.l

The president ofthe Chamber of
Architects Huseyin inan
underlines the significance of the
members contribution and
participation to the administration
of the Chamber and welcomes

all the critiques and comments.
He invites all the members to the
regular meetings held every
monday evening at 7.00 p.m. to
discuss about the Chamber's
issues.

NEWS FROM THE CHAMBER P.P.1-3

Ahmet Y. Bahçeci looks at the
new administration of the
Chamber, reports the results of
the recent architectural concours
and informs about the
conferences and talks which are
going to be held in June.

THIS MONTH'S ISSUE P.P.5-7

The president of the Chamber,
Huseyin inan suggests that the
current problems of the architects
in TRNC could be eased by a
better communication among the
architects. He looks at the

objectives of the new
administrative year:
i. The progress chasing of the
following legislation and
regulation change proposals in
the TRNC:

Minimum wage legislation,
architectural and civil engineering
project legislation, architectural
traineeship regulation.
ii. The improvement of the
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chamber's publications Mimarca
and Mimar.
iii. In addition to the above

objectives he also reports the
following recent events and
activities:
1. The conference and the slide
show by Prof. Niyazi Duman on
timber framed buildings.
2. The open discussion on
architecture and environmental

design for disabled and spastics.
3. The seminar by Turkish
German Association on the water

provision inTRNC; the problems
and the precautions.
4. The international symposium
by Yildiz Üniversity on
architecture in Touristic areas in
mediterranean Countries.
5. The 3rd Five Year

Development Plan meetings.
6. The forum by the Chamber of
Architects on Refuge Regulation
in TRNC.

7. The forum by the Chamber of
Architects on Kyrenia
Environmental Conservation
Plan.
8. The conference and the slide

show by Prof. Gordon J. Alt on
the Ottoman Architecture and

Frank L10ydWright.
9. Various campaigns and pinics.
10. The architectural concours

sponsored by UNHCR

PORTRAITS FROM THE

CHAMBER P.P.8-9

Safiye Ince and Sergül Hamidi
introduce the buildings designed
by Burhan Atun and his approach
to architecture.

THE DISCUSSION OF THIS

MONTH P.P.l()'15

Bylaw at Kyrenia White Zone
was the subject ofthe discussion
held in several meetings

organized by the Chamber. The
regulations covered by this bylaw
and the views of the Chamber

are presented.

WITH THE READERS VIEWPOINTS

AND SNAP SHOTS P.P.16-17

Beraat Mustafaoglu focuses to
the environmental pollution
caused by the construction works
carried out in Gönyeli area. Ugur
Dagli criticises the mise-en-page
of Mimarca.

OBITUARY: HASMET M.
GÜRKAN P.P.l8-20

Serhan Gazioglu writes about
Hasmet M. Gürkan who recently
passed away. He introduces
Hasmet M. Gürkan's books as
well as his personal traits.

ARCHITECTONIC FEELlNGS P.21

Ugur Dagli expresses her
concerns about the misleading
public approach identifying
architecture with concrete

buildings. She argues that the
architecture is in smail towns and
even in nature as well as in

metropolitan cities.

THE STATISTICS P.23

The statistics of recently
approved 129 architectural
projects by the PROJECT
APPROVAL OFFICE are

presented by Emre Günce and
Turgay Salihoglu.

THE CONSTRUCTION MATERIALS

AND LABOUR PRICES P.24

A market research made by
Hasan Yücel and Ekrem

Bodamyalizade on the current
prices of construction materials
and of labour in TRNC is

presented.
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TAKSIMAT DOSYALARI TOPLAMi

DIGER DOSYALAR

Dosya Konusu

Ek In§aat
Tadilat+ Tamirat
Rölöve
Tellerne

Yapildi Projesi

Bina Taksimati
Arazi Taksimati

Parselasyon

YENI INSAAT DOSYALARI TOPlAMi

TAKSIMATLAR

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 Park
Yardimci Bina

Spor Tesisi

NIsAN 1992'de Mimarlar Odasi ve In§aat Mühendisleri Odasi ortak vize bürosunda vizelenmi§ olan
129 adet proje dosyasinin dökümü ve konularina göre dagilimi:

YENI INSAATIAR
Dosya Konusu

1

i

DIGER DOSYALARIN TOPLAMi 27 20.930
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MART 1992'DE MALZEME VE isçiLiKMALiYETLERI
Not: Bu fiyatlar piyasa arastirmasi ile saptanmis olup baglayici degildir.MALZEME

MALIYETIISCILIKMALIYETI
I-Insaat Demiri

1950.-2050.- TL/kg.I-Kalip (Düz)17000.-24000.- TLim2
2-06'lik Insaat Demiri

3300.-3800.- TL/adet
2-Kalip (Düz Merdiven)

35000.-50000.- TL/Basamak
3-Tugla (8,5x19x29)

1350.-1700.- TL/adet

4-Tugla (lOx20x30)

1000.-1100.- TL/adet3-Demir400000.-600000.- TIlfon

5-Kiremit (Düz)

2500.-3200.- TL/adet4-Tugla 700.-ioOO.- TL/Adet
6-Briket (lOx20x40)

950.-TL/adet
5-Briket

900.-1300.- TLiAdet
7-Briket (15x20x40)

1100.-TL/adet

8-Briket (20x20x40)

1200.-TL/adet6-Siva (1 +2+3 El)16000.-24000.- TLim2

9-Dekoratif Blok (13x25x25)

1350.-TL/adet7-Fayans Kaplama16000.-22000.- TLim2
lO-Kireç

11000.-12500.- TL/adet
8-Seramik Kaplama

16000.-22000.- TLim2
ll-Kirma Kum (5mJ)

300000.-350000.- TL/Kamyon
12-Kirma Çakil (5mJ)

300000.-350000.- TL/Kamyon9-Karomozaik Kaplama16000.-22000.- TL/m2

13-Blokaj (Dere)

260000.-290000.- TL/Kamyon io-Düz Isçilik (8 Saat)50000.-70000.- TLiGün
14-Kereste (Romanya)

47000.-47000.- TL/fe
11-Kalfa

65000.-90000.- TL/Gün
15-Kereste (Isveç)

70200.-70200.- TL/fe

16-Kereste (Meranti)

80300.-80300.- TL/fe12-Usta 90000.-160000.- TLiGün

17-Kereste (Mahon)

210000.-210000.- TL/fel3-Çimento Indirme340.-TL/Torba
18-Betonarme (Demirli) 550000.-

650000.- TL/mj
14-Kireç Indirme

200.-TL/Torba
19-Çimento (Kamyon Üstü Lefkosa Teslim)

(BEM-DPÇ)

18900.-TLfforbaIS-Tugla Indirme 43.-TL/Adet

(ÇANAKKALE-NPÇ)

18500.-TLfforba16-Karomozaik Indirme85.-TL/Adet

Ürününüzün Pazarini çogaltmak istiyorsaniz

Sayfalarimiz emrinizde

Reklamlariniz için

Odamizi arayabilirsiniz

Tel: 71677 - 74925
Fax: 85151
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ART DESIGN

Fasarit'in üstünlükleri

Uzun ömürlüdür, 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.
Fasarit püskürtme ile çabuk ve kolay uygulanir
Özel tabanca, malzeme tanki ve hava kom
presöründen meydana gelen Fasarit püskürtme
teçhizat' bir ustanin günde 200·400 mZ uygulama
yapmasini saglar.
Fasarit, kullanima hazirdir
Birteneke (30 kg) Fasarit, takriben yarim ila birkg su
ile inceltilerek kullanilir.

Fasarit uygulamasinda kullanilan malzeme miktari:
FASARIT Dekorat~ püskürtme oo,.a 0.600-1.000 kg!
m'

UYGULAMADA SÜRAT

GERÇEK EKONOMi
UZUN SÜREli KORUMA
KAliCi GÜZELliK

m

•
•
•
•

KKTC BAS BAvii

DIS CEPHELERE ÇAGDAS ÇEHRE

..

ATO KARDESLER
24/1, Nurullah Ataç Sokak - Lefkosa

Tel: 72762 - 72764 Fax: 85784

•

.
ESIM LTD.

RUSTiK (Yeni)
Hertürlü yapi için en ideal dis
cephe kaplamasidir. Hava
sartlari na dayani klidir
Yagmur geçirmez, darbeden
zedelenmez. Dekoratiftir.

Püskürtme veya rulo ile bir
kere uygulanir. üzeri rulo ile
defalarca boyandiginda
rölyef daima ayni kalir.

MACUN

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

yüzeylere çok iyi yapisi r.
Çabuk kurur. Çatlamaz, ka
barmaz. Özel esnek spatula
ilesüratle uygulanmasi isçilik
ve zamandan tasarruf saglar
Dahili ve harici akrilik tip'
vardir.

AKRiLiK

Saf akrilik esasli, mükemmel
bir dis cephe boyasidir. Çok
iyi teneffüs eder, rutubeti
disari atar. isiga ve her türlü
hava sartlarina son derece
dayanklidir. Solmaz izolas
yon görevi yapar. Yapilari en
iyi sekilde korur

PLASTiK

Eski ve yeni yapilarin her
cins iç yüzeylerinde
kullanilan PVA esasli dis

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

Her zevke uygun banyo, tuvalet, lavaba takimlari, yer ve duvar fayanslari ile
hizmetinizd edir ...

f

i"

ESIM LTD.'de Türk ve Italyan mali fayanslara dilediginiz motifi yaptirabilirsiniz.
Sadece size özgü sizin zevkinizin ürünü fayanslar yaratin.

EsiM iNSAAT MALZEMELERi LTD.
85, Mehmet Akif Caddesi, Dereboyu - Lefkosa

Tel: 77391



• "KLiMAOA 1 NUMARA"
ii Pencere Tipi" ve "Split Tipi" Klimalarla

Isitma-Sogutma-Havalandirma - Yüzme Havuzu ve

hertürlü mekanik tesisat konularinda KKTCide en güçlü

kadrosuyla güvenebileceginiz tek isim

ilASEL Engineering Ltd. iidir.

Tcl:(90520)-82904 Fax:(90520)81835 Telex:57363 MAKE TK.

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

O~§§ [s ENGINEERING LTD.

"Pencere Tipi" ve "SpIit Tipi"
Klimada güveneceginiz isim

KULLANAN MÜSTERiLERiMiziN
BAZiLARi

* Olive Tree Tatil Köyü - Çatalköy Girne *DAÜ

Konferans Merkezi - G.Magusa *Club Lapethos

Tatil Köyü - Girne *Celebrity Hotel - Lapta 

Girne *Yellowstone Pringting Ltd. - Lefkosa

*Jasmine Court Apart. Hotel - Girne *Dome

Hotel - Girne *Top Set Bungalows 

Karaoglanoglu-Girne *Sea View Hotel 

G.Magusa *DAÜ Yurt Binalan - G.Magusa *Çetin

Kürsat Evi - Lefkosa *Salamis Bay Hotel 

G.Magusa*MüftüzadeApt Hotel- Girne *ilker

Nevzat Evi - Ozanköy - Girne *MEZ.KOOP

G.Magusa *AIi Demirag & Son s Ltd. - Lefkosa

*Yüksel Ahmet Rasit Ltd. - Lefkosa *Holiday

Apart Hotel - G.Magusa *Acapulco Hotel 

Girne *Salamis Bay Bungalows - G.Magusa

*KKTC Meclis Binasi - Lefkosa *Öney Villa 

Girne *La Residence Restaurant - Lefkosa

•

ART DESIGN

Dizgi-Bask,: DÖRTRENK MATBAACiliK l TO.
Organize Sanayi Bölgesi -lefkosa Tel:74906


