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* SOHBET 1

Hüseyin INAN

Yeni mezun olacak meslektaslarimiza
uyglamada karsilasacaklari sorunlari asabilmeleri
·Profesyonel Pratik"le saglanacaktir.

1985 yilinda baslayan konu ile ilgili çalismalar
günümüze degin çesitli sekillerde gündeme gelmis
ve tartisilmistir. Son genel kurulumuzda
•Profesyonel Pratik" olayina yeni bir boyut
kazandirmak için konu ile ilgili bir taslagin hazirlanip
görüslerinize sunulacagi sözü verilmisti. Bugün
Mimarca sayfalari arasinda bu taslagi bulacaksiniz.

Tüm üyelerimizin konuya getirecekleri olumlu
olumsuz görüslerini bizlere aktarmalari yapilan
çalismanin olgunlasmasina katki koyacaktir.

Ayrica belirtmekte fayda görüyoruz ki
•Profesyonel Pratik" meslektaslarimizin mimar
ünvanini sinamaya yönelik degil ülkemizdeki yasal
mevzuati ve uygulamadaki prosedürün ögretilmesi
amaçlanmaktadi r.

Subat ayindan beri gündemde bulunan Girne
Koruma Çevre Plani ve ardindan Emirnamesi ile
yapilasma kurallari belirlenen bölgede tartismalar
son asamasina gelmis bulunmaktadir.

Odamiz ve KTMMOB Sehir Planlama Dairesi ve
diger ilgililerin katilimi ile 3 kez bilgilendirme ve
tartisma toplantilari yapmistir. Genelde planin
detay kararlarini irdeleyemeden toplanti süreleri
dolmustur.

Mimarlar Odasi olarak yillardan beri kentlerimizin
planli gelismesine olanak saglayacak imar
planlannin hazirlanmasini talep etmekteyiz. Girne
için hazirlanan Koruma Çevre Plani ve Eski Girne
Belediyesi Hudutlari içerisindeki bölgenin
emirnameleri ve yürürlüge konmaya çalisilan planin
genel politikasini desteklemekteyiz. Plandaki detay
pürüzlerinin (otoparki yüksekiki cephe, yogunluk
v.b.) asilmasi için ilgililerle yapilan toplantilarda
görüslerimiz belirtilmistir. Bu sorunlarin tartisilarak
çözümlenmesinde görüs birligine varilmistir.

Halkimizin ve üyelerimizin bu konuda gerekli
duyarliligi gösterip plana sahip çikmalarini
beklemekteyiz. Varolan sorunlari tartisarak asmak
mümkündür. Planin hayata geçirilmesini engelleyici
davranislarda bulunmak kamu yarari na yapilacak
planlamalarin uzun süre daha askida kalmasina
sebep olacaktir.

Yasanabilir bir çevre ancak planla mümkündür.
Mimarlar Odasi olarak ülkemizin her noktasi için
ayni amaçli planlarin bir an önce hayata geçirilmesi
için de her türlü çabayi sarfedecegiz.
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Türk ve Rum Mimar Örgütleri UNHCR'm Lefkosa Hava Alanmdaki merkezinde
sürdürülen toplant1larda...

Sayin üye
Oda yönetim kurulumuzun 7

kez toplandigi 29 Eylül 23 Kasim
1993 dönemi içerisinde;

• Oda baskanimiz Hüseyin
iNAN ve Sehir Plancilari Odasi
Baskani Ertan ÖZTEKtarafindan
"MiMARLAR ODASi VE SEHiR
PLANClLARI ODASi DÜNYA

SEHiRciLiK GÜNÜ iLE iLGiLi

ORTAK AÇiKLAMADA
BULUNDU":

Ülkemizde oldugu gibi,
Dünyanin birçok yerinde de Kasim

ayi içerisinde kutlanmakta olan
"Dünya Sehireilik Günü"
etkinlikleri, her ülkede kentsel ve

fiziki çevre sorunlarinin gündeme
getirildigi ve çözüm önerilerinin
arandigi bir gün olarak
kutlanmaktadir.

43.sü kutlanacak olan "Dünya
Sehireilik Günü'nde ülkemizde
kentsel ve fizikiçevre acisindan

önemli günler yasanmaktadir Fiziki
planlarin hayata geçirilmeye
basladigi 1992 yilinda planli
yerlesim birimleri yaratma
açisindan ilk örnekler verilmeye
baslanmistir.

Ancak gerek merkezi yönetim

ve gerekse de Yerel Yönetimlerin
bu konuda gösterdikleri ilgi yeterli

düzeyde degildir. Yapilasmanin
süratlendigi ve her geçen gün

süratinin artmakta oldugu
ülkemizde gerek yerel yönetimler
gerekse de merkezi yönetim ve

halkimizin gerekli duyarliligi
göstererek, düzensiz bir sekilde

gelisen yerlesim birimlerimizin
sagladigi göstererek, düzensiz bir

sekilde gelisen yerlesim
birimlerimizin saglikli ve yasanabilir

çevrelere dönüstürümek için gayret
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etmelidirler.

Kentlerimizin küçüklügüne karsin
hergeçen gün artan trafik sorunu,
okul, sporv. b. egitimsel, sportif ve
kültürel alanlarin eksikligi ve
mevcutlarin da, yetersizligi konut
ve konut alanlari kalitesinin

düsmesi, kentsel yesil alanlarin yok
denecek kadar az olmasinin

yanisira, varolan yesil bitki
örtüsünün de bilinçsizce yok
edilmesi v.b. sorunlar, ülkemizin

küçüklügüne karsin büyüktür.
Bu sorunlara çözüm ülkemizin

teknik elemanlarinca hazirlanacak

planlar çerçevesinde bulunabilir.
Bu anlamda planlarin
hazirlanmasini ve yürütülmesini
üstlenen Sehir Planlama Dairesi'nin
reorganizasyonunun yapilmasi,
yeteli düzeyde teknik personel ve
mali olanaklara kavusturulmasi

gerekmektedir. Yine hazirlanmis
-Planlarin toplum yararina bir olgu
oldugu bilincinin kamuoyuna

verilmesi ve politik etkilenmelerden
arindirilmasi gibi çok önemli bu

etkenleri asmak zorundayiz.

• Odamiz üyesi iki

meslektasimizin geçmis yillarda
yapilan "STAJ" konusundaki
çalismalari da degerlendirerek
hazirladiklari "YETKiLENDiRME

YÖNETMELiGi"ni hiç müdahale
etmeden üyelerimizin görüslerine
sunmustur.
...... -------------.---- .. - -----.--.......................... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .....................................................................................
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• Birlesmis Milletler Göçmenler
Yüksek Komiserligi UNHCR' in

sponsorlügünde Odamiz ve Rum
Mimarlar Birligi ile birlikte 1993

yilinda düzenlenecek ortak

çalismalar için temaslarimiz
sürdürülecektir.



Kiymetli Mimarca okurlari;

• Fullbright tarafindan
organizeedilen "Kibris'ta aritilmis
sularin tarimda kullanilmasi"
hakkinda alti aylik bir arastirma
ve inceleme yapacak olan West
Virginia Üniversitesi Kanalizasyon
Sulari Arastirma Enstitüsü
Müdürü, ayrica Enerji ve Su
Arastirma Merkezi direktörü Dr.
Charles R. Jenkins, KTMMOB ve
Ziraat Mühendisleri Odasinin
ortak organizasyonu ile 5 Kasim
1992'de bir konferansi sundu.
Ayni gün inceleme ve
bilgilendirme amaci ile
Haspolat'taki aritim tesislerinde
gözlemler yapildi.

• Kamudaçalisanüyelerimizin
barem ve özlük haklari ile ilgili
çalisma baslattik. Birlik
Lokalimizde ilgili üyelerimize
yönelik 26 Kasim 1992 tarihinde
doksan civarinda üyemizin
katilimi ile bir sohbet toplantisi
düzenledik. Kamu görevlisi olan
mühendis ve mimarlarin
sorunlarinin çözümü yönünde
gelisen tartisma ortaminin
sonrasinda olusturulan komite,
öneri ve görüslerin dogrultusunda
çalismalari sürdürmesi karari
alindi. Mustafa Sidal ve Tünay
Bengüsu'nun baskanliginda
olusturulan komite çalismalari
baslatmis olup konu ile ilgili ileri
adimlar atma çabasi içerine
girmistir.

• 21-22Ocak 1993tarihlerinde
gerçeklestirmeyi planladigimiz
"KKTC ve STANDARTLASMA"
konulu kongre çalismalari Birlik
BaskaniTamerGazioglu,Mimarlar
Odasindan D~: Hüseyin ~tesin,
Yakin Dogu Universitesi Insaat
Mühendisligi Bölüm Baskani Dr.
Hüseyin ~ökçekus ile.. Dogu
Akdeniz Universitesi Ogretim
görevlisi Y.Mak.Mühendisi Ugur
Atikol'dan olusan Teknik Komite
tarafindan yürütülmektedir.

Kurulan genis çapli temaslar
sonrasinda TC ve KKTC'den
yirmibes civarinda bildiri ulasmis
bulunmaktadir. Bildiriler

genellikle, "Standartlasmanin
Onemi", StandartlarEnstitüsünün
islevleri", "Standart ve Kalite",
"Gida-Saglik", "çevre", "Tekstil",
"Elektronik", "Bilgisayar", "Yapi,
Mimarlik" ve "Su" baslikli
konulardan olusmaktadir.

• Birlik düzeyinde bir heyet
LefkosaTürk BelediyeBaskaniSn
BurhanYetkili'yi meslekisorunlari
ve imar mevzuatlarini görüsmek
üzere ziyaret etti.

• .!ürk Fizik Dernegi Baskani
OzerOzerdembaskanligindakibir
heyet Birligimize ziyaret'te
bulundu.

• insaatMühendisleriOdamiz;
insaat alaninda belli test ve
deneyleriyapmak amacinayönelik
Organize Sanayi Bölgesindeki
Laboratuvarinsaatinintemel atma
törenini gerçeklestirdi. Ayni
hedeflere yönelik Elektrik
Mühendisleri Odamiz ise insaat
baslatmaçabasi içerisinegirmistir.

• Kibris Rum insaat
Mühendisleri ve Mimarlar
Birligi'nden genel kurullarina
katilmak üzeregelen davete Birlik
Baskani Tamer Gazioglu, insaat
Mühendisleri Odasi Baskani
Mehmet Göze ve Mimarlar Odasi
Baskani Hüseyin inan'dan olusan
bir heyetle katinildi.

KTMMOB heyeti ögleden önce
Rum planlama makamlari
tarafindan koruma altina alinan
Asagi ve Yukari Lefkara köylerini
ziyaret ederekburadaki çalismalar
ve uygulanan düzenlemeler
hakkinda Rum mühendis ve
mimarlardan bilgiler ediniidi.
Heyet ayrica, genel kurula
katilmanin yaninda Rum
kesimindekiinsaatlardauygulanan
kontrolluk ve müteahhitlik
konulari üzerinde de görüs
alisverisinde bulundu. Hilton
Otelde yapilan genel kurulda bir
konusmayapan birlik baskanimiz;

"Teknolojideki hizli gelismeler
insanlik için yeni ufuklar
açmasinin yaninda pekçok önemli
sorunlari da beraberinde

getirmistir. inancimiz odur ki
örgütler arasindaki bagi
güçlendirmek ve iliskileri artirmak
için harcanan çabalar
mesleklerimizin, özellikle Kibris'ta
karsilastigi pekçok ortak sorunun
irdelenmesinde ve asilmasinda
bize yardimci olacaktir" dedi.

• Birligimiz Ülkemizde,
insanlarimizin düsüncelerine,
bedenlerine ve mallarina yapilan
fiili saldirilarin irdelenmesi,
tartisilmasi ve kamuoyu
gündemine canli olarak getirilmesi
amaci ile Atatürk Kültür
Merkezi'nde, Kibris, Kibris
Postasi, Ortam,Vatan,Yeniçagve
Yenidüzen gazete temsilcilerinin
katildigi bir açik oturum
düzenlendi.

• T.S.E. Baskani Mehmet
Yilmaz Ariyörük baskanligindaki
bir heyet Bi.rligimize ziyarette
bulundular. Ozellikle KKTC'de
standartlar Yasasinin olmayisinin
getirdigi sakincalar geregi ve
olmasi halinde yararlari üzerinde
görüsler üzerinde durdular.

• Birlik Baskanimiz Tamer
Gazioglu özel isleri nedeni ile
Ankara'da bulunmus olmasindan
dolayi Türk Mühendis Mimar
OdalariBirligi BaskaniSn Teoman
Alptürk ve diger yetkililer ile
temaslar gerçeklestirip,
örgütlerimizin geçmisten gelen
dostane iliskilerinin devami ve
daha da iyiye gitmesi yönünde
adimlar atilmis oldu.

• Sanayi Odasi yetkililerine
örgütlerimiz arasinda diyalog
kurmak ve gelistirmek amaci ile
ziyaret yapildi.

• "Girne Beyaz Bölge" ile ilgili
Sehir Planlama Dairesi
çalismalarini üyelerimiz bilgisine
sunmak ve tartismak amaciyla
daire yetkilileri ile üyelerimizin
katilimi sonucu birlik lokalimizde
sohbet toplantisini
gerçeklestirdik.
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Prof. UGUR ERSOYVN 5EKiM 1992'DE VERDiGi K/BRIS KONFERANS/NDAN DERLEME:

DEPREM DAYANiMlNDA
••••••

MIMARININ ONEMI
Geneldeyapilarin depremde hasar nedenleri

iki gurupta toplanmakta.

alZeminden kaynaklanan nedenler

b)Yapidaki zayifliklardan kaynaklanan
nedenler

Konu konferansta salt yapidan kaynaklanan
nedenler üzerinde duruldu.

Türkiye'deson 30 yil içindeolusandepremlerin

neden oldugu hasar ve yikilmalar üzerine Ugur

Ersoy'un yaptigi inceleme ilginç bazi gerçekleri

ortaya çikarmistir. Bu arastirmaya göre

Türkiye'de gözlenen deprem hasarlarinin

%9S'inin nedenlerini asagidaki üç gurupta

toplamak mümkün olmaktadir.

1.Bina geometrisinin deprem dikkate

alinmadan yanlis seçilmis olmasi.

(Burada geometri, hem yapinin mimari

tasariminda olusan genel biçimi, hem de

seçilen tasiyici sistemi içermektedir)

2. Tasiyici elemanlarin kesit boyutlarinin

yetersizligi veya donati detaylarinin yanlis

veya yetersiz olmasi.

3. Yapim kalitesinin kötü olmasi (Yapim

asamasinda gerekli denetimin yapilmamasi

en önemli etken olarak gözükmektedir.)

Yukaridaki üç gurupta toplanan hasar

nedenlerinden mimarlari yakindan ilgilendiren
birincisidir.

Yapilan arastirmalar deprem dayaniminin

büyük ölçüde mimari tasarim asamasinda
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olustugunugöstermektedir,çünkü bina geometrisi

bu asamada sekillenmektedir. Mimari tasarim

asamasinda deprem davranisina ters düsen bir

biçimin seçimi büyük bir handikap

olusturmaktadir. Genelde depreme uygun

olmayan bir geometri ile olusan yapiyi tasiyici

sisteme agirlik vererek iyilestirmek, son derece

zor ve pahali çözümlere yol açmakta, bir çok

durumda ise olanaksiz olmaktadir. isin daha da

acisi, deprem davranisini tam olarak

kavrayamamis statikçiler büyük bir yanilgi

içinde, deprem davranisi açisindan sakincali

bir geometriye sahip yapiyi hesapla

iyilestirebileceklerine inanarak mimarlari

yanlis yönlendirmektedirier. Yapinin

mimarisine deprem dayanimi açisindan itiraz

eden iyi bir statikciise soruna çözüm getiremedigi

gerekçesiyle dislanmaktadir.

Bu çarpik uygulama mimarlarimizin deprem

dayanim ve davranisi ile ilgili yeterli bir egitim

görmemesinden kaynaklanmaktadir.

Türkiye gibi, önemli deprem kusaklarinin biri
üzerinde bulunan bir ülkede mimarlik

fakültelerininbirçogundadepreme dayanikli yapi

kavramininverilmiyorolmasi büyük bir eksikliktir.

Bazi mimarlarimiz deprem dayanimi için

öne sürülen temel ilkeleri, yaraticiligi

kisitlayan faktörler olarak görme yanilgisina

düsmektedirler. Konunun önemini kavramis

mimarlarin bu türyanilgilara düsmeyecegine
eminiz.



--biLA TASYo N6\A -z.

--u 2.. U N YAp),

~ W
/ /// / / //// / ///7

~( .AI~\NiNt>A~\
AN j DEG.\SV\l\ t::.

1)\LATA':>YoN SL\ L
~C'1Ü k A LAfJ

H

MiMARCA-S

GEÇMis DEPREMLERDE DÜZENSiz YAPiLARiN DÜZENLiLERE ORANLA
ÇOK DAHA FAZLA HASAR GÖRDÜGÜ GÖZLENMisTiR.
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*OÜZENSiz YAPI ÖRN EKLERi

Mimari tasarimda düzensizligi azaltmak en saglikli çözümdür.
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PLANDA DÜZENSizLiK

Planda simetrik olmayan yapilar genelde "Düzensiz" olarak kabul edilir.

/

a) Çok Eksenli
Simetri

b) Tek eksenli
Simetri
\ v

c) Simetri Yok

b ve c düzensiz yapilardir.

b) deki kanatlar ihmal edildiginde düzensizlik ihmal edilebilir.

PLANDA SiMETRiK OLAN YAPiLARDA DEPREM YÖNETMENLiGiNE GÖRE DÜZENSiz
OLABiLiR.

l:=.

,
~12\LW\t:
YI ~i LV\1ALA'J2.1

a) Asimetrik Çikintili b) Simetrik Çikintili c) Simetrik Çikintili (Küçük)

b) ve c) de gösterilen plaJ;llarsimetrik olmasina karsin "düzensiz"dirler. Depremde, plandaki
kanatlar binanin tümünden ayri hareket ederek, daire içine alinan köselerde gerilme yigilmalarina,
dolayisiyle hasara neden oluyor. Kanat boylarinin bina boyuna orani azaldikça bu etki
azalacaktir.
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Planda büyük çikintilar (kanat) ve çözüm uzun kanat yapildiginda bu iki çözümden biri mutlaka
yapilmali.

Deprem davranisina çok ters
düsen bir uygulama
a) Burulma var
b) Gerilme yigilmasi var
c) Merdiven boslugu kritik yerde

V74~~t
~

a) Çift kolonda derz
(çok kullanilan)

b) Konsolda derz c) Plakada derz

Yukaridaki deprem derzleri iki parçanin depremde birbirine çarpmasini önleyecek büyüklükte bir
aralik birakilmasi gerekmektedir.
Derz yüksek katli binalarda sorun olabilir, çünkü yükseklik arttikça çarpmayi önleyecek derz araligi da artmaktadir.
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· ..
iÇ ASIMETRI

a) Tasiyici eleman
nedeni ile asimetri

b) Tasiyici olmayan elemanlar
nedeni ile asimetri

Bina plani simetrik bir binada da düsey tasiyicilarin bilinçsiz yerlestirilmesi ile simetri bozulabilir.
Yukardaki sekil a)da gösterilen kat plani simetriktir, ancak köseye yerlestirilen çekirdek simetrigi
bozmaktadir. (Rijitlik merkezi kütle merkezi ile çakismiyor, burulma var) Bu durum "iç asimetri"
olarak adlandiralmakta ve durulma nedeni ile "Düzensiz yapi" sinifina girmektedir. Sekil b)deki bina
plani tasiyici sistemi açisindan simetriktir. Ancak cephesindeki tugla ve cam gibi iki ayri malzemenin
kullanilmasi nedeni ile simetri bozulmustur.
Cephe düzenlemesi yapilirken mimar bu hususlara çok dikkat etmelidir.

* DÜSEY EKSEN BOYUNCA DÜZENSizLiK

a)Simetrik b)Simetrik
(iyi)

a) ve b) Düzenli ancak tek ölçüt degildir.

c)Simetrik
(kötü)

c) ve d) Düzensiz

d)Simetrik Degil

Birbirlerine bitisik insa edilen iki yapi,
farkli dinamik özellikler tasimalari
nedeni ile farkli titresirler ve bu nedenle
depremde birbirlerine vurarak büyük
hasara neden olabilirler. Bu etki

"çekiçleme" olarak adlandirilir.

Çekiçleme nedeni ile olusacak hasari
önlemenin en etkili yolu. iki bina
arasinda deprem derzi birakmaktir.

SiTisiK DÜZENDEKi YAPiLAR

./--~-
i . /:///7//#//////ht!~E

Sonuç: 4~ NA 1~1><l---8/,.y42 ----p-
Deprem dayanimini saglamak salt mutiendisin görevi degildir.
Deprem dayani mi mimari tasari m asamasi nda olustugundan. bu konuda mimarlara da büyük sorumluluk düsmektedir.
Bugüne kadar yapilan gözlemler ve edinilen deneyimler mimarisi ve tasiyi Ci sistemi deprem göz önünde bulundurularak
olusturulmus binalarin depreme dayanabilecegini göstermistir.
Dogalolarak donati detaylarina da gerekli özen gösterilmeli ve yapi m asamasinda da iyi bir denetim olmalidir.
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Mimarlar Odasi

Sayin üye,
Uzun yillardan beri Genel Kurullarimizda hep gündeme getirilen "STAJ" konusunda yönetim

kurullarimiz somut bir adim atma düsüncesi ile konuyu bir taslak üzerinde tartismaya karar
vermistir.

Mimarlar Odasi Yönetim Kurulu'nun görevlendirdigi iki üyemizin geçmis yillarda yapilan
diger önerileri de dikkate alip hazirladiklari taslak "YETKILENDiRME YÖNETMELici"
olarak isimlendirilmistir. Yönetim Kurullarimiz bu taslaga hiç müdahale etmeden sizin de degerli
görüslerinizi almak amaci ile sizlere sunmayi kararlastirmistir. 1 Subat 1992 tarihinde saat
18.00'de odamizda yapacagimiz sohbet toplantisinda konu hakkinda bir sohbet toplantisi
yapilacaktir. Katilamacak üyelerimiz ise 15 Subat 1993 tarihine kadar görüs ve önerilerini
Odamiza yazili olarak bildirmelerini rica ediyoruz. Konuya getireceginiz tüm görüs ve önerileri
Mimarlar Odasi ve insaat Mühendisleri Odasi Yönetim Kurullari birlikte degerlendirecektir.

Bu çalismalarindan dolayi üyelerimiz ~ Mimar Kozan UZUNOCLU ve Mimar Tarkan
DA VULCU'ya tesekkür ederiz.

Mimarlar Odasi Yönetim Kurulu

•••

MIMARI KALITE VE
•••

MESLEKI SAYGiNLiK iÇiN••
"YETKILENDIRME

•

BELGESI"
Ülkemizin yapilasmasindaki

aksakliklar analiz edildiginde,
bu süreçte etkili olan yasalar,
kurumlar, meslek adamlari,
yüklenicilerve kullanicilarin her
birinin ayri ayri paylari oldugu
görülmektedir. Bu etkenler
içerisinde mimarlarin ve
mühendislerin yapinin hayata
geçirilme süreci içerisinde
önemli mesleki formasyona
sahip oldugu açiktir. Yukaridaki
etkenlerincelendigindeen kolay
ulasilabilen ve etkilenebilen
elemanlarin mimarlar ve
mühendisler oldugu görül
mektedir.

Bu anlamda yeni mezun
olmus mimar ve mühendislerin
daha verimli, ülke kosullarina
uygun üretim yapmalari ve bu

meslek dallarinin sayginligini
artirmalari amaciyla, tam
anlamiyla mesleklerini icra
etmeden bu kosullara
hazirlanmasive yönlendirilmesi
gerektigi düsünülmektedir.
Ancak, mesleki sayginligin
sadece böyle bir süreçten
geçmeklekazanilabileceginede
inanmiyoruz.Çünkü kisi hayatin
tüm alanlarindaoldugugibiönce
kendinden sorumludur.
Üniversiteler bile kendi
ögrencilerine sadece "mimar
ünvani" vermektedir.Kisi ancak
kendi çabalariyla mimar
olabilecektir. Birçok ülkede
mimarlik fakültelerinin egitim
süresi bes yil ve üzerinde
oldugu, sonrasinda ise staj
egitiminden geçtigi göz önüne
alinirsa, ülkemizin de bu

durumu degerlendirerek kendi
kosullarina uygun bazi
düzenlemeler yapmasinin
gerekliligi ortaya çikmaktadir.

Bu düsüncelerle, Mimarlar
Odasi Yönetim Kurulu'nun
vermis oldugu "Staj
Yönetmeligi"ni yeniden
düzenlemeve tartismaya açma
görevini üstlenerek,yeni bir Staj
Yönetmeligini hazirlamis
bulunuyoruz. Önerilecek staj
yönetmeligi yeni mezun olan
kisilerin herhangi bir sekilde
magdur edilmesini veya
mesleki uygulamalardan so
yutlanmasini getirmeyecektir.
Burada amaç mimarlik
mesleginin sayginligini
artirmada bir nebze olsun
katkida bulunmak ve ülkemizin
yapilasmasina olumlu yönde
etkiler yapabilmektir.

Meslektaslarimizdan konuyla
ilgili olarak "yapici" elestiriler
bekliyoruz.

Kazan UZUNOGLU Tarkan DAVULCU
yük.Mimar Mimar
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KIBRIS TÜRK MÜHENDis VE
MiMAR ODALARi BiRUGi

KURULUS YASASi
(12/1976)

1979 (ESAS), 1983 (DEGisiKLiK)
MiMARUK VE iNSAAT

MÜHENDiSUGi ORTAK MESLEKi

HiZMET VE DENETiM TÜZÜGÜ

Madde 20 Altinda Yapilan
Yönetmelik

Kibris Türk Mühendis ve Mimar

Odalari Birligi Yetki Kurulu, 1979
(Esas), 1983 (Degisiklik) Mimarlik
ve insaat Mühendisligi Ortak
Mesleki Hizmet ve Denetim

Tüzügünün 20. maddesi ile
kendisineverilenyetkiyi kullanarak
asagidakiyönetmeligi yapar.

Kisa isim: Buyönetmelik "1993
Mimar ve insaat Mühendislerinin
tam yetkili mesleki uygulama
öncesindeyükümlülüklerini yerine
getirmek zorunda olduklari
YETKilENDiRME SÜRECi
YÖNEfMEiiGi olarakisimlendirilir.

Amaç: Bu yönetmelik, Mimarlik
ve insaat Mühendisligi meslekleri
uygulamasinin, proje ve yapi
üretimsürecinintüm asamalarinda,
devreye giren, birbirlerinden
soyutlanamayanilgili diger mesleki
uygulamalarla bir düzsn," uyum,
esgüdüm içerisinde
gerçeklestirilmesini; yeni .mezun
Mimar ve insaat< Mühendisinin
gerek meslekiyasave tuzUkierini,
gerek büro, gerekse sanüyeteknik
bilgi ve deneyim birikimini artirip
ülke kosullariylabagdasti-rilmasini
saglayarak sayginhgini ve genel
verimi artirmayramaçlar.

Tanimlar: Bu yönetmelikte,
metin baska türlü gerektirmedikçe,
asagida verilenlerin disindaki
tanimlar, 12/1976 sayili 1976
KTMMOB Kurulus Yasasi'nindaki
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ve 1979 (1983) Mimarlikve insaat
MühendisligiOrtak MeslekiHizmet
ve Denetim Tüzügündeki anlami
tasir.

a) Yetkilendirme Süreci: Yeni
mezun olmus mimar ve
mühendislerin ülke kosullarina,
MeslekiHizmetve DenetimTüzügü
ve Yönetmeliklerine ve pratikteki
uygulamalarasistematikbir sekilde
adaptasyonunu saglayan bir
süreçtir.

Yetkilenme süreci 3 asamadan
olusacaktir:

1. Asama: Bu devre kisinin
mimarlik fakültesinden mezun

oldugutarih ile Mimarlar Adasinin
kisiye "sinirli imza" hakki
taniyacagi tarih arasindakisüreçtir.

Bu süreçte kisiden beklenen
ülkedeki yapilarla ilgili yasa ve
tüzüklerin' ögrenilmesi ve
özümsenmesi ve bunun yaninda
santiyede tatbikata yönelik
bilgilenmeye bir adim atilmasidir.
Bu süre içinde kisiyardimci mimar
olarak tescilli bürolarda ve

santiyelerde yardimci santiye sefi
olarak çalisabilir. Bu devre
sonunda Mimarlar Adasinin

açacagi Yetkilendirme Sinavi'na
girebilmesi için adaylarin, kültürel
degerlere sahip bir yapinin
rölevesinin hazirlanmasi ve Yetki

Kurulunun saptayacagi bir tarihte
Odaya teslim etmesi gerekecektir.

Rölevesiçikarilacakyapilar Eski
Eserlerve MüzelerDairesiileYetki
Kurulu tarafindan belirlenecektir.

1. Asamanin süresi mezun
•olunan tarihten itibaren en az 6

aydir.

2. Asama: Bu asamaya gelmis
mimar sinirli yetkilere sahiptir. Bu
devrede mimar tam yetkili
mimarlarla tescilli bürolarda ortak

çalisarak proje üretebilirler Yetki
Kurulunun tescilli büro

gösteremedigi durumlarda kisi
mesleki deneyimini serbest
çalisarak gelistirebilir. Bunun
disinda üretecegi projeler çift imza
ile vize bürosuna sunulabilir.

Buasamadakisidenayrica"kesif,
metraj" konularinda deneyim
kazanmasi, santiyede mimari
kontrolluk hususlarinda bilgi ve
becerilerini gelistirmesi
beklenecektir.

Buasama asgari 6 aydir. Kisinin
bir üst asamaya geçebilmesi için
bagli oldugu tescilli büro (varsa)
tarafindan Yetki Kuruluna kisinin
yeterliligi bildirilir ve kisi Yetki
Kurulunun belirleyecegi tarihte
sohbet toplantisina alinir. Bu
toplanti kisinin okul üniversite
bilgisini (mesleki bilgisini)
sinamaya yönelik olmayacaktir.
Toplantida, kisinin sorunlara
yaklasimi ve çözümlemeleri,
çevreye olan duyarliligi, mesleki
olgunlugu dikkate alinacak ve
degerlendirme bu çerçevede
olacaktir.

3. Asama: Bu asamada kisi,
turistik tesisler, egitim yapilari,
saglik yapilari, sosyal ve kültürel
hizmet binalari, kamu yapilari ve
Yetki Kurulunun saptayacagi
yapilar disinda her türlü yapiya
imza koyabilir.Bu asamadakisiden
beklenen yapi yönetimi ve
ekonomisi konularinda bilgisini
artirmasi ve her türlü yapida ve
her türlü sorunda olaylara dogru
bakis açisi ile müdahale edebilir
yeterlilige ulasmasidir. Bu
asamadaki süreç asgari 1 yil
sonunda Yetki Kurulunun kisiyle
yapacagi sohbet toplantisi
sonunda onaylanir.

b) Staj: Mimar ve insaat
Mühendisinin 'yetkilendirme



sürecinde' Yetki kurulunca

saptanacak büro ve santiyede

(Özel veya Devlet, Kamu Kurulusu)

"amaç" maddesinde belirtilen

dogrultuda, sorumlu bir Mimar ve

insaat Mühendisi denetiminde

yapacaklari tüm çalismalari
kapsar.

c) Yetki Kurulu: Yetkilendirme

sürecinde staj yapilacak büro ve

santiyelerin tesbiti, yapilan

çalismanin denetimini ve bu süreç

içerisindeki evrelerin tamamlanip

tamamlanmadigini onaylayan
kuru/dur.

Yetki Kuru/u Mimar ve insaat
Mühendisleri Odalari Yönetim

Kurullarinin kendi içinde

saptayacagi birer Yönetim Kurulu

üyesi ve Genel Kurullarin

belirleyecegi 4'er asil ve 2'ser yedek

üyeden olusur.

d) Staj Bürosu: Özel, Kamu

Kurulusu veya Devlet kesiminde

olan, Mimarlik ve insaat

Mühendisligi mesleki

uygulamalarinin projelendirme

asamalarini ve denetimini

gerçeklestiren ve yetki kurulunca

onaylayarak ilan edilen ve yeni

mezun Mimar ve insaat

Mühendislerinin büro staj i
yapabilecegi bürolari anlatir.

e) Staj Yapilacak Santiye: "Staj
Bürosu" tanimindaki bürolarca

hazirlanan ve denetlenen

projelerin uygulamalarini ve

uyguladiklari alani anlatir. Yetki

kurulunca onaylanmasi kosuldur.

f) Yetkilendirme Sürecinde

Kisinin Alacagi Ücret:

1. Devre: Bu devredeki kisinin

alacag i ücret Devlet Dairesindeki
11. baremin %80'idir.

2. Devre: Bu devredeki kisinin

alacagi ücret Devlet Dairesinde

barem 11 'de çalisanla aynidir.

3. Devre: Bu devredeki kisinin

alacagi ücret Devlet Dairesinde

barem 12'de çalisanla aynidir.

Tüm devrelerde hayat pahaliligi

ESEl-MOBii sistemine göre

ücretlere yansitilacaktir.
Yukarida belirtilen ücretler

asgari ücretlerdir.

g) Yetki Kurulu Çalisma

Süreci: Yetki Kurulu üyeleri arka

arkaya azami 3 yil görev

yapabilirler.

h) Yurt Disindan Gelenler

(Mezun olduktan birkaç yil sonra):

Bu tür Mimarlar için gerekli
kararlari Yetki Kurulu alacaktir.

ARTDESIGN

ORTAKÖY - LEFKOSA
Tel: 82032-87228 Fax: 82482

Etkin IsI
Yaliticisidir

KKTC VETKiLi BAVii:

RASio AHMET RASio TRAOING LTO.
iNSAAT MALZEMELERi MÜOÜRLÜGÜ

Hafiftir

ÇiMENTAS-GAZBETON gözenekli, hafif betondur.DlNar
bloklari, asmolen bloklari, yalitim plaklari ve donatili yapi
elemanlari olan kapi ve pencere lentolari, konutlar, endüstri
yapilari, ticari yapilar, sosyal tesisler, kamu yapilari ve turistik
yapilarin insaatlarinda güvenle kullanilmaktadir.
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Fotograflar: Mustafa CEMAL

sonra yabancilar orada bulunan
bir kiliseyi restore etmemiz için
bize basvurdular. Karmi'de bu
vesileyle baslayan gelisme daha
sonra bizlerin çalismalari ile degisik
bir boyut kazandi. Burada bulunan
evler yabancilara uzun vadeli kira
usulü ile verilmektedir. Yabancilar
bu evlerin restoresini bizim

kontrolumuzda gerçeklestiriyor ve
bazi sartlara uyulmasi gerekiyor.
Örnegin malzeme olarak ahsap

agirlikli ve yerel malzeme
kullaniliyor. Duvarlar kesinlikle

beyaz, diger renkler ise kahverengi
ve tonlari olacak sekilde seçiliyor.
Tavanda mertek ve hasir

kullanilmasi kosulolarak getirildi.
Karmi'de kurulan bir ofisle sorunlar

yerinde çözüiüyor. Her çarsamba
günü orada yasayanlar ofise gelip
sorunlarini iletiyorlar, bakanliktan
giden görevliler sorunlari yerinde
çözmeye çalisiyorlar.

Karmi köyünde bulunan ve
restore edilen kilise su anda müze
olarak kullaniliyor. Her pazar
gönüllü bir yabanci tarafindan
açiliyor. Müzede Kibris hakkinda
bilgi veriliyor.

Restorasyon öncesi ve sonrasi
Karmi (Karaman) Köyü ...

islerin basinda:
(Karaman) KarmiTatil köyünün

yeniden restore edilerek
düzenlenmesi, Girne ve Lapta
kanalizasyon projelerinin
yaptirilmasi gelmektedir.

Karmi Tatil köyü hakkinda
Mustafa Cemal sunlari anlatiyor:

"Eski bir Rum köyü olan Karmi'ye
1974'den sonra göçmenler
yerlestirildi. Ancak kimse bu köyde
barinamadi. Köy bosaldi. Daha

Derleyen ler: Mimar Sergül HAMiDi

Mimar Funda YEsiLADA

Yük. Müh Mimar

Mustafa CEMAL
1946 Dagasan (Baf) dogumlu

olan Mustafa Cemal, ortaokulu ve
liseyi Baf Kurtulus Usesinde bitirdi.
1968-73 yillari arasinda Karadeniz
Teknik Üniversitesinden mezun

oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra
1973-74 yillarinda mukaveleli
mücahit statüsü altinda Mücahitler

Sitesi insaatinda Santiye Sefligi
görevini yapti. 1974 yilindan
itibaren de Turizm Planlama

Dairesinde göreve basladi. Sirasi
ile Sube Amirligi ve Turizm Planlama
Dairesi Müdürü olarak görev yapti.
Halen müdürlük görevine devam
etmektedir.

Mustafa Cemal'in müdürlügü
sirasmda· bakanlikça yapilan
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Fot~raflar: Ezcan ÖZSOY
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SAYIN ÜYE..
1993 YILI iÇiN
ÜYELiK KARTLARiNiZi....

·YENILEDINIZ MI?

(KARMi)
Karaman'dan

görüntüler

Mustafa Cemal, Karmi'den
sonra IIgaz köyündeki evlerin de
kiralanip degerlendirildigini ancak
henüz daha sadece 7-8 evin

restore edilmis durumda oldugunu
söylüyor.

Karmi disinda Girne için önemli
olan Girne sahil seridi ile
kanalizasyon projelerinin de
yaptiklari isler arasinda önemli bir
yer tuttugunu bundan böyle
yapilacak olan turistik tesislere
paket aritma sistemi zorunlulugu
getirdiklerini ve Cyprus Gardens
Acapulco, Jasmine Court, Palm
Beach ve Olive Tree vb. tesislerde

bunun uygulandigini söyleyen
Mustafa Cemal bu aritilan suyun
da bahçe sulamasinda
kullanildigini belirtiyor.

Mustafa Cemal genç mimar
arkadaslara önerilerini söyle
aktariyor.

"Genç arkadaslarin
yatirimcilarin isteklerine uyarken
ülkenin gelecegini de düsünerek
hem halka hem de ülkeye yararli
eserler ortaya çikarmalarini
diliyoruz. Ayrica özellikle turizm
sahasinda yapacaklari projeleri
önceden iyi etüd etmelerini ve bu
konuda önceden dairemizle

temasa geçmelerini istiyoruz. Biz
her konuda kendilerine yardimci
olmaya çalisacagiz. Dairemize
getirilen projelerin çogu insaata
basladiktan sonra geliyor. Yapilan
hatalar sonucu hem dairemiz, hem

yatirimci hem de mimar zor
durumda kaliyor."

Sayin Mustafa Cemai'e bu
önerilerinden dolayi tesekkür
ediyoruz.

\
J

\
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Mimar Ezcan ÖZSOY

Üyemiz Hasan ERHAN'in
Lefkosaldan bir kesiti içeren
mektubunda Girne Caddesi ve

HasmetGürkan Sokaklarini ele almis.

"Lefkosa surlar içinde yaklasik on
yildtr devamli bir degisim yasanmaktadir.
Araç trafigi degismekte, elektrik, yagmur
suyu, telefon kanallan kazilmakta, yaya
trafigi ön plana çikanlmaktadtr. Bu kadar
degisim süreci içinde dogalolarak bir
karmasa yasanmaktadtr. Gelip geçici
olan bu karmasa sonuçta bir hizmet
getirecegindenkatlanmaya deger. Bunun
yanmda kalici olumsuzluklara rasUamak
da mümkün. Örnegin; surlar içinde
yapilan son uygulama. Bu uygulamada
meydanlarda ihtiyaçtan fazla elektrik
lambasi dikilmistir. Özellikle Girne Kapisi
girisindeki lambalar bir ormam
andtrmaktadtr. Tarihi çevre günümüzün
yapi malzemesi ile geri plana itilmistir.
Yukartda sözünü ettigim olum
suzluklardan biri de iste budur.

Lefkosa'da yeni açilan bir sokaga
Hasmet Gürkan 'm adi verildi. Hasmet
Gürkan ile bu sokakta hayatinin son
günü ayaküstü bes-on dakika
konusmustuk. Acele isi oldugunu daha
sonra daha uzun konusabilecegini
söyleyerek aynidi. Bu konusma benim,
Hasmet Gürkan ile ilk ve son konusmam
oldu.Bes<in dakika içinde konustugumuz
konulardan biri de, admln verildigi sokak
olmustu. Bu sokakta bulunan bir hurma
agacinin yasatilmasi için belediye ile
birkaç kez görüsmüs fakat sökülmesini
önleyemediginden bahsetmisti. Belki de
bu yüzden Hasmet Gürkan bugün hayatta
olsaydi büyük bir olasilikla bu sokaga
isminin verilmesini istemeyecekti.

Mimar Hasan ERHAN"

Arkadasimizin bu
projeleri yaki ndan takip .
ettigi belli oluyor. Her
zaman oldugu gibi duyarli
yaklasimi ve medeni
cesareti ile görüslerini
belirtmektençekinmemis.
Her konuda görüs
belirtmek isteyen tüm
meslektas/arimizabu say
famizda yer verecegimizi
bir kez daha belirtmek
isteriz.
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Fot~raf: Sami SA YGUN

Gazi Magusa'da
bir evde

Izolasyonun
ve boyalarin

Isyani.
Sorumlusu kim?

Karpaz evlerinin
taslari sökülmüs
ahir duvarlarina
kullaniliyor.



..•...

DEKLANSÖR OLTASi

Sosyal konutlara
tadilat ve
ilavelere yeni boyut
SosyaIIGÜNESLiK"

Su binanin günbegün
.döküiüsünü seyretmekten

biktik. Ya siz?

Samanbahçelde
"PiZA DEPOSU"
Çocuk sirtini dayamis
devrilmesini

engellemeye çalisiyor.
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Layik MESUTOGLU
SEHiR PI.

GiRNE KENTi ÖRNEGi
toplam yeni insaatlarin %54'ü
orani ndadi r.

1. GiRis
Girne yaklasi k 8700 nüfusu ve

yaklasik 3700 yatak kapasitesi ile
bölgeye ticari ve yönetsel hizmet
vermekte ve turizm sektörüne hizmet
sunmaktadir;vezengin dogalgüzelligi
ve tarihidegerlerinedeniyletüm adada
önemli bir turizm noktasi olarak ilgi
çekici olma özelligini yillardir
korumaktadi r.

Girne, Lefkosa'ya da eglence ve
dinlence merkezi olarak hizmet
vermektedir. Burada Lefkosa'lilarin
ikinci konutlari, lokantalari
bulunmaktadir. Girne ayni zamanda
protokolun agirlandigi bir yerlesme
birimi olmasi bakimindan da ayri bir
önem tasimaktadir. Ülkenin vitrin
özelliginesahiptir.

2. GiRNE KENTiNDE MEYDANA
GELEN GElisMELER VE BAZI
iSTATisTiKi VERiLER

Girne, özellikle 1960 sonrasi hizli
bir gelisme dönemine girmistir.
1974'den sonra turizm yaninda
ticaretin de büyümesi, kentin gelisim
sürecini daha da hizlandirimistir.

BatidaAlsancak, dogudaOzanköy
topragina kadar uzanan 45 km kare
alandaki Belediye alaninda meydana
gelengelismelerve turizmyatirimlarini
özendirmeye yönelik imar
düzenlemeleri, bu alanda gerek
organizeturizmyatirimlarinin, özellikle
de ikinci konut yatirimlarinin
artmasina neden olmustur.

1974'ten sonra ülkede yer alan
turizmin üçüncü dünya ülkelerinden
çok Türkiye kaynakli olmasi bu turizm
merkezinin,ticaret bakimindan da ilgi
çekici olmasina, ve, ticarete yönelik
insaatlarinartmasina neden olmustur.

Ticaretsektöründekiartislar kentsel
alanda da degisikliklere yol açmistir.
Küçük, mutevazi bir turizm kasabasi
olmaniteligiya/as Ya/asticaet merkezi
olma niteliginedönüsmüstür.

Beyaz Bölge diye anilan alan,
Korumaçevre Planinda belirlenen iki
kentsel koruma alani hariç, 3 Nisan
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1992Emirnamesindenönceyürürlükte
olan Fasii 96 Yollar ve Binalari
Düzenleme Tüzügü altinda, 1985
yilinda yayinlanmis bildiri uyarinca,
dört katli yapilasmaya acikti. Kentsel
koruma alani olarak öngörülen
alanlarda ise, bitisik nizam kurallari ile
köy içi kurallariuygulanmaktadir.Buna
göre bu alanlarda, yolun genisliginin
izin verdigi yükseklikte binalar
yapilabilmekteydi.

..

1986'DAN SONRAKI

YiLLARDA, ESDEGER
UYGULAMALARiNDA
KESiN TASARRUF
BELGELERiNiN
VERiLMESiYLE,
iNSAATLARDA ARTlSIN
DAHA DA YÜKSELDiGi
GÖRÜLMEKTEDiR.

Girne'yle ilgili sürdürülen planlama
çalismalariraporlarindaverilenbilgilere
göre 1985yilina kadarhenüzmülkiyete
iliskinbelirsizliklerinortadankalkmamis
ve Kesin Tasarruf Belgesi verilmesi
uygulamasinin bu yildan sonra
baslanmis olmasi nedeniyle, bu yila
kadar, verilen toplam insaat izinleri bu
yildan sonraki 5 yilda verilenlerden
daha az olmustur.

1986'dan sonraki yillarda, esdeger
uygulamalarinda Kesin Tasarruf
Belgelerinin verilmesiyle, insaatlarda
artisi n daha da yükseldigi
görülmektedir.

1986-1990 yillari arasinda, izin
verilen yeni insaat izleri, 1974-1990
yillari arasindaverilen insaat izinlerinin
%64'ünüolusturmaktadir.BeyazBölge
diye bilinen eski Rum Belediyesi
sini rlari içerisindeki alan, yeni
insaatlarin yogun olarak (%60) yer
aldigi alan olmustur.

Tüm Belediye sinirlari içerisinde
1974'ten 1990 yilina kadar geçen
süre içerisinde, 2 katli yeni insaatlar

1974-1990dönemindetCmbelediye
sinirlari içerisinde toplam 86 tane 4
katli insaata izin verildi. Toplam 86
tane, 4 katli insaatin %71 ise, 1986
1990 döneminde izin almistir. Sonuç
olarak, bu tür yapilasma, Girne'nin
genel dokusu ile dogal güzelliklerini
bozmustur.

Planlamaçalismalari ile ilgiliraporda
belediyedenalinanverileregöreverilen
bilgiler 1974-1990 döneminde, konuta
yönelik izin almis yeni insaatlarin
%66'sinin, Koruma çevre Plani Alani
disinda kalan Beyaz Bölgede yer
aldigini göstermektedir. 4 katli
yapilasmaningeçerlioldugubu alanda,
birim bina içinde çok sayida dairenin
yapilabilmesi, yani apartmanlasma,
bu yogunlugu getirmektedir.

1974-1990 yillari arasinda, tüm
Girne Belediyesi sinirlari içerisinde
dükkan-ticareteyönelikyeni insaatlarm
%74'nun, Beyaz Bölgenin, kentin
merkezi olan Koruma Çevre Plani
Alani disindaki, bölgelerindeyer aldigi
görülmektedir.

1991 yilinin 10. ayinin sonuna
kadar izin verilen toplam 96 yeni
insaatin %8'i Koruma Çevre Plan
Alanindayer alirken, %92'si, Koruma
Çevre Plan Alani disinda kalan
bölgelerde yeraldigi görülmektedir.

Belediyenin insaat istatistikleri
göstermektedir ki, 1974'ten 1991
yilinin ilk on ayinin sonuna kadar
geçen sürede kat sayisi 4 ve daha
fazla olan toplam 110 adet insaat için
izin verilmistir. Bunlarin %50'si ise
1986-1990 döneminde
ruhsatlandi ri ImiStir.

1991 yilinin onuncu ayi sonuna
kadar izin verilmis insaatlarin içinde,
konutun en yüksek orani tuttugu
görülmektedir.TopIan 96 adet insaatta
toplam 219 konutun,%80'ni (1n tane)
Beyaz Bölgenin Koruma Çevre Plan
Alani disindaki alanindadir. Bu sayi,
1986-1990dönemindekonuta (toplam
243) yönelik verilen izinlerin %73'ü
kadardir.



Fotograt Ezcan ÖZSOY

Oysa planlama çalismalari
kapsaminda yapilan arazi kullanim
çalismalari sonucunda elde edilen
verilere göre 655'i Koruma Çevre Plani
Alani nda olmak üzere, Beyaz Bölgede
toplam 3400 konut bulunmaktadi r.
Buna bagli olarak aile büyüklügÜ min.3,
max.3.75 kabul edilerek yapilan
hesaplamaya göre Beyaz Bölgenin
toplam nüfusu yaklasik min.10180,
max. 12770 olmalidir. 1990 seçmen
sayimi sonuçlarina göre, fark 3750

bulunmaktadir. Hiç bos konut
bulunmadigi varsayilirsa Girne
nüfusunun 15000 civarinda oldugu
söylenebilir. Mevcut hane sayisindan
hareketle hesaplanan bu tahmini nüfus,
Girne Belediye Bölgesinde yasayan
nüfusun yaklasik iki katidir. Buna göre
Girne Kentinin nüfusunun yaklasi k
% 70'i kadarinin yaz likci oldugu bu
nedenle yazi n nüfusunun %70
oraninda arttigi söylenebilir. (turistler
hariç)

3.2. BEYAZ BÖLGE (ESKi
BELEDiYE SiNiRLARi içi) NÜFUSU

1990 seçmen sayimi sonuçlarina
göre tüm Girne Belediyesi si ni rlari
içindeki nüfusiii yaklasik olarak %72'si
(6250'si) kent merkez alanini olusturan
Beyaz Bölge diye anilan, eski Rum
belediye sinirlari içinde yasamaktadir.
1990 seçmen sayimi sonuçlarina göre

.bu bölgede belirlenen 6250 nüfusun
yaklasi k min.1960, max. 2500'nün
Koruma Çevre Plani Alaninda yasadigi
hesaplanmistir. Buna göre Koruma
Çevre Plani alani disindaki Beyaz
Bölge yaklasik min. 3750, max.4290
kisi yasamaktadir.

Sonuç olarak, verilecek karar ve
bunun getirecegi nüfus, alt yapi
yatirimlarinin ve merkez ile yerel
yönetimlerin bunlar için yapacagi
yatirimlarin düzeyini ve mali boyutunu
belirleyecektir. Bu nedenle, kent
nüfusunun bugünkü ve gelece~te
ulasilabilecegi düzeylerinin belirlenmesi
gerekmektedir.

Girne Planlama Çalismalari
çerçevesinde yapilan arazi kullanim
çalismasi sonuçlarina göre ve su
sayaçlari verilerine göre belediye
sini rlari içinde yaklasi k 4300 konut

3.1. GiRNE KENTiNiN NÜFUSU

Sehir Planlama Dairesinin Ülkesel
Fizik Plan çalismalarindan elde edilen
verilere ve göre yillik nüfus artisi
1976-1985 yillari için 1.5 olan, Girne
kentinde, 1990 verilerine göre yaklasi k
8700 kisi yasamaktadir. Bu veriler
1990 Mart ayinda yapilan seçmen
sayimlarina ve, açiklanan seçim
sonuçlarinin dagilimina göre,
hesaplanmi Stir.

Çevrenin tasiyabileceginden,
ekonomik olanaklarinin

karsilayabileceginden fazla nüfus
gelisimine olanak saglamak, gerek
merkezi, gerekse yerel yönetimleri
güç duruma sokacaktir.

Nüfus arttikca, alt yapi
gereksinimleri de artacaktir. Nüfus
arttikca okul, hastahane v.b. sosyal
alt yapi gereksinimleri de artacaktir;
Su, kanalizasyon, elektrik enerjisi, okul,
hastahanev.b. gereksinimler, ileilgili
gerekli yati rim maliyeti de artacaktir.

3. NÜFUS

Nüfus, beledi hizmetleri
belirlenmesinde ve bunlar için gerekli
yatirimlarin yapilmasinda en önemli
unsurdur. Girne Kale arkasinda 5 katli uygulama.

1990 yili sonunda, dis ekonomik
ve politik degismelere bagli olarak, ülke
ekonomik sektörlerinin tümünde oldugu
gibi turizmde de krizin ve darbogaziarin
meydana gelmesine ve bu olumsuz
gelismelerin 1991 yilina sarkmasina
karsin, 1991 yili içerisinde, geçenson
bes yi ili k dönemde verilmis otel insaat
izinlerinin %42'si kadarinin yalnizca
1991 'de verilmesi düsündürücüdür.

Buna göre Koruma Çevre Plani
Alani disindaki Beyaz Böölgede 1986
1990 döneminde yilda ortalama 49
adet konut birimini içeren yeni insaat
izin ali rken, yalnizca 1991'in ilk on ayi
içerisinde 177 konut birimini içeren,
yeni insaat izin almistir. Bu, Koruma
Çevre plan alani di Sinda kalan Beyaz
Bölgede çok önemli bir artisi ve
yogunlasmayi yansitmaktadir.

1974-1990 döneminde, toplam 17
otel için yeni insaat izni verilmistir.
1991 yili nin onuncu ayi sonuna kadar
ise, 8 tane otel insaatina izin verilmistir,
yani 1974-1990 döneminde verilen
toplam otel izinlerinin %42'si kadarina,
yalnizca 1991 yilinin onuncu ayi
sonuna kadar geçen sürede izin
verilmistir. Otele yönelik insaatlarin 1985
yilindan sonra artmasi, Turizm
Yatirimlari Tesvik Yasasi'nin bu
dönemde yürürlüge girmesi ile dogrudan
ilgilidir. Bu Yasanin, insaat
malzemelerinde gümrüksüz ithal
olanagi saglamasi insaata yönelik
yatirim yapmakta olan girisimcilerin
bu alana yönelmesini getirmistir.

TURizM YATiRiMLARiNi

TESviK YASASiNiN,
iNSAAT
MALZEMELERiNDE
GÜMRÜKSÜZ iTHAL
OLANAGI SAGLAMASI

iNSAATA YÖNELiK
YATIRIM YAPMAKTA

OLAN GiRisiMCiLERiN
BU ALANA
YÖNELMESiNi

GETiRMisTiR.
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ile 6520 arasi nda degismektedir. Yani,
Beyaz Bölgenin sabit nüfusundan fazla
nüfusun, Beyaz Bölgede konutu olan
yaz likci lar oldugu söylenebilir.

Girne Belediye sinirlari içerisinde
seçmen sayimina göre belirlenen nüfus
ile hane sayisindan hareketle
hesaplanan her iki nüfus da (8700 ve
15000) esas alinarak, 1.5 nüfus artiS
hizi ile 2010 yili için yapilan
projeksiyona göre, Girne Belediye
hudutlari içerisindeki nüfus bu yilda
11720-20200 arasinda olacaktir.

Devlet Planlama Örgütü tarafindan
yapilan projeksiyonlara göre 2010
yilinda KKT.C. toplam nüfusu yaklasik
210000 olacakti r. Bunagörebugünkü
nüfus dagilimi devam etmesi kosulu
ile Girne'de yazlikçilar hariç toplam
nüfusun %6'sl yazlikçilar dahil % 1O'u
yasayacaktir.

4. KONUT STOKU

Tüm belediye sinirlari içerisinde
belediyenin su sayaçlari na göre
yaklasik 4300 konut bulunmaktadir.
Koruma çevre Plani Alani dahil tüm
Beyaz Bölgede yaklasik 3400 konut,
Beyaz Bölgenin Koruma Çevre Plani
Alani disindaki bölgelerinde ise 2740
konut bulunmaktadi r.

Seçmen sayimi sonuçlarina göre
Koruma Çevre Plani Alani disinda
kalan Beyaz Bölge için hesaplanan
nüfus (3750-4290) ve aile büyüklügü
min.3, max.3.75 esas alindiginda,
Beyaz Bölgenin bu bölümünde,
min.1OO0, max.1430 konut olmasi
gerekmektedir. Buna göre aradaki fark
1310 ile 1740 arasi nda degismektedir.

Bu fazlaligin tamaminin ikinci konut
olarak kullanilan konutlar oldugu, hiç
bos konut bulunmadigi varsayilirsa,
Girne Beyaz Bölgede mevcut konut
stokunun yaklasik min. %38'iyle, max.
%51 'inin (Koruma Çevre Plani Alani
disindaki Beyaz Bölgede %48-%63)
mevsimselolarak kullanildigi
söylenebilir. Sonuç olarak konut
stokunun %38 ile %51 a-asinda degisen
bir aani nin tam kapasite kullanilmadigi
veya atil durumda oldugu
anlasilmaktadi r.

5. TiCARi KULLANIM VE
DÜKKANLAR

Beyaz Bölgede yapilan arazi
kullanim çalismalari sonuçlarina göre
450'si Koruma Çevre Plani Alaninda,
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TÜM BEYAZ BÖLGEDE
MEVCUT
DÜKKANLARiN

%30'UNUN BOS OLDUGU
BELiRLENMisTiR.

443'ü ise Koruma Çevre Plani Alani
disi ndaki Beyaz Bölgede olmak üzere
toplam 893 dükkan belirlenmistir.
Ortalama birim alanlari ise 54 m2 ile

68 m2 arasi nda degismektedir.

Tüm Beyaz Bölgede mevcut
dükkaniarin %30'unun bos oldugu
belirlenmistir. Kentin merkezinin önemli
bir kismini olusturan Koruma Çevre
P lan Alani nda bile mevcut dükanlari n

% 17'si bostur. Koruma Çevre Plani
Alani disinda kalan Beyaz Bölgede
ise mevcut 443 dükkanin %43'unun

bos oldugu belirlenmistir.

6. TURiZM

KKTC sinirlari içinde mevcut 59
konaklama biriminin %68'i toplam yatak
kapasitesi 3726'nin %62'si Girne
Bölgesinde yer almaktadir. Turizm
sektöründe toplam istihdamin %55'i
Girne Bölgesinde çalismaktadir.

1991 verilerine göre, Girne
Bölgesinde (dagin kuzeyi) mevcut 40
konaklama biriminin %55 yatak
kapasitesinin %46'sl Girne Belediye
sinirlari içinde bulunmaktadir. Belediye
sinirlari içerisinde mevcut otellerin
%43, mevcut yatak kapasitesinin ise,
%86'sl Beyaz Bölgedir.

Turizm Bakanligindan elde edilen
1991 yili verilerine, göre, Girne
Bölgesindeki turistik konaklama tesisleri
%22-%23 doluluk ile çalistilar.

1988 yilinda Girne Beyaz Bölgede
mevcut tesisler %66.7 doluluk ile

çalisiirken, bu oran 1990'da %40.4,
ekonomik krizin yasandigi 1991 yilinda
%23, 1992 yilinin onbirinci ayi sonuna
kadar sürede %33.8 olmustur.

7. BOS ALANLAR
Planlama çalismasi sürdürülen

Girne Beyaz Bölge, toplam 530
hektarlik (yaklasik 5.3 km.2) bir alana
yayilmaktadir. Bu alanin %15 Koruma
Çevre Plani Alanidir. Bu alan disindaki,
yaklasik 458 hektarlik alan sie,
planlama çalismasi sürdürülen ve
emirname ile denetim altina alinmasi

•

amaçlanan alandi r.

Beyaz Bölgenin genelinin %64
yapilasmis durumdadir (yollar dahil),
geriye kalan, toplarnin % 36'sinl
olusturan, 190 hektarli k bir alan hala
bostur. Bos alanlarin %55'ni
parsellenmemis araziler
olusturmaktadir. %45 ise, altyapisi
olan bos arsalardir.

Beyaz Bölgenin genelindeki bos
alanlarin %45'ni olusturan 1647 tane
bos arsa vardir. Bunlarin %9'unu
Koruma Çevre Plan alanindaki arsalar
olusturmaktadi r.

Beyaz Bölgenin Koruma Çevre
Plani alani disi nda kalan bölümünde
1496 adet bos arsa bulunmaktadir.
Bu bos parsellerin %53'ü yalnizca
Mete Adanir Caddesinin güneyinde
kalan (Hirondel kavsagindan batiya
dogru uzanan yol) alanda
bulunmaktadir.

Toplam 105 hektarlik pasellemenin
bos arazinin, %93'nü olusturan 97
hektarlik bos alan, Beyaz Bölgenin
Koruma Çevre Plani alani disinda
kalan bölgelerindedir. Bos ve
parsellenmemis olan bu alanlar, %35'in
yol ve yesil alan olarak ayrilmasi kosulu
ile, 5600 ayak karelik (520m2) arsalara
ayrilmasi halinde, bu yaklasik 1880
adet daha arsa demektir.

Koruma alani disindaki Beyaz
Bölgede mevcut 1496 arsa ile
potansiyel 1880 arsa, her arsaya 2
konut yapilsa bile 20 yilli k bir sürenin
sonunda Girne'nin ulasabilecek
nüfusun (min.11170-max.20200)
min. %25 max. iki katindan fazla

nüfusun yalnizca bu alanda
yerlesebilecegi yapilasma potansiyelini
olusturmaktadi r.

8. DEGERLENDiRME

Buraya kadar verilen degerler ve
istatistik veriler, Girne ve özellikle
Beyaz Bölgede dogal ve insan yapisi
kaynaklarinin savurganca
kullanildigini, mevcut nüfusun iki kati
kadar nüfusun bari nabilecegi kadar
konut bulundugunu, bu nedenle,
konutlarin %38 ile %51 arasinda

degisen bu oranin atil veya yari m
kapasite kullanildigini, ticarete yönelik
olarak yogun bir sekilde, dükkai insaa.
yapiliyor olmasina karsin %43'ünün
bos oldugunu; dolayisi ile dükkana
gereksinim olmadigini göstermektedir.
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Bunlardan baska, tüm alanin halen
%36'sinin bos ve mevcut bos parseller
arasindakiyollarinatil durumdaoldugu,
altyapinin adetaçürümeyeterk edildigi
görülmektedir. Bu ise ekonomik
savurganli k.

Tüm bu gerekçelerekarsin 3 Nisan,
1992 Emirnamesinden önceki
yapilasma kurallarinin uygulanmaya
devam edilmesi halinde, mevcut
binalarin yikilmayacagi
varsayildiginda bile, yalnizca bos
alanlarin bu kurallara göre yapilmasi
ile Girne Beyaz Bölgede nüfus min.
71000 max.96000'e ulasabilecektir.
Oysa, Girne Belediye si ni rlari
içerisindekialanda bile bu nüfusa min.
125 max. 161 yilda ulasilabilecektir.
20yil sonra ise bu nüfustoplam KKTC
nüfusunun %46 kadarina esittir.

Bu degerler ile bölgenin görünümü
kent silueti ve kentteki bos arsalar ve
araziler göz önünde
bulunduruldugunda, dört katli
yapilasmanin devam etmesi halinde,
kentte ve genelde çevrede ve çevre
degerlerinde ne gibi dramatik
degismelerin olabilecegi anlasilabilir.
Bu katlasmanin ve yogunlasmanin,
kentin alt yapisi, kaynaklari üzerinde

yaratacagi baski ve belediye
hizmetlerineolacakgereksinirninartiSi
göz önünde bulundurulursa, ortaya
çikacaktablo,çevredegerlerive sonuç
olarakekonomikbakimdan bir o kadar
daha kötü/esecektir.

Bugünkü durumu ile rahatsizlik
yaratan yogun ve katli yapilasma, bu
sekilde devam edecek olursa,
istenmeyen, geri dönüsü olmayan
sorunlari da birliktegetirecektir.Ancak
o zaman da çözüm getirmede geç
kalinmis olabilecektir.

istatistiki göstergelerin ve verilerin
ortaya koydugu tablo, mevcut
yapilasma kurallarina önemli ölçüde
kisitlama getirilmesini, hatta bos
alanlara yapilasmanin yayilmasini
önlemek içinbir gelismesiniri çizilerek
yeni parsellenernelere izin
verilmemesinigerektirmektedir.Ancak,
mülkiyet haklari ile beklentilerin de
göz önünde bulundurulmasi
gerekmektedir.

Planlamaninakiicil ve uygulanabilir
olmasi için; ekonomik ve dogal
kaynaklarin durumu ve gelismelerin
düzeyi ile genis halk kesimlerinin
beklentileri ve toplumsal çikarlarinin

/"-

Karikatür: Serhan GAZiOOLU

NE ÖLÇÜDE BiREYSEL
ÇiKARLAR ÖN PLANDA
TUTULARAK POLiTiK
KAYGiLARLA
HAREKET EDiLiRSE, O
ÖLÇÜDE GELECEK
NESiLLERiN DOGADAN

VE ÇEVREDEN
YARARLANMA HAKKi
BUGÜNDEN iPOTEK

ALTiNA AUNMIS
OLUNUR.

dengelenmesi gerekmektedir. Bu
yapilirken bireysel ve dogrudan
çikarlara bagli beklentilerin,planlamayi
hedefinden saptirmamasina önem
verilmelidir.

Ne ölçüdebireyselçikarlarön pla1da
tutularak politik kaygilarla hareket
edilirse, o ölçüde gelecek nesillerin
dogadanve çevredenyararlaima hakki
bugünden ipotek altina alinmis olunur.
Bu ise planli gelismeye ters düsen bir
yaklasimclir.Önemli olan bireyseldegil,
toplumsal dengelerle dogal ve
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ekonomik kaynaklarin bagdastirilarak
akiicil bir planlama yapilmasidir.

9. ÇÖZÜM
imar Yasasinin verdigi yetkiler

çerçevesindedogal,ekonomikve insan
yapisi kaynaklarin gerekli yatirimlari
karsilayabilecek merkezi ve yerel
olanaklarin akilci kullanimini
saglamak,bununiçinde kentinsiluetini,
ölçegini korumak, yapi ve insan
yogunlugunundagilimini düzenlemek
ve dengelemek, parsele düsen hane
ve insan sayisini azaltmak, yesil
alanlarin yogun yapilasmayla yok
olmasini önlemek ve kaynaklara
gelebilecek baskilari minimum da
tutmak kisaca yapilasma ve nüfus
gelisimini makul bir seviyede tutmak
gerekmektedir.

10.YAPlLABiLECEKLERLE iLGili
SEÇENEKLER

Yukaridaki degerlendirmeler ve
çözümyaklasimina bagli olarak Girne
Beyaz Bölgede iki planlama seçenegi
gelistirilebilir.

SEÇENEKI:
Mevcut parsellenmis bos alanlarin

etrafindan bir "Gelisme Siniri" çizerek

bunun disinda yeni parsellemelere
izin vermemek;

Mevcut dört katli yapilasmayi
devam ettirmemek; ve yalnizca dört
katli binalarin bulundugu alanlari
sinirlayarak aradaki bosluklara dört
kat vermek;

Gelisme siniri içindeki mevcut
parsellerde,parseledüsenkisisayisini
azaltmak, otopark alanlarina olanak
tanimak kent içinde parsel bazinda
yesil alanlaryaratmak, geneldekentin
sulietini yapi ve nüfus dagilimini
dengelemek için arsayi kullanma
oranlarini ve yükseklikleri düsürmek
ve hane sayisini azaltmak.

Kent içindekidaginik ticarigelismeyi
ve konut disi diger kullanim alanlari ni
toplulastirmak ve turizme yönelik
gelismeyi düzenlemek.

SEÇENEKli:
Mevcut Eski Belediye sinirlarini

gelisme siniri kabul ederek
parsellenmemis alanlarda parsel
büyüklüklerini artirmak, böylece
yapilasmayi ve belirli bir alan içerisine
yapilabilecek hane sayisini

seyreklestirmek;

Dörtkatliyapilasmayabundansonra
izin vermemek, yalnizca dört katlilarin
yogun olarak bulundugu bölgeleri
tamamen izole ederek aradaki bos bir
iki parsele dört kat vermek;

Diger alanlardaki mevcut
parsellerde,parseledüsenkisisayisini
azaltmak, otopark alanlarina olanak
tanimak, kent içinde parsel bazinda
yesil alanlaryaratmak, genelde kentin
suiietini yapi ve nüfus dagilimini
dengelemek için arsayi kullanma
oranlarini ve yükseklikleri düsürmek
ve hane sayisini azaltmak.

Kent içindekidaginik ticarigelismeyi
ve konut diSidiger kullani m alanlari ni
toplulasti rmak ve turizme yönelik
gelismeyi düzenlemek.

11. BEKLENEN
Genelde, ilgili tüm kesimlerin plani

desteklemeleri ve olgunlasmasi naen
kisa sürede katki koymalaridir.Özelde
yerel yönetimin, gecikmeksizin, siyasi
iradelerini halkin yaninda ortaya
koymalari ve planlamaya destek
vermeleridir.

KKTC YETKiLi BAYii GEOTEKS LTO.
4B, Riza Vuruskan Sokak, Kumsal - LEFKOSA

Tel: 84578, 72220, 74300

SHATTER MASTER: Normal cami
emniyet camina çeviren içten takilan,
kendinden yapiskanli bir polyaster
filmdir.
SOLAR MASTER: Normal cama içten
takilan isi yalitim-isik kontrol filmidir.Kap/ama/an ve

haz" siva/a"

.
KKTC YETKiLi BAYii ERDIL & SONS LTD.
MÜftüZiyai Efendi Sokak, Demak ishani Kat: 1 No: 22-23

Tel: 84100, 84123 Fax: 77376 LEFKOSA AU'~

iLE BiRliKTE KULLANILDIGINDA DAHA DA EKONOMiK .

iSVEÇ PATENTLi VE TSE BELGEli

~:i.ii
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Üstü açik, altta yasama mekani olan teraslarda ülkemiz iklim sartlarina göre alinacak tedbirler:
Ülkemiz Teras Çatilarinda oldugu gibi teraslarda da (Balkoniarda) iklim sartlarina göre tedbir alinmiyor ve bu tedbiri

sart kosacak herhangi bir standart ve kontrol kurumu yok. Bu nedenle genellikle konutlarda 1. katta bulunan bu teraslar
yazin B/A plakanin (Betonun) isinmasi ile yasama mekanlarina büyük isi, kisin ise islanip sogumasi ile mekana
rutubetle soguk verir.

Bu etkilerin sonucunda mekanda yasayanlar kisin yasadigi yeri daha fazla enerji harcayarak isitmaya, yazin ise
sogutmaya çalisarak oldukça fazla gider harcarlar.

Bu harcamalari durdurmak için dogru detaylar uygulanmali ve bu detaylari devlet ve oda sart kosmalidir.
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PRESSIDENT'S FOREWORD P.1

The president of the chamber
HuseyinInanfirstlyconcernsabout
the problems of new graduates of
architecture. Hesuggests that the
new regulationcalled "professional
pratice" will help easing the
problems. The outline of the
regulation proposal is provided in
this month's issue and any
comments will be welcome by the
chamber.

Secondly, he invites all the
architects to discuss the Kyrenia
EnvironmentalConservation Plan.

He adds that the disregard of the
issue causes delays in the
implementation process.

NEWS FROM THE CHAMBER
P.2

Ahmet Y. Bahceci reports the
recent activities of the chamber.

NEWS FROM THE UNION P.3

KadriFellahoglureports the recent
activities and events ofthe Unio'n.

THIS MONTH'S ISSUE P.P.4-10

The importance of architectural
details for the resistance to

earthquake is analyzed in this
month's issue. The causes are

classified into two groups:
1. the foundation of building
2. the building structure itself.

The researchmade by Ugur Ersoy
is presetend about the issue.
According to the research, the
following are the main causes of
damage in case of earthquake:

1. The from of bulding which is
not convenient to prevent the
damages caused by earthquakes,

2. The insufficient reinforcing of
beams and supportive walls,

3. Lack of control on the quality
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of material and construction.

A number of details are proposed
and are presented with drawings.

THE DISCUSSION OF THIS
MONTH P.P.9-11

Kozan Uzunoglu and Tarkan
Davulcu introduces the proposal
of new traineeship regulation of
architects in TRNC. According to
the proposal the traineeship will
be divided into three steps, (all
minimum) 6 months, 6 months
and one year respectivaly.

The new architects will be

authorized step by step and it is
suggested that this will help the
new graduates to be prepared for
professionallife.

PORTRAITS FROM THE
CHAMBER P.P.12-13

FundaYesiladaand SergülHamidi
introduce The Director ofTourism

and Planning Department Mr.
Mustafa Cemal, during his
directorship time:

- Transform the Karmi viiiage to a
touristic viIIage

- To built and established the
canalisation foundation of Girne

and Lapta, and introduced some
similar other services.

WITH THE READERS:
VIEWPOINTS AND SNAPSHOTS

P.P.14-15

Ezcan Özsoy present Hasan
Erhanls leUerabout the new lamp
post in the Kyrenia Gate-Nicosia.
He olso talks about a street which

was given the name of Hasmet
Gürkan after his death.

KYRENIA CITY EXAMPLE P.P.16-20

Layik Mesutogllu writes about
the Kyrenia Conservation Plan.
She underlines the fact that the

mainfunctionof Kyriniais presently
switching from tourism to
commervating the town from a
touristic centr to a commercial
centre.
Some statistic about the

population, the existing
acccomodation, commercial and
tourism activities, open spaces
are given in the article.Considering
thestatistics and the projected
population in year 2000, she
concludes that the existing trend
of supply is far too much than the
needed accomodation. Therefore

she adds, regulations are needed
in order to:

1. efficient use of resources

2. to maintain the existing
silhouette of the town

3. to balance the individual
benefit and the social benefil.

ARCHITECTURAL DET AILS P.21

A number of details are proposed
and presented by Ekrem
Bodamyalizade.
SUMMARY IN ENGLISH P.22

STATISTICS P.23

The statistics of a number of

recently approved projects by the
PROJECT APPROVAL OFFICE

are presented by Emre Günce
and Turgay Salihoglu.

THE CONSTRUCTION
MATERIALS AND LABOUR
PRICES P.24

The market research by Hasan
Yucel and Ekrem Bodamyalizade
on the current prices of
construction materials and labour

in TRNC is presented.

,
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63.865
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Konut+Dükkan+Ofis
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Dükkan+Ofis
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Atölye
Gazino+ Lokanta
Salon

Benzin Istac;yonu
Firin
Oto Park
Yardimci Bina

Spor Tesisi
Yüzme Havuzu

TOPLAM

Mimarlar Odasi ve insaat Mühendisleri Odasi Ortak Vize Bürosunda vizelenmis 119 adet proje dosyasinin konularina göre dagilimi:

YENI iNSAATlAR i T AKSIMA TLARDosya Konusu Dosya G.Toplam'a i D vosya nonusu
Sayisi Orant(%)

51 42.857
10 8.403

.

i
i

TAKSIMATLAR

Dosya Konusu

DosyaG.Toplam'a

Sayisi

Oram (%)
Bina Taksimati

33.157
Arazi Taksimati

88.422

Parselasyon

66.316- TOPLAM
1717.895

DiGER DOSYAlAR

Dosya Konusu

DosyaG.Toplam'a

Sayisi

Oram(%)

Ek Insaat

1414.737
Tadilat+ Tamirat

22.105
Rölöve Tellerne

22.io5

Yapildi Projesi

11.053

TOPLAM

1920.000
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MALZEME SATiN AlMA YERiFiYATiIOLÇO BiRiMiMALZEMESATiN ALMA YERiFiYATiIOLÇO BiRiMi

* KABA iNSAAT

Prefabrik Membran 3 mmPiyasa49.000 TL Ikg

Portland Çimento

Piyasa27.000 TL /torbaPrefabrik Membran 4 mmPiyasa59.500 TL Im2

Kireç (25 kg)

Piyasa17.000 TL /torbaPrefabrik Membran 3.5kgPiyasa52.500 TL Im2

Marsilya tipi Kiremit

Piyasa3.400 TL ladetPrefabrik Membran 4.5 kgPiyasa56.000 TL Im2

Tugla (1OOx200x3OO)

Fabrika1.400 TL ladetFebsilicon Nem KesiciPiyasa100.000 TL Igalon

Gaz Harçli Blok (15 cm)

Piyasa112.500 TL Im2Margas File 2OOm2rul~Piyasa2.000.000 TL lrulo

Briket (10x20x40)

Fabrika9501000 TL ladet * BOYA KAPLAMA elLA

Kirma Kum (5m3)

300.000 • 350.000 TL Ikam.AntipasPiyasa17.600 TL /kg

Kirma Çakil (5m3)

300.000 • 350.000 TL IKam.Super Metal PrimerPiyasa21.600 TL /kg

Blokaj (dere) (5m3)

260.000 ·290.000 TL IKam.Plastik 25 kgPiyasa15.800 TL /kg

Kaitonpiyer Alçisi (35 kg)

Piyasa63.000 TL /torbaSentetikPiyasa26.300 TL Ikg

Siva Alçisi (35 kg)

Piyasa66.000 TL /torbaBetonite 25 kgPiyasa20.000 TL Ikg

Saten Alçi (35 kg)

Piyasa145.000 TL /torbaHazir siva 28.5 kgPiyasa5.350 TL Ikg

Alçi Tutkal (35 kg)

Piyasa156.000 TL /torba3P Parke Vernigi 14 kgPiyasa56.700 TL /kg

Duval Alçi Blok

insaatla112.000 TL Im2Akrilik MacunPiyasa23.000 TL Ikg

Metal Kalip Yagi (20 lt)

Piyasa17.750 TL IltRolltex 20 kg(iç)Piyasa50.000 TL /kg

Ahsap Kapi Yagi (20 lt)

Piyasa7.300 TL IltRolltex 20 kg (dis)Piyasa57.000 TL /kg

Beton Kur Kaplamasi (20 kg) Piyasa
10.600 TL Ikg* KAPLAMA MALZEMESiTÜRKiYE• AVRUPA

Akiskanlik Katkisi (25 kg)

Piyasa7.800 TL IkgKAROFAYANS

* AHSAP iNSAAT MALZEMESI
15x15 beyazPiyasa43.000 Tl./m2

Çam Kereste (Kapilik)

Piyasa2.212.000 TL Im315x15 renkliPiyasa55.000 Tl./m2· 98.500 TL Im2

Çam Kereste (Dogramalik)

Piyasa2.500.000·3.146.000 TL Im3 SERAMiK KAROLAR

Çam Kereste (Dösemelik)

Piyasa102.000 TL Im210x20 beyazPiyasa55.000 Tl./m2 • 115.000 TL Im2

Sunta (122x244) 18 mm

Piyasa97.000 TL ladet20x20 beyazPiyasa65.000 Tl./m2· 130.000 TL Im2

Sunta (366x183) 18 mm

Piyasa235.000 TL ladet33x33 beyazPiyasa72.000 Tl./m2 ·120.000 TLJm2

Sunta MDF(366x183)18mm Piyasa

490.000 TL ladetCam Tugla 19x19x8 cm37.500 Tl./adet

* MADENI ESYA

KAROMOZAiK

Betonarme Demiri 00 6 mm Piyasa

4.200 TL lçubuk(Pirinç) 4Ox4O beyazFabrika45.000 Tl./m2

Betonarme Demiri 00 8 mm Piyasa
3.400 TL /kg(Bizel) 4Ox4O beyazFabrika55.000 Tl./m2

Kutu Profil 40/40 (1 mm)

Piyasa47.600 TL 16mt(Ceviz) 4Ox40 beyazFabrika75.000 Tl./m2

Kutu Profil 40/100 (3 mm)

Piyasa178.000 TL 16 mt(Marmarina) 4Ox4O beyazFabrika100.000 Tl./m2
Plastik 4' Boru

Piyasa60.000 Tl./6mt* SIHHi TESlsAT

Rogar Kapagi

Piyasa40.000 TLLavabc 40x5O

Kösebent40/40 mm

Piyasa55.000 TL /kgBeyaz extraPiyasa260.000 TL ladet

Alüminyum Beyaz

Piyasa25.000 TL /kgEviye BeyazPiyasa260.000 TL ladet

Alüminyum Renkli

Piyasa27.000 TL /kgEviye Damlalikli BeyazPiyasa685.000 TL Itakim

* iSi YALiTiM MALZEMESI
Banyo Takimi BeyazPiyasa2.567.000 TL ladet

Perlit (200 lt)

Piyasa151.000 TL fT orbaAyakli Lavabc BeyazPiyasa625.000 TL ladet

Decoral White 40 kg

Piyasa1.400.000 TL /kgRezervuarli Klozet BeyazPiyasa1.032.000 TL ladet

Alubit Aluminyum

28 kgPiyasa 1.400.000 TL /kgBanyo Küveti Döküm Beyaz Piyasa1.425.000 TL ladet
* SU YALiTiM MALZEMESi

Banyo Küveti Döküm Renkli Piyasa1.175.000 TL ladet
Sukes

Piyasa29.300 TL /kgDus Teknesi Döküm BeyazPiyasa1.175.000 TL ladet

1C 2KD iii (poliuretan)

Piyasa49.900 TL /kgDus Teknesi Döküm RenkliPiyasa1.350.000 TL ladet

Betonda su geçirimsiztik Katki si (22 kg)

Piyasa6.930 TL

~

DEKORASYON
iç ve DiS Dekorasyon

islerinizde
• Alçi Kartonpfyer
• Kemer. Sutun. Silme
• Asma ravan. f~ik Bandi
• Fa!jarit ve Ozef Boya

Kullarmak istiyorsaniz bizi arayin
12. Galleria Pasaj-Lefkosa

Tel: 84494 KIBRIS

isçiLiK

I-Kalip (Düz)

2-Kalip (Düz Merdiven)
3-Demir

4-Tugla
5-Briket

6-Siva (1+2+3 El)

7-Fayans Kaplama
8-Seramik Kaplama
9-Karomozaik Kaplama

io-Düz Isçilik (8 Saat)
11-Kalfa
12-Usta

B-Çimento Indirme
14-Kireç Indirme
15-Tugla Indirme
16-Karomozaik Indirme
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ÜCRETi ÖLÇÜ BiRiMi

2??oo.- 25000.- TL/m2

4??oo.- 5??oo.- TUBasamak

55??oo.- 65??oo.- TI/fon

800.- 1000.- TI.../Adet
900.- 1300.- TI.../Adet

18000.- 24000.- TL/m2

2??oo.- 24000.- TL/m2

2??oo.- 24000.- TL/m2

2??oo.- 24000.- TL/m2

65000.- 85000.- TL/Gün
8??oo.- 10??oo.- TI.../GÜn

12??oo.- 160000.- TI.../GÜn

500.- TI...tforba
250.- TI...tforba

62.- TI.../Adet

100.- TI.../Adet

f AJU_-f



FIAM ASANSÖRDE GÜVENCEDiR

A SA NSÖRL ER;

~U1ÜN 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 Turistik Tesislerin
Yüzme Havuzu

* Projesi
* Mekanik Aksamlarin Temini

* Kurulmasi

* Insasi ve
* Düzenli Bakim Ekibi ile

Hizmetinizdedir .

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

1/C, 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:
Abdi Ipekçi Cad., Peyak)(arsisi - Lefkosa Tel: 85800 Fax: 74475 Tix: 57379 EMTS i:

Dizgi-Baski:
DÖRTRENK MATBAACiLiK LTD.

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


