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Geçtigimiz sohbetlerimizde de defalarca gündeme
getirdigimiz gerek mesleki gerekse ekonomik
sorunlarimiz halen yetkililerce bir çözüme
kavusturulmamistir. insaat sektörünün içerisinde
bulundugu sorunlar giderek büyümekte ve bir kaosa
dönüsmektedir. Plansiz, denetimsiz ve kalitesiz
yapilasma zaman zaman yerel basi n ve televizyonda
gündeme gelmektedir. Yetkililer bu sorunlarin
çözümünde yeterli duyarliligi göstermemektedirler.
içisleri Köyisleri ve çevre Bakanligi ve Belediyelerle

yapilan görüsmelerde, insaat sektöründe kalite ve
denetimlerin artirilmasi için:

1- Yetkili makamlarin daha siki denetimlerinin

saglanmasi
2- insaat alanina tabela asma mecburiyetinin

getirilmesi
3- Ruhsatlandirma sürecinin süratlendirilmesi

4- izin veren yetkili makamlarin (Kaymakamliklar,
Belediyeler vb. resmi kurumlarda) Teknik personel
alimi veya artirimina gidilmesi. .. gibi çözüm önerilerimiz
bugüne degin sonuçsuz kalmistir. Yetkililerin bu
sorunlarinin asilmasinda Odamiza düsen her türlü
sorumlulugu üstlenmeye hazir oldugumuzu yineleriz.

1980 yilindan beri yürürlükte bulunan:
"Mimarlik ve insaat Mühendisligi Hizmetleri Asgari

Ücret tarifesi yönetmeligi" günün kosullarindan çok
geride kalmistir. Yapilan yönetmelik degisiklik önerilerimiz

aylardi r Bakanlar Kurulu gündemine girmek için
bekletilmektedir.

Üyelerimizin içinde bulundugu ekonomik zorluklar
her geçen gün artmakta, buna paralelolarak proje
masraflarinin enflasyon oranindaki artisi hakedilen
ücretin alinamamasi gibi sorunlari gündeme

getirmektedir. Bu sorunlar ayni oranda çevre sorunu
yaratip kalitesiz ve denetimsiz yapilarin ortaya
çikmasina neden olmaktadir. Alinan "ücretle" verilen
"hizmetin" dogru orantili oldugunu hatirlatmak isterim.
Üyelerimizin ekonomik sorunlarina katkisini
umdugumuz devlet ve yerel yönetimlerin uygulamada

yerel teknik isgücüne basvurup bürolara is aktarmasi
veya yarismaya açmasi beklenirken aksine yurt disindan
proje ithal etme yoluna gitmektedir. Özellikle Milli
Egitim ve Kültür Bakanliginin bu konudaki yanlis
uygulamasini düzeltebilmek için talep ettigimiz
randevumuza cevap dahi verilmemistir.

Bu konular üzerine bi kmadan, usanmadan

yürüyecegimizi ve üyelerimizin daha iyi ortamlarda
meslek uygulayabilmeleri için mücadelemizi
sürdürecegiz. Hele Kibris sorununa çözümü bekledigimiz
bu dönemde gelecek kalici barista güçlü bir teknik iç
gücü yaratilmasi beklentimizdir.
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Mimar Ahmet Y.8AHÇECi
Mimarlar Odasi Yazmani

Oda yönetim kurulumuzun
1 Temmuz - 25 Agustos 1992
tarihleri arasinda 8 kez toplandigi
dönem içerisinde:

• Adam iz ve insaat
Mühendisleri Odasi tarafindan

Ortak Vize Bürosu ve sekreterligi,
Büfe, Mimarlar Odasi, insaat
Mühendisleri Odasi ve KTMMOB

Baskani odasina hizmet verecek
telefon santral sistemi

kurulmustur ...

• 244 sicil numarasi ile

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY
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Mustafa Kanlioglu, 245 sicil
numarasi ile de ibrahim

Mitsadali'nin üyelik kayitlari
yapilmistir.

• Staj yönetmeligi taslak
çalismalari ve Mimarlar Odasi
kütüphane düzenleme
çalismalarinda katkida bulunmak
üzere Kozan Uzunoglu ve Tarkan
Davulcu görev üstlenmislerdir ..

• Mesleki sayginlik ve staj
konularinda arastirma yapmak
üzere görev üstlenen Memnune

Turkan, Zihni Turkan ve Necdet
Turgay yönetim kurulu
toplantilarina katilarak yapmis
olduklari çalismalar hakkinda bilgi
vermislerdir .

• 1 Temmuz Dünya Mimarlik
Gününde odam izca çesitli
dönemlerin mimari ve kültür

mirasinin besigi baskent
Lefkosa'nin "surlar içinde" Eski
Eserler ve Müzeler Dairesi

yetkililerinin de katildigi "Mimari
kültürümüzü Tanima Gezisi"

düzenlenmistir.

1 TEMMUZ 1992..
DUNYA
MIMARLiK
GUNU..
IIMIMARI
KÜLTÜRÜMÜZÜ
TANiMA..
GEZISIII

r



Elk. Müh. Kadri FELlAHOGLU
KTMMOS Genel Sekreteri

• 1 Ekim 1992 tarihinde Persembegecesisaat
19.30'da lokalimizde üyelerimize yönelik Güzelyurt

Gelisim Orkestrasi tarafindan bir müzik dinleti
programi sunuldu.

• Tüm yerel ve merkezi yönetim birimlerince
insaat izinlerinin alinabilmesi için gerekli olan elektrik
projelerinin Gime belediyesince istenmedigi tesbit
edilmistir. Konu ile ilgili arastirma yapip kesin bilgi
edinilebilmesi için HalilAKANSELgörevalmistir. Kesin
tesbitler sonrasinda ise gerekli girisimlerin yönetim
kurulu kararlari ile yapilmasi karari alindi.

• Full bright tarafindan organize edilen
"Kibris'ta aritilmis sularin tarimda kullanilmasi"
hakkinda alti aylik bir arastirma ve inceleme yapacak
olan West Virginia Üniversitesi, Kanalizasyon Sulari
Arastirma Enstitüsü müdürü, aynca Ene~i ve Su
Arastirmalan Merkezinin direktörü Dr. Charles R
Jenking ile LTB'si kanalizasyon sube sorumlusu ins.
Mühendisi Nevzat ÖZNEL birlik baskanimiz Tamer
GAZIO<3LU'nu ziyaret ettiler. Ziraat Mühendisleri
Odasi Baskani Erbil ENGINOL'un da hazir bulundugu
toplantida genelde aritilmis kanalizasyon sularinin
tanm sektöründe kullanilmasi ve özellikle Haspolat
antim tesislerindeki aritilmis sularin Haspolat ve
Balikesirde tanmla ugrasan köylülerimize nasil fayda
saglanabilecegi konularinda fikir alisverisinde
bulunuldu. Dr. Charles R. Jenking'e konu ile ilgili
birligimiz lokalinde üyelerimize yönelik bir konferans
sunmasi rica edildi ve Ekimayi ortalarindakonu ileilgili
konferansin gerçeklestirilebilecegi sonucuna varildi.

12 yillik tecrübe ile ça1i§malarinl sürdüren
firmamiz, daha detayli görü§meler yapmak üzere

sizleri merkez büromuzda beklemektedir.

iTALYAN NACO PANCULARl:

Özenerek. yaptiginiz evlerinizin 8 ••1"00, Mutfak ve Teraslarinda;
Okul ve Hastane pençcrderinde kullanabileceginiZ

koruyucu, sik hir aksesuardir.

Disaridan gelen loz - ses gihi rahatsiz edici etkenh:re karsi kesin direnir.
Hava ve isik konlNiünü. ayarlanahilen mebnizmasi ilc sizin isleginize hirakan

fonksiyonel hir yapiya sahiptir.

Di~aridan gelebilecek zorlamalara kar~i dayanikli ve k\iruyucu i)zclligi vardir.

Floksalli Alüminyum ve Klipslerin montaji Fabrikamizda yapilip,
merkez büromuz di§ioda,

MAGUSA-GÜZEL YURT-GIRNE-GÖNYELI ve LEFKOSA'daki

bayiliklerimizde de sali§ ve servis hizmeti verilmektedir.

IID ,Dizalp Ltd.

:::::::M~rk.~~:tS,K~ms!~s,k9.i4~is!T.@!;:ttSSSS·:F~f·~~~/::
::::::@Jt~S.r~k~:::oc~6,~rg~ri1t~$~n~YIr:H~lg~Ix~l;§7QSj@·(:·\{{

ARTDESIGN

• Kib-Tek Genel Müdürü, Makine Mühendisi
Kamuran HAKTANiR'in görevden alinmasi ile ilgili
olarak gerekçelerinin de ortaya konuldugu bir basin
bildirisi ile olayelestiriidi.

Kibns Türk Elektrik Kurumuhizmet semasina göre
Genel Müdürün Elektrik Mühendisi veya Makine
mühendisiolmasi gerekliligisözkonusu iken mühendis
olmayan birisinin göreve atanmasi ve yönetim
kurulunda Elektrik ve Makine Mühendisi olmamasini

elestiren basin bildirisi hazirlanip basina sunuldu.

• 1 Eylül Dünya Baris Günü dolayisiyle
ülkemizde düzenlenecek olan etkinliklere

örgütümüzce destek verilmesi karan alindi.

• Ülkemizde varolan üniversitelerden Dogu
Akdeniz Üniversitesi, Lefke Üniversitesive Yakindogu
Üniversitesi yetkililerine birlik düzeyinde nezaket
ziyaretleri yapildi. Ziyaretler esnasinda fikir
alisverisinin yanisira Ocak ayinda düzenlemeyi
tasarladigimiz STANDARTLAR konulu konferanda
üniversitelerce de bildirilerin sunulmasi istemlerimizi

içeren bir yazi yetkililere sunuldu.

görüsleri rapor seklinde istendi. Konu ile ilgili olarak
BaskanTamerGAZiOGlU baskanligindaSehirPlancisi
Ertan ÖZTEK, Mimar Rasih KESKiNER ve ins. Müh.
Niyazi ALTAN tarafindan fikirler üretmek üzere bir
kurulolusturuldu. Yönetimkuruluncadatartisilan rapor
son seklini alarak birligimizin görüsleri olarak ilgili
daireye sunuldu.

plastik taklitlerine karsi
15 yil garanti

ITALYAN NACO PANCULARl'nin
önemli bir aksamiolan klipslerinde hammadde olarak

siyah polikarbonat malzemesi kullanmaktayiz ve

vererek sizleri klips üzerindeki NACO armasini mutlaka
görmeniz konusunda uyarmaktayiz.

IMPORTEA - EXPORTER - MANUFACTURER

OF ALUMlNlUM PROOUCTS

iYALYAN...•~ .....••.....••
~~~ ~~ -~.,~ ~- ~- -J!! ,.,~ ~ ..-ir •.•.../ •.•...
PANJURLARI....
ILE HIZMETINIZDE

iiiDbizalp Ltd.

• Lokal binarnizin isletilme ve düzenlenme
yönündenbaslatilançalismalann birdegerlendirmesini
yapmak üzere yönetim kurulumuz konuyu gündemine
aldi. Lokal sorumlusu Mimar Hasan YÜCEL

tarafindan, üst kat ile salonun bitirilip kullanilir hale
gelebilmesi için hazirlanan proje tartisildi. Bilindigi
üzere geçmis yillarda güneskirici perdelerne sistemi
hariç üst kat salonumuz tamamlanmisti. Ancak
günesin içeriye girmesini engelleyen sistemin
uygulanamamasindan ötürü salon kullanilamaz bir
durumdadir. Perdelerne sistemi olarak distan rolling
shulter ile ilgili olan proje maliyeti her iki taraf için
24000000 TL olarak teklif edildi.Yönetim kurulumuzca

degerlendirilen teklife alternatif degisik uygulamalar
olacak sistemlerin de arastirilip yeniden
degerlendirilmesi karan alindi.

• Çalisma ve Saglik Bakanliginca hazirlanan
yeni yasa tasarisi doktorlarin baremleri ve
alabilecekleri yüzde 70 tahsisat, lojman ödenegi ve
diger elde edebilecekleri haklardan ötürü çalisan
üyelerimizçok düsükdüzeydekalacaktir. Bugerçekten
hareket eden yönetim kurulumuz konu ile ilgili bir
çalisma baslatma karan aldi. Karar geregi Mustafa
SIDAL ve Tünay BENGÜSÜ konu ile ilgili detayli bilgi
toplamak ve sonrasinda somut önerilerimizi de ortaya
koyan bir yazili raporun daha sonraki toplantilarda da
tartisilarak ilgili yerlere duyurusunun yapilmasi karan
alindi.

• Sehir Planlama Dairesince hazirtanan Gime
Koruma Çevre Plani hakkindaki KTMMOB'nin
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KTMMOB'ne kayitli üyeler ve
KTMMOB üyeleri esliginde olmak kosulu
ile yerel sanatcilarin katilabilecegi bu
yarisma, serbest, ulusal ve tek
kademeli düzenlenmistir.

konu ve amaçlara uygun "NACi TALAT
ANiT MEZAR PROJESi"nin

hazirlanmasini, Mimarlik, Mühendislik
Proje Yarismalari Yönetmeligi kurallari
içinde serbest ulusal ve tek kademeli
olarak yari smaya Çikarmi Stir.

Ant Mezari n yapilacagi yer: Dikmen
yolu üzerindeki LefkosaMezarligidir.

··::·:Niiii:l::llil.iml.NimME~.I~_~i.SJ:ii•....••••..•.....•.....•........•••••........................ - -...........•...... " - ----' - " ...•................... -..- ,·-··-·······c ..," •.••
•.. :.:.:.' ,:.:-;,:.:-:-:::-:.:.:.:::-:;:.,., ..:,:,:-:.;.:.:.::..................................................................................................... - , - , , " ...................................................................... .Derleyen: Mim. Ezcan ÖZSOY

"Genç yasta hayata gözlerini
kapayan CTP Genel Sekreteri Naci
Talat Usar 1945 yilinda Magusa
kazasinin Büyükkonuk köyünde
dogdu. Babasinin polislik yasami
nedeniyle pekçok yerlesim yerinde
ikamet edip ögrenim gören Naci Talat,
Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nden mezun oldu. Naci Talat

ögrencilik yasami boyunca siyaset ve
toplum yasami ile yakindan ilgilendi.
Bu dönemde ögrenci hareketlerinde
çesitli görevler alan Naci Talat, Ki bri s
Türk Ulusal Ögrenci Federasyonu'nun
ilk Genel Baskani idi.

Yüksek ögrenimden sonra, siyasal
faaliyetlerini Kibris'ta sürdüren Naci
Talat Usar, 1972 yilindan beri,
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel
Sekreterligi'ni sürdürüyordu.

Renkli ve yasami seven bir kisilige
sahip olan Naci Talat Usar, Kibris
Türk toplumunda, siyasal yasami
kadar, dostluklari ile de yer etmeyi
basarmisti. Naci Talat Usar'in biri
yüksek ögrenimde biri de orta egitimde
bulunan iki çocugu vardir."

Bir iki satira sigmayacak kadar
bilgilerle dopdoludur Naci Talat
Usar'm özgeçmisi. Daha kisa ve öz
söyleyecek olursak "Kibns Türk
toplumu yigit, özverili bir evladmi
yitirmistir. "

NACi TALAT ANiT MEZARi
ULUSAL MiMARi PROJE 1\

YARiSMASi SARTNAMESiNDE
BELiRTiLEN YARiSMANiN

KONUSU VE YERi

Kibris Türk Toplumunun genç yasta
yitirdigi degerli insan ve politikaci Naci
Talat'in anisina çagdas ve sanatsal
bir görüs yorumu içinde merhumu:
Sadelik, kararlilik, egilmezlik, baris,
demokrasi, mücadelecilik, insan ve

doga sevgisi ilkeleri dogrultusunda ele
ali narak anitsal bir eserin olusmasi
öngörülüyor.

içerdigi anlam hem formsal yani ile
hem de estetik yani ile bir sanat eseri
olarak yaratilmalidir.

Yarismanin amaci, Naci Talat'in
anisini yasatacak kalici bir eser insa
etmektir. Bu konuda yarismaci
tamamen serbesttir.

Naci Talat Vakfi, yukarida belirtilen
f-U[Li,;lallar: Ezcan u<,suy
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A- Asli Jüri Üveleri
1) Hüseyin inan (Mimar)
2) Rasih Keskiner (Mimar)
3) Burhan Atun (Mimar)
4) Feridun Ardost (Mimar)
5) Mehmet Ekdal (insaat Müh)

B- Yedek Jüri Üveleri
1) Hasan Yücel (V.Mimar)
2) Yücel Gülhan (insaat Müh)

c- Danisman Jüri Üveleri
1) Ahmet Sevket {V.Heykeltras)
2) Ahmet Mithat Berberoglu (eTP
Kurucular Kurulu ilk Baskani ve Genel
Baskani)

D- Raportörler:
1) Mehmet Vahip (Mimar)
2) Mehmet Aydin Öncülay (ins Müh)

Yarismacilardan istenen Belaeler:
"i. 1/100 ölçekli vaziyet plani
II. 1/20 ölçekli plan-kesit ve

görünüsler.
iii. Kesif ve metraj.
iV. 1/20 ölçekli maket.
V. Yarismaci gerekli gördügü

takdirde 1/5 ölçekli veya 1/10 ölçekli
detay verebilir.

Takdimde perspektif istenmez ve
perspektif detayolarak kabul edilmez.

Pafta boyutlari 35x50 cm. olacaktir.
Çizgi haricinde pafta kenarlarina band
konmayacaktir.

Takdim sekli siyah çini mürekkebi
ile aydinger kagidina olacaktir. yazilar
sablon ile yazilacaktir.

Vi. Mimari Açiklama Raporu:
Yarismaci projesindeteklif ettigi çözüm,
kabul ettigi ilkeler, yapim teknigi ve
anlatmada fayda gördügü hususlari
ihtiva eden bir rapor hazi rlayacakti r.

Vii. insaat Mühendisligi Raporu: Anit
Mezarin tasiyici sistemi
açi klanacakti ri uygulanabilirligi
gösterilecektir.

Her iki rapor da daktilo ile
yazilacaktir." denilmekte idi.

NACi TALAT ANiT MEZARi
ULUSAL MiMARi PROJE

YARiSMASi JÜRi
DEGERLENDiRME ÇALISMALARI

TUTANAGI

Jüri 24 Haziran 1992 günü sabah
saat 11.00'da toplanmistir. Danisman
jüri üyesi Ahmet Mithat Berberoglu
toplantiya katilmamistir.

Jüri baskani degerlendirme
çalismalarina baslamadan önce 1980
Mimar ve Mühendis projeyarismalari

yönetmeliginin ilgili maddelerini okudu.
Tüm jüri üyeleri, jüri baskani na,
yarismaya katilan hiçbir projeyi daha
önce görmediklerini ve tanimadiklarini
beyan ettiler.

Daha sonra raportörler raporu
okundu. Tüm projelerde yarisma
sartnamesinde belirtilen takdim
sekillerinde kural hatalari vardi. Ancak
bu kural hatalari. proje sunum
biçiminde büyük bir etki yapmamistir.
Bu nedenle jüri üyeleri tüm projelerin
yarisma disi birakilmamasinaoy birligi
ile karar vermistir.

Jüri, bu tür hatalarin, ülkemizdeki
yarisma azli gi ndan dolayi olustugunu,
aldigi kararda göz önünde tutmustur.
Sunum biçimindeki hatalarin
deneyimsizlikten çiktigina
inanmaktadi r.

Jüri, raportörler raporu neticesi kural
hatalarini dikkate almama karari

sonrasinda projeleri incelemeye
baslamistir.

Jüri üyeleri teker teker projeleri
inceledikten sonra yarismaya katilan
5 projeyi de degerlendirmeye almayi
oy birligi ile karariastirmistir.

Sartnamede belirtilen merhum un
çagdas bir yorum içerisinde sadelik,
kararlilik, egilmezlik, baris ve
demokrasi, mücadelecilik ve doga
sevgisi ilkelerine uygun olarak eserin,

1- Kaliciligi,
2- Bakim-onarim kolayligini,
3- Uygulanabilirligini
4- Plastik olgunluk ve estetik

kriterlerini kendine proje degerlendirme
kriterleri olarak saptami Stir.

Jüri üyeleri yarisma içine aldigi 5
projeyi degerlendirme kriterlerine ve
saptadigi ilkelere göre inceledi.

Tüm jüri üyeleri projeleri teker teker

Jüri üyeleri ...

ve tekrardan inceleyerek projeler toplu
görüsmeye açildi.

Görüsmede jüri üyeleri her proje
hakkinda olumlu veya olumsuz yönde
görüsler belirttiler ve saptadiklari ilke
ve kriterlere göre oylamaya geçtiler.

Yapilan oylama sonuçlarina göre:
1- 4 olumlu, 1 olumsuz oy ile 992520

rumuzlu 5 sira numarali proje sartli
olarak birincilik ödülüne

2- 3 olumlu, 2 olumsuz oy ile 123456
rumuzlu 2 sira numarali proje ikincilik
ödülüne

3- 4 olumlu, 1 olumsuz oy ile 011244
rumuzlu 3 sira numarali proje
üçüncülük ödülüne layik görülmüstür.

Degerlendirme çalismalari sona
erdikten sonra jüri üyeleri sartli olarak
birincilige uygun gördügü 992520
rumuzlu 5 sira nolu proje ile ilgili olarak
su sartlarin yerine getirilmesi için oy
birligi ile karar almistir:

1- Seffaf elemanlar içerisindeki sivi
oyunlari ni n ve buna yönelik her türlü
sistemin iptali için karar almistir.

2- Seffaf elemanlari n fiberglass türü
malzeme ile degil, cam malzeme ile
yapilmalidir.

3- Mezar alaninin üzeri açilarak
yesillendirilmelidir.

J üri üyeleri kimlik zarflari ni n
açilmasi ile belirlenmis olan
yarismacilar ile, herhangi bir ortakliklari
ve-veya hukuki iliskilerinin olmadigi
konusunda sözlü beyan verdiler.

Jüri Bas~ani
Hüseyin Inan
Asli Jüri Üyeleri
1-Feridun Ardost
2-Burhan Atun
3-Mehmet Ekdal
4-Rasih Keskiner

Fotograf. Sami SA YGUN
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Bektas Göze Yücem Erönen, Hasan yetkili ve Enver Erönen'e ödülünü venrken ..

8 TEMMUZ 1992 TARiHli
YENiDÜZEN GAZETESiNDE NESE
YASiN'IN YORUMUYLA YARiSMA:

Naci Talat Anit Mezari için açilan
Ulusal Mimari Proje Yarismasi
sonuçlandi. 6 Temmuz Pazartesi aksami
K.T. Mühendis ve Mimar Odalari Birligi
Lokalinde yapilan anma töreninin
açilisinda Naci Talat Vakfi ve Mütevelli
Heyeti Baskani Feridun Önsav söyle
diyordu."istedik ki mezari kendine yarasir
biçimde olsun. Sanatsci.!bir yapi halinde
bir anit-mezar olsun."

Yarismayi degerlendiren eski
KTMMOB Baskani Bektas Göze ise
"Vakifin en iyisini seçebilmek için en
dogru yöntemi seçtigi görüsündeydi.

Ödül töreni Naci Talat'in anilmasi

için bir vesileydi. Törende Naci Talat'la
uzun yillar süren dostlugunu, kavga
arkadasligini anlatan eTP Genel Baskani
Özker Özgür duygusal bir konusma yapti
ve söyle dedi: "Naci'nin üç temel özelligi
vardi. Birincisi onda çok engin bir insan
sevgisi vardi. Hangi irktan, hangi dinden
olursa olsun insanliga sonsuz bir sevgisi
vardi. Onda büyük biryurt sevgisivardi.
Kibris'i bütünüyle severdi. Üçüncü
özelligi ise halki na güvenmesiydi.

Özgür devamla söyle dedi: 'Toplumlar,
kendileri için ugras veren insanlara sahip
çiktiklari oranda ilerlerler. Bu proje
yarismasi da ortaya koymustur ki toplum
Naci Talat'in anisini yasatacaktir.

Naci Talat Anit Mezari Proje
Yarismasina 5 proje katilmistir. Mimar
Hüseyin inan Baskanliginda Mimar
Rasih Keskiner, Mimar Burhan Atun,
Mimar Feridun Ardost ve insaat Müendisi
Mehmet Ekdal'dan olusan jüri heyeti, 5
milyon TL olan Birincilik Ödülü'nü Mimar
Hasan ERHAN ve insaat Mühendisi
Salim pjYALE'nin çalismasina layik
görmüslerdir. ikincilik ödülü MimarTevfik
DiRENÇ ve insaat Mühendisi Kemal
ÖZKAN'in projesine verilirken,
üçüncülük ödülü ise Mimar Yüce m
ERÖNEN, insaat Mühendisi Hasan
YETKili ve yardimcilari Enver
ERÖNEN'e layik görülmüstür.

Yarismada ödül alamayan ama
övgüye deger görülen diger iki projeden
birisi Mimar Ekrem Ziver

BODAMY ALIZADE, insaat Mühendisi
Güngör GÜNKAN ve yardimcilari Mimar
Sergül KIRMIZI tarafindan
hazirlanmistir. Digeri ise Y. Mimar Ugur
DAGLI, insaat Mühendisi Ahmet ULAS,
yardimcilari Mimar Yesim ÖZGEN ve
yardimci ögrenciler Mustafa BAKiR, Sila
EKiN, Berhay KÖYLÜOGLU ve Gökhan
TEMEL'in çalismalari idi.

Yarismada i. Ödülü alan Mimar Hasan
ERHAN Projesini gerçeklestirirken ana
temasinin "Naci Talat ve çevresi birbirini
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tamamlayan bir bütündür" seklinde
oldugunu söylüyor. Proje'yi hazirlarken
farkli bir malzemeyi Isik oyunlarina
olanak veren cami düsünmüs. Jüri heyeti
Hasan ERHAN'ln projesindeki seffaf

elemanlar içerisindeki sivi oyunlarini
iptal etmistir. yarisma sonrasinda yapilan
Kolokyumda bu konuda tartismalar
yapildi. Mimar Hasan ERHAN "Naci
Talat'in dinamik kisiligini vurgulamak için

•
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anita hareket katmayi düsünmüs". Aniti
olusturan iki kitle dösemenin altindan
birbirine borularla bagli ve içlerinde
birbiriyle baglantili sivi yer almakta. Ayni
anda ikisi birden hareket ettigi için projeye
bir birlesik kap özelligi kazandiriyor."

Jüri'nin projenin bu bölümünü iptal

etmesi bakim ve dayaniklilik gibi
faktörlere dayaniyor. Ayrica, jüri camin
yansitici özelligi ve bir ayna gibi insanlari

anit mezarla birlestirici özelligi nedeniyle
dinamizim yaratacagi görüsünde.

Mimar Hasan ERHAN Naci Talat'la

sahsen hiç tanismamis ama onun
herkesçe bilinen özelliklerini düsünerek
projesini hazirlamis. Söyle diyor:
"Dünyadaki anit mezarlar ziyaretçiye

karsi bir büyüklük duygusu vermek için
yapiliyor. Naci Talat gibi insana yakin
bir insanin mezari ise insan ölçülerinde

olmaliydi. Bu anit mezar karsisinda
insan putlastirma duygusunu
yasamayacak."

Kuskusuz ki ona çok daha uzun yillar
yasamak yarasi rdi. Ama arti k elimizden
gelen onu saygiyle anip yüregimizde
yasatmak. Yetenekli mi-marlar günler,

geceler boyu çalismislar ona layik bir
mezari bulmak için ...

1. ÖDÜLÜ KAZANAN PROJENiN MiMARi AÇiKLAMA RAPORU

MÜHENDiSLiK RAPORLARI

2) ELEKTRiK MÜHENDiSLiGi
Projede ihtiyaç duyulan enerji, anit elemani içindeki sivi karisimini hareketlendirmek

içindir. Bu enerji, mezar kapagi üstündeki kollektörlerle elde edilecek. Elde edilecek
enerji miktari kollektörün alani ile ilgilidir. Bu alan projede sayisalolarak bellidir. Bu
alan, hesap sonucu yetersiz kalirsa 20 olan kollektör sayisi sabit tutularak alan
artirilabilir. Bu alana bagli olarak yararlanilan isi miktari yerindeki ölçme ile belli
olabilir. Belli olan bu isi miktarinin yapacagi is; W Uoule) = Q (coul) X V (volt) formülü
ile joule miktari bulunur. Joule, bir is birimidir. 4,186 joule = 1 caL.

1 cal = 1 gr.lik maddeyi 1Co artiran enerji miktaridir. Bu esas ile 20 parça
kollektörün verecegi isi miktari ve hareketlendirecegi madde miktari belli olmaktadir.
Tüm bu degerler, uygulama aninda yerinde yapilacak deneylerle kesinlik kazanacaktir.

1) iNSAAT MÜHENDiSLiGi:
Asagidaki semada da görüldügü gibi sistem betonarme olup; döseme, kiris ve perde

seklindedir. insaat yapilacak yerin toprak analizleri verilmedigi için burada verilecek
sonuçlar yaklasik degerler olacaktir. Kesin donati, hesabi yerinde yapilacak arastirmalara

göre uygulama asamasinda verilebi~~~_~~tir;__ ./"" i -----------"-------l
" /' i

" i i
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: i : j i
i i i KAPAK i i
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BETONARME PERDE

Statik çözüm projedeki ölçülerle mümkündür ~~:~:T~Ô~:~E
Sayisal tahkiki: IARME KON"'" OOSEME

Döseme kalinligi d=1/35 190/35=5.42 d=9 cm. alindi. Konsol dösemelerde d = 6
cm. alindi.

Perde tahkiki: yükseklik =2m. Pa= x hka = 2,1 m ka=0,41
Pa=2,1 x1,9 x 0,41=1,64 m P=1,64x2/2=1,56t Ma=1,56x1,9/3=0,988tm

d= 9,86 ~ 9l:l,l:l/100=9,74 cm. d= 20 cm alindi.
Baglanti kirisleri tahkike gerek kalmadan tasiyabilecek güçte oldugu görülmektedir.
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Naci Talat ile çevresi (aile çevresi,
kültür ve siyasi çevresi). bir bütünü
tamamlayan iki parçaydi. Tasarimin temel
görüsü budur. Vakfin anitta görmek istedigi
ilkelere söyle bir yaklasim getirdim:

* Sadelik:
Tasari mda fazla eleman olmamasi ve

düz hatlarla düsünülmesi sadelik içindir;
Lahit düsünülmemesi; Naci Talati
sembollestiren aniti proje içinde yalniz
birakarak, anita kesin hakimiyet
kazandirmak içindir. Bu da, sadelige bir
yaklasimdir.

* Kararlilik:

Projeyi olusturan elemanlarin hiç bir
süpheye meydanvermeden net çizgilerle
ifadesi kararliligin bir göstergesidir.

* Eailmezlik:
Naci Talat'in egilmezligi, enerjik

kisiliginden kaynaklanmaktaydi. Enerjik
kisiligi; anitin günesten aldigi enerji ile
kendi kendine çalisan bir sisteme sahip
olmasi ile ifade edilmistir. Enerji toplayicilar,
mezar alani üzerinde bulunan 20 parça
kollektördür. 20 sayisi, Naci Talat'in siyasi
yasamindaki genel sekreterlik yillarinin
sayisidir. Elde edilecek enerjinin
degerlendirilmesi mücadelecilik ilkesinde
belirlenecektir.

* Mücadelecilik:

Mücadeleci kisiligi, anit elemani içinde
olusturulan hareketle canlandi rilacaktir.
Bu hareket, kitleler içinde sivi halde
bulunan naftalin veya mumun iSi farkindan
dolayi yapacagi dalgalanma hareketidir.
IsI farkini yaratacak enerji, egilmezlik
ilkesine verilmistir.

* insan Sevaisi:
Naci Talat; insana saygi duyan,

alçakgönüllü, mütevazi bir kisiydi. Hiç bir
zaman muhatabinin erisemeyecegi bir kisi
degildi. Bu özelligi, anit elemanlarinin
normal boyda bir insanin erisebilecegi
boyutlarda tutulmasi ile canlandi ri Imisti r.

* Doaa Sevaisi:
Düzenleme alani iki bölümde ele

alinmistir. Büyük alan, anit kismi. Küçük
alan, yesil alandir. Bu alan, Naci Talat'in
doga sevgisini vurgulamak içindir. Bu alan,
yerden koparilarak ve anit altinda
döndürülerek çevre içinde kuwetli bir
sekilde açiga çikarilmistir. Bu ifade kesitte
oldukça belirgindir.

* Baris ve Demokrasi:
Naci Talat'in bekledigi baris ve

demokrasi Kibris'ta gerçeklesmedi. Bunlar,
Naci Talat'ta hep birer özlem olarak kaldi.
Bu özlemin bir ifadesi olarak kitleler

birbirlerinden bu kadar uzak tasarlanmistir.
Baris ve demokrasiyi Naci Talat'in
hayati nda herhangi bir sembolle
göstermek yerine, beklentide kaldigi ni
vurgulamak daha gerçekçi olacak.

Bunlar, vakfin görmek istedigi ilkeler.
Süphesiz, Naci Talat'i taniyanlarin bu
ilkelere ekleyecekleri olacaktir. Benim anit
için ekleyeceklerim sunlardir.

* Aciksözl~k:
Naci Talat, açiksözlü, gizlilikten

hoslanmayan bir kisiydi. Proje, bu özelliginin
bir göstergesi olarak örtüsüz olarak açik
bir anit ve mezar alani olarak

tasarlanmistir.
* Cevreve Uyum:
Naci Talat, lçevresine karsi uyumsuz

degildi. Bu nedenle mezari da içinde
bulundugu çevreye ters düsmeyen
malzeme olarak mermer esas ali nmisti r.
Fakat bu uyum içinde onun kisiligini çevreye
ters düsmeden belirtmek amaci ile anit
elemani saydam malzeme ile
tasarlanmistir.
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NOT: Anit elemani
içindeki SiVi kansimi
insaatolmadigindanbu

degerlendirmenin
disindatutulmustur.

3) KiMYA MÜHENOiSiiGi
Sivi karisimi olusturacak madde miktarlari yapim

sirasinda elektrik mühendisi ile yapilacak ortak çalisma
sonucu ortaya çikacak. Ortak çalisma elektrik ve kimya
mühendisligi alaninda olacak. Konunun elektrik
mühendisligi kismindan geriye kalanlar kimya
mühendisliginin çalisma alanidir. Çözüm her zaman
mevcuttur.

Sayin jüri, proje görüldügü gibi sadece mimari yorumla
sinirli olmayip, birçok teknik çalismayi birlestiren bir
projedir. Naci Talat'a da zaten bu yarasir.

METRAJ P . b .. k" d ... . .. rOJe ugunu eger-
Metraj,emek + malzeme olarak venlmistir. i i "t hh'tk hPLEXYGLASS 35000000 TL eremuea i an a-
iNSAAT DEMiRi 4.500.000 TL riç71.000.000TL'dir.
BETON 6.000.000 TL
KAliP 2.000.000 TL
iZOLASYON 1.500.000 TL
DoGAL MERMER 13.500.000 TL
ENERJi TESiSATi 7.000.000 TL
KAZi 1.500.000 TL

J,GÖRÜNÜS 4
Maket Fotografi: Sami SA YGUN
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Derleyen ler: Mimar Sergül HAMiDi
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Feridun ARDOST
Mimar (IDMMA)

1950 yilinda Magusa'da dogdu. ilk ve orta

ögreniminiMagusa'da tamamladi. 1974 yilinda

iDMMA'dan mezun oldu ve 1974 baris

harekatinin baslamasiyla yüksek lisans

egitimine devam edemeyip adaya döndü.
Alti yedi ay gibi kisa bir süre Planlama ve

insaat Dairesinde çalisti. Daha sonra serbest

olarak mimarlik yapmaya basladi. Bu arada

ileri Basimevi ve Kibris Postasi gazetelerinde

pikaj-montaj elemani olarak çalisti.

Bir dönem Magusa Belediye Meclisi üyeligi,
birdönem de Mimarlar Odasi Yönetim Kurulu

üyeligi yapti.

Bugünekadar çesi~ikonut, apartman, küçük

sanayi yapilari, otel, dükkan gibi çesitli

uygulamalarda bulundu.

Feridun Ardost mimari felsefesini de söyle

dile getiriyor: "Proje düzenlemelerimde önce

fonksiyondan yola çikarim, cephe ve estetige

eskiz safhasinda önem vermem. Fonksiyonlari

MiMARCA - 10

iyi çözülmüs bir binanin verecegi görüntü

kendiliginden ortaya çikar. Bundan sonra

isverenin binanin görüntüsüyle ilgili görüslerini
degerlendirerek neticeye ulasirim.

Çalismalarimi yaparken anlamsizliktan ve

asiriliktan kaçininm." diyen Feridun Ardost

yeni mimar arkadaslara ise söyle sesleniyor:

"Son yirmi yil içinde degisen toplum

yapisindan ve

yasama biçiminden

kaynaklandigina

inandigim öyle

isteklerlekarsilasiyor

ve öyle uygulama/ar

yapiliyor ki kendimizi
bu ülkede mimarlik

yapan mimarlar

olarak degil de

isverenlerin

isteklerine yasal kilif

uyduran kisilerolarak

görüyorum. Bu

nedenle yeni mezun
meslektaslari ma

"önce meslegimize
sonra kendimize

saygimiz olsun"
sözünü hatirlatmak

isterim. Meslegimize

saygimiz olursa
ülkede mimarlik ve

mimari gelisir,

çagdaslasir,

Kendimize saygimiz
olursa mimarlar

olarak ülkenin

gelismesinde söz

sahibi oluruz, yani

halkimiz ve ülkemiz için birseyler yapmak

istiyorsak mimar gibi düsünerek mimarlik

yapa/imdiyorum.Yok eger kendimiziçinbirseyler

yapmak istiyorsak ...!"

Tüm bu anlamli uyarilarina gönülden

katiliyoruz. Genç meslektaslarimiza örnek

çok yönlü bir yasam mücadelesi vermis olan
Ardost'un yapitlari:

ÇigdemApt.

Fotograflar:
Feridun ARDOST

Sema Otel (Magusa)
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1- Osman Direm'e ait konut
2- Ömer Mustafaya ait dükkan ve konut
3- Caner Agdas'a ait konut
4- Hüsnü Davut'a ait konut
5- Mez-Koop. Bankasi

Fotograflar: Feridun ARDOST 6- inci Emirzadeoglu'na ait konut

Sayin üyelerimiz
kimlik kartlarinizi

yenHediniz mi?
MiMARCA - 11



MUSTAFA AKINCI
..

Mimar (ODTU)
1947 yili nda Limasol'da dogdu. ilk

ve orta egitimini orada tamamladi.
1967 yilinda yüksek ögrenim için
Türkiye'ye gitti. Orta Dogu Teknik
Üniversitesi Mimarlik Fakültesini 1972

yilinda tamamlayarak 1973 yili
baslari nda Lefkosa'ya yerlesti. Bir yil
süreyle Abdullah Onar mimarlik
bürosunda çalisti. Bu dönem içerisinde
büronun katildi gi "Lefkosa Kültür
Kompleksi" yarismasinda mansiyon

alindi. Daha sonra bir yil süre ile
Lefkosa Dr. Burhan Nalbantoglu Devlet
Hastanesinin insaatinda kontrol mimari
olarak Çalisti. 1974 Baris Harekati ndan
sonra bu görevinden ayrilarak kurucu
mecliste yer aldi. 1976 yili nda Lefkosa
Belediye Baskanligina seçildi. Bu
göreve 1980 ve 86 yillarinda yapilan
yerel seçimlerde yeniden seçildi.

Toplumcu Kurtulus Partisinin 1987
Ekim kurultayinda genel baskanliga
seçilen ve halen bu görevi yürüten
Mustafa Aki nci, Partinin
kurucularindandir. Daha önce partide
parti meclis üyeligi, parti yürütme kurulu

~COSIA MASTER PLANi

Study Area Boundary

Buffer Zone

Existing Water Supply Boundary

Main Road Network

Developed Area

1<;";:3 Mainly Emply Building Plots(EBP)

~ Industry

~:.:;::.:;".:J Major Green Areas

Q:::J Fairin Stadlum

Existing Land Use

4 51·!!im FIG 3
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üyeligi ve genel sekreterlik görevlerinefe
bulundu.

Mustafa Akinci: "76 yilindan sonra
fiilen mimarlik mesleginin içinde
bulunmamama ragmen kendimi
meslegin disinda hissetmedim. Bina
ölçeginde olmasa bile, kentsel
yapilanmaya Belediye Baskani
oldugum süre içerisinde katkida
bulunmaya çalistim. Lefkosa imar
Planinda, direk çizgilerin içinde olmasa
bile, Belediye Baskani olarak yer almis
olmak benim için onurlu bir görevdir."
diyor.

Akinci'nin Belediye baskanligi
sirasinda tarihi çevrenin korunmasi
çalismalari çerçevesinde Kadi Mentes
Konaginin restoresi (Belediyeler Birligi),
Arabahmet Mahallesinin restoresi de

yer almisti r.
Mustafa Akinci görevde bulundugu

süre içerisinde Lefkosa sehri için bir
imar planinin yapilmasi ve alt
yapisinin (örnegin kanalizasyon ve
surlar içi Lefkosa basi nçli su projesi)
tamamlanmasina önem verdi.

Akinei'ya göre Lefkosa imar Planinin
en önemli özelligi sehrin bir bütün olarak
degerlendirilip güneyle ortak bir
çalismanin yapilmasidir. Lefkosa
Otobüs Terminali ve Arasta'nin

yayalandirilmasi bu projenin bir
parçasidir. Mustafa Akinei ülkemizde,
su andaki mimari yapilanmayla ilgili
olarak sunlari söyledi: "iyi örnekler
olmasina ragmen genelde doga
kaygisindan yoksun, eski eser kaygisi
tasi mayan beton yi gi nlari olustu.
Kentsel topraktan azami kari elde
etmeye çalisan bir tarz gelisti, diyerek
yeni mimar arkadaslara "Ülkemizin
iklimine, insanina, kültürüne ve çevreye
uygun bir mimari anlayisi gelistirmeye
çalismalarini" öneriyor.

Mustafa Akinci evli ve üç çocuk
babasidir. Yabanci dilolarak ingilizce
bilmektedir.

Be/ediye/er
Birtigi

Restorasyonu
(Tanitim

Brosüründen)

Arabahmet
Mahallesi

Restorasyonu

Foto: Ezcan ÖZSOY

•••••

YENI UYELERIMIZ

TASARiM - ARKiTEKT
VE YAPI DERGiLERiNiN

KKTC DAHiLiNDEKi
ABONE KAYiTLARi

ODAMIZ TARAFINDAN
YAPiLMAKTADiR.

245
Ibrahim MITSADAL!

Yildiz Üni. - 1992
1969-Larnaka
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MimarEzcanÖZSOY I·Bi:III_lllIlilli;imllllllililll

Bu fotografta yer alan tasitlar geçen sayimizda iddia ettigimiz öneri park pozisyonuna
içgüdüsel parketmislerdir. "Kendilerine hiçbir zorlama yapilmamistir." Öneri olarak
çizilen park yerimiz ise Mevlevi Tekke önündeki iki aYf/ yer içindi bu park yerinde ise
herkes çapraz pozisyonda park edecek olsa daha çok araç sigacagi malum. Trafik
kural/af/na aykmligma gelince ... Bütün dünya bu konuda trafik suçu isliyor ...

Mimar Ezcan ÖZSOY

Degerli okurlar,
Geçen sayimizda yayinladigimiz

ve "Girne Caddesi Uygulamasi bizim
belirttigimizgörüsler ve Lefkosa Belecfiye
Baskani Burhan Yetkili'den gelen
görüslerle pekistirilmeye devam ediyor.
Öncelikle sayin Yekili'nin bu cevabi
mektubuna sevindigimizi belirtmek
isteriz. Ulasmak istedigimiz hedef
devlet, yerel, özel kurum ve kisilerin
uygulamadaki aksakli klari ni n gideril
mesi için çaba sarfetmektir.

Bu uygulamada da yapici olmaya
çalistigimizin bilnmesini isteriz. Girne
Caddesi ve özellikle (Sarayönü) Atatürk
Meydaninin, toplumumuzun tarihi ile
bütünlesmis bu cadde ve meydana
getirilecek yeni kullanimlarda her
uygulamada oldugu gibi olumlu kararlar
pek farkedilmeyecek olumsuz kararlar
ise elestirilecektir. Bu elestirileri
yaparken toplum hepimizi ayni kefeye
koyacaktir. Bu nedenle gelin
olumsuzluklari birlikte gögüsleyip
asali m diyoruz.

Sayin Yetkili'nin mektubu:
Mimarca, Haziran 92 sayisinda

"Girne Caddesi Uygulamasi"
basligiyla yayimlanan yazi ile ilgili
görüslerimizi belirtmek ve açiklik
getirmegi gerekli bulmaktayim. Bu
yazinin ayni derginin bir sonraki
sayisinda yayimlanmasi konusunda
gereginin yapilmasini rica ederim.

GirneCaddesiprojesi ile ilgili görüs
ve elestiriler yapilirken projenin
özündehangiamaçlarayönelik oldugu
iyice saptanmali ve bu amaçlara
ulasilmasina katkida bulunacak
öneriler yapilmasina daha özen
gösterilmesi gerektigi görüsündeyim.

Elestiri yapmanin, olumsuzluklari
arayip bulmanin hiç de zor bir olay
olmadigi bilinen bir gerçektir. Ancak
elestirilerinyapici olmasi amaç olarak
saptanmali ve getirilecek öneriler
uygulanabilir ve esas amaçlarin
gerçeklesmesine yardimci olacak
nitelik tasimalidir kanisindayim.

Projenin özü sur içinin gelecekteki
gelisim politikasinaulasmakiçin atilan
baslangiç adimlari teskil etmesidir.
yayalarin ve araçlarin rahat
ulasilabilirliklerini birlikte düsünüp
çözmek yaninda yaya hareketini
özendirmegi yönelik uygulamalar
yönüne gidilmistir.

Görülüyor ki Girne Caddesi
uygulamalari yakindan incele.nmekte
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ve "olumsuzluklarin" giderilmesi için
önerilergetirilmektedir. Öneri getiril
mesi konusunda gösterilen çaba
takdire layik olmakla birlikte ulastigi
okurlarini yanlis yönlendirmemege
yönelik olmalidir.

Projenin tümünde degisik kaldinm
genislikleri uygulamasi mevcut
durumun getirdigi bir zorunluluktur;
ancak yazida yapilan önerinin hangi
nokta için yapildigi ve proje genelinde
tekrarlanabilirligi açik degildir.
Genisligini 2m'ye çikarabildigimiz
kaldirimlarda (Deniz Kitabevinde) bu
önerinin nasil uygulanabilecegi
konusuna açiklik getirilirse memnun
olacagimizi belirtmek isterim. Ayrica
yine "fazla kaldirim" diye belirtilen
ifade proje açisindan bir
"olumsuzluk" olarak saptanmis ve
bu "fazla kaldirim" yaya alanindan
iptal edilerek araçlarin trafik
kurallarina ters anayola geri çikmalari
sonucunu getirecek bir oto park
düzenlemesine katilmistir. Hiçbir
rakamsal ölçü verilmeyen bu öneri
acaba yalnizca öneri yapmak için mi
yapilmistir?

"Vayaya öncelik" diye vurgu
ladigimiz prensibimize ters düsen bu
önerinin trafik kurallarina da tersligi
sonucu park eden araçlarin ikiye
katlanmasi önerinin basarisini vur-

gulamak isteyen bir görüsle ancak
okurlarini yaniltmaga yöneik ve
gerçekci olmayan bir yaklasimi
içermektedir görüsümü belirtmek
isterim.

Projedeki en önemli eksikligin
otopark konusu oldugunun bilincinde
oldugumuzu belirtmege gerek yok
sanirim. Bugüne kadar basin la da
kamuoyuna ulastirmaga çalistigimiz
bir çok katli otopark projemiz mevcut
oldugunu bilgilerinize getirmek
isterim. Finans zorlugu nedeni ile
uygulanmasina gidilemeyen projemiz
konuyla ilgilenen yatirimcilara da
sunulmustur.

Girne Caddesi projesi için saglanan
finansi veren kurulusun belirli
konulara bu finansin harcanmasini
kesin olarak belirlemesi çok katli
otoparkin bu proje kapsaminda ele
alinmasina engelolmustur.

Proje uygulamasi tamamlan
diginda yasatmak ve gelistirmek
istedigimiz sur içinde olumlu
degisikliklerin olacagi beklenmektedir.
Hepimizin projeye sahip çikmasi ve
olumlu yanlarinin yaygin kullanimina
yönelik kamuoyunu yaniltmayan
düsüncelerin olusmasi umuduyla
saygilar sunarim.

Burhan Vetkili
Lefkosa Belediye Baskani."

t
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1 Temmuz 1992 nDünya
Mimarlik Gününnde
Arabahmet Mahallesi

gezisi esnasinda hepimizi
hayrete düsüren "Derz
izolasyonu".
H irsiz müteahhitlere

tavsiye edilir.!

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

"Durulmaz" yerde "Dur"
seyyar manavlardan

alisveris yap!

nUFon kilisenin havalandigi yer

38. sayimizda yer alan kayip
ilanindaki bu kilisenin malaz

veya enkazini gören veya
bulanlar ödüllendirilecektir.



Karpaz Altin
Sahilde:

Özgür "Esekler"
Manastirda:

SefillKediler"
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KARPAZ
MANZARALARI

Mimariye yansiyan
hayvan sevgisi
(güvercin yuvalari)

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

Yesil Baris Hareketi ve KÜ
SAN tarafi ndan düzenlenen

Karpaz'daki "yesil yürüyüse"
kal:ildik. Karsilastigimiz dogal
manzaralar essiz güzellikte
idi. Sabahleyin horoz sesi
yerine "Aaa ... iii"lerle
uyanmanin tadi paylasilmaz.
Çevre Dairesi ve çevreci
kurumlarin burayi milli park
"National Park" yapmak için
ugrasi gösterdiklerini
biliyoruz. Bu beldenin tarihi
ve dogal zenginliklerini
hassas bir yaklasimla Milli
Park'in imar planiyla hemen
alinacak koruma

prensipleriyle mevcut
yapilara sahip çikarken "ana
tema"ni n özünden

sasmamali yeni yapilarda bu
prensiplerinden taviz
vermemeli.

Hadi bakali m kolay gelsin ...



,
...

..
BALKONLU BURO
YAPiLARiNA...
BIR ELESTIRI

Ülkemizde çesitli örneklerini
gördügümüz büro yapilarindaki
balkonlar hep dikkatimi çekmis ve beni
düsündürmüstür: Bu balkonlar acaba
niye yapiliyor? "Mimaride her unsur
islevsel olmali" düsüncesinden hareket
ederek bu balkanlarin büro yapilarinda
ne ise yaradigini bir türlü
anlayamiyorum. Birçok büro yapisinda
ve özellikle çok sayi da ishani insa
etmis olan Vakiflar idaresinin
ishanlarinda bu tür örnekleri
görebiliyoruz. Bu mekan büro
yapilarinda islevselolmadigi için
genellikle çirkin görüntüler yaratan
kullanimlari beraberinde getirmektedir.
Örnegin; Büronun temizlik gereçleri
ve çöplerin kondugu, bos karton
kutularinin depolandigi, kötü reklam
panolarinin asildigi, çevreye olumsuz
görüntülerin yansidigi bir mekan
olmaktadir.

Bu konuda bazi özel yaptirimlarla
meslektaslarimizi yönlendirmeli, bu
tür yanlis kullanima olanak
saglamamajiyiz. Bu konuda adamizin
bir tartisma platformu olusturmasi
gerektigi inancindayim.

Ekrem Z. Bodamyalizade

Demak ve

Bekiroglu ishanlan
Lefkosa

Fotograflar

Ezcan ÖZSOY
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1- Özel Balkan
2- Çukura düsmedi.. Yol yükseldi (Hasmet Gürkan Sokagi)
3- Yap-bozlarin sonuncusu bu kavsak olur insallah! ...
4- Tuvaletsiz tuvalet (Kantara Kalesi)
5- Kerpiç kemer lento (Lefke) ....

Fotograflar: Ezcan OZSQY
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Derleyen:
Mimar Ekrem Z. BODAMY ALIZADE

Ülkemizde Zemin-Yapi Arasinda Alinmasi Gerekli Önlemler:

4
,

A. Zeminden Baslayan Yapilar
B. Bodrumdan Baslayan Yapilar

Ülkemizde geleneksel iklim
sartlari na göre binalarda sorun
yaratacak problemleri çözümlernek için
asgari standart olarak yapilmasi
gereken detaylar olmadigindan
yapilarimizda kisa süreler içerisinde
büyük sorunlar çikmaktadir, bu

sorunlarin bir tanesi de zemin (toprak)
ile yapi arasindaki arakesitlerdeki
sorunlardi r.

Bu sorunu meydana getiren en
büyük etken topragin ülkemizde çok
isinmasi ile nemi iletkenligidir.

Bu etkene çözüm olmadigi zaman
binalarimizin zemin ve bodrum katlari

yaz aylarinda topragin isisindan kis
aylarinda neminden etkilenerek

yapilarda tamiri güç zararlar çikartir,
bu zararlari önlemek için bina insa
edilirken önlem alinmasi gerekir.

Bu ve bunun gibi sorunlar olmamasi
için ülkemizde ilkiim sartlarina uygun
devletin veya ortak vize bürosunun
sart kosacagi asgari standart detaylarin
olmasi ve bu detaylarin insaat
safhasinda denetlenmesi gereklidir.
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Yesim FERiDUN M.Sc.B.C.P.

(lawn Planning)

PRESIDENT'S FOREWORD P.1

The president ol the Chamber ol Architects Hüseyin

inan concerns about the problem s ol architects in TRNC,
and believer that the necessary precaution, are stili not
taken by the authorities in charge. He Iists the major
problems as the lollowing.

1) Sufficient control on the publicauthorities should be
provided.

2) Notices and signs should be made com pubory on
construction sites.

3) The process ol construction permission should be
eased.

t

4) The numberoftechnical personnel employed in the
authorities which are in charge ol permission, should be
increased.

He adds that the chamber is ready to co-operate in
order to solve the problems.

inan reminds that the proposal lor a new regulation ol
prices ol architectural projects is stili waiting lor the
parliement's agenda. He also relers to the problems
concerning the project, which are prepared overseas and
states that the Ministry ol Education stili did not answer
the requested appointment in order to correct the present
implementations.

The chamber will be ready to do its best to overcome
these problem s and he believes that a strong technical
workforce in necessary in TRNC in these days that a
permendnt soolution ol peace is expected.
NEWS FROM THE CHAMBER P.2

The secretary ol the Chamber Ahmet Y.Bahçeci
reports the recent activities as the lollowing:

- The new operator ol the chamber building.
- New membership registration to the chamber
- The regulation ol Architectural traineeship in TRNC
- The organization ol the Chamber's library
- The lieldtrip ol the architectural heritage organized

on the 1st July 1992.
NEWS FROM THE UNION P.3

General secretary Kadri Fellahoglu reports the
lollowing activities.

- The works on the interior design ol the
Chamber's building

- The request ol the provision ol linancial
lacilities to the technical personnel which is
currently provided to the employees ol health
sectoro

- The completion ol the report ol the Kyrenia
Environmental Conservation Project

- The reaction ol the chamber to the

appointment ol a new director to KI B-TEK (North
Cyprus Electricity Authority) who does not possess
an engineering background.

- The supportofthe chambertothe activities lor
the World Peace Day.

- The exchange ol ideas with the universitier in
TRNC

- The decision towards the organization ol a
conlerencein the chamber, to be given by the
director ol the Institute ol sewage works in the
University ol West Virginia and also the director ol
the Center ol Energy and Water Works Dr. Charles
R. Jenking, in October 1992
THE CONCOURS OF THE MONUMENT OF
NACi TALAT MEMORIAL P.P 4-9

Ezcan Özsoy introduces the first prize project,
designed by Hasan Erhan and Salim Piyale. The
projects were evaluated according to the following
criteria:

Durability
Easy maintenence
Easy construction
Aesthetic ofthe monumentwhich is reguired to

be designed with a contenporary approach
representing:

The genuine and decisive behaviour, of the
member of parliement Naci Talat who died last year,
believing in nature, peace and democracy.

In the concours Tevfik Direnç and Kemal Özkan
received the second and Yücem Erönen, Hasan

Yetkili and Enver Erönen received the third prizes.
PORTRAITS FROM THE CHAMBER P.P.10-13

Sergül Hamidi and Funda Yesilada introduce the
buildings designed by architect Feridun Ardost and
ex-mayorof Nicosiaand the presidentolTKP Mustala
Akinci and their approaches to architecture.
WITH THE READERS: VIEWPOINTS AND
SNAPSHOTS P.P. 14-19

Ezcan Özsoy answering to the lelter wrilten by the
Mayorol Nicosia Burhan Yetkili concerning the project
ol Lelkosa Girne Caddesi.

A number ol snapshot, and an article by Ekrem
Bodamyalizade entitled "a critique to the office
buildings with balconies" are also added to this
section.
FORTHE INFORMATION OFTHE READERS P.19

Ekrem Bodamyalizade inlorm, about the isolation
principles applied between the building and it,
foundation.

THESTATISTICS P.P.21-22

The statistics of recently approved architecturel
projects by the PROJECT APPROVAL OFFICE are
presented by Emre Günce and Turgay Salihoglu.
THE CONSTRUCTION MATERIALS & LABOUR
PRICES P.P.23-24

A market research is made by Hasan Yücel and
Ekrem Bodamyalizade on the current price, ol
construction material, and ol labour in TRNC is

presented .

•

DENIZ PLAZA
.... ....,

IIBUYUK MAGAZAII

KiTAP VE KIRTASiYE

iHTiYAÇLARiNIZ içiN
IIERisESilECEGiNiZ KADAR YAKIN II

SERIT EC VET YUSUF CADDESI
YENISEHIR - LEFKOSA

TEL: 74926

MiMARCA- 20

ART OESIGN



Derleyenler: Mimar Turgay SAliHOGlU
Mimar Emre GÜNCE

3.092
1.031
4.124

Toplam Dosya
Sayisina %'desi

44.323
9.278

3
1
4

1 1.031
3

3.092
-

-

1
1.031

1
1.031

Dosya
Sayisi

43
9

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

TEMMUZ 1992'de Mimarlar Odasi ve In§aat Mühendisleri Odsai Ortak Vize Bürosunda vizelenmi§

olan 97 adet proje dosyasinin dökümü ve konularina göre dagilimi:

YENI INSAATIAR
Dosya Konusu

YENI INSAAT DOSYALARI TOPLAMi 66 68.041

T AKSIMA TLAR

Dosya Konusu

Bina Taksimati
Arazi Taksimati

Parselasyon
TAKSIMAT DOSYALAIU TOPLAMi

Dosya
Sayisi

5
3
6
14

Toplam Dosya
Sayisina %'si

5.155
3.092
6.186

14.433

DIGER DOSYALAR

Dosya Konusu

Ek Insaat
Tadilat+ Tamirat
Rölöve
Tellerne

Yapildi Projesi

Dosya
Sayisi

11

1

4
1

Toplam Dosya
Sayisina %'si

11.340

1.031
4.124
1.031

nIGER nosy ALARi N TOPLAMi 17 17.526
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Derleyenler: Mimar Turgay SAiiHOGlU
Mimar Emre GÜNCE

Toplam Dosya
Sayisina %'desi

37.037
3.604

- -

1
0.901

-

-

2
1.802

1
0.901

4
3.604

2
1.802

-

-

3
2.703

-

-
-

-

LO
9.010

-

-

1
0.901

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

70

63.065

Dosya
Sayisi
42
4

YENI INSAAT DOSYALARI TOPlAMi

Konut
Konut+Dükkan
Konut+ Yardimci Bina

Konut+Dükkan+Qfis

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

AGUsrOS 1992'de Mimarlar Odasi ve In§aat Mühendisleri Odsai Ortak Vize Bürosunda vize1enmi§

olan 111 adet proje dosyasinin dökümü ve konularina göre dagilimi

YENI INSAATIAR
Dosya Konusu

TAKSIMATIAR

Dosya Konusu

Bina Taksimati
Arazi Taksimati

Parselasyon
TAKSIMAT DOSYALARI TOPLAMi

Dosya
Sayisi

9
2
8
19

Toplam Dosya
Sayisina %'si

8.108
1.802
7.207

17.117

DIGER DOSY AIAR

Dosya Konusu

Ek In§aat
Tadilat+ Tamirat
Rölöve
Tellerne

Yapildi Projesi

DIGER DOSYALARIN TOPLAMi

Dosya Toplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'si
13

11.211
3

2.703
3

2.703
3

2.703
-

-

22

19.820
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FIAM ASANSÖRDE GÜVENCEDiR

A SA NSÖRL ER;

11!.U1 ÜN Ithalat-Ihracat Sti. Ltd.
PK 522, LEFKOSA TEL: 75206.82360
TELEX: 57150 ANCO TK FAX: 81345

ART DESIGN

Yüzme Havuzlarinda Tek Isim

CYPRUS POOLS LTD .
..
Üzel ve Thristik Tesislerin
Yüzme Havuzu

* Projesi
* Mekanik Aksamlarin Temini

* Kurulmasi

* In§asi ve
* Düzenli Bakim Ekibi ile

Hizmetinizdedir.

..
CERTIKIN (ENGLAND) STI.'NIN Kuzey Kibris Temsilcisiyiz

1fC, Kurtulus Caddesi GiRNE Tel: 081-51545, 54502 Fax: 081-51546
ART DESIGN



MICHELANGELO

Öyle degerler vardir ki

Anlatilamaz

Hep bir seylere benzetilir

Pirlanta gibi, elmas gibi...
STUDIO

~ ERMATA~ LTD. ve yetkili saticilarinda i:t::::: Abdi Ipekçi Cad., Peyak1(arsisi - Lefkosa Tel: 85800 Fax: 74475 Tlx: 57379 EMTS i:
Dizgl- Baski:
DÖRTRENK MATBAACiLiK LTD.

Organize Sanayi Bölgesi, Lefkosa
Tel: 74906, 84104 Fax: 75240


