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Yönetim Kurulumuz Mesleki Kontrolluk

Hizmetlerimizin ve yetkili makamlarla olan
(Belediyeler-Kaza idare Amiriikieri) iliskilerimizin
düzenlenmesi ile ilgili sorunlarimizin asilmasina
yönelik çalismalarin hizlandirilmasi ve birsonuca
baglanmasini öncelikli konu olarak gündemine
koymustur. Bilindigi gibi yönetmeliklerimize göre
"MeslekiKontrol"zorunluolup uygulamadakipiyasa
ekonomisi içerisinde saglikli uygulanamadigi bir
gerçektir. Bu sorun salt bizim yönetmelik ve
uygulamalarimizdan kaynaklanmamaktadir.insaat
sektörümüzdeki kaos buna etki etmektedir.

Gerek müteahhitlik yasasi gerekse mal
sahiplerinin insaatlari baslayip bitirmelerineyönelik
finans sorunlari çözümlenernemistir. Bu
olumsuzluklar bizlere mesleki kontrollugumuzu
uygulamada önümüze engelolarak çikmaktadir.
Yönetmeliklerde ne kadar düzenlemeler yapsak
dahi, bu sorunu asmada yeterli olmayacaktir.

1.Kendimizi yönetmeliklerimiz mesleki
kontrollukla ilgili bölümlerinin günümüz kosullarina
göre yeniden düzenlenmesi

2.Yerel yönetim ve yetkili makamlarin kesin
onay belgesi verme asamasi nda onayli proje ile
bitmis insaatin kesinlikle uymasi kosulu getirilmeli

3.Müteahhitlik yasasi ile gerekli girisimlerin
yapilmasi ve yasal statüye kavusturulmasi

4.Mal sahiplerinemesleki kontrollugungerekliligi
ve bu kontrollugun leyhlerine oldugunun bilincinin
olusturulmasi.Meslekikontrollugungetirecegikalite,
standart ve ekonomik açidan faydalari nin olacagi
tartismasiz kabul edilmelidir.

Bu çalismalarin hazirlanmasi ve hayata
geçirilmesi bir program dahilinde yapilacaktir.
Sizlerin katilimi, görüs ve önerileri bu çalismaya
katki koyacaktir.

Rum mimarlarbirligiileUNHCR'lnsponsörtügünde
sürdürülen 1. Proje sertifikalarin verilmesi ile
tamamlanmi Stir.

Bu tür ortak çalismalar iki toplumun üyesi
meslektaslarimizin karsilikli bilgilenmelerine katki
koymaktadir.

1993 yili için çalismalar sürdürülmekte,
hedeflenen yeni proje üzerinde toplantilar devam
etmektedir. Gelismeler yakinda sizlere
aktari lacakti r.
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Mimar Ahmet Y.BAHÇECi
Mimarlar Odasi Yazmani

Sayin üye,

Oda yönetim kurulumuzun 4 kez toplandigi 24

Kasim, 28 Aralik 1993 dönemi içerisinde;

1 Ocak 1993-30 Haziran 1993

tarihleri arasinda uygulanacak

IIYapl Birim Maliyetleri ii

• Mahmut Tezcan 247 sicil nosu ile üyelige

kabul edilmistir.
iNSAAT TÜRLERi M2 BiRiM MALiYETLERi

• insaat Mühendisleri Odasi yönetim kurulu ile

yapmis oldugumuz ortak toplantilarda belirlenen:

• Odamizin arsivinde yer alan fotograflarin

düzenli arsivlenebilmesi için yeterli miktarda albüm

alinmasi kararlastirilm istir.

1 Mart 1993 tarihinden itibaren

yürürlüge girecek olan

IIVize Harçlan ii

• Meslegimizin özelliklerine uygun bir karakterde

düzenlenecek tek sayfalik bir takvim hazirlanmasina

karar verilmistir. Hazirlanan takvimden henüz

alamamis üyelerimizin tükenmeden .Oda

Sekreterliginden ücretsiz alabileceklerini duyururuz.

1-Konut (IV. sinif) 1.700.000.-TLlm2

2-Konut (III. sinif) 2.800.000.-TLlm2

3-Konut (II. sinif) 2.300.000.-TLlm2

4-Yardimcl Binalar (1. sinif) .. 1.700.000.-TLlm2

5-Apartman Tipi Konut.. 2.300.000.-TLlm2

6-Sendeli Dükkan 2.500.000.-TLlm2

7-Sendesiz Dükkan 1.900.000.-TLlm2

8-0kul 1.900.000.-TLlm2

9-0fis Tipi Binalar 1.900.000.-TLlm2

10-(Yanlari Kapali) Garaj 1.700.000.-TLlm2

11-Fabrika (Atölye tipi binalar) 1.800.000.-TLlm2

12-Süthane, Salhane 2.000.000.-TLlm2

13-Firin 2.600.000.- TLlm2

14-0tel (Turistik Tesis) 3.000.000.-TLlm2

15-Sinema (çok maksatli salon)3.600.000.-TLlm2

16-Gazino, Lokanta 2.600.000.-TLlm2

17-Benzin istasyonu 2.300.000.-TLlm2

18-0to Tamirevi 1.800.000.-TLlm2

19-Agll 900.000. -TLlm2

20-Kümes 700.000.- TLlm2

21-Depo 1.300.000.-TLlm2

22-0topark (Yanlari Açik) 1.300.000.-TLlm2

23-Parselasyon 500.000.- TLlm2

24-Bodrum 1.500.000.- TLlm2

25-Slginak (Blok) 1.800.000.-TLlm2

26-Yüzme Havuzu 2.800.000.-TLlm2

27 .Telleme 200.000.- TLlml.

Vize HarciProje Türü

1-Rölöve Projeleri 75.000.- TL

2-Parselasyon Projeleri 100.000.- TL

3-Taksimat Projeleri 50.000.- TL

4-Yaplldl Projeleri 25.000.-TL

5-Yeni Yapi

(200.000.000 TL'ye) kadar 100.000.- TL

+Her 25.000.000 TL için 10.000.- TL

8 SUBAT 1993 TARiHiNDEN iTiBAREN
YÜRÜRLÜGE GiRECEK OLAN YENi UYGULAMA

UYARiNCA HAZiRLANAN

"YENi Tip SÖZLESME FORMLARi"
SA~SASUNULMUSTUR

NOT: 1 Temmuz 1992-31 Aralik 1992 tarihleri

arasinda yürürlükte bulunan yapi birim maliyetleri

28 Subat 1993 tarihine kadar yeni birim maliyetleri

ile birlikte geçerli olacaktir.
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• Adarniz ve Rum Mimarlar
Birliginin katilimiyle uluslararasi
Lefkosa Havaalaninda UNHCR
tarafindan bir piknik organize
edilmistir.

Adamizin "Mimari Görüsler
Yarismasi "na katilan yarismacilar,
jüri üyeleri, yönetim kurulu üyeleri,
KTMMOB Baskani Tamer Gazioglu
ve KTMMOB Genel Sekreteri Kadri

Fellahoglu'nun da yer aldigi bu piknik
sonrasinda yarismaya katilan tüm
yarismacilar ve jüri üyelerine
katilim sertifikalari verilmistir.

Lefkosa
Havaalaninda

yapilan piknikten
götüntüler ...

Yayin
Koordinatörümüz

Ezcan Özsoy
Rum Mimarlar

Birligi Baskani
Nikos Mesarides,

Yayin Kurulu
Baskanimiz
YüceliErönen ve
Mimarlar Odasi

Baskanimiz
Hüseyin inan ...

Fotograflar:
Haris EMiilANioES

....
i. ULUSAL MIMARI UYGULAMA VE TASARiM SERGISI

Saym Üye,

3 Nisan 1993 tarihinde "Mimar Sinan'i Anma Etkinlik/~ri' çevresinde Odamizca düzenlenecek olan KTMMOB Mimarlar Odasil. Ulusal Mimari Uygulama

ve Tasanm Sergisi'ne katIImaniZI özler, çalismalannlzda basanlar dileriz.

* KATILIM KOSULLARI:
KTMMOB MiMARLAR ODASi ÜYESi OLMAK.
KKTC'DEKi ÜNivERSiTELERiN MiMARliK BÖLÜMÜ ÖGRENCiSi OLMAK.

YURT DiSiNDA ÖGRENiM GÖREN KKTC UYRUKLU ÖGRENCi OLMAK.

* SERGiLENME ESASLARI:

1-Her üye çalismalari arasindan seçecegi istedigi sayida projeyi Mimarlar Odasi tarafindan temin edilecek (81 x115) modürer
pano düzenlemesi ile sergileyecektir.
2-Sergilenecek çalismalar uygulanmis ve/veya tasarim asamasindaki çizimlerden olusabilecektir.
3-Sergilenecek çalismalar sergilenme niteligi olan her türlü malzeme üzerine istenilen ölçekte yapilabilecektir.
4-Sergilenen çalismalar arasinda maket ve fotograf kullanilabilecek ancak fotograf boyutu 18x24'den küçük olmayacaktir.

Üyelerimizin sergiye kaç pano ile katilacaklarini en geç 15 Mart 1993 tarihine kadar bildirip panolarini almalari gerekmektedir.
Teslim tarihi üyelerimizden gelen genel istek üzerine 29 Mart 1993 tarihine alinmistir.

Daha fazla bilgi sergi komitesinden alinabilir. SERGi KOMiTESi: 1-Mimar Ezcan ÖZSOY
2-Mimar Hasan YÜCEL
3-Mimar Ekrem BODAMY ALIZADE

Tel: 83672
Tel: 76152
Tel: 73526
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• KTMMOB VE ODALARiN OLA~AN GENEL KURUL TARIHLERI
Maden Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odasi 13 Mart 1993
Orman Mühendisleri Odasi 13 Mart 1993

Sehir Plancilari Odasi 20 Mart 1993
Elektrik Mühendisleri Odasi 20 Mart 1993
Mimarlar Odasi 3 Nisan 1993
Ziraat Mühendisleri Odasi 8 Nisan 1993

Insaat Mühendisleri Odasi 10 Nisan 1993
Meteoroloji Mühendisleri Odasi 10 Nisan 1993
Makina Mühendisleri Odasi 10 Nisan 1993
KTMMOB 24 Nisan 1993

Elk. Müh. Kadri FELLAHOGLU
KTMMOB Genel Sekreteri

Kiymetli Mimarca Okurlari

• Birligimizce düzenlenen "KKfCve
STANDARTLASMA" konulu kongre
çalismalari hakkinda) bir önceki sayimizda
bilgi aktarmistik.

Kongre 21-22 Ocak tarihlerinde Sn.
Cumhurbaskani Sn. Meclis Baskani ve Sn.
Ticaret ve Sanayi Baskaninin yanisira
yiginsal bir izleyici kitlenin katilimi ile
Atatürk Kültür merkezinde gerçeklestirildi.

Kibris Türk Mühendis ve Mimar Odalari

Birligi olarak ülkemiz için insanimiz için
mutlak gerekli olduguna inandigimiz fakat,
her nedense bugüne dek bir türlü
gerçeklesmeyen STANDARTLAR
ENSTITÜSÜ'nün olusmasi yönünde somut
bir adim atmak amaci ile düzenledigimiz
kongre ülkemiz basin ve yayin organlari
vasitasiyla büyük bir yanki uyandirmistir.

Tüm bildirileri içeren bir kongre kitabi
ve dosyasi da ayrica izleyicilere
sunulmustur. Kongrenin temel amaci ise
"ihraç, ithal ve imal· edilen tüm ürünlerin
denetim altina alinmasinin yanisira
tüketicilerin korunmasina yönelik idi.

dayanismasi yönünden çok anlam
kazanmistir .

"KKfC ve STANDARTlASMA" konulu
gerçeklestirdigimiz kongrenin sonuç raporu
basbakan Sn. Dervis Eroglu'na yazili olarak
iletiimistir.

Rapor ayrica Cumhurbaskanligina,
Meclis Baskanlgina, tüm bakanlara, Dogu
Akdeniz Üniversitesi, Lefke Üniversitesi,
Yakin Dogu Üniversitesi Rektörlüklerine,
TSE Baskanligina ve TMMOB Baskanligina
dagitim yapilmistir.

• Mimarlar Odasi, insaaat
Mühendisleri Odasi ve Elektrik
Mühendisleri Odasinin ortak katkilari ile

düzenlenen gecede ilgili odalarin Vize
Bürolarinda görevli Teknik persoonel ve
sekreteriyle yönetim kurulu üyeleri birlikte
eglendiler.

Birligimizin yeni ve eski baskanlari,
yazman ve saymanlarinin da yer aldigi
gecede KTMMOB'nin uzun yillar
baskanligini yapmis olan Bektas Göze'ye
Baskanimiz Tamer Gazioglu tarafindan
hizmetleri anisina bir plaket sunuldu.

KKTC VE STANDARTLASMA KONGRESI
Fotograf: rrAK)

Gerçeklestirdigimiz kongre Birligimizin
öncülügünde üniversitelerimiz, Türk Mimar
Mühendis Odalari Birligi, Türk Standartlari
Enstitüsü ve Türkiye'deki üniversiteler ile
geçmisten gelen sicak iliskiler sonrasi nda
koyduklari katkilar ile gerçeklesmistir.

Kongrenin bilimsel içeriginin yaninda,
KTMMOB, Kamu kesimi, üniversitelerimiz
ve özel kuruluslarin yakinlasmasi,

MiMARCA -4

• KfMMOBvebagli odalarinolagan
genel kurul tarihleri belirlenmistir. Genel
kurullar hakkinda inancim sudur ki, katilim
gerçeklestiren üyelerin sayisal çoklugu,
elestirilerin, görüslerin fazlaligi ne kadar
çok ise o örgütteki dinamizm ve aktivitenin
ayni oranda artabilecegidir.

Bu nedenletüm üyelerimizin odalarina
karsi duyarli olmalari ve genel kurullari na
katilmasini rica ediyoruz. Ayni duyarliligi,
ayni hassasiyeti birligimiz genel kuruluna
göstermelerini dileriz.

KTMMOB Çalisanlari Yilbasi Eglence gecesinden." Foto: Kadri FELLAHOOLU



Derleyen: Mimar Ezcan ÖZSOY
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Moda'ya benzer çevrecilik

tutkusu, gelip geçmeyecek, biçim

degistirecektir. Ama bu degisimin

ivmesi toplumlarin yapisina göre

farkliliklar gösterecektir. Ayrica,

az gelismisülkelergelismisülkelerin

silah endüstrisi ve teknolojik

atiklariyla kirletilerek sömürülme

konumundan kurtulamayacaktir.

Silahsizlanma ve barisin hakim

olacagi bir dünyanin savunuldugu

sonçeyrekyüzyildagelismisülkeler

stoklarindaki modasi geçmis,

teknolojisi geri kalmis silahlarina

ve endüstriyel atiklarina pazar

saglayacak arayis politikalari
artirarak sürdürmektedirler.

Son yillarda ise buna bir de

çevreciligeyakistirilan isimle "Eko

Emperyalizm" bas göstermistir.

Bu yakistirmayla ortaya atilan

tez yalniz 3. Dünyada degil

kapitalist merkezlerde de destek

buluyor.
* ismail Hakki Yilmaz Aktüel

dergisinde yer alan makalesinde

"Çevrecilik uzun yillar

kimsenin ayklfl seyler
söylemedigiya dasöyleyemedigi
bir alan olarak kaldiktan sonra,

özellikle Üçündü Dünyadan

kaynaklananyogun bir elestiriyle
karsi karsiya kaldi. Ama son
aylardaGümrük TarifeleriGenel

Anlasmasi (GATT) örgütü ve

basta Financial Times olmak

* Aktüel, Sayi 37, 19-25 Mart 1992

üzere finans dünyasmm en
önemli sesleri de bu elestiriye

katilmca isler biraz kansti.
Financial Times, "Eko

emperyalizm"basliginikoydugu

bir basyazismda, "Yesilcilikle

emperyalizm bir arada
yürüyemez" diyor.

Bulgaristan'm Dünya Çevre
Zirvesi'ne katilacak temsilcisi

ise Batili ülkelere söyle çatiyor:
"Bu zenginlerin savunduuna

eko-sistem degil, ego-sistem
denir." diyor.

Ayni makaledeGAITi irdeleyen

ismail Hakki Yilmaz söyle devam

ediyor.

"iste GATT... Kalkmmis
ülkelerin öbür ülkelere yönelik
ticaretinin önündeki engelleri

kaldlfmak amaciyla kurulan

Gümrk Tarifeleri Genel

Anlasmasi adli uluslararasi

kurulus "Çevrecikiligindaorlada
dolasan o hain korumacilardan
sakimn" diyerek siyasi ve

ekonomik çevreleri uyanyor.

Dahasi, Dünya kapitalizminin
belki de bir numarali sesi
Financial Times bile bir

basYSZlsma"eko-emperyalizm"
basliginikoyuyor. "Emperyalizm

ile yesiicilik bir arada

yürüyemez"cümlesi ilebaslayan

yazida, "Besili Bati çevrecilik
adi altmda, aslmda kendi

degerlerini yoksullara empoze

etmeye çalisiyor" deniyor."
Bu arada GATT'in Rio'da

Haziran 92'de yapilan Dünya

Çevre Zirvesi'ne sunulmak üzere

hazirladigi 35 sayfalik raporbastan

Karikatür: Serhan GAZiOOLU
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sona Avrupa Toplulugu ve ABD

gibi ülkelere "Veryansin"larla dolu
idi.

Bu veryansinlarda haklilar

çünkü sömürme yöntemlerinden

birisi olan bu yeni tezi

dogrularcasina
"A T "Bana ihracat

yapacaksan ambalajin dogaya
yeniden kazandirilabilmeli,

kazandmlamayan ambalajlar
için yapilacak islemlerin de

maliyetini yüklen" deyiverdi.
Yani isadamlarinin "gümrük

duvari" diye bildigi klasik
engelleme yöntemi, basit bir

vücut çalim'Yla "yesil nokta

adini alivermisti. Sanayici/er
baslangiçtaki saskmllgi
atlattiktan hemen sonra karsi
saldiriya geçti: Bati "çevrecilik
numaraslY'a" düpedüz kendi

sanayini korumaya çalisiyor
diyebiliriz.

Türkiye'deki çevrecilere

bakacak olursak, Eko

emperyalizm konusunda pek

uyanmamislar ve istemeden

birseylere araç oluyorlar.

KKTC'deki durum ise daha kötü,

çevreciligi ögrenemedik bile. Bu

yüzden "gelismisülkelerinbizlere
sundugu avantajlarin yaninda,
ek baglantili sömürü yollanm
farkedemedigimiz sürece eko

emperyalizm olgusu

kaçinilmazdir. Hem bu arada
çevre diye bastiran Bati'mn
çevreyi koruyacak teknolojiyi

bedavaverdiginikaçdefagördük

ki. isin asli su: Kendilerinesimdi

de çevre teknolojisi alaninda
pazar yaratmanm yollarim

MiMARCA - 6

anyorlar. Adamlar doga kirliligi
gibi hayatibir sorunu bi/eparaya
tahvil etmeye bakiyorlar. "

Atilla ilhan'in yine Aktüel

dergisinde yer alan görüslerinde
ise

"Üçüncü Dünya ülkelerinde

cirit atan Batili çevreci/erin
dibini kurcalayin, en az yansi
casus çikar" diyen ilhan söyle
sürdürüyor sözlerini: "Allah
askina, Türkiye'nin neresi kirli,

ne zaman kirlendi yahu? Yok
efendim, asit yagmuru

yag'Yormus.Bugünekadarkimin
basina yagdi ki? Saatlerini

Bati'ya göre ayarlayan

entellerimiz Türkiye'de de
hemenbir dogakirliligi icatettiler.
Dikkat edin, Türkiye 'de
escinsellik, feminizm,yes/ilcilik

gibi konular hep 12 Eylül'den

sonra gündemegeldi. Açikçasi,
sistem toplumsal sorunlan

sulandirmanm bir yolunu

ariyordu ve buldu. Çevreçevre

diye yapilan çigirtkanliklar,
toplumun siyasi bilincini yan
yollara aktaran kanallardan biri
olmaktan öte bir anlam

tasimiyor. Türkiye'de dikkat

edilirse, Türkiye'de mütareke

döneminin bütün isbirlikçi/eri
yabanci okul çikislidir.
Çevrecilerebakin, onlar da aym
yerden..." diyor.

KKTC'de de bir özenti havasidir

esiyor. Bilinçli çevrecilik laf

yapmakla degil üretmekle

yapilabilir. Henüz bozulmamis!

sayilan çevremizi bizden çok

yabancilar düsünmektedir. Yakin

çevremizebir göz atarsakKKTC'de

faaliyet göst,erençevre örgütlerini
olusturanlarin daha çok yabanci

uyruklu (Türkiye disindan)

olduklarini göreceksiniz.

Dogamiza, kültür mirasimiza

bizden daha özenle sahip çikmaya

çalisirlarken ürettikeri (Fikirler)

kagitta kalmaya mahkum gibi.

Toplum ve yetkililer bu fikirlere

sahip çikmadikça dis kaynakli

finansin ülkemize akisi da

güçlesmektedir.

Arkitekt dergisinin Kibris özel

sayisinda belki de bilmeyerek
Kibrisli mimarlarimiza hakaret

edilmistir. Bu dis kaynakli finansla

güzelim Girne'nin dogusuna

hoyratça ve oldu bittiyle dikilen

"Elektrik Santrali için", Degil

konusmamiza kulak asmak

toplumdan görüs bile almadilar.
Politikacilarimizin TC kökenli bir

bedel ödenmeyen hediyelere

alismislar, hiç itirazsiz onlara

kapimizi açiyorlar. Santrala karsi

ses çikarilmistir ama üç bes duyarli

kisinin sesi yeterli gelmemistir.

Çünkü toplum hazir ve bilinçli

degildi. Ayrica herkes rum

tarafindan gelmeyecek ve bizim

ürettigimiz elektrige susamisiz

havasi estirildiginden ses

çikarmiyor. Santralin zararlarini

görünce konusmaya

baslayacaklarindan eminim.

Çetin Altan'in "Üretim

yapmadan çevrecilik olmaz"
iddiasina katiliyorum. Altan, "Türk

çevrecileri, birakin bu konuda

bilimsel bir kitap yazmayi, kaç

tane bilimsel kitap çevirmisler
ki? Hem bir kere üretim

yapmadan çevreci/ik olmaz. Ne



yaparsan havada ka/ir. Ozonu
de/en madde/eri biz mi ürettik

ki onu üreten/erin gündemine
biz de san/iyoruz? Adam daha
kaisinin önündeki boku

temiz/emekten aciz, Gökova

santralma karsi çikmaktan söz
ediyor. Bizde dogru dürüst

çevrecilik yapilamaz. Çünkü bu
bir bireyin isidir. Çarpik beyin/e
ne yapi/abilir ki çevrecilik

yapi/abi/sin?" diyor.

Ben inaniyorum ki bizim

çevreciler bu konuda kendilerini

hazirlayacaklar. Bunun için, dil

bilenler, çeviri yapanlarla

yazarlarimiza da büyük is düsüyor.

Dünya Haziran 1992'de

"KiYAMET ZiRVESi" denilen

Rio'ya giden Nokta dergisinde

Timur Danis ve Füreya Ersoy'un

arastirmasinda yer alan su

**kronolojik listeye bir göz atalim:

* 1970'de Avrupa Konseyi "Avrupa

Koruma Yili Konferansi"ni

düzenlendi.

* 1972'de Paris'de Dünyanin

Kültürel ve Dogal Mirasinin

Korunmasi Sözlesmesi imzalandi.

* 1972'de Stockholm 'de Çevre ve

Baris Konferansi toplandi. 5

Haziran'in her yil Dünya Çevre

Günü olmasi da karara baglandi.

* 1973'de AET 1. Çevre Eylem

Programi yürürlüge girdi.

* 1974'de UNEP "Bölgesel Denizler

Programi Faaliyet Merkezi"

kuruldu.

* 1975'de Barselona'da "Akdeniz'in

Eylem Plani" onaylandi.

* 1976'da Barselona'da "Akdenizin

Kirlenmeye Karsi Korunmasina

iliskin Sözlesme ve eki Protokolleri"

kabul edildi.

* 1979'da Bem'de Dogal Hayatin

ve Canlilarin Korunmasi

Sözlesmesi kabul edildi.

* 1983'de BM Çevre ve Gelisimi

Üzerine Dünya Komisyonu

olusturuldu.

* 1985'de ozon tabakasinin

korunmasi için Viyana Sözlesmesi

imzalandi.

- Nokta, 7 Haziran 1992, Yesil Sayfalar

* 16 Ekim 1987'de Montreal

Protokolü imzalandi.

* 1988 Ekim'de Split'de iklim

degisikligi ile ilgili bir konferans

yapildi.

* 1988'de "Ortak Gelecegimiz için"

adli merkez olusturuldu.

* Kasim 1988'de Viyana'da "iklim

Degisikliklerinin Tarim Üzerindeki

etkisi" adli rapor yayinlandi.

* Aralik 1988'de "Dünya

Kaynaklari 1988-1989" raporu

yayinlandi.

* 4 Mart 1989'da Londra'da "Ozon

Tabakasini Koruma Konferansi"

yapildi.

* 22 Aralik 1989'da Londra'da

"Ozon Tabakasini Koruma

Konferansi" yapildi.

*22Aralik 1989'da "BM Kalkinma

ve Çevre Konferansi" toplanmasi

benimsendi.

* 5-16 Mart 1990'da UNCED Genel

Kurulu New York'da toplandi.

* 24 Mart 1990'da Lahey'de çevre

konferansi düzenlendi.

* 29 Haziran 1990'da halojenli

OFC'leri ve Karbon Tetrakloridleri

tamamen terketmeyi karara

baglayan Londra Protokolü

imzalandi.

* Temmuz 1990'da yedi

sanayilesmis ülke Paris'de sera

etkisiyle mücadele konusunu ele

aldi.

* 1990 Aralik ayinda italya'da

Rimini kentinde SOS Akdeniz

Toplantisi yapildi.

* 3-10 Subat 1991 tarihlerinde

Grado'da "2000 yili ve Ötesinde

Akdeniz Sulak Alanlarinin ve Su

Kuslarinin Yönetimi" konferansi

yapildi.

* 18-19 Mayis 1991 'de italya'nin

Palermo kentinde Akdeniz'e kiyisi

bulunan tüm ülkelerin katildigi bir

toplanti yapildi.

* Mayis 1991 'de Washington'da

Dünya Çevre Konferansi yapildi.

* Mayis 1991 'de Bergen'de

sürdürülebilir kalkinma konferansi

yapildi.

* 12 Agustos-4 Eylül 1991 'de

UNCED üçüncü toplantisi

Cenevre'de toplandi.

* 23 Eylül 1991 'de dünya Bankasi

ilk Çevre Raporu'nu yayinladi.

* 2 Mart-3 Nisan 1992'de UNCED

dördüncü toplantisi NewYork'da

yapildi.
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Bu son yirmi yilda dünyali olarak

neler yaptik, biliyormusunuz? Hiç

de iyi seyler degil!

"sOO milyon ton verimli topragi

yok ettik.200milyon hektar annan

alanmdaki agaçlari kestik ... Bir
milyon hayvan türünün nes/ini

kuruttuk .. Kuzey ve güney

yaflmkürede ozon tabakasmi

yüzde 4-8 oranmda incelttik ...

Sadece Afrika 'da, çöl/esme,
kuraklik, erozyon, nüfus artisi

nedeni ile verimi yüzde 28 azalttlk.

Her gün atmosfere attigimiz
karbon dioksit yüzünden, mesela,

Atina'dagünde 12kisinin ölmesine

neden oluyoruz ... Bir

Çekoslovakyali atmosfere

saldigimizsülfiirdioksitin yilda 179

kilosunu soluyar. Biz dünyalilar

daha çok üretip, daha çok

tüketebilmek için yeryüzünden

aldigimiz fosil kaynaklari tüketip,

ona salt 1987 yilmda 5599 milyon

ton karbon püskÜrtfÜk. Dünyaya

bizden daha acimasiz bir yaratik

gelmedi. Yüzyil/ard",

birbirimizden baslayarak tüm

canlilari yok ettik. Bitkileri ve

canlilari yedik bitirdik. Ve simdi

bizler,bir kez daha dünyadan özür

diliyoruz. Egerdünya bizi affetmez
de nesiimizin sürmesine izin

vermezseiyi ya da kötü demeden,

hepimiz yok olacagiz.
Dünyada yaptigimiz kötülükleri

ilk kez 1972 yilmda Birlesmis

Eger dünya bizi
affetmez de nesiimizin

sürmesine izin
vermezse iyi ya da

kötü demeden,
hepimiz yok olacagiz.

MiMARCA - 8

Milletler'in Stockholm Dünya

Çevre Konferansi'nda yüksek

sesle söyleme cesareti

göstermistik. Ancak aradangeçen

20 yil içinde aliskanliklarimizdan

vazgeçmedik ve dünyayi bizden

vazgeçme noktasma getirecek

kadar hizla kirletmeye devam
ettik. "

Stocholm'dan resmi ve gönüllü

diye ayrilan iki basli karakterdeki

çevre kuruluslardan NGO denilen

(Non GovernmentalOrganizations)

Hükümet disi kuruluslarin baskisi

ile dünyamizin gelecegini belirleyecek

sözlesmelere imza attirmaya çalisilsa
bile resmi kurumlarve devlet kanadi

"kivirtma" yolunu seçti. Rio'ya

gidilirken kimse pek umutlu degildi.

Sonuç da olumlu çikmadi nitekim.

Süper devletler sorumluluklardan

siyrilma prensibi ile gelismekte olan

ülkelere yapmayin etmeyin, çevrenizi

kirletmeyin nasihatlerinde bulundular.

Hükümetlerin temsiliyetinin

yanisira gönüllü kisi ve kuruluslarin

katiliminin beklendigi toplantiya çok

az sayida temsilci ile katildi. Çok

sesli olmayan Türkiye'nin resmi

görüslerinin anlatildigi ulusal raporda

somut mesajlarin olmadigi da
savunuldu. Mimarlar Odasi istanbul

Subesi Baskani Oktay Ekinci...

Hükümet disi demokratik

organizasyonlari n da temsiliyeti için

destek verilmediginin, Rio'ya

götürülen görüs ve önerilerin ulus

düzeyinde tartismaya açilmayisi nin
nedenlerini soran

aydi niari mizdandi r.

"NGO'lar olarak çok sayida kurulus

KKTC'deki tüm toplumsal sorunlar

gibi çevre konusunda çok

sesliligimizin olmasini savunurken

politikacilarin da kendilerine

Modaya uymak için
çevrecilik olmaz.

Gerçek çevreciler,
çevreye sahip

çikilmasi bilincini
benimseyenlerdir.

güvenmelerini bekliyorlar" diyor.

KTMMOB Baskani Tamer

Gazioglu da kendisi ile yapitgimiz

birçok sohbet esnasinda vurguladigi

gibi
NGO'larca üretilen teknik

görüslerin politikaya alet edilmeden

kullanilmasinin kazanci hepimize
olacaktir.

Birlesmis Milletlerin Çevre Onur

Ödülüne layik görülen emekli

isadami, çevreci HayreHin

Karaca'nin anlamli görüslerine

bakacak olursak:

"Politikacilarm ömürlerinin

artik bir anlami yok. Simdi

dünyanm ömrünü konusmamn

zamam. George Bush'un baska

gezegenlerde yasama olanaklan

aradigim duyuyoruz. Buna gerek

yok, çünkü dünya da hala

yasanabilir. Tüketerek degil,

paylasarak birlikte mutlu olmanm

yol/arim bulmalwiz. Gelecek

kusaklara dünyadan pay

aYlfmalwiz." diyor.

Sonuç olarak çevre politikalarinda

korumaya politikacilarin engel

olmamasini saglamak toplumun

elinde. Modaya uymak için çevrecilik

olmaz. Gerçek çevreciler, çevreye

sahip çikilmasi bilincini

benimseyenlerdir.

Referanslaf/yle katkida bulunan

KTMMOB Baskani Sayin Tamer

Gazioglu'natesekkürler.



ARTDESIGN

SHATTER
MASTER:
Normal cami

emniyet camlna
çeviren içten
takilan,
kendinden

yapiskanli bir
polyester filmdir.

ORTAKÖY - LEFKOSA
Tel: 82032-87228 Fax: 82482

SOLAR
MASTER:

Normal cama

içten
takilan isi

yalitim-isik
kontrol filmidir.

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

Tel: 84578, 72220, 74300

Hafiftir

IlKKTC VETKiLi BAVii:
~Asio AHMETRAS,io!~~O~.N..~LTO.
INSAAT MALZEMELERI MUDURLUGU

KKTC YETKili BAYii EROIL & SONS LTO.

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

Tel: 84100,84123 Fax: 77376 LEFKOSA ARTlEi!Dl

ÇiMENTAS-GAZBETON gözenekli, hafif betondur. Dwar
bloklari, asmolen bloklari, yalitim plaklari ve donatili yapi
elemanlari olan kapi ve pencere lentolari, konutlar, endüstri
yapilari, ticari yapilar, sosyal tesisler, kamuyapilari ve turistik
yapilarin insaatlarinda güvenle kullanilma!<tadir.

~ __ ~~~ATENTlI VE TSE BELGELI
~ - ::1-ii Kap/ama/aTi ve~ hazir siva/aTi

iLE BiRLiKTE KULLANILDIGINDA DAHA DA EKONOMiK.

.,

(

i'i

1

1
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Ulkemizdeki yeni yapilan birçok bina niçin
geleneksel Kibris mimari özelliklerini tasimiyor?

Mimarca'nin odamizdan

portreler kism inda fikirlerini

aldigimiz bir bayan

meslektasim iz Kibris'taki
mimari hakkinda fikirlerini

aktarirken söyle demisti.

"Beni Kibris'ta yeni yapilan

mimari yapitlarin Ülkesel bir

karakterinin olmamasi çok

üzüyor."
Evet bunu mimar olan tüm

meslektaslarimiz, ayrica küitürle

uzaktan yakindan ilgili olan bu

vatandasimiz gözlemleyebilir.

Bana göre bu konunun tek

suçlulari biz mimarlariz bunun

MiMARCA-10

Fotograflar: Ezcan OZSOY

Abdi çavus Sokagi...

inönü Meydaninda tarihi bina...

LEFKOSA'DAN
Arab Ahmet Camii karsisi



böyle olmasinin nedenleri ise

asagida siraladigim gibidir.

1. Binalari yaratan mimarlarin

birçogunun ülkesel mimari

kültürünü yeterince arastirip
tanimamalari.

2. Yeni mezun mimarlarin

ülkesinde kültür aktarimi yapan

binalarin röleve çalismalarini
yapmamalari.

3. Mimarlarin ada olan

ülkemizde kendi dogal insaat

malzemelerini yeterince
tanimamalari.

4. Mimarlarin ülkesel iklim

kosullarinagöreyöreselmalzemeyi

yapi fizigi açisindan taniyip

Kösklüçiftlik'te yeni bir konuttan detaylar ...

Fotograflar: Ekrem Z. BODAMYAUZADE

LEFKOSA'DAN

Gönyeli'de geleneksel çizgilerde bir yapi ...
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kullanarnamalari.

5. Her mimari konu kültürel bir

arastirmayi gerektirirken

mimarlarin bunu yapmayip

günümüzdekitek düze biçimlenme

ve yapi malzemesi ile mimari

yapmayi kolay bulmalari.
6. Mimarlarin bu konularda

kaynak arayisina girmemeleri.
7. Yukaridaki nedenleri

mimarlarin bir isi aldiklari zaman

isi yaptiracak malsahipleri ile

kültürelbir dialegu ele almamalari,

böylece mimarlarin bir kültür

yarattigi bilincini mal sahiplerine
aktaramadan is yapmalari.

MiMARCA -12



8. Mimarlara is yaptirmak için

basvuran marsahiplerinin kültür

düzeylerinin düsüklügü.

9. Devlet kanali ile yapilan

binalarin tasarim safhalarinin çok

çok kisa olmasi nedeni ile gerekli

arastirmalara zaman

ayirmamalari.

10. Devlet bina ortaya koyarken

onun bir kültür yarattiginin

bilincinde degiL.

11. Devletin yaptirdigi binalarda

pol itika kültürün önünde yürüyor.
12. Devletin kendi mimarlarina

ve mühendislerine güvenmeyip

yurt disinda proje ithal etmeleri.

Karikatür: Serhan GAZ;OGLU

Fotograf.' Ezcan ÖZSOY

Lefke'de Nekibzade Konagi. ..

Lapta'da geleneksel çizgilerde bir
turistik tesis.
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Fot~raflar: Kutsal ÇiZGEN
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Mimar Kutsal Çizgen. "
(I. T.U.)

19 Mayi s 1950 yili nda Lefkosa'da
dogdu. iik ve orta ögrenimini Lefkosa'da
yapti. Mücahitlik hizmeti sonrasi
yüksek egitimini 1969-1974'00 istanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlik
Fakültesinde tamamladi.

Subat 1975'de Planlama ve insaat
Dairesinde kamu görevlisi olarak

çalismaya basladi.
Önceleri tamirat, kesif, metraj ve

proje tasari mlari islerinde çali Sti.
1977-1982 yillarinda Merkezi

Cezaevi insaati sartiye sefi olarak çjxeN

yapti. Bu esnada Cezaevi ilave ve
tadilat projelerini hazi rladi. 1982'de
Lefkosa Bölge Mühendisligi amiri oldu.

. Bu görevi esnasinda tüm resmi
binalarin bakim onarim ve tadilatlarini,
ayrica Planlama ve insaat Dairesine
bagli tüm insaatlarin santiyeler sefligini

Ulastirma, Bayindirlik ve
Turizm Bakanligi Binasi

BRT Sitesi

'J

;
i
i

Merkez Bankasi Binasi ...
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ve çesitli projeleri yürütmüstür.
-Degirmenlik'te Aliminyo Sehitler Aniti
-Ulastirma Bayindirlik ve Turizm

Bakanligi binasi

-Güvenlik Kuvvetlerine ait apartman
tipi lojman

-Basbakanlik binasi ilave ve tadilati
-Küçük Kaymakli Sehitler Aniti
-KKTC Merkez Bankasi
-BRT Sitesi

-Merhum Dr. Fazil Küçük Anit-Mezar
ve röliyefleri

-Ulastirma Bayindirlik ve Turizm
Bakanligi giris hoIü tanitma paiosu röliyefi

-KKTC Cumhurbaskailigi muhafiz birligi
binalari projelerini tamamlamis ve
uygularni Stir.

Katildigi K.T.Ticaret Odasi Proje
Yarismasinda Hüseyin inan ve Serhan
Gazioglu ile birlikte 2. 'lik ödülü, Lefkosa
Belediyesi Anit yarismasinda ile 2.
mansiyon almistir.

Röliyef ve sanata düskünlügü nedeni
ile eserlerinde bunlara yer vermis ve
kendine özgü ifadeyi kisisel becerisi ile
birlestirmistir.

Ocak, 1989'dan beri Planlama ve insaat
Dairesinin Malzeme Arastirma ve Kalite
Kontrol Merkezi Sube Amirligini
yürütmektedir. Görevleri yani sira
1983'den beri Merkezi ihale

Komisyon'unda Bakanli gi ni temsil
etmektedir. Kamu hizmetleri yani sira
aile hizmeti olarak çesitli konut, isyeri
apartman ve vi Ila projeleri yapmis ve
uygulamalarda bulunmustur. ingilizce bilen
Kutsal Çizgen, evli ve iki çocuk babasidir.
Spastikleri Koruma Cemiyeti Çevre
Komitesinde görev yapan Kutsal Çizgen
Bedensel Özürlülere Mimari Engellerin
kaldirilmasi yönünde ugras vermektedir.
Mimari konusunda görüsü ise söyle: "Bana
göre mimarlik, yönlendirilmis ihtiyaç
programinin fonksiyonel çözümü ile
kültürel degerlerimizi yansitan kisinin
becerisidir" diyor.

•••••

YENI UYELERIMIZ,.

247
Mahmut TEZCAN
YILDIZ Üni. - 1992

1970 - Trabzon
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her zaman var olmustur.
Bazen ticari amaçla, bazen de mal

sahibinin tasartm tutkusu sonucu
mimarm uzun ve yorucu emekleri bosa
gitmektedir. Bu, toplumumuz ölçeginde
su anda büyük saYi'acak diger bir yatmm
olan Yakm Dogu üniversitesi kampüs
binalarmda da görülmektedir. Yakm
Dogu üniversitesi da bu gazaba
ugramist". Binalarm içinde ders
verllirken dismda da insaat sürmektedir.
Süratle yapilan bu insatta ise kalite
düsmektedir. Daha çok derslik yapimi
için yapilmasi gereken birçok isçilik
atlanmaktadlf. Yakmda dis cephe
sivala" yapilmazsa tugla duvarlar
yagmurdan eriyecek. Benden
hat,,'atmasi.

Mimar Hasan ERHAN

Hasan arkadasimizin hakli oldugu
birçok hususlar olabilir. Özellikle bu
kompleksierdeki yapilasmalari ve
sorunlari daha yakindan izlemek üzere
görevalan meslektaslarimizia bilgileri
yerinde ve yetkili agizlardan alarak
önümüzdeki sayilarda sizlere
aktaracagiz.

~'it\A YOG,UN OLA.R.A.K

~R. i:.o~i;.'iE.IOPi..."'i-lMl~
/

~ L8J ~11ÜMET ~E.r<.e:LE.G:i K.~5~M:'" "._
( 1813 '1A~1 "e. !?t,'TIM $i:.ViYE~i.i1N usruN~t:

oci\ ...,. r<:7I / ,.. N "U LZ'J ic;v KA" 't?ETA'iI..-Al!.l..A ÇOZvL.MU?> -Y,""PIL.Al2..

'-) C.evllC. YO'-u"'A 'YA 0:.1N '-l c..i

Lefkosa surlar dismda çocuklar Için
bir köy yapilmaktad". Bu köy birtakim
Ihtiyaçlara çagdas bir çözüm getirecektir.
Eyleme dayanan hizmetler oldukça
basa,,'i bir proje ile çözülmüstür. Göze
ve beyine hitab eden hizmetler ise
çocuk psikolojisinin kald"amayacagi
boyutlardad". Arazi Içinde bu
yogunluktakl yerlesim, bu boyuttaki
insaat detayla" ve muntazam akslarla
slfalanmis binalar, çocugu küçük yasta
bunalttci bir disiplin Içine sikist",r.
Kiside elestiri yeteneginin gelismesine
engelolur. Bu uygulama günümüz
uygarligmm egitimine ters düsmektedir.
Yorum yapabilecek, robot olmayan
çocuk~ryeHstirilmelld~

Ay"ca, bu yapilasmada proje
tasa"mcismm fo,!ksiyonu Ikinci p~nda
kalmaktadif. Köyü yapan kurulus
uluslararasidlf ve öncelikle kendi
Insiyatifini korumak arzusundad".
Mimarm ikinci plana Itllmesi ülkemizde

Simdi de bu ay gelen bir mektuba goz atalim

SOS VE YAKIN DOGU
ÜNiVERSiTESi

Mimar Ezcan ÖZSOY

Degerli okurlar, öncelikle bu ayki
kösemizde iki konuya deginmek
istiyorum. Birincisi Ulastirma
Bayindirlik ve Turizm Bakanliginca
Karayollari Master Plani uygulamasi
esnasi nda Demirhan'da sökülrnek

zorunda kalinan tren istasyonunun
hala daha yeniden insaasi için henüz
bir hareket görmedigimizi belirtelim.
Güzelyurt'ta bulunan tren istasyonu
için restorasyon çalismalari ve Ulasim
Müzesi önerisi de bir türlü hayata
geçirilemedi. Bir zamanlar
ulasimimizda yer eden lokomotifler
ise sagda solda çürümeye terkedilmis
gibi yapayalniz durmaktadirlar.
Yetkililerden bu konularda biraz

duyarlilik bekliyoruz.
Bir diger konu ise ülkemizde

gereginden süratli ve kalitesiz
sürdürülen insaatlardir. 1974
öncesinde özene bezene insa edilen
ve belli bir ekole sahip oldugumuz
mimari kültürümüz maalesef

"kaiki niyoruz-gelisiyoruz" avunmasi
ile yoz bir dönem yasadi k. Kendimize
bir çekidüzen vermezsek gelecek
nesillere utanç duyacagimiz bu
dönemi tarihlerinden silip atmalarini
rica edecegiz, belki de.

Geçti{jmiz a.j ilginç ti~e bir magi:iida
turist kaçak is ayarlama çabasinda
idi. yöntemini de kola.jca bulmus. Pala
biyi klari sayesinde bazi saf kisilere
ve gazetecilere hos! gelen tipiyle is
baglantisi kurup kurmadigini merak
ediyoruz.

Karikatür: Serhan Gazioglu

MiMARCA-16



Lefkosa'nin
göbeginde

dünyanin çöpü!
birikmis ...

.
SOLI
Antik

Tiyatrosunun
SUNTA!

dösemesi
çürüdü

DEKLANSÖR OLTASi

Girne Caddesinde
kaldirim park yerleri
hizmete açildi

Fotograflar: Ezcan ÖZSOY

MiMARCA-17



ilk yoldan
saga

ikinci yoldan
sola dön.

.
SAHARA "ASKERI KAHVEHANEilASI •••
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Sessiz sedasiz
insa edilmis

••• iiARA KATil

•••Bu trafoyu
buraya dikmek
duyarsizhk



i

Karikatür: Serhan GAZiOOLU

Alpay DURDURAN

YKP Genel Baskani

ve gençlerdir, iskenceye maruz
kalmaktadirlar. 1950'lerin

Lefkosa'si nda olan kadar bile yagmur

suyu drenaji yapilamamaktadir.

Kaldi ri m ve yagmur suyu borulari

dösenen yerlerde de, eskiden yagmur

suyu kanallari olan yerlerde de ayni

felaket yasanmaktadir. Akis yönü ve

egimi saptanmadigi ve rögarlar

temizlenmedigi için paralar havaya

gitmektedir.

Yeni binalara yagmur suyu borulari

hesapsiz kitapsiz konmakta, eski

binalarda sökülenlerin yerine yenileri

takilmamakta ve toplayicilar
temizlenmemektedir.

Nöbete bagli su sebekesi, cani

isteyenin istedigi biçimde müdahalesine

Her soruna pratik
yaklasim, hata

yap-düzelt anlayisi
ve uzun süreli
önlem almama

tutumu her tarafta

siritip duruyor.

programlar hazirlamalidir.

Lefkosa, durumun aynasi olarak

karsimizdadir. Biraz yagmur yaginca

yollarda seller ve göletler olusmakta,

yayalar ki asil korunmasi gereken

fakirler, yaslilar, ögrenciler, çocuklar

Eski ustalarin yaptiklari kerpiç veya

dolma evler disinda, ustalarin elinden,

çikmamis kerpiç, dolma veya sözde
modern betonarme binalarda, Kibris'ta

ender görülen soguk ve yagisli

havalarda mimarlik ve mühendisligimiz

sinavdan geçiyor. Kibrisli bir insan

olarak, bir Kibrisli kadar rahatligin,

itinadan yoksunlugun ve bilimi imtihan

geçinceye kadar önemsemenin
sikintilarini kendimize, ailemize ve

yurttaslarimiza çektiriyoruz.

Her soruna pratik yaklasim, hata

yap-düzelt anlayisi ve uzun süreli
önlem almama tutumu her tarafta

si riti p duruyor.
Halbuki mimar ve mühendis, mariur

eden, hendese yapan insan olarak

ince eleyip sik dokuyan ve herseyi

önceden hesap eden kisi olarak

yetistirilir ve öyle olmasi beklenir.

Herseyi önceden hesaplamak

olanaksiz ise de, hayati, önceden

hesaplamaya çalismak ve

öngörülmeyeni sifirlamaya çalismakla

geçmelidir.

Kuskusuz ortam insanlari etkiler ve

onlari ortama göre hareket etmeye

zorlar. Ama mimar/mühendis içindeki

cevheri korumali ve hiç degilse ortamin

degistigi zamanlara hazirlikli olmalidir.

Yani, ortam elverdigi anda yapilmasi

gerekenler için saptamalar, planlar ve

'.'C,·':,:/:,,::·::':'::·:·:·:·::':':':::::::··/:':'::,:,:,:::::::::::::::::,.::::::,:::::/::::,::::::::::::,:,:::,:,:::,::",',',.:::::,::"""",:,::,:, ...,. :::::::::';.,',',""::::::::':':',',',',:,':::.:::::::':',"""""."'.",:,:,::::::'::':'."",.,:,::::::::::::,::,.":,,',:::,::':',',',',,,.:.':","',',',',""""""""'1;lii111il,~I'il;:i';i;i,jl;11:i~11~~~~~11111111111f1-----
SOGUK VE YAGISLI GÜNLERiN

DÜSÜNDÜRDÜKLERi
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açik olarak tutuldugunda, ansizin
çamur akitmakta, depolari
kirletmektedir. Bir bosalip bir dolan
borularatoprak altinda disardan pissu
sizmasina önem verilmemektedir. Az

suyunbile keyfinevarmaya izinyoktur.
Ortam herkesi bir yeraltinda bir de

çatida depo yapmaga zorlamakta,
arayada elektriklipompave otomatikler
yerlestirmeyi gerektirmektedir. Ne
belediye, ne de merkezi devletin
cebinden para çikmiyor diye, onlarin
çok daha sagli kli olarak suyu
düzenlemeleri ve esbasinçli su
saglamalariiçinçok dd1aucuzayatirim
yapmalari akla gelmemektedir.
Regülatör, hidrofor, basinç ayar
depolari için para harcamiyorlar ama
toplam olarak toplumumuz çok daha
agir faturalar ödemektedir.

Allahin emri gibi kabul gören
ucuzlugus4Jhe1ibetoname, alçi-beton
siva gibi kabataslak yöntemlerle
yapilan binalar, yeni havasindadirlar
ama ne günes, ne rüzgar, ne gölge
incelemesi yapilmadigi, yalitim da

akla gelmedigi için bir veya iki odada
sobaciklarla isitma yapip diger
kisimlara geçildiginde üsünülen
sagliksiz seyler olmaktadirlar.

Her kiS, sanki Sibirya sogugu imis
gibi hastaliklar,ilaçharcanalari, isgücü
kayiplari ve yasli ölümlerini
beraberinde getirmektedir.

Bir binaningünesa1mag,rüzgardan
korunmasi ve yali ti mi için bir mimar
mühendis bir kaç gün ya harcar ya
harcamaz. Isi kaçmasini önlemek için
kapi, pencere detaylari ile diger
önlemleri projede göstermek de fazla
zaman almaz; zaten detaylar için el
altinda standart çizimler bulunur.

iki, üç yüz milyon liraya insa edilen
bir binada tirtiri çekmek kader midir?

Heryagnur yagdigndaçanura IDip
çikmak kader midir?

Her sogukta elektrik hatlarinin
kopmasi yanmasi ve kesintiler kader
midir)

Telefon arizalarinin, kötü hava
kosullarindan bu kadar etkilenmesi
kader midir?

Hiç degil!
Mimar/mühendis artik çalismalari

örgütlemek, her el attigi konuda
çözümü, uzun vadeli düsünüp
uygulanmasa bile kagida dökmek ve
gelecege olsun hazirlanmak yolunu
seçmelidir.

Proje yapma projesi diye
Türkiye'den para koparmaya alismis
bir idareden gelecege hazirlanma
beklemek zorsa da mimar/mühendis

ödeneksizliktenveyagci olmadigi için
kenara atiimi S olmaktan dolayi idare
binalarinda yalnizliga itilmistir. Bunu
benimseyecegine bu çarkin bir gün
tersine dönecegini bilerek kendini
hazirlamaga vermelidir. Memur
olmayanlar da, piyasa kosullarina
boyun egmeyip güzel örnekler ortaya
koymagaveya gelecegehazirlanmaya
önem vermelidir.

Saygilari mla,
Alpay Durduran

YKP Genel Baskani

Karikatür: Ezcan ÖZSOY
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PRESIDENT'S FOREWORD P.1

The president of the Chamber of

Architects Hüseyin inan writes about

the co-operation between the

chamber and the authorities who

are in charge of the official control

on building and construction, in order

to tackle the related problems of the
architects.

NEWS FROM THE CHAMBER

P.P.2-3

Ahmet Y.Bahçeci reports the recent
activities of the chamber and

announces that the St National

exhibition of Architecture and Design

which will be organized by the

chamber is going to commerce on

the 3rd Apri11993.

NEWS FROM THE UNION PA

Kadri Fellahoglu reports the recent
activities and events of the union.

He ol so writes about the

Standardization Congress of the

TRNC as well as announcing the

meeting dotes of the chambers and
the union.

THIS MONTH'S ISSUE P.P.5-8

WHO CONCERNS GENUINEL Y

ABOUT ENVIRONMENTAL

POLLUTION? Ezcan Özsoy

presents a chronological study of

the behaviour in developed and

developing countries towards

environmental pollution. He

questions the voluntery non

governmentalorganizations and

politians taking action against

poliution.

MiMARCA- 22

THE DISCUSSION OF THIS

MONTH P.P.10-13

Ekrem Badamyalizade examines the

new buildings in TRNC expressing

his viwes on why they contrast
vernacular architecture.

PORTRAITS FROM THE

CHAMBER P.P.14-15

Funda Yesiladaand Sergül Özdeger

introduce Architect Kutsal Çizgen
who is the section head in the

Department of Planning and
Construction of TRNC.

WITH THE RE"ADERS:

WIEWPOINTS AND SNOPSHOTS

P.P.16-18

Ezcan Özsoy present Hasan Erhan's

letter about ·SOS Children ViIIage"

and "the buildingsof the NEAR EAST
UNIVERSITY.

GUEST AUTHOR P.P.19-20

Mechenicel Engineer Alpay
Durduran criticized the short-term

approach to buildings, materials and
construction.

ARCHITECTURAL DETAILS 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

METERIALS AND LABOUR

PRICES P.24

The market research by Hasan Yücel

and Ekrem Bodamyalizade on the

current prices of construction
materials and labour in TRNe is

presented.

APOLOGY AND CORRECTION

In the last month's issue, the miginal

translation of "Portrait, from the Chamber"

in English Summary was changed without

Yesim FERiDUN's permission. We

apologize and make the fallawing

carreetion.

"PORTRAITS FROM THE CHAMBER

P.P.12-13

Funda Yesilada and Sergül Özdeger

introduce the director of Tourism and

Planning Department Mr. Mustafa CemaL.

and his contribution to the following

projects:

-Restoratian of Karmi ViIIage in Kyrenia

-I nfrastructure project, of Kyrenia and

Lapta."

Mimarca Editorial Board

SAYIN ÜYE
..

1993 YILiiÇiN
...
UYELIK

KARTLARi NiZi
....

YENILEDINIZ MI?



Derleyenler: Mimar Turgay SAiiHOGlU
Mimar Emre GÜNCE ARALIK 1992

Mimarlar Odasi ve Insaat Mühendisleri Odasi Ortak Vize BÜrosunda vizelenmis olan 150 adet proje
dosyasinin dökümü ve konularina göre dagilimi:YENI INSAATIARosya Konusu

DosyaToplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'desi
Konut

7852.00
Konut+ Dükkan

96.00
Konut+ Yardimci Bina Konut+Dükkan+Ofisi Konut+Depo

10.67
lItf Konut+Garaj

21.34
Ofis

10.67
Dükkan

21.34
Dükkan+Ofis Dükkan+DepoGaraj

10.67

Depo

64.00
Turistik Tesis

21.34

Atölye

74.64
Gazino+Lokanta SalonBenzin IstasyonuFirinOto ParkYardimci BinaSpor Tesisi--YENI INSAATDOSYALARI TOPLAMi

10972.67

TAKSIMATIAR
Dosya Konusu

DosyaToplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'si
Bina Taksimati

85.33
Arazi Taksimati

21.34

Parselasyon

149.33. 2416.00TAKSIMAT DOSY AIARI TOPIAMI

DIGER DOSYAlAR
Dosya Konusu

DosyaToplam Dosya
Sayisi

Sayisina %'si
Ek Insaat

117.32
Tadilat+ Tamirat

32.00
Rölöve

10.67
Tellerne

21.34

Yapildi Projesi
DIGER DOSYAlARIN TOPIAMI

1711.33
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ARALIK 1992
Derleyenler: V.Mimar Hasan VÜCEL

Mimar Ekrem Z.BODAMVALlZADE

MALZEME SATiN ALMA YERiFIYATi/ÖLÇO BiRiMiMALZEMESATiN ALMA YERiFiYATi/ÖLÇO BiRiMi

• KABA iNSAAT

Prefabrik Membran 3 mmPiyasa49.000 TL Ikg

Portiand Çimento

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

Kireç (25 kg)

Piyasa17.000 TL /torbaPrefabrik Membran 3.5kgPiyasa52.500 TL /m2

Marsilya tipi Kiremit

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

Tugla (100x200x3OO)

Fabrika1.700 TL ladetFebsilicon Nem KesiciPiyasa100,000 TL Igalon

Gaz Harçli Blok (15 cm)

Piyasa112.500 TL Im2Margas File 2oom2ruloPiyasa2.000.000 TL Irulo

Briket (10x20x4O)

Fabrika9501000 TL ladet • BOYA KAPLAMA CiLA

Kirma Kum (5m3)

300.000 - 350.000 TL /kam.AntipasPiyasa17.600 TL Ikg

Kirma Çakil (5m3)

300.000·350.000 TL IKam.Super Metal PrimerPiyasa21.600 TL Ikg

Blokaj (dere) (5m3)

260.000 - 290.000 TL IKam.Plastik 25 kgPiyasa15.800 TL Ikg

Kartonpiyer Alçisi (35 kg)

Piyasa63.000 TL /torbaSentetikPiyasa26.300 TL Ikg

Siva Alçisi (35 kg)

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

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 Ikg

Duval Alçi Blok

insaatta112.000 TL Im2Akrilik MacunPiyasa23.000 TL Ikg

Metal Kal1p Yagi (20 it)

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

Ahsap Kapi Yagi (20 lt)

Piyasa7.300 TL mRolltex 20 kg (dis)Piyasa57.000 TL Ikg

Beton Kur Kaplamasi (20 kg) Piyasa

10.600 TL Ikg• KAPLAMA MALZEMESiTÜRKivE• AVRUPA

Akiskanlik Katkisi (25 kg) Piyasa

7.800 TL /kgKAROFAVANS

• AHSAP iNSAAT MALZEMESi
15x15 beyazPiyasa43.000 TUm2

Çam Kereste (Kapilik)

Piyasa2.212.000 TL Im315x15 renkliPiyasa55.000 TUm2· 98.500 TL Im2

Çam Kereste (Dogramalik)

Piyasa2.500.000 ·3.094.000 TL Im3 SERAMiK KAROLAR

Çam Kereste (Dösemelik)

Piyasa102.000 TL Im210x2O beyazPiyasa55.000 TUm2· 115.000 TL Im2

Sunta (122x244) 18 mm

Piyasa101.000 TL ladet20x20 beyazPiyasa65.000 TUm2 • 130.000 TL Im2

Sunta (366x1B3) 18 mm

Piyasa248.000 TL ladet33x33 beyazPiyasa72.000 TUm2 -120.000 TUm2

Sunta MDF(366x183)18mm Piyasa

510.000 TL ladetCam Tugla 19x19x8 cm37.500 TUadet

• MADENi ESYA

KAROMOZAiK

Betonarme Demiri 00 6 mm Piyasa

4.200 TL lçubuk(Pirinç) 4Ox40 beyazFabrika45.000 TUm2

Betonarme Demiri 00 8 mm Piyasa

3.800 TL Ikg(Bizel) 40x4O beyazFabrika55.000 TUm2

Kutu Profil 40/40 (1 mm)

Piyasa47.600 TL 16mt(Ceviz) 40x40 beyazFabrika75.000 TUm2

Kutu Profil 40/100 (3 mm)

Piyasa178.000 TL 16 mt(Marmarina) 40x40 beyazFabrika100.000 TUm2

Plastik 4' Boru
Piyasa60.000 TU6mt• SIHHi TESisAT

Rogar Kapagi

Piyasa40.000 TLLavabo 40x5O

Kösebent 40/40 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 VALITIM MALZEMESI

Banyo Takimi BeyazPiyasa2.567.000 TL ladet

Perlit (200 lt)
Piyasa151. 000 TL IT orbaAyakli Lavabo BeyazPiyasa625,000 TL ladet

Decoral White 40 kg

Piyasa1.400.000 TL IkgRezervuani Klozet BeyazPiyasa1.032.000 TL ladet

Alubit Aluminyum

28 kgPiyasa 1.400.000 TL IkgBanyo Küveti Döküm Beyaz Piyasa1.425.000 TL ladet

• SU VALITIM 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 IkgDus Teknesi Döküm RenkliPiyasa1.350.000 TL ladet

Betonda su geçirimsizlik Katkisi (22 kg)

Piyasa6.930 TL

isçiLiK
ÜCRETiÖLÇÜ BiRiMi

~
I-Kalip (Düz)

22000.-25000.- TL/m2

2-Kalip (Düz Merdiven)

45000.-5??oo.- TLIBasamak

DEKORASYON3-Demir
60??oo.-70??oo.- TL/Ton

4-Tugla

800.-1200.- TL/Adet iç ve Dis Dekorasyon

5-Briket

1000.-1300.- TL/Adet islerinzde

6-Siva (1+2+3 El)

22000.-25000.- TL/m2
• Alçi Kartonplyer

• Kemer. Sutun. Silme7-Fayans Kaplama

23000.-28000.- TL/m2 • A6ma ravan. I~/k Bandi

8-Seramik Kaplama

23000.-28000.- TL/m2 • fa6arlt ve Ozel Boya

Kullarmak istiyorsaniz bizi arayin9-Karomozaik Kaplama

23000.-28000.- TL/m2 12, Galleria Pasaj-Lefkosa
lO-Düz I§çilik (8 Saat)

85000.-10??oo.- TL/Gün Tel : 84494KIBRIS

ll-Kalfa

10??oo.-12??oo.- TL/Gün ART_
12-Usta

13??oo.-180000.- TL/Gün
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•

LEVENT MOZAIK
IIdevir teknoloji devridiril

l

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

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

Pirinç bizel - fetfa, çeviz-marmarina

Organize Sanayi Bölgesi - Lefkosa, Tel: 023 35598 Haspolat
ART OFSIGN

MiNiMUM ENERJi iLE MAKSiMUM ISINMA...

Binalarin isitilmasinda çagdas bir çözüm
MmJotherrn

Hasan NihatApt. 3/14 MürtO Raci Sokak- Saray/lnO Tel: 78604 Fax: 85179 LEFKOSA

ARToESKIl

M~aMEaqRANitR8i:iyATQa~~flYr;mA$ANlsri,:içt!,.8a!

KKTC GENELACENTi OM ELEKTRiKOfis: 45 B, Onlas I§hani
Müftü Raci Sokak. - Sarayönü
Tel: 85055 Fax: 82400

ARToESla-l

MATRON ILE DOGA KIRLILIGINI AZALTINlZ

• ELEKTRONiK ATESLEME CiH~ZI .• ARABANlpN ÇEKisi ARTACAK VE• i VIL GARANTILI ÇAl.lSMA SURESI SERVIS SURESI 3 KATiNA ÇiKACAK

• PLATiN ATESLEMELI OTOLARDA

ELEKTRONiK ATESLEMEVi SAGLAR • AKÜ VE BUJiLERiN ÖMRÜ
• BENZIN HARCAMASINDA %20 TASARRUF UZA VACAK

ARSEHIT ELEKTRiK
Diikkan: 16 B, Mustafa Ruso Cad.

Küçük. Kaymak!. - Lefkosa
Tel: 77828

IIII;~~~R~~!~~~~~~~lilf~i~~]/
iaENZERLEFiiiLEMUKAWitsEETMEYINi2.?... _-,.-- " _--.-.-.- _------ - "'., --.-- .
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PVC PANCUR = ÇAGOAS GUZELLIK

=

i i, Mehmet Ali Görmüs Sokak
Lefkosa
Tel:75634 - 75499

oKALP
PANCUR

-----~--=-=

• PVC ye renk maddesi katilmadigi
için rengini ve parlakligini korur.

• Ömrü, binanin ömrü kadardir.
• Pancur yatagi birakilmis kapi ve

pencere kasasina takilabildigi gibi;
dar kasaya veya kasasi olmayan
kapi ve pencereye de kolaylikla
uygulanabilir.

• Yukariya açilabildigi gibi, öne dogru
da açilabilir.

• Günümüzde, gelismis ülkelerde ve
Türkiye'de en çok ragbet edilen ve
uygun yaygin kullanilan pancur
sistemidir.

I .. ·· .............................. . .. . . . . . ....... . . . . ....................

PVC PANCUR SiSTEMi,
diger pancur sistemlerine göre;

• Daha ucuz
• Daha zarif ve hafif

• Daha çok yalitim olanagi saglar
• Leke-kir -toz tutmaz.

• Temizligi basit ve kolaydir. (Deterjanli
su ile silindigi zaman ilk günkü
parlakligini alir.)

• iklim ve hava sartlarindan etkilenmez
(Sismez - Çatlamaz - Paslanmaz 
Boya istemez)

• Alevalmaz ve aktarmaz.

Dizgl-Baski:
DÖRTRENK MATBAACiLiK LTD.

ART DESIGN


