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KTİMB her yıl olduğu gibi bu 
yıl da KKTC inşaat sektörünün 
genel durumunu rakamsal 
verilerle ortaya koyabilmek ve 
bu verileri üyeleri, paydaşları ve 
halk ile paylaşabilmek amacıyla, 
KKTC inşaat sektöründeki yıllık 
verileri içeren Veri Bankası’nı 
yayımladı.  

KKTC inşaat sektöründeki 
yıllık verileri içeren ve sektörün 
gelişimini, belediyeler ve kay-
makamlıklardan alınan bilgilerle 
harmanlayıp  tablo ve grafikler 
yardımı ile sunan Kitapçık, 
müteahhit ve yatırımcılara ışık 
tutmayı hedeflemektedir.

Veri Bankası Kitapçığı, izin 
makamlarından alınan veriler 

ışığında, inşaat sektörünün 
içerisinde bulunduğu du-
rumu değerlendirebilmek, 
geleceğe dönük öngörülerde 
ve önerilerde bulunabilmek,   
müteahhitleri, yatırımcıları ve 
halkı yönlendirebilmek adına, 
bölgesel verilerin tablolarını, 
bölgesel değişiklikleri, bir yıl 
boyunca gerçekleştirilen inşaat 
faaliyetlerinin ve yatırımlarının 
hangi bölgelerde nasıl farklılık-
lar gösterdiğini ve bütün olarak 
bunların yorumlarını içerecek 
şekilde hazırlanmaktadır.

Veri Bankası Kitapçığı’na 
KTİMB Merkez ve şubelerinin 
yanı sıra www.ktimb.org adre-
sinden de ulaşılabilmektedir.

Just like every year, CTBCA 
published the Data Bank 
comprised of annual data of 
TRNC construction sector in 
order to reflect the general 
status of TRNC construction 
sector with figures and share 
such data with its members, 
stakeholders and public. 

Booklet, which includes the 
annual data from TRNC cons-
truction sector and reflects 
the development of sector 
through tables and graphs by 
blending with the information 
gathered from the munici-
palities and district offices, 
aims to guide contractors and 
investors.

Data Bank Booklet is deve-
loped upon the data from the 
permit authorities, in order 
to assess the existing situa-
tion of construction sector, 
make future assumptions and 
recommendations and guide 
the contractors, investors and 
public in the way to include 
the regional data tables, re-
gional changes, variation of 
annual construction activities 
and investment in terms of 
regions and the complete 
interpretation. 

Data Bank Booklet can be 
found at Headquarter and 
branches of CTBCA as well as 
from www.ktimb.org.

Veri bankası 
kitapçığı, üyelerimize 
ve yatırımcılara 
ışık tutar nitelikte

Data bank booklet to 
guide our members 
and investors
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Cafer Gürcafer’den uyarı: 
Böyle devam edemeyiz

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği Başkanı Cafer Gürca-
fer, ülkenin en büyük sorununun 
plansızlık olduğunu söyledi. 
“KKTC kurulduğu günden bu 
güne kadar plansız yaşadık. 
Plansız yaşanmaz” diyen Cafer 
Gürcafer, geleceğin planlanması 
gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteah-
hitleri Birliği Başkanı Gürcafer, 
geleceğin planlanmasının 
herkesin işini kolaylaştıraca-
ğına işaret ederek, “yapılacak 
planlamanın içerisinde nasıl bir 
toplum yaratmak istediğiniz, 
nasıl bir ekonomi yaratmak is-
tediğiniz, görsel olarak nasıl bir 
Kıbrıs yaratmak istediğiniz, sos-
yal olarak nasıl bir yaşam yarat-
mak istediğiniz yer almalı” dedi. 
Gürcafer, planlama konusunda 
Müteahhitler Birliği olarak kendi 
üzerlerine düşeni yapmaya 
karar verdiklerini anlatarak, bu 
konuda Management Center ile 
bir çalışma başlattıklarını ancak 
yalnızca inşaat sektörünün 
geleceğini planlamanın yeterli 
olmayacağını bilerek yola çık-
tıklarını söyledi.

Cafer Gürcafer İnşaat 2018 
Dergisi’nden Yağmur Düşer’in 
sorularını yanıtladı.  İşte sorular 
ve yanıtlar:

Soru: O zaman nasıl bir plan-
lama yapmak lazım?

CAFER GÜRCAFER: Ülkedeki 
bütün sektörlerin biri birini 
besleyeceği, uyum içinde çalış-
malarını sağlayacağı bütünlüklü 
bir plan yapmak lazım diye dü-
şündük. Bunu aslında yapması 
gereken siyaset kurumudur. 
Ama sürekli siyaset kurumu 
bunu yapmıyor diye şikayet 
etmek yerine, biz sivil toplum 
örgütü olarak, diğer sivil toplum 
örgütlerini de yanımıza alarak 
“biz planlayalım“ dedik. Şu anda 
o aşamadayız. Yani bu ülkenin 
turizmini de, tarımını da, ithalat 
ve ihracatını da, sanayisini de, 
yüksek öğrenim sektörünü 
de bütünlüklü olarak bir biri 
ile zarar vermeyecek, olumlu 
etkileyip besleyecek şekilde 
planlama için yola çıktık. Şimdi 
biz bu çalışmayı yaptıktan sonra 

bunu siyaset kurumu ile de pay-
laşmak istiyoruz. Bu çalışmayı, X 
parti ya da Y parti diye bir ayırım 
yapmaksızın bütün siyaset 
kurumu ile paylaşacağız. Bizler 
bunun bir ulusal- toplumsal 
proje haline dönüşmesini, bir 
devlet politikası haline dönüş-
mesini ve iktidarlar değişse de 
bunun devamlılığını sağlamayı 
hedefliyoruz. Bunu başarabilir-
sek hem ülke adına doğru bir 
şeyler yapmış olacağız, hem de 
siyaset kurumuna da bir katkı 
koymuş olacağız. Çünkü yıllardır 
bizler bu işin içerisindeyiz ve 
sürekli basın yolu ile eleştiri-
lerde bulunuyoruz. Ama şu da 
bir gerçek ki, sürekli eleştiri 
yaparak bir yere varamayız. Eğer 
popülist, bireysel beklentileri-
miz yoksa ve toplum adına bir 
şeyler yapmak istiyorsak bu tür 

Cafer Gürcafer, the Chairman 
of Cyprus Turkish Building 
Contractors Association said 
that the biggest problem in the 
country is to be unplanned. 
Emphasizing the need to plan 
the future Cafer Gürcafer indi-
cated “We’ve lived without any 
plans since the foundation of 
TRNC. It is not possible to live 
without any plans”.

As the Chairman of Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association, Gürcafer stated 
that planning future would 
facilitate the lives of everyone, 
“the planning must include the 
type of society, economy, ima-
ge of Cyprus, social life that 
you want to create. Gürcafer 
reflected that as the Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association, they decided to 

do what is necessary on their 
behalf and launched an action 
together with the Management 
Center, however they started 
working knowing that only 
planning the future of cons-
truction sector would not be 
enough.

Cafer Gürcafer answered the 
questions of Yağmur Düşer 
from İnşaat 2018 Magazine. 
Here are the questions and 
answers:

Question: Then, what sort of 
planning should we make?

CAFER GÜRCAFER: We thou-
ght that the plan should be an 
integrated planning where all 
sectors would nurture each 
other and ensure good cohe-
rence. Actually, the political 
authority should do this. But, 

Cafer Gürcafer 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı
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Warning from Cafer Gürcafer: 
We can’t go on like this

instead of complaining that 
they don’t do it, we, as a civil 
society organisation, said, “we 
should plan” with the other 
civil society organisations. 
We are now at that stage. We 
started off for an integrated 
planning that would not da-
mage the tourism, agriculture, 
import and export, industry as 
well as the higher education 
sector, influence each other 
positively. After we work on 
this action, we want to share 
this with the political autho-
rity. We would share it with all 
political authorities regardless 
X political party or Y. We aim 
to make it a national-social 
project, a state policy and 
maintain its sustainability 
even the government changes. 
If we can do this, we would 

do something good for the 
country and contribute to the 
political authority as we are in 
this business for many years 
and we keep criticizing via 
the media. Yet, the reality is, 
we can’t accomplish anything 
with constant criticism. If we 
don’t have any populist and 
individual expectations and 
want to something for the 
society, we should try to bring 
constructive approach towards 
the issues and make appropri-
ate guidance. Let’s me honest, 
we have a very corrupted 
structure, which is penetrated 
into all of our institutions, 
public sector, judicial system, 
politics and civil society. These 
corruptions had spread to the 
whole country like a disease. 
Hence, we need to elaborate 
the reforms while we plan the 
country respectively. Namely, 
we might work to change the 
standard of judgment among 
the voters. We, as the Building 
Contractors Association, have 
a target to do this. We see that 
responsibility on us since we 
are a civil society organisation 
affecting about ninety sub-
sectors. 

Question: How was the year 
of 2017?

CAFER GÜRCAFER:  The poli-
tical conjuncture has become 
so different in the past year. 
We had some assumptions a 
year ago. What were they? We 
indicated that there might be 
another construction boom, 
and we should be ready for it 
and make our infrastructure be 
ready in order not to have the 
previous negative experiences 
again. We had an expectation. 
Unfortunately, we were not 
successful in terms of the 
infrastructure. Of course, the 
inefficiency in politics and 
public sector as well as the 
increasing desperation has 
been the biggest factors. There 
was a new government, a new 
enthusiasm, and we thought 
that with such enthusiasm, we 
would overcome the problems, 

eleştiriler yapmak yerine me-
selelere yapıcı yaklaşmayı ve 
doğru yönlendirmeler yapmayı 
denememiz lazımdır. Şimdi 
kabul edelim ki çok yozlaşmış 
bir yapımız vardır. Bu yozlaşma 
bütün kurumlarımızın da içine 
girmiş durumdadır. Kamuda, 
yargıda, siyasette, sivil toplum 
içinde her yerde bir yozlaşma 
var. Bu yozlaşma, büyük bir 
hastalık olarak ülkenin geneline 
yayıldı. Bu nedenle ülkeyi 
planlarken bir taraftan da ne tür 
reformlar yapılması gerektiğini 
de detaylandırmamız lazımdır. 
Yani belki artık seçmenin değer 
yargılarının farklılaşmasına 
yönelik de çalışmalar yapmamız 
lazımdır. Bunu biz Müteahhitler 
Birliği olarak yapmayı hedef-
liyoruz. Biz doksana yakın yan 
sektörü etkilemekte olan bir 

sivil toplum örgütü olarak bu 
sorumluluğu kendimizde görü-
yoruz. 

Soru: 2017 yılı nasıl geçti?
CAFER GÜRCAFER:  Geride 

bıraktığımız bir yıl içerisinde 
siyasi konjonktür çok farklılaştı. 
Biz bundan bir yıl önce bazı 
öngörüler ortaya koymuştuk. 
Neydi bunlar? İnşaat sektörün-
de yeni bir patlama yaşanabile-
ceğini söylemiştik. Dolayısı ile 
bu patlamaya hazır olalım, daha 
önce yaşanan olumsuzlukları 
yaşamayalım diye alt yapımızı 
hazır hale getirmemiz gerekti-
ğini söylüyorduk. Bu konuda bir 
beklentimiz vardı. Maalesef alt 
yapımızı hazır hale getirebilme 
konusunda başarılı olamadık. 
Burada elbette ki en büyük et-
kenler siyasetteki ve kamudaki 

Cafer Gürcafer 
The Chairman of Cyprus Turkish Building Contractors Association
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verimsizlikle, son dönemlerde 
daha fazla hakim olmaya baş-
layan umarsızlık olmuştur. Yeni 
bir iktidar oluşmuştu, yeni bir 
heyecan gelmişti, bu yeni he-
yecanla birlikte biz bu sorunları 
çözebileceğimizi düşündük ama 
kısa bir süre içerisinde günlük 
sorunlar iktidarı etkisi altına 
aldı. İktidar günlük sorunlarla 
uğraşacak diye reformist yak-
laşımlardan uzaklaştı. Dolayısı 
ile her şey olduğu yerde durdu, 
hatta geriye doğru gitti. 

HER YENİ İKTİDAR DÖNEMİNDE 
KAMUDAKİ VERİMLİLİK BİRAZ 
DAHA AZALIYOR

Soru: Neden?
CAFER GÜRCAFER: Son on yıla 

baktığımız zaman bir şey dikka-
timizi çekti;  o da şu idi. Her yeni 
iktidar döneminde kamudaki 
verimlilik biraz daha azalıyor. 
Nitelikli eleman bakımından 
kamudaki insan kaynakları biraz 
daha tükeniyor. Bu nedenle de 
siyasetin işi bir o kadar daha 
zorlaşıyor. Ve ortaya bir karmaşa 
çıkıyor.

Soru: Peki ne yapılmalı?
CAFER GÜRCAFER: Tabii ki bu 

böyle devam edemez. Buna bir 
çözüm bulmak lazım. Elbette 
ki önümüzdeki dönemde yani 
seçim sonrasında oluşacak olan 
yeni iktidar döneminde daha 
farklı ve etkili yöntemleri biz 
bir sivil toplum örgütü olarak 
deneyeceğiz. Yaşadığımız bu 
süreç içerisinde şunun farkına 
vardık. Biz, KKTC’nin kurulduğu 
günden bu güne kadar plansız 
yaşadık. Plansız yaşanmaz. 
Geleceğimizi planlamalıyız ve 
bu geleceğimize dönük olarak 
yaptığınız planlamanın içerisin-
de nasıl bir toplum yaratmak 
istediğimiz, nasıl bir ekonomi 
yaratmak istediğimiz, görsel 
olarak nasıl bir Kıbrıs yaratmak 
istediğimiz, sosyal olarak nasıl 
bir yaşam yaratmak istediğimiz 
yer almalıdır. Bu planın olması 
hem siyasetçinin, hem de kamu-
da çalışan insanların yaşamını 
kolaylaştırır, verimliliklerini artı-
rır. Dolayısı ile biz, Müteahhitler 
Birliği olarak, kendi üzerimize 
düşeni yaparak bir planlama 
yapma kararı verdik. Manage-
ment Center ile bu konuda bir 
çalışma başlattık. Aslında bu 
plan da yetmez. Yalnızca inşaat 
sektörünün geleceğini planla-
yarak da bir yere varamazsınız. 

Soru: O zaman nasıl bir plan-
lama yapmak lazım?

CAFER GÜRCAFER: Ülkedeki 
bütün sektörlerin bir birini bes-
leyeceği, uyum içinde çalışma-
larının sağlanacağı bütünlüklü 
bir plan yapmak lazım diye dü-
şündük. Bunu aslında yapması 
gereken siyaset kurumudur. 
Ama sürekli siyaset kurumu bu-
nu yapmıyor diye şikayet etmek 
yerine biz sivil toplum örgütü 
olarak, diğer sivil toplum örgüt-
lerini de yanımıza alarak, bunu 
biz planlayalım dedik. Şu anda 
o aşamadayız. Yani bu ülkenin 
turizmini de, tarımını da, ithalat 
ve ihracatını da, sanayisini de, 
yüksek öğrenim sektörünü de 
bütünlüklü olarak birbirine za-
rar vermeyecek, birbirini olumu 
etkileyip, besleyecek şekilde 
planlama için yola çıktık. Bu 
çalışmayı yaptık, şimdi ise bunu 
siyaset kurumu ile de paylaşmak 
istiyoruz. Bu çalışmayı yaparken 
ve siyaset kurumu ile paylaşır-
ken X parti ya da Y parti diye 
bir ayrım yapmaksızın, bütün 
siyaset kurumu ile paylaşacağız 
ve bunun bir ulusal- toplumsal 
proje haline dönüşmesini, 
bir devlet politikası haline 
gelmesini ve iktidarlar değişse 
de devamlılığının sağlanmasını 
hedefliyoruz. Bunu başarabilir-
sek hem ülke adına doğru bir 
şeyler yapmış olacağız, hem 
de siyaset kurumuna bir katkı 
koymuş olacağız. Çünkü bizler 
yıllardır bu işin içerisindeyiz. 
Sürekli basın aracılığıyla eleş-
tirilerde bulunuyoruz. Ama şu 
da bir gerçek ki, sürekli eleştiri 
yaparak bir yere varamayız. 
Eğer popülist, bireysel beklen-
tilerimiz yoksa ve toplum adına 
bir şeyler yapmak istiyorsak, bu 
tür eleştiriler yapmak yerine 
meselelere yapıcı yaklaşarak 
doğru yönlendirmeler yapmayı 
denememiz gerekir. Kabul 
etmeliyiz ki, çok yozlaşmış bir 
yapımız var. Bu yozlaşma bütün 
kurumlarımızın da içine girmiş 
durumda... Kamuda, yargıda, 
siyasette, sivil toplum içinde, 
her yerde bir yozlaşma var. Bu 
yozlaşma, büyük bir hastalık 
gibi ülkenin geneline yayıldı. 
Bu nedenle, ülkeyi planlarken 
bir taraftan da ne tür reformlar 
yapılması gerektiğini de detay-
landırmamız lazım. Yani belki 
de artık seçmenin değer yargı-
larının farklılaşmasına yönelik 
de çalışmalar yapmamız gerekir. 
Bunu biz Müteahhitler Birliği 
olarak yapmayı hedefliyoruz. 
Biz, doksana yakın yan sektörü 
etkilemekte olan bir sivil toplum 
örgütü olarak bu sorumluluğu 

but in short time, the daily 
problems had taken hold of the 
government. The government 
moved away from the reformist 
approaches so that they could 
deal with the daily problems. 
So everything stayed the same 
and even deteriorated. 

PUBLIC EFFICIENCY DIMINISH 
DAY BY DAY WITH EVERY NEW 
GOVERNMENT

Question: Why?
CAFER GÜRCAFER: When 

we look at the last decade, 
we saw that with every new 
government the efficiency in 
the public sector deteriorates. 
The public human resources 
are getting worse in terms of 
qualified personnel. Therefore, 
the politics has difficulties and 
then we end up with chaos.

Question: So, what should be 
done?

CAFER GÜRCAFER: Of course, 
it can’t go on like this. We 
have to solve this problem. In 
the following days, after the 
elections, we, as a civil society 
organisation, would try more 
different and effective met-
hods with the new government. 
Our experiences taught us that 
we’ve lived without any plans 
since the foundation of TRNC. 
We have to plan our future 
and the planning must include 
the type of society, economy, 
image of Cyprus, social life 
that you want to create. The 
existence of such plan would 
facilitate the lives of politici-
ans and public service workers. 
Hence, we decided to do what 
is necessary on our behalf and 
launched an action together 

“HER YENİ İKTİDAR 
DÖNEMİNDE KAMUDAKİ 
VERİMLİLİK BİRAZ DAHA 
AZALIYOR”

“PUBLIC EFFICIENCY 
DIMINISH DAY BY DAY WITH 
EVERY NEW GOVERNMENT”
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with the Management Center. 
Actually, this plan would not 
be enough. Only planning the 
future of construction sector 
would not bring anything. 

Question: Then what kind of 
planning is necessary?

CAFER GÜRCAFER: We thou-
ght that the plan should be an 
integrated planning where all 
sectors would nurture each 
other and ensure good cohe-
rence. Actually, the political 
authority should do this. But, 
instead of complaining that 
they don’t do it, we, as a civil 
society organisation, said, “we 
should plan” with the other 
civil society organisations. 
We are now at that stage. We 
started off for an integrated 
planning that would not da-
mage the tourism, agriculture, 
import and export, industry as 
well as the higher education 
sector, influence each other 
positively. After we work on 
this action, we want to share 
this with the political autho-
rity. We would share it with all 
political authorities regardless 
X political party or Y. We aim 
to make it a national-social 
project, a state policy and 
maintain its sustainability 
even the government changes. 
If we can do this, we would 
do something good for the 
country and contribute to the 
political authority as we are in 
this business for many years 
and we keep criticizing via 
the media. Yet, the reality is, 
we can’t accomplish anything 
with constant criticism. If we 
don’t have any populist and 
individual expectations and 
want to something for the 
society, we should try to bring 
constructive approach towards 
the issues and make appropri-
ate guidance. Let’s me honest, 
we have a very corrupted 
structure, which is penetrated 
into all of our institutions, 
public sector, judicial system, 
politics and civil society. These 
corruptions had spread to the 
whole country like a disease. 
Hence, we need to elaborate 
the reforms while we plan the 
country respectively. Namely, 
we might work to change the 
standard of judgment among 
the voters. We, as the Building 
Contractors Association, have 
a target to do this. We see that 
responsibility on us since we 
are a civil society organisation 

affecting about ninety sub-
sectors. 

COUNTRY IN NEED OF SERIOUS 
CLEANING OPERATION

Question: What do you mean 
by changing the standard of 
judgments among the voters?

CAFER GÜRCAFER: What I 
mean is everybody needs to 
be aware that country hit the 
wall. In the country, almost 
the fourth generation is effec-
tive and in charge after 1974. 
And the fourth generation 
have very close perspectives 
regardless being on the right 
wing, left wing, close or distant 
to the political party in force. 
Therefore, I believe that the 
standard of judgments among 
the voters would be shaped 
more on the social level rather 
than the individual dimension. 
We need a serious cleaning 
operation in our country 
so that we can accomplish 
reforms and establish our 
economic and social structure 
on strong foundations. Unfor-
tunately, the irregularity and 
corruption has become normal 
for the country itself. We don’t 
need to invent the wheel. The-
re are many examples in the 
world, like in Spain and Italy in 
addition to other countries. We 
have to have operation clean 
hands. I can foresee that there 
would be several initiatives in 
the future. Regardless the next 
political part in force, there 
would be some developments 
in accordance with the social 
expectations. Such develop-
ments would lead the voters to 
think more freely and use their 
judgments respectively, which 
would affect many things po-
sitively. Consequently, I think 
that we would have politicians 
and governments with more 
social responsibilities. And 
such raise our expectations 
that there would be changes 
within the political parties too 
as they have corruptions as 
well. Today, all political parties 
reproach that invaluable peop-
le stand out while the valuable 
ones are pushed aside. This is 
a significant determination for 
the improvement of democra-
cy. It is an important reproach. 
So, an influence from the 
political party itself as well 
as voters would bring several 
changes within the political 
parties, which would be very 
positive for our country. Of 

kendimizde görüyoruz. 

ÜLKENİN CİDDİ BİR TEMİZLİK 
OPERASYONUNA İHTİYACI 
VARDIR

Soru: Seçmenin değer yargı-
larının farklılaşması gerektiğini 
söylerken neyi kast ediyorsu-
nuz?

CAFER GÜRCAFER: Yani artık 
herkesin ülkenin duvara vurdu-
ğunun farkına varması lazımdır. 
Ülkede 1974 sonrasında ne-
redeyse dördüncü jenerasyon 
etkili ve sorumlu hale geliyor 
artık. Ve dördüncü neslin, sağda 
olsun solda olsun, hükümetteki 
siyasi partiye yakın olsun uzak 
olsun, artık dünyaya bakış 
açısı bir birine çok yaklaştı. Bu 
nedenden dolayı  ben seçme-
nin değer yargılarının bireysel 
temelde değil de daha çok top-
lumsal düzeyde şekilleneceğini 

düşünüyorum. Bizim ülkemizde 
reformları gerçekleştirebilme-
miz ve hem sosyal yapımızı, 
hem de ekonomik yapımızı 
sağlam temeller üzerine oturta-
bilmemiz için ciddi bir temizlik 
operasyonuna ihtiyacımız var-
dır. Ülkede maalesef usulsüzlük 
ve yolsuzluk çok olağan bir hale 
geldi. Amerika’yı yeniden keş-
fetmemize gerek yoktur. Dünya-
da bunun çok örnekleri vardır. 
İtalya’da oldu, İspanya’da oldu, 
başka ülkelerde oldu. Bizde de 
bir temiz eller operasyonun 
yaşanması gerekir. Ben önümüz-
deki dönemde buna yönelik 
bir takım girişimlerin olacağını 
öngörebiliyorum. İktidara kim 
gelirse gelsin, bu konuda toplu-
mun beklentileri doğrultusunda 
bir takım gelişmeler olacağını 
düşünüyorum. Bu gelişmele-
rin de, seçmenin artık biraz 
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daha özgür düşünmesini ve 
değer yargılarını doğru yönde 
kullanmasını da beraberinde 
getireceğini düşünüyorum. 
Bu da bir çok şeyi olumlu 
yönde etkileyecektir. Bunun 
sonucunda daha çok toplumsal 
sorumlulukları olan siyasetçiler 
ve daha çok toplumsal sorum-
lulukları olan iktidarları ülkede 
göreceğimizi düşünüyorum. Ve 
bu, değişimlerin siyasi partilerin 
kendi içlerinde de olacağına 
dair beklentilerimizi yükselt-
mektedir. Çünkü yozlaşma ora-
larda da vardır. Yani bütün siyasi 
partilerin içerisinde bugün de-
ğersiz insanların önde olduğu, 
değerli insanların geri plana 
atıldığı serzenişi vardır. Bu as-
lında demokrasinin ileri gitmesi 
açısından önemli bir de tespit-
tir. Önemli bir serzeniştir. Bu 
nedenle, hem kendi içlerinden 
hem de seçmen tarafından bu 
yönde gelecek etki ile bir takım 
değişikliklerin siyasi partilerde 
yaşanacağını düşünüyorum. Bu 
da ülkemiz adına çok olumlu 
olacaktır. Elbette ki bu durum 
bir sivil toplum örgütü olarak 
bizim üzerinde duracağımız bir 
konu oldu ve bu konuda bizim 
de sorumluluğumuz olduğunu 
düşünüyorum. Ülkenin ekono-
mik kalkınmaya ihtiyacı vardır. 
Ekonomik kalkınmanın sağlana-
bilmesi için de sosyo-ekonomik 
bir plana ihtiyaç vardır. Bu plan 
çerçevesinde de toplum olarak 
ayağa kalkmayı hedeflememiz 
gerekir. Bu nedenle yeni heye-
canla, yeni iktidarlarla birlikte 
bu temelde bir takım gelişmeler 
olmasını bekliyoruz. 

Soru: Kıbrıs sorununa çözüm 
konusunda çok hassas olduğu-
nuzu biliyoruz. Gelinen aşama-
da bu konuda ne diyeceksiniz?

CAFER GÜRCAFER: Çözüm el-
bette ki bizim için çok önemlidir 
ve bir arayış olarak önümüzde 
hep duracaktır. Çünkü çözüm 
sadece bizim kendi içimizdeki 
huzuru değil, bölgenin tümün-
deki huzuru olumlu etkileye-
cektir. Ama çözüm olmadan da 
artık ekonomik bir kalkınmanın 
mümkün olduğunu görüyoruz. 
Çünkü artık konjonktür Annan 
Planı sonrasından çok farklıdır. 
Annan Planı sonrasında ciddi 
bir çöküntü yaşamıştık. Ama 
artık bir sürü nedenden ötürü 
çözümsüzlüğün etkisi eskisi gibi 
değildir. Çözümsüzlüğe rağmen 
buraya yani Kuzey Kıbrıs’a olan 
ilgi artmaktadır. Çözümsüzlüğe 
rağmen buraya olan yatırım 

arayışı devam etmektedir. 
Bunu çok iyi değerlendirmemiz 
gerekir. Bizim, bekleyen ve çok 
iyi hale getirmemiz gereken 
bir alt yapımız vardır. Bu alan-
da eksikliklerimiz vardır ve 
üzerinde çalışmalıyız. Bunlar 
sosyo-ekonomik kalkınma pla-
nının içerisinde yer almalı ama 
örneğin, kendi sektörümüze 
dönük konuşacak olursak, pazar 
analizini, pazar arayışımızı çok 
iyi yapmamız lazım. Hedef 
pazarları çok iyi belirlememiz 
lazım, seçici olmamız lazım; 
çünkü bizim en büyük zengin-
liğimiz demografik yapımız ve 
doğal zenginliklerimizdir. 

Bu nedenle, pazar hedefimizi 
doğru ortaya koyamazsak za-
man içerisinde bu değerlerimizi 
yitiririz. Hem görsel olarak doğal 
güzelliklerimizi bitiririz hem de 
demografik yapı olarak bitiririz. 
Bugün bizim ülkemizi tercih 
eden insanların, emin olun ki, en 
önemli değer yargıları huzurdur. 
Biz bu huzur arayan insanlara 
huzursuz bir ortam yaratırsak, 
şu an da burada huzur için bu-
lunan insanların büyük bölümü 
evlerini satıp giderler ve onları 
bir daha geri getiremeyiz. Bu in-
sanlarla şu anda on iki ay turizm 
yapıyoruz. Elli bin, altmış bin, 
hatta yüz bin dolayında modern 
dünyanın emeklisi ülkemizi 
emekliliğinde yaşamak için 
seçerse, bu ülke ekonomimize 
büyük katkı demektir. On iki ay 
turizm demektir. 

Bu nedenle buna çok dikkat 
etmeliyiz. Yapılacak olan sosyo-
ekonomik planlar içerisinde, biz 
bunları çok detaylı bir şekilde 
irdeleyeceğiz. 

Eğitim de ülke ekonomisinde 
önemli yere sahip bir sektördür. 
Kontrolsüz büyümesi hepimizi 
korkutuyor. Bu durum sadece 
bizi değil, bu ülkeye huzur 
bulmak için gelen insanları da 
rahatsız etmektedir. Bu nedenle 
ciddi bir şekilde disiplin altına 
alınması ve kontrollü, kaliteden 
ödün vermeden büyümesi 
gerekir. Bu çok önemli bir 
konudur. Turizm sektöründeki 
gelişmeler de bizleri çok mutlu 
etmemektedir. Bir yandan 
yeni yeni tesislerin yapılıyor 
olması bizi mutlu ediyor, inşaat 
sektörünü hareketli kılıyor ama 
diğer taraftan toplum açısından 
bakıldığı zaman her şey dahil 
sistemin, açılan büyük otel ve 
gazinolarda uygulanıyor olması 
da beraberinde başka sorunları 
getiriyor. Bir kere ekonominin 
adil bir şekilde tabana yayılması 

course, this issue had become 
something that we focused on 
and I believe that we have a 
responsibility accordingly. The 
country is in need of economic 
development. A socio-eco-
nomic plan is required for 
such economic development. 
Within the framework of such 
plan, we, as society, must aim 
to stand up. Therefore, with the 
new enthusiasm, we expect to 
have some changes with the 
new government. 

Question: We know that you 
are very sensitive about the 
Cyprus issue. What do you 
think about the current status?

CAFER GÜRCAFER: Settle-
ment is no doubt very impor-
tant for us and it will always 
be a pursuit since a settlement 
would not only positively affe-

ct our internal peace but also 
the peace of whole territory. 
However, we see that it is now 
possible to have economic 
development without a settle-
ment. The conjuncture is very 
different than post-Annan plan. 
We had a significant downfall 
after the Annan Plan. But due 
to various reasons, the impact 
of having no settlement is not 
as it was in the past. Regard-
less the deadlock, the interest 
to here namely the North 
Cyprus increases and there 
is a tendency for investment 
here too. We have to use this 
very well. We have an infras-
tructure, which is on hold and 
needed to be very good. We do 
have deficiencies and we must 
work on it. All of these must be 
included in a socio-economic 
development plan but if we 
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will be our sector-specific, we 
have to conduct good market 
analysis and market research. 
We must identify the target 
markets very well and be 
selective since biggest wealth 
is our demographic structure 
and natural assets. Hence, if 
we do not reflect our market 
target appropriately, then 
we will lose our assets, both 
visual natural beauties and 
demographic structure. 

I can guarantee you that 
people choosing to come 
out country mainly decide 
our country on the basis of 
being peaceful. If we create 
an environment without any 
peace, a majority of people 
living in peace here would sell 
their house and we would not 
be able to bring them back. 
We have tourism for twelve 
months due to such people. If 
fifty, sixty and even hundred 
thousand retired people from 
the modern world choose to 
live in our country during their 
retirement, there would be 
a significant contribution on 
the economy of our country. 
This means a twelve-month 
tourism. 

So we need to give consi-
deration to this and we will 
elaborate these issues under 
our socio-economic plans. 
Education also has a major role 
in the economy of country. Its 
uncontrolled growth scares all 
of us. This is not only bothe-
ring us but also people coming 
to our country for peace. 
Respectively, it must be taken 
under discipline and grow 
without compromising quality. 
This is an important topic. We 
are not also content with the 
developments in the tourism 
sector. While the establish-
ment of new facilities makes 
us happy, creates a momentum 

in the construction sector but 
on the other hand, the availa-
bility of all-included system in 
big hotels and casinos bring 
many other problems. First of 
all, the economy is not fairly 
spread to the grass roots. All 
value added is accumulated 
at specific places and then 
transferred to abroad. So, we 
need to be developed under a 
different model, which should 
be included in socio-economic 
development plans. Agricultu-
re and animal husbandry must 
also be included under such 
plans. For instance, there are 
red villages in the south, which 
they call due to the colour of 
soil. Such soil is very fertile 
and the Greek Cypriot Admi-
nistration dotes upon such so-
il. They cultivate crops such as 
potato, artichoke. We do have 
terra-rossa too and we destroy 
them by opening for develop-
ment. We exhaust them. If we 
go back to the beginning, the 
coordination realized in the 
way that the sectors would 
support and protect each other 
is called ‘development plan’. 
The country is in urgent need 
of that. We have to prepare the 
short, medium and long-term 
socio-economic development 
plans as soon as possible. 
While doing this, we have to 
consider the public interest 
and military position. They all 
mean our development plans. 

Our biggest deficiency is 
having no plans and we have 
harmed the country due to 
such deficiency. But it is not 
late, we still have untouched 
areas and we can still protect 
them with plans. 

We still have chance. We 
have to have these plans 
urgently. I believe that we will 
be able to do so in the next 
period.

olayı gerçekleşmiyor. 
Bütün katma değer belli 

noktalarda toplanıyor ve oradan 
da yurt dışına gidiyor. Bu ne-
denle daha farklı bir modelde 
gelişmemiz lazım. Bu da sosyo-
ekonomik kalkınma planları içe-
risinde yer alması gereken bir 
konudur. Tarım ve hayvancılık 
da bu planların içerisinde yer al-
ması gereken konulardır. Örnek 
vereyim, Rum kesiminde kırmızı 
köyler vardır. Toprakları kırmızı 
olduğu için öyle isimlendirili-
yorlar. Bu topraklar çok verimli 
topraklardır ve Rum idaresi bu 
toprakları gözü gibi korur. 

Burada patates, enginar gibi 
ürünler yetiştiriliyor. Bizde de 
kırmızı toprak var ama sürekli 
buraları imara açarak yok ediyo-
ruz. Bunları tüketiyoruz. Başında 
söylediğimize dönecek olursak, 
sektörlerin bir birini besleye-

ceği ve koruyacağı şekilde ger-
çekleştirilen koordinasyonun 
adı ‘kalkınma planı’dır. Buna acil 
olarak ülkenin ihtiyacı vardır. 
Kısa, orta ve uzun vadeli sosyo-
ekonomik kalkınma planlarını 
bir an önce yapmamız lazımdır. 
Bunları yaparken de öncelikle 
kamu menfaatlerini, askerin 
pozisyonunu göz önünde bu-
lundurarak kağıda dökmemiz 
gerekir. 

Bunlar da bizim imar planla-
rımız demektir. Bizim en büyük 
eksikliğimiz plansızlıktır ve 
bu eksiklik nedeniyle ülkeye 
büyük zararlar verdik. Ama geç 
değildir. Hala daha çoğu böl-
gelerimiz bakirdir ve planlama 
yaparak buraları koruyabiliriz. 
Hala şansımız vardır. Hemen bu 
planları yapmalıyız. Ben bunları 
önümüzdeki dönemde yapabi-
leceğimize inanıyorum.

“ÜLKENİN CİDDİ BİR 
TEMİZLİK OPERASYONUNA 

İHTİYACI VARDIR”

“COUNTRY IN NEED OF 
SERIOUS CLEANING 

OPERATION”

Çözüm elbette ki bizim için çok önemlidir ve bir 
arayış olarak önümüzde hep duracaktır. Çünkü 

çözüm sadece bizim kendi içimizdeki huzuru değil, 
bölgenin tümündeki huzuru olumlu etkileyecektir. 

Ama çözüm olmadan da artık ekonomik bir 
kalkınmanın mümkün olduğunu görüyoruz.

Settlement is no doubt very important for us and it 
will always be a pursuit since a settlement would not 

only positively affect our internal peace but also the 
peace of whole territory. However, we see that it is 

now possible to have economic development without 
a settlement. 
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği, üyelerine daha etkin 
hizmet verebilmek amacıyla ye-
nilenen resmi internet sitesinin 
İngilizce versiyonunu da hayata 
geçirdi. 

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği’nin yenilenen resmi 
internet sitesi olan http://www.
ktimb.org adresinden, Birliğin 
organları ve  hizmetleri ile ilgili 

detaylı bilgilere ulaşmanın yanı 
sıra sektörel haberler, duyurular 
ve ihaleler takip edilebilirken, 
h t tp : //www.kt imb.org/en/ 
adresinden içeriklere İngilizce 
olarak da ulaşılabiliyor.

Öte yandan Birliğin resmi 
internet sitesi, daha geniş kit-
lelere seslenebilmek amacıyla, 
yakında birçok dil seçeneği ile 
de hizmette olacaktır. 

Cyprus Turkish Building Con-
tractors Association launched 
its official website in English 
to provide more effective ser-
vices for its members. 

 It is possible to access 
detailed information about 
the organs and services of 
Association from the renewed 
official website of Cyprus Tur-
kish Building Contractors As-

sociation as http://www.ktimb.
org, and now you can access to 
the contents like sector news, 
announcements and tenders 
in English from http://www.
ktimb.org/en/.

Additionally, the official 
website of Association will 
be launched with a number 
of language options soon in 
order to reach great masses. 

İngilizce web sitemiz 
hizmette

Our english website 
is online



inşaat - 2018 15



inşaat - 201816



inşaat - 2018 17



inşaat - 201818

Ali Kamacıoğlu:
Siyasi istikrar yatırımı patlatır

Kamacıoğlu Group Direktörü 
Ali Kamacıoğlu, özellikle son 
dönemlerde eğitim sektöründe 
yaşanan artışın inşaat sektö-
rünü ciddi şekilde olumlu et-
kilediğini ifade ederek, eğitim 
sektörünün doğru planlanması 
durumunda yurt inşaatlarının 
da artacağını ifade etti.

Kamacıoğlu, ülkede siyasi 
istikrarın tutturulabilmesi du-
rumunda ise hem ülkeye gelen 
yatırımcının güven sorunu ya-
şamadan yatırımını yapacağını 
hem de ülke ekonomisinin da-
ha ileri düzeye taşınabileceğini 
kaydetti.

Kamacıoğlu, inşaat sektörü-
nün yerel iş gücü ve kalifiye 
eleman sıkıntısı çektiğini 
kaydederek, üçüncü ülke vatan-
daşları arasında kalifiye eleman 
sayısının azlığından yakındı.

Kamacıoğlu Group Direk-
törü Ali Kamacıoğlu, İnşaat 
Dergisi’ne inşaat sektörünü ve 
ekonomiyi değerlendirdi. 

İşte Kamacıoğlu ile yapılan 
röportaj: 

Soru: 2017 yılını geride bıra-
kıyoruz. 2017’de ülke ekono-
misini nasıl değerlendirirsiniz?

Kamacıoğlu:Bence ekonomi-
miz iyi bir seyirde diye düşünü-
yorum.Şu açıdan, ülkenin ana 
girdisine baktığımızda turizm 
ve eğitimde her iki dalda da çok 
iyi veriler var ve bu bize doğru 
yolda gittiğimizi gösteriyor. 

Biz bu iyiye doğru gidişin 
yansımasını görüyoruz.Şirket 
olarak yaptığım işlerin yüzde 
80-90’ı eğitim ve turizm sektö-
rüne yönelik. 

Bu iki sektöre baktığımızda 
kendi ülkemizin ekonomisinin 
büyümesi ve şirketimizin de 
büyümesine ciddi katkıları 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu da bize hem ülke ekono-
misinin hem de şirket olarak 
bizim doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor.

Soru: Eğitim sektöründe 
öğrenci sayısının artmasının 
inşaat sektörüne ve dolayısıyla 
yurt yapımına nasıl bir olumlu 
etki yaptı?

Kamacıoğlu:Yurtların artması 
her ne olursa olsun sektörde 
hareketliliktir. Bir inşaat ortala-
ma 50-60 alt taşeronu etkiliyor. 

Bir ev yaptığınızda 50-60 
noktaya ulaşıyor, bu piyasa ve 
sektör için ciddi bir harekettir. 
Öğrenci sayısının artması güzel 
bir şey, bu bağlamda aşırıya da 
gitmemek kaydıyla bu öğrenci 
artışı devam etmeli diye düşü-
nüyorum. 

Bu da çok önemli bir nokta 
çünkü ülkeyi çok da fazla 
boğmamak gerek. Yurtlardaki 
talebi gören herkes yurt yapı-
mına yönelmeye çalışıyor bu da 
piyasanın boğulması anlamına 
geliyor. 

Çünkü şu anda bunu gören 
herkes bunu yapmaya çalışıyor. 
Kıbrıs’taki genel bir sıkıntı 
budur. Eğitimi çok bozulmadan 

Kamacıoğlu Group Director 
Ali Kamacıoğlu stated that the 
recent increase in the education 
sector has significantly affected 
the construction sector in the 
positive way and stated that 
the dormitory construction 
will increase provided that the 
education sector is planned 
properly.

Kamacioglu noted that if the 
political stability can be achie-
ved in the country, the investors, 
who come to the country, would 
investment without having any 
trust issues and the national 
economy can move further.

Kamacioglu stated that the 
construction industry suffers 
from the local labour force and 
qualified worker and complai-
ned from the lack of qualified 
workers among the third country 

citizens. 
Kamacıoğlu Group Director Ali 

Kamacıoğlu analysed the cons-
truction sector and economy for 
the İnşaat Magazine. 

Here is the interview with 
Kamacıoğlu:

Question: We are leaving 
2017 behind. How do you 
assess the national economy in 
2017?

Kamacıoğlu: I think that our 
economy is on a good pace. In 
that respect, when we look at 
the main input of the country, 
there are very good data in both 
areas of tourism and education, 
and this shows us that we are on 
the right track. 

We see the reflection of this 
going forward. 80-90% of my 
work as a company is oriented 
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towards education and tou-
rism sector. Considering both 
sectors, we can say that they 
have crucial contributions to the 
growth of the national economy 
and our company. Such situati-
on indicates that we are on the 
right track as both the national 
and our company.

Question: What kind of posi-
tive impact was observed with 
the construction sector and 
hence the dormitory construc-
tion due to the increase in the 
number of students within the 
education sector?

Kamacıoğlu: Regardless the 
situation, the increase in the 
number of dormitories always 
bring mobilisation in the sector. 
A construction affects an ave-
rage of 50-60 subcontractors. 

When you build a house, it reac-
hes 50-60 points; it is a serious 
action for the market and sector. 
The increase in the number 
of students is a good thing; I 
think that this student increase 
should continue however, not 
go too far in this context. This 
is a very important point beca-
use the country should not be 
overwhelmed. 

Anyone, who sees the demand 
in the country, want to build a 
dormitory, which means that 
the market drowns. Because 
everybody, who is aware of that, 
aim to do the same thing.  This 
is a general problem in Cyprus. 
Let’s not be afraid of increasing 
the number of universities by 
taking it to basic levels without 
deteriorating the education, and 
we should be afraid of making 
mistakes. We must create a 
board with a comprehensive 
grassroots comprised of all se-
ctors that it has an influence. 
Thus, we can grow this sector in 
a quality way. When there are 
many universities, the quality 
deteriorates, and when it is less, 
then it is insufficient. In terms of 
quality, we should not fall into 
mistakes. If we act in a smart 
and honest way and grow the 
education sector with the right 
moves, we, as the construction 
sector will benefit from this.

Question: We are entering 
to 2018. What are your expec-
tations for the sector and your 
company from 2018?

Kamacıoğlu: I think having 
the general elections in the first 
month of 2018 is a right thing to 
do. 

If the elections were in the 
middle of 2018, we would have 
lost both the beginning and the 
end of the year. The fact that 
the early general election is 
in the first period of 2018 will 
lead business people to have a 
momentum in the last period of 
2018. In this context, elections 
will take place in January, and 
life will continue smoothly after 
March. I wish that the elections 
were even earlier. 

çok daha temel noktalara 
getirip üniversite sayısını art-
tırmaktan korkmayalım, yanlış 
yapmaktan korkalım. 

Geniş tabanlı bir kurul 
oluşturulup, etkilediği bütün 
sektörlerin içinde olduğu bir 
kurul yaratmalıyız. Böylelikle 
bu sektörü nitelikli bir şekilde 
büyütebiliriz. 

Çok üniversite oldu mu bo-
zuluyor, az oldu mu da yetersiz 
oluyor. Nitelik bakımından da 
yanlışlıklara düşmemeliyiz. 
Akıllı ve dürüst davranıp doğru 
hareketlerle eğitim sektörünü 
büyütürsek bunun geri dönü-
şümünü inşaat sektörü olarak 
ciddi alırız. 

Soru: 2018 yılına giriyoruz. 
2018’den sektör ve şirketiniz 
için beklentileriniz nelerdir?

Kamacıoğlu:Genel seçim-
lerin 2018 yılının ilk ayına 
alınmasını doğru buluyorum. 
Eğer 2018 ortasında olsaydı 
hem yılın başını hem de son-
rasını kaybetmiş olacaktık. 
Erken genel seçiminin 2018 
yılının ilk periyodunda olması 
iş insanlarının 2018 yılının son 
periyodunda hareketlenmesine 
neden olacak.

Bu bağlamda Ocak’ta seçim-
ler yapılır, Mart’tan sonra hayat 
düzgün bir şekilde devam eder. 
Keşke seçimler daha da erkene 
alınabilseydi. 

Soru: Seçimlerin bazı dö-
nemler sık sık yapılması ve sü-
rekli bir şekilde hükümetlerin 
değişmesinin ekonomiye ve 
istikrarsızlığa etkisi olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Ali Kamacıoğlu:
Political stability explodes 
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Kamacıoğlu:Hepimiz devlete 
bağlı bir takım işler yapan 
insanlarız. 

Elbette sürekli bir şekilde 
hükümetlerin bozulup kurul-
ması bizi etkiliyor. Devletteki 
işlerimiz doğal olarak bu 
dönemlerde yavaşlıyor. Hem 
ekonomi hem de dolaylı olarak 
bizim işlerimiz bu durumda et-
kileniyor. Ülkede ciddi bir siyasi 
istikrarın gelmesi için elimizden 
geleni yapmalıyız.

Soru: Sektörün sorunlarına 
baktığınızda ilk sıraya koydu-
ğunuz sorunlar nelerdir?

Kamcıoğlu: İnşaat sektörünün 
en büyük sorunlarının başında 
yetersiz eleman sıkıntısı geliyor. 
Bulduğumuz elemanların doğru 
dürüst barınabilmelerinin sağ-
lanması ve yaşam koşullarının 
iyi bir şekilde sürdürülebilmesi 
gerekiyor. 

Kalifiye elemanların yaşam 
koşullarının yükseltilmesi ada-
ya daha iyi adapte olmalarına 
neden oluyor. 

Bizim sektörümüzde eleman 
olmazsa inşaat da olmaz. Bir 
gerçek varsa nüfusumuzdan 
dolayı çok fazla bu dalda çalı-
şacak insan yok. 

Türkiye’dede bu konuda çok 
ciddi iş potansiyeli olmadı-
ğından dolayı Türkiye’den de 
adam getiremiyoruz. 3’üncü 
ülkelerden adam getiriyoruz. 
3’üncü ülkelerden getirdiğimiz 

çalışanlar her yönden sıkıntı. İş 
bilgisi olarak da kötüler. Belki 
de bir adamlık iş için iki adam 
almak zorunda kalıyoruz. 

Yerli iş gücünü ciddi oranda 
artırmamız gerekli. İnsanların 
zanaata ve zanaatkara değer 
vermesi ve zanaatkar olmaktan 
da çekinmemesi gerektiği inan-
cındayım.

Soru: Sektörün daha da 
ileriye gitmesi için Devletten 
beklentileriniz nelerdir? İnşaat 
sektöründeki kişilere ne gibi 
mesaj verebilirsiniz?

Kamacıoğlu:İşçi konularında 
çok daha iyi bir devlet politikası 
yürütmemiz gerektiği inancın-
dayım. Doğru düzgün bir işçi 
politikası yürütmezsek ileriki 
dönemlerde ciddi sıkıntılar ya-
şayabiliriz.

İnsanların kaliteden ödün 
vermemesi gerek, bu çok 
önemli, ne yaparsak yapalım bir 
günlük değil ömürlük yapmaya 
çalışalım. 

Çünkü bu yaptığımız kısa 
vadede kazanmadığımız gibi 
görünüp uzun vadede çok ciddi 
kazancımız olur.

Bir işadamı olarak bütün hal-
kımızdan ve sektörden başımı-
za güçlü bir hükümet getirmesi 
temennisinde bulunuyorum. 
Herkesin renk gözetmeden, 
güçlü bir hükümet ile 2018’e 
girmemizi sağlamasını istiyo-
rum. 

Question: Do you think that 
the frequent elections in cer-
tain periods and the constant 
change of governments affect 
the economy and instability?

Kamacıoğlu: We all do 
business in relation with the 
government. Of course, constant 
change in governments affects 
us. Our work with the govern-
ment naturally slows down in 
such periods. Both our economy 
and indirectly our business are 
affected. We must do as much as 
we go to bring a serious political 
stability to the country.

Question: In consideration 
with the problems of the sector, 
what are the problems that you 
put in the first place?

Kamcıoğlu: The main problem 
of the construction sector is 
the insufficient workers. Our 
workers must have a proper 
accommodation and maintain 
their lives in a good condition. 
Increasing the living conditions 
of the qualified workers brings 
easier adaptation to the island. 
In our sector if there is not 
enough staff, there will be no 
construction. To be real, there 
are not many people to work in 
this sector because of our po-
pulation. We cannot bring men 
from Turkey since Turkey does 
not have a very serious business 
potential in this regard. We bring 
men from third countries. The 

workers from the 3rd countries 
have various problems. They ha-
ve also insufficient knowledge 
about the work. So we end up 
employing two workers when 
one can do. We need to increase 
the domestic workforce in a 
significant way.

I believe that people should 
not hesitate to become be 
craftsmen and value crafts-
manship and craft. 

Q: What are your expectati-
ons from the government for 
the improvement of sector? 
What would be your message 
for the construction sector 
community?

Kamacıoğlu: I believe that we 
should carry out a much better 
state policy related with the 
workers. If we do not implement 
a proper worker policy, we 
may have serious problems in 
the future. People should not 
compromise on quality, it is 
very important; the work done 
should last for a lifetime not a 
day. This may look like we do 
not have a benefit in the short 
run however will lead us to have 
greater gain in the long run. 

As a businessman, I hope 
that our community and sector 
would elect a strong govern-
ment in force. I want everyone 
to be able to enter 2018 with 
a strong government without 
discriminating any parties. 
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Mahmut Kanber: Uluslararası 
tanınmamışlık başımıza dert

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 
Başkanı Mahmut Kanber, tüm 
sektörlerde yaşanan belli başlı 
sıkıntıların kronikleşme nokta-
sına geldiğini bu sıkıntıların da 
en önemli sebebinin dünyaya 
açılamamak olduğunu kaydetti.

Kanber, uluslararası tanınma-
mışlıktan dolayı kendimize ait 
bir ekonomimizin olmadığını 
ifade ederek Türkiye’ye bağımlı 
bir ekonomide hareket etme 
kabiliyetinin de azaldığını be-
lirtti.

Kanber, ülkede tüm sektörler-
deki sorunların, devletlerin işin 
uzmanları ile birebir diyalog 
içerisinde iletişim kurarak daha 
kolay çözülebileceğini ifade 
ederek siyasi partilere işbirliği 
teklifinde bulundu.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 
Başkanı Mahmut Kanber, İnşaat 
Dergisi için sorularımızı ya-
nıtladı. İşte Kanber ile yapılan 
röportaj:

Soru: Ülkede son zamanlarda 
bir ekonomik dağılma yaşanı-
yor, bu bizleri krize doğru sü-
rüklüyor. Döviz ciddi bir şekilde 
artıyor. Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası’nın bu yıla dair ekonomik 
tavrı ve görüşü nedir?

Kanber:Hayat pahalılığı aldı 
başını gidiyor bu bir gerçektir, 
enflasyon 2 hanelere çıkıyor, 
bu da bir gerçektir. Ülkede yok-
sulluk daha doğrusu ekonomik 
sınıf ayrılığı var. Eskiden böyle 
şeyler yoktu. Toplumun kesim-
leri bir birine oldukça yakındı. 
3 ayın içerisinde ülkemizde 
devletin planladığı ve yapmaya 
çalıştığı bir takım ekonomik 
hareketler vardır ancak biz 
ülkemizde ne yaparsak yapalım 
eğer uluslararası anlamda 
görülür bir ülke değilsek, sür-
dürülebilir bir ekonomiye sahip 
olamayız. 

Bu noktada Esnaf ve Zana-
atkarlar Odası’nın bakış açısı 
açıkçası, devlet gelirlerinin 
veya ekonominin içinde dönen 
paranın halka yansımadığı 
noktasındadır. Bunun sebebi 
ise sistemsiz bir ekonomidir. 
Uluslararası kriterlere ve 
uluslararası piyasalara bağlı 

olmayan bir ekonomiden dolayı 
sürdürebilirlik yoktur. 

Ancak dönem dönem finansal 
destekler sağlanıyor, krediler 
sağlanıyor ve açıkçası iş insan-
ları daha çok finans şirketleri-
nin üzerinden para kaynakları 
bularak işlerini sürdürmeye ça-
lışıyor. Görüyorsunuz toplumun 
içindeki birkaç senede büyük 
büyük firmalar batıyor yerine 
başka yeni büyükler çıkıyor. 
Makro açıdan ekonominin bir 
çizelgesi yoktur, mikro orta 
boy işletmelere baktığınızda 
bu verilere ulaşıyoruz. Her yıl 
yaklaşık 1000-1500 arası işlet-
me açılıyor, 1000-1500 arası 
işletme kapanıyor. Bu bir istik-
rasızlığı gösteriyor. Yani ya açı-
lan çoğalır, kapanan azalır yada 
açılan azalır, kapanan çoğalır. 
Açılan azalıyor ise de kapanan 
çoğalıyor işletmeler batıyor an-
lamına gelir. İşletmeler çoğalıp 
kapananlar azalıyorsa uçuyoruz 
anlamına gelir. Bizim ülkemizde 
bunun ikisi de yoktur. 

Soru: Tüketici toplumu olma-
nın dezavantajlarını yaşadığı-
mızı düşünüyor musunuz?

Kanber: Her sistemin içinde 
kendi kuralları vardır ve yaşadı-
ğınız coğrafya ile ilgili de kural-
ları vardır. Bakın biz Akdeniz’in 
ortasında bir adayız. Adada 
yapılması gereken ekonomik 
hareketler var, üretimi tetikle-
mesi gereken tarımsal alanlar 
var. Bunların hiçbirini yapmıyo-
ruz demeyeyim ama iç piyasaya 
bile yetiştiremediğimiz zaman 
da dışa bağlı ithal bir zihniyetle 
her şeyi ithal ediyoruz. İşçimizi 
ithal ediyoruz, aldığımız malları 
ithal ediyoruz, domatesi salata-
lığı ithal ediyoruz. Her şeyi ithal 
ediyoruz. 

Uluslararası anlamda şimdi 
herhangi bir yer ile ekonomik 
bağımız olmadığına ve sadece 
Türkiye ile bağımız olduğuna 
göre, o zaman ülkede TL’nin 
esas geçerli olması gerek. 
Bankaların TL dışında borçlan-
dırmaması gerek. Bu durum 
kesinlikle kabul edilebilir bir 
şey değil. 

Biz üyelerimize kazandıkları 

The Chairman of Turkish Cypri-
ot Chamber of Shopkeepers and 
Artisans Mahmut Kanber noted 
that the certain problems of all 
sector are now at the point of 
becoming chronic and the main 
reason of such problems is not 
to be globalised. 

Kanber stated that due 
to not being internationally 
recognised, we don’t have our 
own economy and the ability 
to mobilise under an economy 
dependent on Turkey.

Kanber noted that the prob-
lems of all sectors can easily 
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Mahmut Kander: International 
unrecognition is our bane

be solved in a direct dialogue 
with the experts and invited the 
political parties for cooperation.

The Chairman of Turkish 
Cypriot Shopkeepers and Arti-
sans answered our questions 
for İnşaat 2018. The interview is 
as follows:

Question: The country is 
going through an economic 
fragmentation, which takes us 
to a crisis. The foreign currency 
is significantly increasing. 
What is the economic attitude 
and view of Shopkeepers and 
Artisans Chamber?

Kanber: The cost of living is 
increasing, that’s the reality; the 
inflation goes up to 2-digit num-
bers, which is another reality. 
There is poverty, which we can 
call economic class discrimina-
tion. There was no such thing in 
the past. The social groups were 
closer. The government is now 
planning to perform some eco-
nomic actions in 3 months but 
regardless what we do, we can’t 
have a sustainable economy if 
we are not an internationally 
recognised state. 

At this point, the perspective 
of Shopkeepers and Artisans 
Chamber is that the state 
revenues or money within the 
economy is not reflected on 
the community due to the 
unsystematic economy.  There 
is no sustainability due to an 
economy, which is not linked 
to the international criteria and 
international markets. 

However, financial assistance 
is provided from time to time 
as well as the loans, yet the 
businessmen try to maintain 
their businesses through finding 
financial resources from the 
finance companies. As seen, big 
company go bankrupt in a coup-
le of years and then new ones 
stand out. There is no schedule 
in terms of macro economy; we 
can reach to such data from the 
micro middle-sized establish-
ments. Each year a number of 
1000-1500 new establishments 
opens and same number of 
establishments close down. This 

indicates instability. Either the 
number of new establishments 
increases, the less number of 
establishments would close 
or vice versa. If the number of 
new establishments decrease 
and the number of closing es-
tablishments increase, then this 
means the establishments are 
going bankrupt. If the number 
of establishments increases and 
the number of closed estab-
lishments decrease, then this 
means the economy is going 
strong. Our country does not 
have both. 

Question: Do you think that 
we experience the disadvan-
tages of being a consumer 
community?

Kanber: Each system has its 
own rules as well as rules in 
relation with the geography. 
We are living on top of an 
island located in the middle of 
Mediterranean. There are some 
economic actions needed in the 
island in addition to agricultural 
lands for triggering the produc-
tion. I can’t say that we don’t do 
anything at all but we import 
everything with the mentality 
of foreign dependency when 
we are not sufficient for the 
internal market. We import our 
workers, goods, tomatoes and 
cucumbers. We import everyt-
hing. 

As we don’t have any interna-
tional economic connection and 
we only have connection with 
Turkey, then Turkish Lira must 
function in the country. The 
banks must not give any loans 
other than Turkish Lira. This is 
not acceptable. We strongly re-
commend to our members that 
they earn Turkish Lira so they 
must borrow in Turkish Lira. This 
is applicable for big companies 
too.

Question: Do you think that 
one of the reasons for the insta-
bility in our country is constant 
political change? 

Kanber: Yes of course...The 
political parties that govern the 
state bring not only the econo-

paranın TL olduğunu ve borç-
lanmalarının TL üzerinden yapı-
lası gerektiğini şiddetle tavsiye 
ederiz. Bu büyük firmalar içinde 
geçerli.

Soru: Ülkedeki istikrasızlığın 
bir sebebinin de sürekli bir şe-

kilde siyasi değişim olduğunu 
düşünür müsünüz? 

Kanber: Evet tabi ki... Sadece 
ekonomik istikrarsızlığı değil, 
ekonomik istikrarsızlığı, sosyal 
istikrarsızlığı ve plansızlığı 
getiren devleti yöneten siyasi 
partilerdir. 
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Siyasi partiler devleti devam-
lılık esasına sadakat göstererek 
yönetirlerse istikrar olur. Bizim 
ülkemizde ise tam tersine her 
hükümet değiştiğinde her şey 
alt üst oluyor. Bu istikrarsızlık 
getirir çünkü siyasi istikrar, 
aslında devletlerin ekonomile-
rinin istikrarını sağlar. 

Biz zaten kendimizi siyasi 
partilerin programlarının içinde 
görmüyoruz. Bazı siyasi partiler 
seçim öncesi bizimle sohbet 
ederler. Biz diyoruz ki “gelin bi-
zim sıkıntılarımızı programınıza 
koyun ama bizimle konuşarak 
yapın.” Oysa siyasi partiler ken-
dileri gibi düşünen insanların 
üzerinden bizim sıkıntılarımızı 
programlarına koyuyorlar. Bu 
bir yanlıştır. 

Dünyanın hiçbir yerinde 
tabandan gelmeyen hiçbir şey 
tavanda başarılı olamaz. Yani 
siz bir şeylere karar verip de 
“ben esnaf ve zanaatkar için şu-
na kara verdim” derseniz, ama 
esnaf ve zanaatkarın bundan 
haberi yoksa bunun başarılı 
olması biraz sıkıntılı olur. Çünkü 
birlikte yaptığınızda daha çok 
sahip çıkabilirsiniz. Daha çok 
planlayıcı olabilirsiniz. 

Soru: 2018 ve 2019’da bu 
ekonomik sıkıntıları aşmak 
için Oda’nızın ne gibi önerileri 
vardır?

Kanber: Birincisi bir seçim 
dönemi geçirdiğimiz için onun-
la bağlamak isterim. Bir kere 
2018’e bütçesiz gittiğimizi bil-
memiz gerekir. 2018’de bu büt-
çesizliğin getireceği büyük bir 
kayıp olacak çünkü iş insanları 
2018’in ne olacağını bilmeden, 
ne tür bir yatırım yapacağına 
karar vermez. 

Dünyada insanlar böyle 
değil. İnsanlar 10 yıl 20 yıl 
sonrayı planlıyor. Biz 2018-
2019’u planlamaya çalışırken 
önce sağlıklı bir seçim geçirip 
ardından ülkeyi yönetmek 
isteyen siyasi partilerden 
sağlık bir hükümet kurmasını 
ve bu hükümetin söylediğimiz 
çerçevelere hassasiyetle yak-
laşmasını istiyoruz. 

Toplumun tüm kesimlerinin 
dahil olacağı bir platformla 
ve oradan çıkacak yorumlar, 
planlar ve programlarla ancak 
bir ivme yakalayabiliriz. Ama bu 
da istikrarlı bir hükümet kurulur 
ise yapılabilir. 

Bunun yapabilmesi için 
hükümet programlarına sadık 
kalacak siyasi partilerin ikti-
darda olması gerekir.Biz burada 

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 
olarak ülkenin en büyük örgü-
tüyüz.Yaklaşık 11 bin işletme, 
70-75 bin kişiye tekamül eden 
bir kitlemiz var. Bu kitlenin 
ekonomi içerisindeki yerini 
çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla 
bu kitlenin ekonomik kazanım-
larını veya yapılacak planlarını 
siyasi partilerle ve iktidarlarla 
birlikte yapmak isteriz. Bunları 
yapamazsak açıkçası 2018-
2019’da daha kötü geçeceği bir 
gerçektir. Eğer toplum bu söy-
lediklerimizi değerlendirirse 
açıkçası bunları yapacak siyasi 
iradeleri de meclise gönderir 
diye düşünüyorum.

Bu ülkede bir gerçek var, bu 
gerçek uluslararası anlamda 
görünürlük hali olmamasıdır. 
İster federal ister daha farklı, 
ama artık bir çözüm olmalı.

mic instability but also social 
instability and lack of plans. If 
the political parties govern the 
state based on the continuity 
and loyalty, then the stability 
would occur. On the contrary, 
everything turns inside out with 
every new government. This ca-
uses instability as the political 
stability ensures the stability of 
economy. We do not consider 
ourselves under the programs 
of political parties. Some poli-
tical parties come and visit us 
prior to the elections. We tell 
them, “include our problems 
under your programs but do in 
in consultation with us”. Howe-
ver, the political parties cover 
our problems in their problems 
through the people that have 
the same ideas as we do. This is 
a mistake. In the world, nothing 
becomes successful if it isn’t 

originated from the grassroots. 
So, if you decide and say “I’ve 
decided to do this for the shop-
keepers and craftsmen”, and 
the shopkeepers and craftsmen 
have no idea about that, you will 
end up with problems. When 
you plan it together, you would 
have more ownership. You can 
plan more. 

Question: What are your 
recommendations to overcome 
the economic issues in 2018 
and 2019?

Kanber: First of all, as we 
are going through an election 
period, I want relate it with the 
elections. We need to know that 
we are entering 2018 without 
any budget. There will be great 
loss due to the lack of budget 
in 2018 since businessmen 
can’t make any decision without 
knowing what would 2018 bring 
them in terms of investments. 
This is not the case in the world. 
People plan 10 years and even 
20 years ahead. While we try 
to plan 2018-2019, we want to 
have a sound election first and 
then expect the political parties 
to establish a sound govern-
ment that would approach to 
the frameworks with sensitivity. 
We can only gain a momentum 
with a platform including all the 
social segments and the views, 
plans and programs generated 
from that platform. This can only 
be accomplished with a stable 
government. Therefore, the 
political parties that would fol-
low the government programs 
must be in force. We, as the 
Turkish Cypriot Shopkeepers 
and Craftsmen Chamber, are the 
biggest organisation of country. 
We have a mass that is equal 
to about 11 thousand estab-
lishment and 70-75 thousand 
people. We know the position 
of this mass within the economy 
very well. Hence, we want to 
organise the economic benefits 
or future plans with the political 
parties and governments. If we 
would not be able to do so, 
then it is clear that 2018-2019 
would be worse. I believe that 
if the society listens to what we 
say, then they would send the 
political authorities that would 
be able to accomplish to the 
government. There is a reality 
in this country, which we do 
not have international visibility. 
Either federal or not, the settle-
ment must be in place.
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Soru: Esnaf ve zanaatkarların 
sorunları ile ülkenin sorunları 
aslında örtüşüyor.Baktığınızda 
bizi yavaş yavaş tüketim toplu-
muna iten bazı sebepler var ar-
tık üretmekten fazla tüketmeye 
başladık. Bunun önüne geçmek 
için neler yapılmalı?

Kanber: Bu ülkede bir göç-
men politikası yok, dünyanın 
her yerinde aşırı göç alan ülke-
lerde göçmen politikaları vardır 
bunun en yakını Güney Kıbrıs, 
Türkiye ve dünyanın birçok 
ülkeleri yani siz göçmen almayı 
neye göre alırısınız ve neye 
göre belirlersiniz diye kuralları 
vardır.

Bu da uluslararası insan 
hakları beyannamesinde de 
belirlenmiştir. Şimdi bizim 
ülkemizde göçmenlik kuralı 
ve yasası diye bir şey yoktur, 
dolayısıyla ülkemize yüksek 
oranda nüfus akışı vardır bunun 
getirdiği iş gücü ve işletmeler 
vardır. 

Esnaf ve zanaatkarlıkta ise 
dünyanın hiçbir yerinde görül-
memiş yabancı iş gücü vardır. 
Burası bir ada, resmi nüfusu 
600 bin kişilik bir toplumun 30 
bin işletmesi olamaz, bu dünya-
nın hiçbir yerinde yok. 

Esnaf ve zanaatkarın kar 
etme olanağı yok. Planlamaları 
yapmazsanız ve ülkede 30 bin 
işletme olursa, esnaf ve zanaat-
karın kazançlı çıkması mümkün 
olmaz. 

Siz Esnaf ve zanaatkarın 
rekabet etme koşullarını belir-
lemiyorsunuz, cebinde 10 bin 
TL olan, kredi çeken burada 
iş kuruyor. Rekabet kaliteyi 
getirmedi, ucuzluğu getirdi.
Kalitesizlik geldi, toplumun 
sağlığı bozuldu. 

Toplumun bu halden çıkması 
gerek.Toplumu karşı karşıya 
getirirken kalitesizlik üzerinden 
bir rekabet biçimi yarattılar. Bu 
Esnaf ve zanaatkarı toplumun 
tüm kesimlerini kalitesiz bir 
yaşama ve bunun getirisi olarak 
sağlık ve sosyal sorunların 
arka arkaya geldiği bir duruma 
soktu. 

Biz diyoruz ki, açıkçası bir 
deprem olduğunda bizim ülke-
mizde neler olabileceğine dair 
ön görümüz yoktur çünkü yapı 
denetiminin klasik yöntemleri 
dışında bir yöntemle yapılma-
dığı bir gerçek. 

İş güvenliği sağlamayarak 
maliyetten düşüyor, işçisine 
lojman yapmıyor, iskaloşasını  
standart kurmuyor. 8 saat 
yerine 12 saat çalıştırarak ma-

liyetten düşürüyor. 
Bunları düşerken aslında 

bir sürü yapı güveliği ile ilgili 
sorunlarla karşılıyorsunuz.

Soru: İnşaat sektörü ile ilgili 
görüşleriniz nelerdir? 

Kanber: Açıkçası inşaat 
sektörünün de büyük zorluklar 
içerisinde olduğunu biliyoruz. 

Bilhassa kamu işlerinden 
zamanında paralarını alamadık-
ları için batma seviyesine gelen 
büyük işletmeler olduğunu 
biliyoruz. 

Onlarında bu konularda hep 
yanlarında olduk, hep yanların-
da olacağız. B

iraz önce bahsettiğimiz tüm 
kurallara uyan, insan sağlığını 
ve güvenliğini ön planda tutan 
ve bunlar için çaba harcayan 
müteahhitlere başarılar diliyo-
rum.

Question: Actually the 
problems of shopkeepers 
and craftsmen overlap. There 
are some certain reasons 
leading us slowly to become a 
consumption society and we 
started to consume more than 
produce. What should be done 
to prevent this?

Kanber: There is no immigrati-
on policy in this country. In the 
countries that have excessive 
immigrants have their own im-
migration policy such as our 
closest example South Cyprus, 
Turkey and many other coun-
tries that establish rules for 
the acceptance of immigrants. 
This was determined under 
the International declaration 
of human rights. Our country 
does not have any immigration 
rule or law, so we have a high 
population flow in our country 

with associated labour force 
and establishments. There is a 
unique foreign labour force in 
the shopkeepers and craftsmen. 
Here is an island; a community 
with an official population of 
600 thousand can’t have 30 
thousand establishments, there 
is no such thing in the world. 
The shopkeepers and craftsmen 
do not have the possibility to 
gain profit. If you can’t make 
any plans and there are also 30 
thousand establishments in the 
country, then they can’t make 
profit. 

You don’t identify the compe-
tition conditions for the shop-
keepers and craftsmen. Any 
person with 10 thousand TL or 
loan establishes a business he-
re. The competition has brought 
the cheapness rather than the 
quality. The lack of quality had a 
negative impact on the society. 

The society should get rid of 
this. They created a type of com-
petition over the lack of quality 
while they bring the community 
against each other. This led the 
shopkeepers and craftsmen as 
well as the whole segment in 
the community into a situation 
that has no quality with many 
health and social problems. 

What we say is that in case of 
any earthquake, we don’t have 
any estimation about what can 
happen in our country since it 
is obvious that the building ins-
pections are performed with the 
traditional methods. They don’t 
ensure occupational safety 
to reduce the cost; they don’t 
provide any accommodation for 
the workers; the scaffold is not 
erected in the standard way. 
They decrease the cost with 
12 working hours instead of 8. 
While you decrease all from the 
cost, you face with many prob-
lems with the building safety.

Question: What are your 
views about the construction 
sector? 

Kanber: Actually we know the 
difficulties of construction sec-
tor. There are many big estab-
lishments that are at the verge 
of bankruptcy, as they can’t 
get their payments in relation 
with public works. We always 
support them and will continue 
our support. I would like to wish 
good luck to the contractors 
that follow the related rules, 
consider the occupational he-
alth and safety as a priority and 
put effort accordingly.
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteah-
hitleri Birliği (KTİMB) ile Kıbrıs 
Geri Dönüşüm Organizasyonu 
(OAK) işbirliği, Stelios Awards 
hibe programında ödüle layık 
görüldü.

KTİMB ile OAK, inşaatlardan 
çıkan atıkların yönetiminin ve 
atık yönetiminin çevremiz ve 
adamızın geleceği açısından 
öneminin vurgulanacağı, tüm 
Kıbrıslı müteahhitlere yönelik 
“farkındalık yaratıcı/artırıcı” eği-
tim ve seminerler düzenlemek 

ve üyelerini sektörel bazda iki 
toplumlu işbirlikleri geliştir-
meye teşvik etmek amacıyla 
geçtiğimiz aylarda ortaklaşa 
başvurulan Stelios Awards hibe 
programında ödüle layık görül-
dü.

“Çevre Seminerleri ve Kam-
panyaları” alanındaki ödülü, 
Filoxenia Konferans Salonu’nda 
düzenlenen ödül töreninde, 
KTİMB ve OAK temsilcileri Meriç 
Erülkü ile Antonis Petrides 
teslim aldı.

The partnership of Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association (CTBCA) and 
Cyprus Recycling Organisa-
tion (OAK) was deemed with 
an award under the Stelios 
Awards grant program.

CTBCA and OAK has won 
an award under the Stelios 
Awards grant program for 
their joint application to 
emphasize the significance of 
construction waste and waste 
management for our environ-

ment and future of our island, 
to organise “awareness rai-
sing” trainings and seminars 
for all Cypriot contractors and 
to encourage their members 
for bi-communal partnerships 
within the sector. 

The representatives of CTB-
CA and OAK Meriç Erülkü and 
Antonis Petrides received the 
award for “Environment Se-
minars and Campaigns” in the 
award ceremony organised at 
Filoxenia Conference Hall.

KTİMB – OAK 
işbirliğine Stelios 
Awards ödülü!

Stelios Award 
to CTCBA-OAK 
partnership!
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Asilkan Berkut: Planlamada 
katılımcılık sağlanmalı

Asilkan Berkut:  
Participation must be assured

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği İmar ve Şehir Planla-
ma Bölümü Sorumlusu Asilkan 
Berkut plan yapma yetkisinin 
Şehir Planlama Dairesine veril-
miş olduğuna işaret ederek, bu 
yasanın değiştirilerek katılım-
cılığın, paylaşımın, ortak karar 
üretmenin yolunun açılmasını 
istediklerini bildirdi.

Bunun yapılması halinde 
planların, kararlarının çiğnen-
mesinin kolay olmayacağının 
altını çizen Asilkan Berkut,, 
“bugün tüm yetkiler Şehir Plan-
lama Dairesi’nin elinde… Planı 
o hazırlayıp uyguluyor. Sonuç 
ortada. Durumdan memnun 
olan yok. Bu daire kendisine 
gelen baskılara direnemez. 
Direnmesi mümkün değildir. 
Ancak sivil toplum örgütlerini, 
ilgili kurumları planlamaların 
başından sonuna kadar işin 
içine koyarsanız, ortaya çıkacak 
kararların çiğnenmesi öyle 
şimdiki gibi kolay olmaz. Kimse 
kararları çiğnemeye cesaret 
gösteremez” dedi.

Asilkan Berkut İnşaat 2018 
Dergisi’nden Yağmur Düşer’in 
sorularını yanıtladı:

Soru: Ülkedeki imar planı 
eksikliklerini, emirname tartış-
malarını ve fiziki planlama ile 
ilgili yapılanları nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Asilkan Berkut:  Ülkemizde 
ciddi anlamda bir imar planı 
yapılmadı. Elimizde 1980’li 
yılların başında hazırlanmaya 
başlayan Lefkoşa İmar Planı, 
Kuzey Lefkoşa’da 2001 yılı ba-
şında yürürlüğe girdi. Güney’de 
daha erken yürürlüğe girdi. 
Bunun dışında Alagadi bölgesi 
için bir çevre koruma planı var. 
Bu halen yürürlüktedir. Bir de 
Girne Kalesi civarı, eski liman 
civarı ile eski Türk mahallesini 
kapsayan Girne Koruma Çevre 
Planı vardır. Bunlar yasal plan-
lardır. Bunun dışında şu anda 
Kuzey Kıbrıs’ta Fasıl 96 bölge-
leri dışında hep emirnameler 
yayınlanmıştır. 

Soru: Nedir bunlar?
Asilkan Berkut: Bunlar Karpaz 

Emirnamesi, Büyükkonuk-Tat-
lısu Emirnamesi, Girne İkinci 
Bölge Emirnamesi, Bafra Emir-
namesi, Koruçam Emirnamesi, 
Beşparmak Aküfer Emirnamesi 
ve Girne Boğaz Emirnamesi 
gibi emirnamelerdir. Bu emirna-
melerle birlikte bu bölgelerde 
yapılaşma belli bir disiplin 
altına alınmaya çalışıldı. Bir de 
Mağusa sahili için Mağusa’dan 
Kalecik köyüne kadar sahil 
koruma bildirgesi vardır. Bu da 
Fasıl 96’nın altında yayınlanan 
bir bildiridir. Bu daha önce Girne 
bölgesinde de vardı ancak Gir-
ne’de emirnameler yürürlüğe 
girdiği için yürürlükten kalktı. 
Bir tek Mağusa sahiline mahsus 
bir bildiri vardır. Şimdi esas 
mesele nedir gelin ona bakalım. 
Emirnameler ülkemizde hep 
böyle korkulan bir şey olarak 
gösterilmeye çalışıldı. 

Soru: Öyle değil mi?
Asilkan Berkut: Aslında 

öyle değildir. Öyle bakmamak 
lazımdır. Tabii ki imar planı ol-
ması ve daha yasal bir zeminde 
bulunması, daha kapsamlı yasal 
bir çalışma yapılması esastır. 
Ancak emirnameler esas, 
örneğin ilk emirname Girne’de 
1993 yılında yayınlandı, bir 
bölgede hızlı bir yapılaşma 
görülürse ve çevre bozukluğu 
yaşanırsa, bunun kontrol altına 
alınması için yayınlanır. Çünkü 
emirnameler imar planlarına 
kıyasla daha hızlı hazırlanıp 
yayınlanır ve bu nedenle 
de bu tür durumlarda tercih 
edilir. Benim Şehir Planlama 
Dairesindeki Müdürlük görevim 
sırasında ciddi anlamda büyük 
bölge emirnameleri yayımladık. 
Mesela Karpaz Emirnamesi, Tat-
lısu-Büyükkonuk Emirnamesi, 
Koruçam Emirnamesi gibi… Bu 
emirnameler bugün yayımlan-
mış olsaydı, Fasıl 96 altında bu 
bölgelerin gökdelenlerle dolma 
tehlikesi vardı. En azından bu 
emirnameler bugün halen yü-
rürlüktedir ve bu bölgelere belli 
oranda koruma sağlamaktadır. 
Bu emirnamelerin hiç olmadığı-
nı düşünecek olursak, ki insan-
larımız emirnamelere olumsuz 

Cyprus Turkish Building 
Contractors Association, Head 
of the Development and Town 
Planning Unit Asilkan Berkut 
indicated that the Law gives 
the power to the Town Planning 
Department to prepare plans 
and noted that this Law shall be 
amended in order to pave the 
way for participation, sharing 
and common decisions.

Underlining that with such 
action, the violation of decisi-
ons and plans would not be that 
easy Asilkan Berkut, “Today all 
the powers are under the Town 
Planning Department…They 
prepare and implement the 
plan. The result is obvious. No 
one is satisfied with the situati-
on. This department can’t resist 
the pressure; it is not possible. 
However, if you include the 
civil society organisations and 
the related institutions during 
the plan preparation process, 
then the violation of decisions 
would not be easy as it is now. 
No one would dare to violate 
the decisions”. 

Asilkan Berkut answered the 
questions of Yağmur Düşer for 
İnşaat 2018 Magazine:

Question: What do you think 
about the lack of development 
plans in the country, ordinance 
discussion and actions on the 
physical planning?

Asilkan Berkut:  There has not 
been yet a proper development 
plan in our country. The Nicosia 
Development Plan, whose 
preparation was launched in 
the early 1980s, was adopted in 
2001 for the North Nicosia. The 
plan was adopted in the South 
earlier. There is also an environ-
ment protection plan for Alaga-
di, which is still in force. There is 
also Kyrenia Protection Environ-
ment Plan covering the Kyrenia 
Castle surrounding, old harbour 
and old Turkish neighbourhood. 
These are all legal official plans. 
Other than these all, there are 
ordinances in North Cyprus for 
the areas outside the scope of 
Cap 96. 
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Question: Which are those 
ordinances?

Asilkan Berkut: These ordi-
nances are such Karpaz Ordi-
nance, Büyükkonuk-Tatlısu Or-
dinance, Kyrenia Second Region 
Ordinance, Bafra Ordinance, 
Koruçam Ordinance, Beşparmak 
Aquifer Ordinance and Kyrenia 
Boğaz Ordinance. The aim with 
such ordinances was to bring 
the development under a spe-
cific discipline in those regions. 
Additionally, there is also coast 
protection declaration for the 
Famagusta coast from Fama-
gusta up to Kalecik village. This 
is a declaration under Cap 96. 
There was a similar practice in 
Kyrenia, but with the adoption 
of ordinances in Kyrenia, such 
declarations were repealed. 
There is only one exclusive 
declaration for Famagusta. Let’s 
see what the real deal is. The 
ordinances were always put un-
der the spotlight as something 
to be afraid of. 

Question: Aren’t they?
Asilkan Berkut: Actually not. 

They shouldn’t be considered 
like that. There must be a 
development plan and more 
comprehensive legislation on 
more legal basis. However, 
the ordinances are published 
to control the development if 
there is any fast development 
in a certain region and environ-
ment is deteriorated such as 
1993 ordinance in Kyrenia. The 
ordinances are drafted quicker 
than the development law and 
hence they are preferred in 
such circumstances. When I was 
the Director of Town Planning 
Department, we had published 
ordinances for bigger regions 
such as Karpaz Ordinance, 
Tatlısu-Büyükkonuk Ordinance, 
Koruçam Ordinance…If such or-
dinances were published today, 
and then such regions had the 
risk of being full with skyscra-
pers under Cap 96. At least such 
ordinances are still in force and 
provide a certain amount of 
protection to such regions. If 
we think about not having any 

ordinances, since our commu-
nity approaches the ordinances 
negatively, we would not be 
able to protect our regions. The 
reason of mistrust or problem 
with the ordinances is that they 
can be amended overnight. 
For instance, the ordinance in 
Kyrenia amended in one night 
and permits were given for 
ten storey buildings. The fast 
changes in the ordinances are 
problem. However, I would like 
to underline that for example 
Nisosia Development Plan is 
a legal plan, which would be 
applicable until 2021. This plan 
was prepared with the South 
and North Cyprus under the 
supervision of UN. Very impor-
tant professionals around the 
world were consulted. When 
I look now, even the decisions 
of Nicosia Development Plan 
were violated. There are many 
examples for that. Not only the 
ordinances but also the decisi-
ons of Development Plans were 
violated. Consequently, the 
Development Plans are not that 
trustworthy within this unders-
tanding and structure. That’s 
why, we, as the Cyprus Turkish 
Building Contractors Associati-
on, aimed to contribute the ow-
nership of plans while we were 
contributing and supporting the 
planning activities. Regardless 
the legal background of Nicosia 
Development Plan, its decisions 
might be violated due to not 
having any ownership on it. We 
demand a new planning law 
repealing Law no.55/89, which 
gives the power of planning to 
the Town Planning Department, 
in order to pave the way for par-
ticipation, sharing and common 
decisions.

Question: Why do you have 
such demand?

Asilkan Berkut: With such ac-
tion, the violation of decisions 
would not be that easy. Today 
all the powers are under the 
Town Planning Department…
They prepare and implement 
the plan. The result is obvious. 
No one is satisfied with the 

bir şekilde yaklaşıyor, bu böl-
gelerimizi koruyamayacaktık. 
Emirnamelerle ilgili güvensizlik 
ya da sıkıntı bunların bir gecede 
değiştirilebilme olasılığının 
olmasıdır. Örneğin Girne’de bir 
gecede emirname değiştirildi, 
on kat izinler verildi. Yani emir-
namelerde çok hızlı değişiklik-
ler yapılabilmesi bir sorundur. 
Ama ben şunu da söylemek 
istiyorum, mesela Lefkoşa İmar 
Planı yasal bir plandır ve 2021 
yılına kadar yürürlükte olacak 
olan bir plandır. Bu plan Güney 
ve Kuzey Kıbrıs tarafından BM 
denetiminde birlikte hazırlandı. 
Bu plan hazırlanırken dünya 
çapındaki uzmanlardan yardım 
alındı. Ama bakıyorum bugün 
Lefkoşa İmar Planı kararları bile 
çiğnendi. Bu konuda örnekler 
var. Bu ülkede sadece emir-
nameler değiştirilmedi, İmar 
Planında da kararlar çiğnendi. O 
nedenle bu anlayış ve bu yapı 
içerisinde İmar Planları da çok 
güvenilir değildir. Onun için 
bizim Kıbrıs Türk İnşaat Müte-
ahhitleri Birliği olarak yıllardır 

planlama çalışmalarına katkı 
koyalım, yardımcı olup destek 
verelim derken esas amacımız 
planların sahiplenilmesine 
katkı koymaktı. Çünkü Lefkoşa 
İmar Planı bile, yasal bir plan 
olmasına rağmen sahiplenilme-
diği için kararlar çiğnenebiliyor. 
Biz 55/89 imar yasasının, ki 
bu plan yapma yetkisini Şehir 
Planlama Dairesine vermekte-
dir, bu yasanın değiştirilerek 
katılımcılığın, paylaşımın, ortak 
karar üretmenin yolunun açıl-
masını talep etmekteyiz…

Soru: Neden böyle bir talebi-
niz var?

Asilkan Berkut: Bu yapılırsa 
ancak planların kararlarının 
çiğnenmesi kolay olmayacak. 
Yani bugün tüm yetkiler Şehir 
Planlama Dairesi’nin elinde… 
Planı o hazırlayıp uyguluyor. So-
nuç ortada. Durumdan memnun 
olan yok. Bu daire kendisine 
gelen baskılara direnemez. 
Direnmesi mümkün değildir. 
Ancak sivil toplum örgütlerini, 
ilgili kurumları planlamaların 

Asilkan Berkut:  
Participation must be assured
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başından sonuna kadar işin 
içine koyarsanız, ortaya çıkacak 
kararların çiğnenmesi öyle 
şimdiki gibi kolay olmaz. Kimse 
kararları çiğnemeye cesaret 
gösteremez. Önemli olan ka-
tılımcılığın sağlanmasıdır. Bu, 
sahiplenmeyi ve korumayı 
da beraberinde getirecektir. 
Yoksa emirname olsun, imar 
planları olsun, kimse bunların 
bu koşullarda çiğnenmeyece-
ğini garanti edemez. Burada 
niyet önemlidir. Ancak bunlar 
katılımcılıkla, halka açık bir 
şekilde oluşturulursa o zaman 
caydırıcılık artar. Bu aşamada 
sivil toplum örgütleri planların 
hazırlanmasında kendilerine 
yeterince katılımları için fırsat 
tanınmadığı, onlarla bu planlar 
paylaşılmadığı için kararların 
çiğnenmesine gerekli tepkiyi 
gösteremiyor. İnşaat Mühendis-
leri Birliği ya da Mimarlar Odası 
ile Müteahhitler Birliği çeşitli 
çevre örgütleri  ya da ilgili 
örgütler yeteri kadar söz sahibi 
olmadığı durumlarda ortaya 
çıkan planların savunmasını 
yapmaz. Onları sahiplenmez. 
2001’de Lefkoşa İmar Planı ilk 
geçtiği zaman Gönyeli Beledi-
yesi bu plana o zaman ‘hayır’ 
dedi. Ona rağmen Gönyeli’de 
bugün Lefkoşa İmar Planı 
uygulanmaktadır. Böyle bir an-
tidemokratik anlayış içerisinde 
plan yapıp uygulamaya koymak 
bize bu sonuçları getirir.

Soru: Bundan sonra ne yapıl-
ması lazımdır?

Asilkan Berkut: Mutlaka bütün 
ülkenin planlamasının bir an 
önce yapılması gerekmektedir. 
Ülkesel fiziki planı gecikmiş bir 
şekilde de olsa yapıldı. Arka-
daşlar bu plan ile şöyle bir yol 
haritasını ortaya koydular. Dedi-
ler ki, 2021 yılına kadar Kuzey 
Kıbrıs’ta 21-22 tane imar planı 
hazırlanacak. Bugün 2017 yılını 
geride bırakmaya az bir zaman 
kaldı. Geriye yaklaşık dört yıllık 
bir zaman kaldı ve geriye kalan 
bu zaman dilimi içerisinde 
Şehir Planlama Dairesi ortaya 
konulan hedefe göre 21-22 
tane imar planı hazırlayacak. 
Dairenin bu mevcut kadro 
yapısı ile, araç, gereç ve binası 
ile bunu yapması mümkün 
değildir. Bunun yapılamayaca-
ğını kendileri de zaten biliyor. 
Yasa özellikle bu daireyi bu işin 
sorumlusu olarak göstermişse 
ve bu işi bu dairenin yapması 
gerektiğini hükme bağlamışsa 
dairenin de her bakımdan do-

nanımını, personelini, yapısını 
yenilemek, gözden geçirmek 
durumundadır. 55/89 İmar 
Yasasının gözden geçirilmesi 
ve daha katılımcı bir planlama 
anlayışının, yapının ortaya çıka-
rılması lazımdır. Mevcut yasada 
katılımcılık var. Girne İmar Pla-
nı’nın hazırlanması sürecinde 
bunu gördük. Burada daha iyi 
bir katılım süreci izlendi ama 
sonuçta nihai kararı oturup 
Şehir Planlama Dairesi veriyor. 
Ve burada, tabii ki artık istenen 
sonuçlar ortaya çıkmıyor. Çünkü 
her kurum farklı etkileşimler 
altındadır. Bu nedenle bu yapı 
gözden geçirilmelidir. Planlama 
çalışması bugünkü şekli ile ya-
pılamaz. Planlama çalışması bir 
ekip işidir. Bu ekibin içerisinde 
şehir plancıları, ekonomistler, 
sosyologlar, mimarlar, mühen-
disler, yer bilimcileri kısacası 
her branştan uzmanların yer 
alması gerekir. Bizim Şehir 
Planlama Dairesi’nde böyle 
bir kadro yok. Bize mesleği 
hocalarımız ilk öğrettiği zaman 
“ Evet, siz şehir plancısı olacak-
sınız ama planlarınızı ancak bir 
ekiple yapabilirsiniz” diyorlardı. 
Bu ekiplerin oluşturulması 
lazım. Şu anda Şehir Planlama 
Dairesi’nde böyle bir yapı yok. 
Bu yapı mutlaka herkesi kucak-
layıcı bir yapıya dönüşmelidir.

Soru: Ülkede şu anda en çok 
konuşulan konu Girne’deki 
yapılaşma, alt yapı sorunları ve 
sıkıntılardır. Bu konuda neler 
söyleyeceksiniz?

Asilkan Berkut: Herkes özel-
likle yaşamını güzel yerlerde 
sürdürmek ister. Girne de böyle 
bir yer. İnsanlar orada yaşamayı 
tercih ediyor. Ülkemiz insanları 
olsun, yurt dışından gelenler 
olsun, tercih olarak burada 
yaşamayı seçiyorlar. Bu ne-
denle Girne’ye dönük bir talep 
oluşmuştur. Bu bence doğaldır. 
Burada eksik olan devletin bu 
bölgeye hizmetleri götürme-
deki acizliği ve zayıflığıdır. Bir 
örnek vereceğim. Girne Çevre 
Yolu Projesi’nin, ilk olarak ana 
fikri 1967 yılında İngiltere’deki 
Nottingham Üniversitesi 
tarafından ortaya atıldı. 1985 
yılında o dönemde ben Şehir 
Planlama Dairesi’nde idim ve 
çevre yolunun projesini ben 
çizdim. 1985 yılında çizilen 
bir proje 32 yıl sonra bugün 
2017’de hala tamamlanmadı. 
Sadece yarısı, batı tarafı yapıldı. 
Doğu çevre yolu projesi hala 
ortada yok. Bütün hizmetlerde 

situation. This department can’t 
resist the pressure; it is not pos-
sible. However, if you include 
the civil society organisations 
and the related institutions 
during the plan preparation 
process, then the violation of 
decisions would not be easy 
as it is now. No one would 
dare to violate the decisions. 
The most important thing is to 
ensure the participation, which 
would bring the ownership and 
protection respectively. In other 
case, no one can guarantee that 
the development plans would 
not be violated under such 
circumstances. The willingness 
is important. If the plans are 
developed with the participati-
on and open to public, then the 
deterrence will increase. At this 
level, the civil societies cannot 
show their reactions properly 
as they were not given the 
sufficient opportunity to parti-
cipate the preparation of plans 
and the plans were not also 
shared with them. The Chamber 
of Civil Engineers or Chamber 
of Engineers and Contractors 

Association in addition to vari-
ous environment organisations 
or related organisation can’t 
defend the plans when they 
were not given the sufficient 
place to raise their voices. They 
can’t show any ownership at all. 
When the Nicosia Development 
Plan was first adopted in 2001, 
the Gönyeli Municipality said 
‘no’. Regardless of this decision, 
the plan is implemented in 
Gönyeli. The preparation and 
implementation of such plans in 
an snit-democratic atmosphere 
would bring us such outcomes.

Question: What should be 
done now?

Asilkan Berkut: The whole 
country should be put under 
planning as soon as possible. 
The Regional Spatial Plan was 
developed even a little late. 
Our colleagues created such 
a road map that until 2021, 
21-22 development plans 
would be prepared in North 
Cyprus. There is a little time 
left in 2017. We have a four-
year period and according to 
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devlet maalesef 30-40 yıl 
geriden geliyor. Kanalizasyon-
da da öyledir, diğer alt yapı 
konularında da öyledir. Girne 
Ecevit Caddesi’nin projesi 1974 
öncesi Rumlar tarafından çizil-
di, 1980’li yıllarda bizim Şehir 
Planlama Dairemiz tarafından 
yenilendi ama bugün hala 
daha bitirilmedi. Eğitimle ilgili 
sorunlar da öyle, sağlıkla ilgili 
sorunlar da bu ülkede böyle… 
Alt yapı ile ilgili bütün sorunlar 
da böyle. Yani devlet 30-40 
yıl geriden gelirse, ihtiyaçlara 
yanıt verecek projeleri hayata 
geçiremezse, işte Girne’de 
yaşanan olumsuzluklar ortaya 
çıkar. Bütün diğer kentlerimiz 
de aynı durumda değil mi?

Soru: Bunlar çözülemez mi?
Asilkan Berkut: Çözülebilir, 

İmar Planı ile ilgili Müteahhitler 
Birliği’nin görüşlerini yetkililere

ilettiğimizde detaylı bir şekil-
de kendilerine trafikle ilgili ol-
sun, yeşil alanlarla, spor alanları 
ile, kamusal alanlarla ilgili olsun 
pek çok konuda öneri ve gö-
rüşler verdik. Örneğin Girne’de 

20 Temmuz Stadı bugün maç 
günleri bölgede trafiğin felç 
olmasına neden olur. Çünkü 
bu stad artık yerleşim-konut 
alanlarının içinde kaldı. İmar 
Planı taslağında bu konu düşü-
nülmedi. Biz verdiğimiz öneriler 
arasına bunu da koyduk ve bu 
stadın bulunduğu noktadan 
daha az trafik yaratacağı, Girne 
dışında bir yere taşınması ko-
nusunda bir öneri yaptık. Bunun 
gibi daha pek çok önerilerimiz 
oldu. Girne trafiğini bugün en 
çok zorlayan kente giriş yapan 
tır ve kamyonlardır. Neden 
giriyorlar? Çünkü turizm limanı 
olarak planlanan Girne Turizm 
Limanı yük taşımacılığına da 
açılmıştır. Bu da Girne’de trafiği 
olumsuz etkilemektedir. Halbu-
ki burası turizm limanı olarak 
kullanılırsa bu sorun aşılır. Ağır 
araçlar Girne’ye girmemelidir. 
Yapılabilecek çok iş var. Yeter 
ki planlansın ve katılımcılıkla 
sorunlara çözüm aransın. Niyet 
olursa ve irade ortaya konulur-
sa sorunlar çözülür. Girne’deki 
sorun çok katlı binalar değil, alt 
yapı ve plansızlık sorunudur...

the target, the Town Planning 
Department would prepare 
21-22 development plans. The 
department would not be able 
to do this with their existing 
staff, equipment and building. 
They have already known that 
they can’t do this too. If law 
assigns this department as the 
responsible authority and put 
such provision accordingly, then 
the department must review its 
equipment, staff and renew its 
structure. The Planning Law No. 
55/89 must be reviewed and 
a more participatory planning 
approach and structure must 
be in place. The existing law 
includes participation. We have 
experienced it during the prepa-
ration of Kyrenia Development 
Plan. There was better partici-
pation but the final decision 
is made by the Town Planning 
Department. And of course, the 
outcomes are not in the desired 
way as every institution is under 
different interactions. Hence, 
this structure must be analysed. 
Planning can’t be performed 
like this. Planning is teamwork 
comprised of town planers, 
economists, sociologists, archi-
tects, engineers, geologists, in 
short professionals from every 
sector. There is no such team at 
the Town Planning Department. 
When we were at school, our 
instructors were used to say, 
“Yes, you will become town 
planners but you can only make 
your plans with a team”. There 
must be such structure in place, 
which the Town Planning De-
partment doesn’t have now. this 
structure must be converted 
into an inclusive structure.

Question: Now the most 
popular issue in the country is 
the development, infrastructu-
re problems in Kyrenia. What 
would you like to say about 
this?

Asilkan Berkut: Everybody 
wants to live in good places like 
Kyrenia. People choose to live 
there. Our local community and 
also people from abroad want 
to leave there, hence there is a 
demand in Kyrenia.

This is normal. The deficiency 
here is that the government 
have the weakness and inca-
pability to provide services. 
The Nottingham University, 
England first introduced Kyre-
nia Peripheral Road project in 
1967. In 1985, I was working at 
the Town Planning Department 

and I prepared the project. The 
project designed in 1985 is still 
incomplete in 2017 after 32 
years. Only the half, western 
part is completed. The eastern 
peripheral road project is still 
missing. The state is 30-40 
years behind in all services. It 
is same with the sewerage as 
well as the other infrastructure. 
Kyrenia Ecevit Avenue Project 
was designed by Greek Cypriots 
before 1974, renewed by our 
Town Planning Department in 
1980s and yet is still incomp-
lete. The problems in relation 
with education, health and 
infrastructure experience the 
same. If the state comes 30-40 
years behind, can’t realize the 
projects that will meet the ne-
eds, then we have the problems 
as in Kyrenia. Aren’t the other 
cities same?

Question: Can’t those be 
solved?

Asilkan Berkut: ıt is possible 
to solve. When we delivered 
the opinions of Building Contra-
ctors Association regarding the 
Development to the relevant 
authorized people in detail for 
the traffic, green spaces, sports 
spaces and public spaces. For 
instance, the traffic becomes 
hectic around the 20th July 
Stadium at the match days since 
the stadium is now inside the 
residential-housing areas. The 
draft development plan did not 
consider this. We included this 
among our recommendations 
and indicated that this stadium 
must be relocated to a place 
outside Kyrenia where it would 
create less traffic. We have 
many other similar opinions. 
The most challenging problem 
for the Kyrenia traffic is the 
trailer trucks and trucks. Why do 
they enter the city? Because the 
Kyrenia Tourism Port planned as 
a tourism port was opened to 
the transport of goods. 

This affects the Kyrenia traffic 
negatively. This problem would 
be overcome if that port was 
used as a tourism port. The 
heavy vehicles must not enter 
Kyrenia. 

There is a lot to do. The key 
is to plan and include the par-
ticipation for solving problems. 
If there is a will and intention, 
the problems can be solved. 
The problem in Kyrenia is not 
high buildings, it is the problem 
of infrastructure and lack of 
plans....
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Birgül Demirel:
Başarısızlığı asla kabul etmem

Birgül Demirel: 
I never accept failure

Birgül Demirel genç bir 
müteahhit. Üniversite’de inşaat 
mühendisliği bölümünden 
mezun olduktan sonra sektöre 
ilk adımını atmış. Tam anlamıyla 
girişimci. Lahza Construction 
Ltd.’nin direktörü… Korkusuz 
ve mesleğini çok seviyor. İnşaat 
Mühendisliğini, müteahhitliği 
bir yaşam modeli olarak be-
nimsemiş biri. Mesleğini 24 
saat yaşıyor. Ofiste oturan bir 
yapısı yok, zamanının tümünü 
şantiyelerde geçiriyor. Yaptığı 
inşaatlarının her bir detayı ile 
kendisi ilgileniyor. Mükemme-
liyetçi bir yapısı var. Yapacağını 
en iyi şekilde yapmak için di-
dinip duruyor. Kalifiye eleman 
bulamamaktan yakınan Birgül 
Demirel ile yapımını sürdür-
mekte olduğu Mağusa’daki Ada 
Kent Üniversitesi’nde konuştuk. 
Kendisini anlatırken “2004 
yılında üniversiteden mezun 
olduktan sonra kendimi inşaat 
sektörünün içine attım o gün-
den bu yana inşaat yapıyorum” 
diye tanımlayan Birgül Demirel, 
2006 yılında kendi şirketini 
kurdu ve müteahhit olarak sek-
törde yer almaya başladı. Kadın 
ve genç bir müteahhit olarak 
bu alana girerken bir tereddüt 
geçirip geçirmediğini sorduğu-
muzda, “Ben daha üniversitede 
okurken müteahhit olmayı 
kafama koymuştum. Okurken 
sektörde çalışmaya başladım. 
Önce inşaat malzemeleri satan 
bir yerde işe başladım. İlk önce 
iki yıllık bir bölümü tamamla-
dım ve hemen dışarıya çizim 
yapmaya başladım. Daha sonra, 
2004’ten itibaren bir firmda iki 
yıl çalıştım. İki yılın sonunda 
kendi şirketimi kurmaya karar 
verdim. Çünkü gerek inşaat 
olarak, gerekse proje olarak 
talep çoktu. Mehmet Bey’in 
yanından ayrılıp kendi şirketimi 
kurdum. Bu yola çıkarken de hiç 
korkmadım. Kendime sonuna 
kadar güvendim ve başardım” 
dedi.  

Birgül Demirel ofiste otur-
mayı sevmeyen bir müteahhit. 
Müteahhit olarak sürekli şanti-
yede zaman geçiriyor. İnşaatları 
yerinde takip edip, denetliyor. 

On bir yıldır inşaat sektörünün 
içinde yer alan Demirel, on bir 
yılın kendisine çok şey kattığı 
görüşünde. “On bir yılda çok 
güzel projeler ve işler yaptım, 
apartmanlar, villalar, otel 
projeleri, İskele savcılık binası 
gibi kamu binaları, Gülseren 
Gazinosu, şimdi de Ada Kent 
Üniversitesi’ni yapıyorum” 
diyen Birgül Demirel, elinde 
yeni projeler bulunduğunu ve 
bunlara çok yakında başlayaca-
ğını anlattı. 

Çalıştığı ekibinin çok iyi 
bir ekip olduğunu belirten 
Birgül Demirel, onlarla tam bir 
uyum içinde çalıştıklarını ve 

Birgül Demirel is a young 
contractor. After graduating 
from the department of civil en-
gineering at the university, she 
took the first step to the sector. 
She is fully an entrepreneur…
She is the Director of Lahza 
Construction Ltd. She is fearless 
and loves her profession. She 
is a civil engineer adopted her 
profession as a lifestyle. She 
lives her profession 24 hours a 
day. She is not an office person 
and spends most of her time at 
the construction site. She takes 
care of every detail of her cons-
tructions. She is a perfectionist. 
She tries very hard to do what 

she does in the best way. We 
had our interview with Birgül 
Demirel at Ada Kent University 
in Famagusta, which her com-
pany continues its construction, 
and she complained about the 
lack of quality workers. Birgül 
Demirel, defines herself as “I 
have been working in the cons-
truction sector since I gradua-
ted from the university in 2004, 
I have been doing construction 
since that day”. She started 
her own company in 2006 and 
started to take place in the 
sector as a contractor. When 
we asked her whether she had 
any hesitation as a woman and 
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Birgül Demirel:
Başarısızlığı asla kabul etmem

Birgül Demirel: 
I never accept failure

a young contractor, when she 
entered this sector and she 
answered, “Being a contractor 
was set in my mind when I was 
in university.” I started working 
in the sector while I was still 
studying. I started to work at a 
construction products shop. At 
first I completed a two-year de-
partment and then started sket-
ching. Later, in 2004 I worked in 
a firm for two years. At the end 
of two years, I decided to estab-
lish my own company, as there 
was a big demand in terms of 
construction and the projects. I 
left my job with Mr Mehmet and 
established my own company. I 

was never afraid when I started 
this journey. I trusted my self 
and made it. “

Birgül Demirel is a contractor, 
who does not like sitting in the 
office. As a contractor, she cons-
tantly spends time at the cons-
truction site. She monitors and 
supervises the constructions 
on the spot. Demirel, who has 
been in the construction sector 
for eleven years, thinks that she 
learnt a lot from these 11 years. 
“I have done very good projects 
and works in eleven years, I am 
working on public buildings 
such as apartments, villas, hotel 
projects, general attorney’s 
office of İskele, Gülseren Music 
Hall, and now the Ada Kent Uni-
versity” and then she explained 
that she has new projects and 
commence them soon. 

Emphasizing that her team is 
very, Birgül Demirel said that 
they work in perfect harmony 
with them and that her key to 
success is her team. 

She stated that there is no 
one else from her family in this 
sector and that she “hit this 
road alone.” “I did not get any 
support from my family. I am 
doing this job because I love it. 
Once I love something nothing 
can stand in the way and that is 
what happened. I am attached 
to my job with a great deal of 
passion. I have an entrepre-
neurial, fearless personality. 
This aspect has been a big part 
of my success,” said Demirel. 
When we asked about the 
challenges of the construction 
sector, Birgül Demirel has listed 
the difficulties in the sector as 
follows:

There is a lack of qualified 
staff especially to do the fine 
work, which is the main thing 
that brings out a work. We are 
having difficulties in finding 
workers to do this. Another 
issue in the sector is the illegal 
workers. People who know and 
don’t know how to work are 
coming. This causes waste of ti-
me and resources in the sector. 
The subcontractors cannot find 
qualified workers to work with 

başarısının arkasında kendisi 
ile uyumlu bir şekilde çalışan 
ekibin olduğunu söyledi.

İnşaat sektöründe ailesinden 
başka bir bireyin bulunmadığını 
ifade eden Birgül Demirel, “ben 
bu yola tek başıma çıktım. 
Aileden de destek görmedim. 
Sevdiğim için müteahhit oldum. 
Ben bir şeyi sevince de önümde 
hiç bir şey duramaz. Öyle de 
oldu. İşime büyük bir tutku ile 
bağlıyım. Girişimci, korkusuz bir 
kişiliğe sahibim. Bu yönümün 
de başarılı olmamda büyük 
payı oldu” diye konuştu.

İnşaat sektöründe karşılaşılan 
zorlukları sorduğumuzda ise 

Birgül Demirel sektörde karşı-
laştığı zorlukları şöyle sıraladı : 

Sektörde özellikle ince işler 
yapacak kalifiye eleman sıkın-
tısı var. İşi ortaya çıkaran ince 
işçiliktir. Bunu yapacak eleman 
bulmakta zorlanıyoruz. Kaçak 
iş gücü meselesi de sektörde 
sıkıntıya neden olan bir başka 
konu. İşi bilen de geliyor, 
bilmeyen de… Bu da sektörde 
zaman ve kaynak israfına ne-
den oluyor. Taşeronlar kendileri 
ile sürekli çalışacak kalifiye işçi 
bulamıyor. Döviz kurlarında ya-
şanan ve sürekli yukarıya doğru 
olan değişimler de bizi zora so-
kan bir diğer çok önemli sorun. 
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Kredi faiz oranlarının yüksekliği 
de öyle. Plansızlık bir diğer en 
büyük sorun. İmar planlarının 
olmaması, emirnameler ile ida-
re edilmeye çalışılması sektör-
de ciddi sorunlar yaşanmasına 
neden oluyor. Plansız büyüme, 
kentleşme ciddi sorunları da 
beraberinde getiriyor. Çevre ve 
trafiğe olumsuz etkileri oluyor. 
Kentlerin tarihi ve kültürel 
dokusunu bozuyor. Bu konu-
larda önlem alınmalı. Plansızlık 
yerini planlı, programlı yaşama 
bırakmalı...  

Kendisini müşteriler yönün-
den şanslı olarak tanımlayan 
Birgül Demirel, bugüne kadar 
iş yaptığı tüm müşterilerinin 
güvenini tam anlamıyla kazan-
dığını ve bunun da kendisine 
yeni işler ve fırsatlar yarattığını 
anlattı.

Sürekli işin içinde, şantiyede 
bulunması nedeni ile birçok 
insanın kendisini müteahhit 
olarak görmediğini belirten 
Birgül Demirel, “ben bir çalı-
şan gibi hep işlerin başında 
duruyorum. Yerim şantiyeler. 
Ofiste oturmayı, zaman geçir-
meyi sevmiyorum. Müteahhitler 
bence hep işlerinin başında 

olmalı. İşlerimi A’dan Z’ye kadar 
takip ediyorum. Çalışanlarımın 
patronu gibi değil, onların ekip 
arkadaşları gibi davranıyorum” 
dedi. 

Kendisini başarılı ve hiçbir 
şeyden çekinip, korkmayan bir 
müteahhit olarak tanımlayan 
Birgül Demirel, bundan sonraki 
hedeflerini şöyle anlattı:

Sektörün içerisinde güzel ve 
kalıcı projelere imza atmaya 
devam etmek, sektörün içinde 
bulunmaya devam etmek isti-
yorum. 

Ada Kent Üniversitesi gibi 
bir üniversiteyi öngörülenden 
önce bitirebilmek beni gu-
rurlandırıyor. Bu tür büyük 
projelere imza atmaya devam 
etmek istiyorum. Başarılı ol-
mak, pes etmemek benim en 
iyi taraflarımdır. Bunlar beni 
ileriye taşıyan özelliklerimdir. 
Daha iyi işler yapmaya devam 
edeceğim. 

Bir kadın olmam bazen 
bazılarının beni yadırgamasına 
neden oluyor. Ama beni tanıyıp 
birlikte çalışınca ön yargılar or-
tadan kalkıyor. Yaptığım işlerle 
kendimi ispat ettim. Etmeye de 
devam edeceğim… 

them continuously. 
Another very important prob-

lem that has forced us to face 
problems are the constantly 
upward trend in exchange rates 
in addition to the high loan 
interest rates. Lack of plans is 
another major problem since 
the lack of development plans 
and using ordinances cause 
significant problems in the 
sector. Unplanned growth, 
urbanization brings serious 
problems. It has adverse effects 
on environment and traffic. It 
ruins the historical and cultural 
texture of the cities. 

Measures should be taken in 
these matters. The unplanned 
situation must be replaced by 
planned, programmed life. 

Demirel defines herself as 
lucky in terms of customers, 
saying that she has earned the 
trust of all the customers up 
to now, and this creates new 
jobs and opportunities for her. 
Indicating that many people do 
not consider her as a contractor 
as she is always at the constru-
ction site, Demirel noted “ I am 
always hands on with the work 
like a worker myself. My place 

is the construction sites. I don’t 
like sitting and spending time 
in the office. Contractors should 
always be involved in their 
business. I follow my work from 
A to Z. I act as if I am a member 
of their team rather than their 
boss”.

Birgül Demirel, who defines 
herself as a fearless and suc-
cessful constructor expressed 
her next targets as follows:

I want to continue creating 
beautiful and permanent proje-
cts within the sector and main-
tain my position in the sector. It 
makes me proud to be able to 
finish a university like Ada Kent 
University before it is foreseen. 

I want to continue make such 
big projects. To be successful 
and not to give up are my best 
characteristics. These are the 
features that carry me forward. 
I will continue to do better 
things. Being a woman someti-
mes makes people think it is an 
odd thing. However, once they 
get to know me and work with 
me, their prejudices disappear. 
I have proven myself with the 
work I have done and I will carry 
on doing so… 
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Yakup Tel: Restorasyon 
zor ama çok zevkli

Ülkede bir çok restorasyon 
projesi gerçekleştiren Telza 
Construction Direktörü Yakup 
Tel, restorasyonun diğer inşaat 
işleriyle kıyaslanamayacak 
kadar zevkli olduğunu ifade 
ederek restorasyonun zevkli 
olduğu kadar da zor olduğunu 
ifade etti.

Tel, bugüne kadar bir çok eski 
eser restorasyon projesinde 
bulunduklarını ifade ederek 
“her yeni restorasyon projesin-
de farklın bir bilgi ediniyorsu-
nuz. 

Bu da size yeni tecrübeler 
getiriyor. Bazı riskler var ama 
normal bir inşaat ile resto-
rasyonu kıyaslayamazsınız” 
şeklinde konuştu.

Tel, restorasyonu projelerin-
de bir takım sıkıntılar yaşadık-
larını ifade ederek iş güvenliği 
konusunda bir sektörleşme 
olmadığı için ciddi bir sıkıntı 
yaşandığını ifade etti.

Soru: Restorasyon size ne 
kattı? Bu işle nasıl başladınız?

Tel: Restorasyon işi inşaattan 
çok daha farklı bir şey, çoğu 
zaman arkasından ne çıkacağı 
belli olmadığı için hem heye-
can verici hem de her işte yeni 
bir şey öğrendiğimiz bir konu. 

Bu iş severek yapılmazsa 
olmaz, tarihi, arkeolojiyi tarihi 
severseniz başarılı olursunuz. 

Restorasyonlar yapılırken Av-
rupa Birliği finansmanları oldu-
ğu için çok yüksek derecede iş 
güvenliği ve sağlığı konularını 
çok iyi öğrendik. 

Burada uyguladığımız iş 
güvenliği ve işçi sağlı Rum 
tarafından bile daha iyi. Avrupa 
Birliği gerçekten en ufak tefer-
ruatına kadar düşünüyor. İskele 
kurduğumuz zaman iskeleleri 
bile topraklıyoruz. Üzerinde 
adamlar çalışırken yıldırım 
düşerse diye, düşük bir ihtimal 
ama yapıyoruz. 

İş güvenliği öyle bir halde ki 
işçiler yaralanmak için niyet et-
seler bile çok zor çünkü en ufak 
bir şeye tolerans tanınmıyor. 

Avrupa Birliği’nden sonra 
restorasyon işlerinde iş güven-
liğini bizim devlet de uygula-

maya başladı. 
Bizim devlette bir eksik var 

iş güvenliği ile ilgili masrafları 
ihale işine katmıyorlar. Şimdi 
bir ihale hazırlanırken ihalenin 
altında “bütün iş güvenliği sağ-
lanacaktır yazıyor” ama onunla 
ilgili para konmuyor. 

Dünya gittik sonra iş sağlığı 
güvenliğini önemseniyor. Özel-
likle biz, Avrupa ülkelerinden 
bu konuda oldukça geri kaldık. 
Devletin bu işe yardımcı olması 
lazım. 

Hatta bu konuda nüfus ola-
rak az bir ülke olduğumuz için 
devlet bu iş sağlığı güvenliği 
konularında çalışacak olanlara 
teşvik vermeli. 

Bir iş alıyoruz 6-7 aylığına 
iskele lazım ofis lazım veya 
bununla ilgili diğer malzemeler 
lazım. Burada bu standartları 
sağlayacak olan şirketler yok. 
Şirketler gidip kendi malzeme-
sini Türkiye’den getirmek zo-
runda, başka bir iş olana kadar 
da bu malzemeler ambarda atıl 
kalıyor. 

Bu işle ilgili Rum kesiminde 
çağırıyorsunuz hemen ofisi ku-
ruyorlar, iskeleleri kuruyorlar 
böyle bir sektör var orada, biz-
de öyle bir şey yok, kiralayan 
yok ofis işini yapan yok şirket-
ler güvenli bir şantiye kurma 
işini kendisi yapıyor sonra onu 
söküp alıp gidiyor. 

Restorasyon işi çok özel bir 
şey bu konuda işçilerin ustala-
rın yetişmesi çok uzun zaman 
alıyor.

Soru: Ülkede restorasyon 
konusunda kalifiye eleman 
sıkıntısı var mı? Kalifiye ele-
man bulma noktasında hangi 
noktadayız?

Tel: Bizde sıkıntı yok çünkü 
25 yıldır beraber çalıştığımız 
çekirdek kadromuz var onun 
etrafında 10 yıllık çalışanlar 
var. Bir de aldığımız düz işçiler 
var onlar yavaş yavaş basit 
işleri yaparak öğreniyor. En 
azından düz işçilerde belirli bir 
süre sonunda o beceriyi biraz 
öğreniyor. 

Soru: Gerçekleştirdiğiniz 

TELZA Construction Director 
Yakup Tel, who conducted vari-
ous restoration projects in the 
country, stated that restoration 
is so pleasurable that it can’t 
be compared with any other 
construction works, yet it is fun 
but difficult.

Tel indicated that they wor-
ked in the restoration of many 
antiquities and said, “you learn 
a new thing with a new restora-
tion project, which brings you 
new experiences. There are so-
me risks but you can’t compare 
restoration with an ordinary 

construction”.
Tel mentioned that they face 

with a number of challenges 
in the restoration projects and 
they experience the difficult of 
not having any specific sector 
in terms of safety at work. Tel 
answered the questions for 
İnşaat 2018:

Question: What has restora-
tion brought to you? How did 
you start?

Tel: Restoration business is 
something different that cons-
truction, as you never know 

Telza Construction Direktörü Yakup 
Tel, eski eserlerin restorasyonları 
sırasında bir çok tecrübe edindiklerini 
ifade ederek, bir çok iş yaptığını ancak 
en zevklisinin restorasyon olduğunu 
söyledi.

Telza Construction Director Yakup Tel 
indicated that they gained significant 
experiences during the restoration of 
antiquities and that they performed 
many works in the construction sector, 
yet restoration is the most pleasurable 
among them all.
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Yakup Tel: Restoration is 
difficult but pleasurable

what you will see it is both 
exciting and educatory with 
every work. You can’t perform 
this business if you don’t like it; 
you would be successful if you 
love history and archaeology. 
Since the restoration projects 
are financed by EU, which bring 
a significant level of occupatio-
nal health and safety. This made 
us learn a lot. The occupational 
health and safety level is higher 
than it is in the South. The Euro-
pean Union takes the slightest 
detail into consideration. When 
we erect scaffold, we even 
ground the scaffold in order to 
eliminate the risk of lightening. 
It is a low possibility, yet we still 
do it. 

You take a very high level of 
precautions for the occupa-
tional safety that the worker 
can’t harm themselves even if 
they want to as there is zero 
tolerance. 

After the European Union, 
our government started to 
implement the occupational 
safety at the restoration works, 
but of course there are some 
deficiencies on our side. The 
government does not include 
the expenses for the occupa-
tional safety under the tender. 
Now the tenders always indica-
te that “all the occupational sa-
fety would be ensured”, but no 
money is allocated accordingly. 

The occupational heath and 
safety has increasing become 
important in the world. Particu-
larly we are very behind than 
the European countries. The 
government should provide as-
sistance. Hence, due to the low 
population, the government 
should provide incentives to 
the ones that would work in the 
occupational health and safety. 

We got a restoration work; we 
need scaffold for a period of 6-7 
months; we need office or other 
related material. There are not 
any companies to ensure such 
standards. The companies must 
go to Turkey to get their own 
materials; and such materials 
are kept in storages until the 
next work. 

When you are invited from 
the south Cyprus, they instantly 
build an office as well as the 
scaffold. There is such a sector 
there, which we don’t. No one 
rents or undertakes the office 
work. The companies perform 
the establishment of a safe 
construction site and then take 
it away when they are done. 
Restoration is special; it takes 
a long time for the workers and 
masters to be trained.

Question: Is there any prob-
lems in the country to find qu-
alified workers for restoration? 
What is the status of finding 
qualified workers?

Tel: We don’t experience any 
as we have a core team that we 
work for the last 25 years and 
then there are others that are 
with us for the last 10 years. We 
do also have unskilled workers, 
who learn slowly by doing the 
works. 

Question: Do you mainly 
undertake EU financed proje-
cts? Are there any projects of 
Antiquities Department?         

Tel: The works of government 
are ‘tricky’, we see them and 
everyone knows as well; no 
detail is needed. It is difficult to 
be awarded with shady tenders; 
it is mainly not possible even 
if you put a bid. The majority, 
almost all of our projects are 
the European Union tenders. 
We know the issues as we con-
centrate on them more. Slight 
problems are experiences 
everywhere but we continue 
smooth.

Question: Which restoration 
projects have you attended 
until now?

Tel: We worked on the Apos-
tolos Andreas project by the 
European Union. The Cyprus 
Turkish Building Constructors 
Association made a decision 
for that and as it was very 
special occasion, the Apostolos 
Andreas was designed as a joint 
project with Greek Cypriots. We 
have conducted the restoration 

projeler daha çok Avrupa Birli-
ği destekli projeler mi? Yoksa 
Eski Eser Dairesi’nin gerçek-
leştirdiği projeler de var mı?         

Tel: Devlette yapılan işlerde 
‘alengirli’ işler dönüyor görü-
yoruz, fazla detaya gerek yok 
herkes biliyor. Eski eserlerde 
şaibeli ihale almak zor, fiyat 
verseniz bile olmuyor çoğu 
zaman. Bizim hemen hemen 
yaptığımızın işlerin büyük 
bir çoğunluğu Avrupa Birliği 
ihaleleri. 

Biz bu projelere daha kon-
santre olduğumuz için konuları 

biliyoruz. Ufak tefek sorunlar 
her işte var ama sorunsuz bir 
şekilde gidiyoruz.

Soru: Bugüne kadar hangi 
restorasyon projelerinde bu-
lundunuz?

Tel: Avrupa Birliği’nin çıktığı 
Apostolos Anderas projesinde 
yer aldık. 

Müteahhitler Birliği bir karar 
almıştı ve çok özel bir durum 
olduğu için Rumlarla ortak 
bir proje olarak tasarlanmıştı. 
Othello Kalesi’nin restoras-
yonunu yaptık. 28 tane kilise 
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bunların içinde Yayla, Demir-
han Büyükkonuk, Türkmenköy, 
Filya, Serhatköy, Geçitkale kili-
seleri var. Devam eden Ermeni 
Kilisesi var.

İtalyanlar genelde dizayn 
işlerini yapıyor. Mesela Ermeni 
Kilisesi bildiğim kadarıyla 
İtalyanlar tarafından yapıldı. 
Apostolos Andreas’ta olduğu 
gibi projeler de ihaleye çıkıyor 
ve genelde bizim burada yapı-
lanlar Rumlar ve Türkler ortak 
yapıyoruz. 

Soru: Normal inşaat ile eski 
eser restorasyonu arasında ne 
gibi farklılıklar var? 

Normal inşaatta olayın 
boyunu ve finansman boyunu 
%95 tahmin edebilirsiniz çok 
az bilinmez çıkar. 

Üzerinde ne yapılacağı daha 
önceden çalışabilir ve finansı 
tahmin edilebilir. Restoras-
yonda iş başladıktan sonra 
çok değişik şeyler olur fiyatı 
değiştiren etkenler var. 

Enjeksiyon dediğimiz bir 
olaya var, boşlukları doldurmak 
için bir bakıyorsunuz verilen 
miktar yeterli olmuyor. 10-20 
kat artıyor bu da finansı değiş-
tiriyor veya yaparken ummadı-
ğınız temelleri sağlamlaştırma 
yaparken eski bina kalıntıları 

bulunuyor. 
Bu noktada gerek zaman 

olarak gerekse ek finansman 
bulunması gerekiyor. Bizim bu 
restorasyon işlerinde çağ atla-
mamız Avrupa Birliği sayesinde 
oldu. Benim arkeolojiye karşı 
bir zaafım var. Ciddi şekilde 
ilgileniyorum. 

Restorasyon işinin tam bana 
göre olduğunu gördükten 
sonra artık hep restorasyon işi 
almaya başladık. 

Mahkeme binalarını yapar-
ken sıvaları kireç sıva sıvaları 
söktüğümüzde içinde lifler 
çıktı sonra araştırdık ki keçi kılı 
çimento olmadığı için çatlak ol-
masın diye keçi kılı koyuyorlar 
çok dayanıklı bir malzeme. 

Deforme bozulma ezilme 
çürüme yapmaz yüzlerce sene 
o sıvayı tutuyor. Eski eserlerle 
uğraşırken bu gibi örnekler ve 
tecrübelerle karşılaşıyorsunuz. 

Soru: Apostolos Andreas 
Manastırı’nda durum nedir? 
Hangi etaptayız? 

Tel: Apostolos Andreas’ta 
birinci aşama bitti. İkinci aşama 
için bölgede bulunan satış yer-
lerinin kaldırılması bekleniyor. 
Bir mahkeme süreci o noktada 
devam ediyor. Ekim aynın 
sonuna kadar bir süreleri vardı. 

of Othello Castle. Additionally, 
we performed the restoration 
of 28 churches including 
Yayla, Demirhan, Büyükkonuk, 
Türkmenköy, Filya, Serhatköy, 
Geçitkale church. The project 
of Armenian Church is still on 
going. Italians mainly undertake 
the design. For example, the 
Italians work on the Armenian 
Church as far as I know. Similar 
to the Apostolos Andreas, a 
tender is opened for the proje-
cts and we mainly perform the 
ones on our side together with 
the Greek Cypriots. 

Question: What are the dif-
ferences between an ordinary 
construction and antiquities 
restoration? 

Tel: You can estimate the size 
and financing of an ordinary 
construction by 95%; as there 
is less unknown; you can work 
beforehand and calculate the 
expenditures. In restoration, 
many things change after you 
start the work. Some factors 
change the price. We do injec-
tion to fill the gaps, but at one 
point, the amount you have is 
not sufficient. It is multiplied 
by 10-20 times, which vary the 
financing; or you may find the 
ruins of old buildings when you 

work to strengthen the foun-
dation. Such issue brings prob-
lems with timings and requires 
extra financing. We steeped 
into a new level in restoration 
with the European Union. I have 
a soft spot for archaeology. I 
am really into it. After seeing 
that restoration is my thing, we 
started only getting restoration 
works. When we were working 
on the courts building, we 
found fibres under the plaster 
and lime. Then we searched 
and saw that they were goat 
hair. People used to place goat 
hair to prevent the cracks as 
there was not cement. It is such 
a durable material. It would 
become deformed, deteriorate, 
be smashed and become rot; 
it would keep that plaster for 
hundreds of years. We experi-
ence such examples when we 
work on the antiquities. 

Question: What is the situa-
tion at the Apostolos Andreas 
Monastery? Which phase are 
we in? 

Tel: The first phase was comp-
leted and with the removal of 
little shops, the second phase 
will start. The judicial process 
is still on going. They had time 
until the end of October.
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İzge Arısal: 
Planlama çok önemli

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği ‘Sürdürülebilir kal-
kınma ve ekonomik büyümeye 
nitelikli katkı yapan; toplumsal 
yapının ve sosyal refahın geliş-
mesine etki eden, çevreyle dost, 
kalite standartlarına uygun bina 
ve konut arzı sağlayan bir sek-
tör olmak’ hedefiyle bir çalışma 
gerçekleştirdi.

Çalışma Management Centre 
ile birlikte hayata geçirildi.

Management Centre adına 
çalışmayı yürüten İzge Arısal 
İnşaat ve Gayrimenkul Gelişim 
Stratejisi ile ilgili çalışmayı 
İnşaat 2018 dergisine anlattı.

Arısal sekiz ay süren çalışma 
süresince başta sektör temsilci-
leri, Belediye Başkanları, şehir 
planlama uzmanları ve ilgili 
bürokratlar olmak üzere çok sa-
yıda paydaş ile görüştüklerini, 
mülakatlar yaptıklarını, odak 
grup toplantıları ve çalıştaylar 
düzenlediklerini söyledi.

Ayrıca, sektörün mevcut duru-
munu ve farklı ülke örneklerini 
analiz etmek adına kapsamlı 
literatür taraması yapıldığını 
belirten Arısal, “Tüm bunlardan 
elde edilen sonuçlar ise analiz 
edilerek ‘Vizyon, Stratejik 
Amaçlar ve Faaliyet Planından’ 
oluşan strateji metni hazırlan-
mıştır” dedi.

Yarattığı yüksek katma değer 
sayesinde inşaat ve gayrimen-
kul sektörünün ekonomi içe-
risindeki öneminin her geçen 
gün artmakta olduğuna işaret 
eden İzge Arısal, 250’den fazla 
alt sektörü harekete geçirme 
potansiyeline ve işsizliği emici 
bir özelliğe sahip olan inşaat ve 
gayrimenkul Sektörünün, top-
lam sabit sermaye yatırımları 
içerisinde de en yüksek değeri 
taşıdığını vurguladı.

Arısal, “Tüm bu özellikleri, in-
şaat ve gayrimenkul sektörü ile 
GSYİH büyüme oranları arasın-
da pozitif korelasyon kurarken, 
sektörün, lokomotif nitelik taşı-
yan diğer ekonomik sektörler ile 
birlikte planlanarak yönetilmesi 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Ayrıca, ekonomik, sosyal ve 
çevresel unsurların kalkınma 
politikaları içerisindeki koordi-

nasyonunu sağlayan sağlıklı bir 
fiziki planlama sistemi, inşaat 
ve gayrimenkul sektörünün 
sürdürülebilir gelişiminde ve 
rekabet edebilirliğinde büyük 
rol oynamaktadır“ diye konuştu.

İnşaat ve gayrimenkul 
sektörüne ilişkin ülkede ne 
yazık ki kapsamlı bir politika 
bulunmadığı gibi önemli loko-
motif sektörler arasında olan 
turizm ve yükseköğrenim ile 
de arasında entegre planlama 
yapılmadığının altını çizen 
Arısal, “Benzer şekilde, ülkesel 
fiziki planlama sisteminin çatısı 
niteliğindeki İmar Yasası 1989 
yılında yürürlüğe girmiş olma-
sına rağmen Yasanın yürürlüğe 
girmesini takiben 2 yıl içeri-
sinde hazırlanması öngörülen 
Ülkesel Fiziki Plan, 24 yıl sonra 
hazırlanmıştır. Yine İmar Yasası 
kapsamında hazırlanan tek imar 
planı Lefkoşa için olmuştur. Ara 
planlama aracı olarak hazırla-
nan emirnameler amaçlarından 
sapmıştır” dedi.

Gerek Ülkesel Fiziki Planının, 
gerekse Lefkoşa İmar Planının  
farkındalık ve sahiplenme 
eksikliği, kurumsal kapasite 
yetersizliği ve mali kaynak 
eksikliğine bağlı olarak hayata 
geçirilemediğine vurgu yapan 
Arısal, sektörler arası entegre 
planlamanın yapılmaması ve 
fiziki planlamada yaşanan sıkın-
tılara ek olarak yatırım ortamı-
nın temel unsurlarını oluşturan  
yasal mevzuatta ve finansmana 
erişimde sıkıntıların olmasının, 
iyileştirici teşvik ve düzen-
lemelerin bulunmamasının, 
sektörün kalite standartlarının 
teşvik edilmemesinin inşaat ve 
gayrimenkul sektörünün taşı-
dığı potansiyelden etkin fay-
dalanılamamasına yol açmakta 
olduğuna dikkati çekti.

Kıyaslama Çalışması ve Sek-
törün Gelişimi için Yapılması 
Gerekenler 

Strateji hazırlıkları kapsa-
mında inşaat ve gayrimenkul 
sektörünün gelişimi için ihtiyaç 
duyulan yol haritasını ortaya 
koymada referans oluşturması 
amacıyla bir kıyaslama çalışma-
sı yürütüldüğünü anlatan Arısal, 

The Cyprus Turkish Business 
Contractors Association con-
ducted an activity with the 
objective of ‘being a sector 
that contributes the sustainab-
le development and economic 
growth; influences the imp-
rovement of social structure 
and social welfare and ensures 
environment friendly building 
and housing in accordance 
with quality standards’.

The activity was realized 
together with the Management 
Centre.

İzge Arısal, who performed 

the activity on behalf of Mana-
gement Centre explained the 
process of preparing ‘Constru-
ction and Real Estate Strategy 
to İnşaat 2018:

Arısal noted that during the 
8-month work period, they tal-
ked to various stakeholders as 
sector representatives, Mayors, 
town planning experts and re-
lated bureaucrats, interviewed 
them, organised focus group 
meetings and workshops.

Additionally, Arısal indicated 
that they have undertaken 
a comprehensive literature 
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İzge Arısal: 
Planning is crucial

screening to analyse the status 
quo of sector and examples 
from different countries and 
said, “a strategy document 
comprised of ‘Vision, Strategic 
Targets and Activity Plan’ was 
prepared through the analysis 
of generated results.

Referring the increasing im-
portance of construction and 
real estate sector due to its 
high added value, İzge Arısal 
emphasized that construction 
and real estate sector, which 
has the potential to mobilise 
more than 250 sub-sectors and 
absorb the unemployment, has 
the highest value among the 
total fixed capital investments.

Arısal said, “All of these fea-
tures have positive correlation 
between construction and real 
estate sector and GDP growth 
rates, and such refers the 
necessity to manage the sector 
by planning together with 
the other economic sectors 
that have locomotive value. 
Additionally, a sound physical 
planning system ensuring the 
coordination of economic, 
social and environmental ele-
ments within the development 
policies has a major role in the 
sustainable development of 
construction and real estate 
sector and competitiveness”.

Arısal underlined that unfor-
tunately there is no compre-
hensive policy regarding the 
construction and real estate 
sector, yet there is no integrate 
planning between tourism and 
higher education, both of whi-
ch are important locomotive 
sectors and said, “Similarly, 
although the Planning Law 
entered into force in 1989 as 
a roof for the regional spatial 
planning, yet the Regional Spa-
tial Plan, which was foreseen to 
be drafted in 2 years following 
the law, was prepared after 24 
years. 

The only development plan 
prepared under the scope of 
Planning Law was for Nicosia. 
The ordinances prepared as 
an intermediary planning tool 
were deviated from their aim”.

Emphasizing that both Regi-
onal Spatial Plan and Nicosia 
Development Plans could not 
be implemented due to the 
lack of awareness and owners-
hip, insufficiency of corporate 
capacity and funding, Arısal 
noted that in addition to the 
lack of integrated planning 
between sectors and problems 
in the physical planning, the 
problems in accessing the 
legislation and financing 
as the main components of 
investment environment, the 
lack of remedial incentives 
and regulations and non-en-
couragement for the quality 
standards in sector cause an 
inefficiency in utilising the 
potential of construction and 
real-estate sector.

Gap Analysis Activity and 
Requirements for the Sectoral 
Development 

Arısal stated that within the 
scope of strategy preparation, 
they conducted a gap analysis 
to have a reference in the 
identification of road map 
needed for the development 
of construction and real-estate 
sector and said, “We parti-
cularly reviewed the existing 
practices and experiences from 
the countries originated from 
Anglo-Saxon legal system with 
service sector based economy 
(Malta, Greek Cypriot Admi-
nistration of Southern Cyprus, 
Ireland, England). Upon the 
findings, the actions needed 
in our country are determined 
under four main headings”.

İzge Arısal listed the four 
headings as following: 

1.Integrated Development 
of Tourism and Higher Educa-
tion Sector with Construction 
and Real Estate Sectors 

The increasing significance 
of regional image, locality and 
originality in tourism lead to 
develop models that would 
have direct impact on the 
urban development and to cre-
ate alternative accommodation 
for tourists such as buy-rent, 
holiday home and condo ho-

“Bu çalışma kapsamında ekono-
misi özellikle hizmet sektörüne 
dayalı olan ve Anglo Sakson 
hukuk geleneğinden gelen 
ülkelerin (Malta, GKRY, İrlanda, 
İngiltere) mevcut uygulamaları 
ve deneyimleri incelenmiştir. 
Bunlar ışığında ise ülkemizde 
yapılması gerekenler dört ana 
başlık altında belirlenmiştir” 
dedi.

İzge Arısal bu dört başlığı ise 
şöyle sıraladı: 

1. Turizm ve Yükseköğrenim 
Sektörlerinin İnşaat ve Gay-

rimenkul Sektörü ile Entegre 
Gelişimi

Turizmde rekabet edebilir-
likte bölgesel imajın, yerellik 
ve özgünlüğün daha da önem 
kazanması, kentsel gelişimde 
doğrudan etkili olacak model-
lerin geliştirilmesine ve turistler 
için al-kirala, tatil evi ve condo 
otel gibi farklı konaklama al-
ternatiflerinin oluşturulmasına 
yol açmıştır. Bu modeller özel-
likle, Malta ve Güney Kıbrıs’ta 
son yıllarda yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Benzer şekilde, yük-
seköğrenim alanında yaşanan 
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gelişmelerden ekonomik katma 
değer elde edebilmek adına 
kampüs içi yurtlara kısıtlama 
getirerek öğrencilerin şehir 
hayatının içinde yaşamasına 
imkan tanıyan öğrenci rezidans-
ları geliştirilmiştir. 

İnşaat ve gayrimenkul sektö-
rünün, turizm ve yükseköğre-
nim ile entegre gelişebileceği 
modellerin yaratılması, sabit 
sermaye yatırımlarının gelişti-
rilmesinden, gayrimenkul kira-
lama ve yönetme gibi yeni is-
tihdam alanlarının oluşmasına, 
turistlerin ortalama konaklama 
süresinin artırılması suretiyle 
turist başına elde edilen döviz 
gelirinin gelişmesinden, öğren-
cileri rezidans konsepti ile kent 
yaşamına daha iyi entegre ol-
masına ve tüm sektörlerin daha 
yüksek fayda elde etmesine yol 
açmıştır. 

Bunların ülkemizde de olabil-
mesi için her düzeyde yüksek 
yönetişim kapasitesinin ortaya 
konması, Devletin farklı kat-
manları ile ekonomik örgütlerin 
temsilcileri arasında sinerji 
ve işbirliği yaratacak politika 
ve stratejilerin oluşturulması 
gerekmektedir. 

Ayrıca, Devlet tarafından 
özellikle turizm ve yükseköğ-
renime sağlanan destek ve 
teşviklerin söz konusu politika 
ve stratejiler kapsamında 
yeniden şekillenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.     

2 Ülkesel Planlama Sistemi: 
Fiziki Planlar, Hazırlanmasında-
ki Yöntem ve Uygulama 

Fiziksel planlama en sade 
tanımıyla daha iyi bir toplum 
yaşamı sağlamak, sosyal refah 
koşullarını iyileştirmek ve 
ekonomik rekabet edebilirliği 
artırmak adına fiziksel temelleri 
oluşturmayı hedeflemektedir. 

Ekonomisi hizmet sektö-
rüne, özellikle de turizm ve 
yükseköğrenim gibi rekabet 
edebilirlikte bölgesel imaj ve 
kentsel yaşam kalitesinin büyük 
önem taşıdığı ülkelerde sağlıklı 
bir fiziki planlama sisteminin 
kurulması olmazsa olmazdır. 

Kıyaslama çalışması kap-
samında Malta, Güney Kıbrıs 
ve İrlanda örnekleri kapsamlı 
şekilde incelenmiş olup hepsi-
nin ortak kesen özelliklerinin i) 
güçlü ve yaptırım gücü yüksek 
planlama mevzuatı, ii) kurumsal 
kapasite ve iii) fiziki planların 
hazırlanmasında toplumsal 
farkındalığı ve katılımcılığı 
artıracak yöntemler olduğu 

kaydedilmiştir. 
Etkili bir fiziki planlama sis-

temi sayesinde sabit sermaye 
yatırımları (altyapı, üstyapı ve 
konut) bölgesel nüfus yoğun-
luğuna ve ekonomik gelişim 
perspektiflerine göre daha etkin 
planlanıp hayata geçebilmekte 
ve sürdürülebilirlik güvence 
altına alınabilmektedir. Buna ek 
olarak yerel yönetimler öz kay-
nak tahsilatını daha iyi yaparak 
hizmet kalitesini artırabilmekte, 
kentsel ulaşım ve hareketlilik 
stratejilerinin geliştirilmesi su-
retiyle de motorizasyon oranın-
da düşüş sağlanabilmektedir. 

Tüm sektörlerin özellikle de 
inşaat ve gayrimenkul sektörü-
nün sürdürülebilir gelişiminde 
ve rekabet edebilirliğinde bü-
yük rol oynayan fiziki planlama 
sisteminin ülkemizde istenilen 
düzeye ulaşabilmesi için önem-
li reform adımlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bunların en 
başında, kentler ile emirname 
bölgelerine öncelik verilecek 
şekilde İmar Planlarının ivedi-
likle hazırlanması ve planların 
hazırlanmasındaki katılımcılığın 
artırılması gelmektedir.

3. İnşaat ve Gayrimenkul Sek-
töründe Standartlar ve Denetim 

İnşaat sektörü sürdürüle-
bilirlik ve rekabet edebilirliği 
doğrudan etkileyen bir sektör 
olması sebebiyle AB 2020 
hedefleri arasında yer almakta 
ve bu alanda tüm üye ülkelerin 
uymakla yükümlü olduğu 
birçok yasal ve idari önlem 
bulunmaktadır. Yürütülen kı-
yaslama çalışması kapsamında 
dört başlık altında i) enerji 
verimliliği ve binalarda enerji 
performansı, ii) eurocodes, iii) 
yapı malzemeleri, iv) iş sağlığı 
ve güvenliği şeklinde özetlenen 
standartların ve bunların üye ül-
kelerde ne şekilde uygulandığı 
incelenmiştir. 

Söz konusu standartların 
ülkemizde de uygulanması 
çevre ile dost ve kaliteli konut 
arzı sağlayan bir inşaat ve 
gayrimenkul sektörü yaratılma-
sında önem taşımaktadır. Bunun 
gerçekleşebilmesi içinse gerek 
yasal düzenlemelerin gerekse 
de kurumsal denetim kapasite-
sinin güçlenmesini sağlayacak 
düzenlemelere gidilmesi gerek-
mektedir.   

4. İnşaat ve Gayrimenkul 
Sektöründe Yatırım Ortamı 

Bir ülkedeki iş yapabilirlik 
ve yatırım ortamının yüksek 

tels. Such models particularly 
have recently become popular 
in Malta and South Cyprus. 
Similarly, student residences 
that would allow the students 
to live in the city life were 
developed in order to obtain 
economic value added from 
the higher education develop-
ments by restricting in-campus 
dormitories. 

The models where constru-
ction and real estate sector 

can developed as integrated 
to the tourism and higher 
education, contributed to the 
development of fixed capital 
investments, creation of new 
employment areas such as real 
estate renting and manage-
ment, increase in the foreign 
currency revenues per tourist 
by increasing the average 
bed nights of tourists, better 
integration of students to the 
city life due to the residence 
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olması dış yatırımcıları ülkeye 
çekebilmenin olmazsa olma-
zıdır. İş yapabilirlik ve yatırım 
ortamı çok geniş kapsama sahip 
olmakla beraber, bu çalışma 
amaçları bakımından yapılan 
kıyaslama çalışmasında, inşaat 
ve gayrimenkul sektörü özelin-
de yatırım ortamına bakılmıştır. 
Buna göre farklı ülke örnekleri 
kullanılarak,  düşük faizli ve 
uzun vadeli kredi imkanlarına 
erişim, yabacı yatırımcılara 

gayrimenkul satışı, gayrimen-
kul yatırımlarında uygulanan 
finansman kolaylıkları, tapu sis-
temi, gayrimenkul değerleme 
ve gayrimenkul yatırımlarında 
temel yasal güvenceler incelen-
miştir. Kıbrıs Türk Ekonomisinde 
oldukça zayıf olan bu uygu-
lamanın diğer ülke örnekleri 
ışığında geliştirilmesi, sektörde 
arz-talep dengesinin karşıla-
nabilmesi açısından önem arz 
etmektedir.

concept and better benefit of 
sectors. 

In order to have such in our 
country, an advanced gover-
nance capacity and policies 
and strategies that would cre-
ate synergy and cooperation 
between different levels of 
state and representatives of 
economic organisations must 
be developed. 

Additionally, the support and 
incentives provided to tourism 
and higher education by the 
government must be reshaped 
within the scope of related 
policies and strategies.     

2. Regional Planning System: 
Physical Plans, Their Methodo-
logy and Implementation 

In its brief sense, physical 
planning means to establish 
physical foundations in 
order to ensure better social 
life, improve the social welfare 
conditions and enhance the 
economic competitiveness. 

A sound physical planning 
system is inevitable for the 
countries, which have service 
sector based economy and 
particularly consider the regio-
nal image and quality of urban 
life for the competitiveness in 
tourism and higher education. 

During the gap analysis, 
the examples of Malta, South 
Cyprus and Ireland examples 
were reviewed in detail and 
their overlapping features we-
re found as : i) strong planning 
legislation with high exemplary 
sanction power, ii) institutional 
capacity and iii) methods used 
in the preparation of physical 
plans to improve the social 
awareness and participation. 

Due to an effective physical 
planning system, the fixed 
capital investments (infras-
tructure, superstructure and 
housing) can be planned and 
implemented more efficiently 
while the sustainability is 
guaranteed. 

Additionally, the local admi-
nistrations would be able to 
enhance their service quality 
with better own fund collecti-
on, and the motorisation rate 
would decrease with develop-
ment of urban transportation 
and mobility. 

Significant reform steps are 
needed for the improvement 
of physical plans to a desired 
level as they have a vital role in 
the sustainable development 
of construction and real-estate 

sector and competitiveness. 
The most important step is the 
urgent preparation of Deve-
lopment Plans for cities and 
ordinance areas and increase 
the inclusiveness in the plan 
preparation.

3. Standards and Supervi-
sion in Construction and Real 
Estate Sector 

Since construction sector di-
rectly affects the sustainability 
and competitiveness, it is inc-
luded under EU 2020 targets 
and there are also many legal 
and administrative measures 
for all Member States to follow. 

Within the framework of 
gap analysis, four subjects as 
standards summarized under 
i)energy efficiency and energy 
performance in buildings, ii)
eurocodes, iii)construction 
materials, and iv) occupational 
health and safety, and the 
practices of Member States 
respectively. 

The implementation of 
related standards has a major 
importance in the creation of 
environment-friendly constru-
ction and real-estate sector 
that provides quality houses. In 
order to realize this, a number 
of arrangements in the legis-
lation aspect and institutional 
supervision capacity for stren-
gthening must be performed.   

4. Investment Environment 
in Construction and Real Esta-
te Sector 

The high level of business 
and investment environment 
in a country is a must to 
attract foreign investors into 
the country. While business 
operation and investment 
environment has a wide scope, 
the investment environment 
was analysed under the gap 
analysis for the purposes of 
that activity. 

Therefore, a number of 
different countries were used 
as examples and the access 
to low interest rate and long 
term loans, real estate sales 
to foreign investors, ease of 
financing applied to real estate 
investments and basic legal 
guarantees were analysed. 
The improvement of such gap 
analysis in the Turkish Cypriot 
economy as it is weak now, is 
crucial to meet the supply and 
demand equilibrium in the 
sector.
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KTİMB, Kredo Muhasebe ve 
Danışmanlık’tan hizmet alarak, 
26 – 27 Mayıs 2017 tarihlerin-
de, “İnşaat Sektörüne Özel Satış 
Teknikleri Eğitimi” verdi. 

Alanında uzman Ayla Yıldız 
Tekmir Özer tarafından verilen 
eğitime katılanlara KKTC Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika 
verildi.

Alanında uzman Ayla Yıldız 
Tekmir Özer tarafından verilen 
eğitimde;

• Kurumsal satış ile diğer satış 
yöntemleri arasındaki farklılık-
lar.

• Çağdaş satış stratejilerinde 
öne çıkan trendler.

• Satış sürecinin ele alınması 
ve kurumsal satıştaki farklılık-
ları.

• Farklı müşterilere göre uy-
gulanan satış stilleri.

• Müşteriyi anlama ve ilişki 
geliştirme yöntemleri.

• Müşteriyi satın almaya 
yönelten doğru soruların önemi 
(spin tekniği).

• Başarılı emlak danışmanı 
nasıl olur?

• 9 adımda başarılı emlak 
danışmanı.

• Müşteriyi ev satmaya teşvik 
edecek yaklaşım tarzları.

• Müşterilerin ilgisini çekmek 
için akıllı ve modern yöntemler.

• Müşteri kazanmak için içerik 
pazarlaması nasıl güçlendirilir?

• Satış kapama teknikleri 
konuları ele alındı. 

Yoğun katılım ile gerçekleşen 
eğitim, katılımcılar tarafından 
beğeni ile karşılanıp verimli 
bulundu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği, üyelerinin talep ve 
ihtiyaçları doğrultusunda, yeni 
eğitim programları düzenleme-
yi sürdürmek için çalışmalarına 
devam etmektedir.

CTBCA organised “Cons-
truction Sector Based Sale 
Techniques” on 26th – 27th 
May 2017 by outsourcing from 
Kredo Accounting and Consul-
tancy. Given by the professional 
expert Ayla Yıldız Tekmir Özer, 
the participants were given 
certificates approved by the 
Ministry of National Education 
at the end of the training

The training given by the pro-
fessional expert Ayla Yıldız Tek-
mir Özer covered the following:

• Differences between 
corporate sale and other sale 
methods.

• Popular trends in modern 
sale strategies.

• Assessment of sale process 
and differences with the corpo-
rate sale.

• Sale styles for different 
customers.

• Understanding the customer 

and relation development met-
hods.

• Importance of correct qu-
estion leading the customer to 
buy (spin technique).

• How to become a successful 
real estate agent? 

• Successful real estate agent 
in 9 steps.

• Approaches to encourage 
the customer to sell house

• Smart and modern methods 
to attract the customers

• How to strengthen the 
content marketing to gain cus-
tomers.

• Sale closing techniques. 
The training generated a good 

participation and found benefi-
cial and efficient.

Cyprus Turkish Building Con-
tractors Association would con-
tinue to organise new training 
programs within the demands 
and needs of members.

KTİMB, üyelerine 
yönelik “inşaat 
sektörüne özel satış 
teknikleri eğitimi” 
verdi

CTBCA organised 
“construction 
sector based sale 
techniques training” 
for the members
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Osman Amca: İbretlik cezalar 
bizi düzene sokar

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları 
Birliği Başkanı Osman Amca, bu 
yıl içerisinde Cumhuriyet Mec-
lisi’nden geçerek yasallaşan 
Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları 
Birliği Yasası ile kayıt dışılık da-
hil bir çok sektörel soruna çare 
yarattıklarını söyledi.

Amca, yasanın tam anlamıyla 
uygulanması durumunda inşaat 
sektöründe ciddi rahatlamanın 
sağlanacağını, verilecek birkaç 
ibretlik cezanın suç işleyen 
sayısında azalmaya neden ola-
cağını ifade etti.

Amca ekonomik sıkıntıların 
aşılması noktasında devletin 
bazı icraatlarından memnun ol-
duklarını kaydederek önümüz-
deki seçimde halkın toplumsal 
menfaatlerini düşünerek oy 
kullanmalarını istedi. 

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları 
Birliği Başkanı Osman Amca, 
inşaat sektöründeki iniş çıkış-
ların da devlet politikaları ile 
çözülebileceğine vurgu yaptı.

İşte Kıbrıs Türk İnşaat Taşe-
ronları Birliği Başkanı Osman 
Amca ile yaptığımız röportaj: 

Soru: Taşeronlar Birliği olarak 
2017 yılını nasıl geçirdiniz? 
Birlik adına hangi çalışmaları 
gerçekleştirdiniz? 

Amca: 2017 yılını Taşeronlar 
Birliği olarak çok yoğun geçirdik.
Özellikle ilk altı ay neredeyse 
meclise milletvekillerinden 
daha çok giderek komitelerde 
çalıştık. 

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları 
Birliği Yasası’nı bitirmek için çok 
yoğun çalıştık ve sonucunda da 
bunun meyvelerini almak bizi 
sevindirdi. 

Şu anda yasal bir birliğiz ve 
Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları 
Birliği Yasası ile artık KKTC’de 
sivil toplum örgütü olarak yeri-
mizi aldık. 

Tabi ki bu süreçte çok yoğun 
ve ciddi çalışmalar yaptık ama 
herşey bitmedi.Yasayı almak 
demek yolun başlangıcını 
görmek demektir, esas sıkıntılar 
bundan sonra başlayacak.
Bilindiği gibi ülkede en büyük 
sorun yasaların uygulanmaması 
sorunudur. 

O yüzden biz bunun bilincin-
de olarak yasamızı uygulatmak 
için düğmeye bastık. 

Gerek savcılıkla gerek kendi 
hukukçumuz ile gerekse polis 
teşkilatı ile ciddi şekilde toplan-
tılar yaparak yasanın uygulan-
ması adına adım attık. Paydaş 
örgütler Kıbrıs Türk İnşaat Mü-
teahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği ile yasamızı uygulatmak 
için işbirliği yapıyoruz. 

Soru: Kıbrıs Türk İnşaat Taşe-
ronları Birliği Yasası ile birlikte 
neler değişti? Yasanın olmasına 
rağmen yine de sorun yaşıyor 
musunuz?

Amca:İlk günden itibaren sı-
kıntılarla karşılaşmaya başladık. 
Yasa çok açık olmasına rağmen 
bazı konularda yetki karmaşası 
yaşadık. 

Bunların olabileceğini yaşa-
dığımız tecrübelerden bildiği-
mizden dolayı, tedbirlerimizi 
ona göre aldık.Yasayı çok net bir 
şekilde yaptık ki suçu işleyenin 
cezası bile mevcut. 

Mahkemelerde zaman kay-
betmemek için suçun cezasının 
iki yıl hapislik olduğunu veya 

The Chairman of Cyprus Tur-
kish Building Sub-Contractors 
Association Osman Amca noted 
that they created solutions for 
various problems in the sector 
including grey economy through 
the Law on Cyprus Turkish Buil-
ding Sub-Contractors Associati-
on, which was adopted this year 
by the republican Assembly. 

Amca reflected that the cons-
truction sector would relive with 
the complete implementation of 
law while a couple of exemplary 
sanction would decrease the 
number of offenders.

Amca stated that they are 
happy with some of the prac-
tises of government in overco-
ming the economic problems 
and asked the public to vote in 
the next elections in the way 
of thinking the social interest. 
Amca emphasized that the 
fluctuations in the construction 
sector would be solved with the 
government policies.

Here is the interview with 
the Chairman of Cyprus Turkish 
Building Sub-Contractors Asso-
ciation Osman Amca: 

Question: How was the year 
of 2017 for the Sub-Contractors 

Association? What activities did 
you perform for the Associati-
on? 

Amca: It was a very busy year 
for us. Particularly speaking, we 
spent more time at the parlia-
ment than the parliamentarians 
for the first six months and we 
worked at the sub-committees. 
We have put so much effort 
to finalize the Law on Cyprus 
Turkish Building Sub-Contra-
ctors Association and seeing 
the output of such effort made 
us happy. We are an official 
association now and now we 
have become a civil society 
organisation in TRNC with the 
Law on Cyprus Turkish Building 
Sub-Contractors Association. Of 
course, we have performed very 
intensive and significant works 
through this period, but it is not 
over. The adoption of law means 
to see the beginning of road, 
the real challenges would start 
after this. As known, the biggest 
problem in the country is that 
the laws are not implemented 
properly. So knowing this, we 
pushed down on implementing 
the law.  We had meetings with 
the General Attorney’s Office, 
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Osman Amca: Exemplary 
sanctions would put us in order

our own attorney and police, 
and we made a step further for 
the implementation of law. We 
are in cooperation with our sta-
keholder Associations Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association and Union of the 
Chambers of Cyprus Turkish 
Engineers and Architects for 
such purpose. 

Question: What has changed 
with the Law on Cyprus Turkish 
Building Sub-Contractors Asso-
ciation? Do you still have prob-
lems regardless the availability 
of law?

Amca: We have problems from 
the first day on. Although the 
law is very clear, we had dispute 
of powers in some certain issu-
es. As we know that such might 
happen from our experiences, 
we had our measures according-
ly. We drafted the law very clear 
as the penalties are even there. 
In order not to lose time at the 
courts, we have mentioned that 
the penalty of an offence would 
be an imprisonment up to two 
years or 5 minimum wages. 

There is no need to discuss 
this. If we do not make the 

necessary steps for the imp-
lementation and apply it, the 
construction sector would 
disappear in the country. The 
implementation of this law is 
vital during this period as the 
construction sector suffers. 

If we manage to impose 1-2 
sanctions and implement the 
law, then everybody would be 
getting into order before any 
further enforcement. In this 
country, it is easy to find a way 
to get away with the fine but the 
imprisonment is very serious 
and exemplary.

Question: How do you see the 
economic structure of country? 
How was the year of 2017 in 
terms of national economy?

Amca: The government is 
now having difficulties in the 
collection of taxes; the Social 
Security Department has the 
same problem as well as the 
Provident Fund; people show no 
interest; there are some people, 
who arrive to the country with 
a tourist visa and 2-3 month 
immigration permit, and then 
start the construction business. 
Such a shame, we now have 
property developers with work 
permits. As much as having 
responsibility on our side, the 
Building Contractors Association 
have important duties. Hence, 
we started working together 
and we meet once a week to 
discuss how to overcome such 
problems. I think that there is a 
crime and the offenders should 
be imposed to imprisonment. 
There is fraud here. They mis-
lead the society, evade taxes, 
which both are serious offences. 

Question:  As the Sub-Contra-
ctors Association, what are the 
problems and challenges that 
you face in the sector?

Amca:One of the most dange-
rous problems in the constructi-
on sector is the grey economy. 
Everyone is talking about it. 2 of 
the ministers wrote the reasons 
and their solution proposals 
for the grey economy. While 
the solutions are obvious, are 

5 asgari ücret ceza olduğunu 
belirttik. 

Bunun artık tartışılacak bir ya-
nı yok. Bunu uygulama yönünde 
gerekli adımları atmaz ve yasayı 
uygulatamazsak ülkede inşaat 
sektörü bitmiş olur. İnşaat sek-
törünün zor günler geçirdiği bu-
günlerde yasanın uygulanması 
hayati öneme sahiptir. 

Eğer 1-2 yaptırım yapabilir-
sek ve yasayı uygulayabilirsek 
eminim ki daha ileriye gitmeye 
gerek bile kalmadan herkes 
bir düzene girmek zorunda 
kalacak. Çünkü bu ülkede para 
cezasına belki bir çare bulunur 
ama hapislik cezası çok ciddi ve 
ibretliktir.

Soru: Ülkedeki ekonomik 
yapıyı nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? 2017 yılı, ülke ekonomisi 
bakımından nasıl geçti?

Amca: Devlet şu anda vergi 
toplamada sıkıntı çekiyor, Sos-
yal Sigortalar Dairesi toplamada 
sıkıntı çekiyor, 

İhtiyat Sandığı Dairesi sıkıntı 
çekiyor, insanlar kayıtsız, 2-3 
aylık muhaceret izinleri ile 
ülkeye turist vizesi ile girerek 
inşaat sektöründe işler yapıyor-

lar. Ne acıdır ki şu anda çalışma 
izinli yapsatçılarımız türemeye 
başladı. 

Bize düşen görev kadar bu 
konuda MüteahhitlerBirliği’ne 
de ciddi görevler düşmektedir. 

O yüzden birlikte çalışmaya 
başladık ve haftada bir Mü-
teahhitler Birliği ile biraraya 
gelip bu sorunları nasıl çözebi-
leceğimizi görüşüyoruz. Bence 
ortada işlenen bir suç var ve bu 
suçu işleyenler hapis cezasına 
çarptırılmalıdır. 

Burada sahtekarlık var. Halkı 
yanıltıyorlar, devletten vergi 
kaçırıyorlar. Yani çok ciddi suç 
işliyorlar. 

Soru:  Taşeronlar Birliği ola-
rak sektörde yaşadığınız sorun 
ve sıkıntılar nelerdir?

Amca:İnşaat sektöründe en 
tehlikeli sorunlardan biri de 
kayıt dışılıktır.Kayıt dışılık bu 
ülkede yaşayan herkesin dilin-
de. 2 tane eski bakanımız kayıt 
dışılık ile ilgili neden ve çözüm 
önerilerini yazdı. 

Çözümler ortada iken yalnız-
ca konuşacak mıyız yoksa artık 
lafın ilerisine geçip bir şeyleri 
başlatacak mıyız? 2 yanlış 1 
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doğru etmez. Artık bir yerlerden 
başlamak gerek. Bu konuyu 
toplumsal seferberlik haline 
getirmeliyiz.

Günü gününe vergisini 
toplayan bir devlet düşünün. 
Gelirleri giderlerinden fazla 
olan yatırım yapabilecek böyle 
bir devlet yapısı düşünün. İşte 
bunu kayıt dışılığı önleyerek 
sağlayabilirsiniz.

Soru:2018 yılından beklenti-
leriniz nelerdir? Ekonomik ola-
rak ve inşaat sektörü bazında 
ilerleme görebiliyor musunuz?

Amca: 2018’e çok az bir süre 
kaldı ve 2018’in ilk haftasında 
bu ülkede seçim oluyor.

Öncelikle bu seçimlerde hal-
kın bireysel menfaatlerini ikinci 
plana atarak kimlere oy vere-
ceğine karar vermesi gerekiyor. 
Bugün benim bireysel menfa-
atim yapılsın diye seçtikleriniz, 
yarın bizi batağa sürükleyebilir. 

Seçimler tam zamanında 
yapılıyor. 2018’i bir milat kabul 
etmemiz gerek ve bu değişimin 
başlangıcı olmalı. Ayaklarımızın 
üzerinde sağlam durmamız ge-
rek.Meclise iş adamları, yaratıcı 
insanlar insanlar gelmeli. 

Soru: Devletten beklentiniz 
nedir?  Ekonomiyi hangi adım-
lar daha ileriye taşıyabilir?

Amca: Birinci olarak nüfus 
planlamamızı çok ciddi yapma-
lıyız çünkü nüfusunu bilmeyen 
toplum iyi yönetilemez. 

Kullandığınız para birimi 
önemli, bugün bütün gider-
lerimiz dövize endeksli ama 
kazandığımız para cinsi TL. 

Bu ciddi bir sıkıntı, bugün 
belki ülkenin büyük orandaki 
tüketicilerin batmasının, ban-
kalara borçlanmasının sebebi 
dövizdir.

Ödeme gücümüz düşüyor. 
Bugün taşeron olarak kayıtlıyız, 
düğmeye basılıyor ve vergi ola-
rak bu kadar para ödeyeceksiniz 
deniyor.B

iz onu 3 eksik 5 fazla ödeme-
ye çalışıyoruz ama bir yandan 
da bakıyorsunuz 15 milyon TL 
vergi borcunun bir kısmına af 
geliyor. 

Bu da hem moral ve motivas-
yon bozuyor hem de devletin 
ihtiyacı olan bütçeyi karşılaya-
cak olan miktarı toplamasına 
engel oluyor.

Kazanan kazandığı kadar 
vergi ödemeli. Üretmeyen bir 
toplumuz, üretimden yavaş 
yavaş kopuyoruz. Gerek AB’den 
gerekse Türkiye’den gelecek 

olan katkılar ve desteklere 
sürekli bağımlıyız. 

Soru: Son olarak eklemek 
istediğiniz bir şey var mı? 

Amca:İthal ürünler bizi 
ciddi sıkıntıya sokuyor. Ülkede 
üretilen malları tüketmemiz 
gerekiyor, yerli üretime destek 
olmamız gerek. 

Ben Hollanda peyniri yemek 
istiyorsam bunun bedelini 4 
kat ödemeliyim ki burada o işi 
yapan kesimlere teşvik verilsin.
Yerli üretici de bu fonlarla 
ürettiğinin kalitesini artırabilsin, 
hemde kurumu daha ileriye 
taşıyabilirsin. Bu yüzden fonları 
4 misline çıkartıp vergileri ve 
stopajı artırmak gerek. 

Son dönemlerde yapılan aflar 
var, düzenlemeler var, bunlar-
dan biz birlik olarak memnunuz. 

Bu kadar çalkantılı bir ülkede 
istikrarlı olmak mümkün değil, 
üyelerimiz bazen iniş çıkışlı dö-
nemler geçirebiliyor. Bu aflara 
bizim ihtiyacımız var. 

Bazı kesimler aflara karşı çı-
kabiliyorlar. Hükümetler günlük 
yaşantıyı kolaylaştırmak için 
vardır. 

Bazen böyle önlemler alma-
ları gerekir o zamanda bizim 
destek vermemiz gerekir.

İnşaat sektöründen geçinen 
bütün kesimler ile biz geniş 
bir aileyiz.Bütün hayallerimiz 
inşaat sektöründeki canlılığa 
göre kurulmuştur. 

Geleceğimizi oradan gelecek 
canlılığa göre kurmaktayız.Bu 
yüzden malımıza sahip çıkalım, 
kimse gelip bize demez,“al bu 
senindir” biz bu sektörümüzü ve 
hayallerimizi oradan besliyoruz.

we only going to talk or will be 
start doing something instead of 
only talking? Two wrongs do not 
make a right. We have to start 
from somewhere. We have to 
make this topic as a social mobi-
lisation. Think of a government 
collecting the taxes on time and 
a government structure that can 
invest with more revenues than 
its expenditures. You can only 
accomplish this by preventing 
the grey economy.

Question: What are your 
expectations from the year of 
2018? Do you foresee any im-
provement in the economy and 
construction sector?

Amca: We are approaching 
2018 soon and there are elec-
tions on the first week of 2018. 
First of all, the society should 
put their personal interests 
aside and decide whom to vote. 
The ones that you elect for the 
performance of an individual in-
terest might put us into swamp 
the next day. The elections will 
be made on time. We have to 
consider 2018 as a milestone 
and it should be the beginning 
of change. We have to stand 
strong on our feet. Business 
men as well as creative people 
should be present at the parlia-
ment. 

Question: What are your 
expectations from the govern-
ment? Which steps would take 
the economy ahead?

Amca: First of all, we have 
to make a serious population 
planning, as a society without 
knowledge on population can’t 

be managed. Our currency is 
important, today all our expen-
ditures are from the foreign 
currency yet we earn TL. This is 
a crucial problem; the foreign 
currency might be the reason 
that a majority of consumers 
went bankrupt or got loans 
from the banks. We have lower 
solvency. We are now registered 
as sub-contractors, something 
happens and then we are asked 
a certain amount of money as 
tax. We try to more or less pay 
that amount, but then there 
comes an amnesty for a part of 
15 million TL tax debt. This ne-
gatively affects the spirits and 
motivation, and prevents the 
collection of amount required 
to cover the budget.

Everybody pays taxes in the 
amount that they earn. We are 
a non-producer society, we are 
moving away from production 
day by day. We are constantly 
dependent on the aids and con-
tributions from EU and Turkey. 

Question: Do you want to 
anything else? 

Amca:Imported goods are 
big issue. We have to consume 
the goods produced in the 
country so we have to support 
the local production. If I want 
to eat a kind of cheese from 
Netherlands, its price should be 
4 times more so that the cheese 
producers here would be given 
incentives. The local producers 
then can enhance their quality 
of products through such funds, 
while improving their facilities. 
In this case, the funds must be 
4 times more while the taxes 
and withholding tax must be 
increased. We are happy with 
the recent amnesties and 
regulations. It is not possible 
to be stable in such a fluctuant 
country; our members might 
experience some fluctuations. 
We need such amnesties. 

Some people might be against 
the amnesties, yet government 
exist to facilitate the daily life. 
Sometimes they have to take 
such measures and we have to 
support them.

We are a family as all seg-
ments making a living from the 
construction sector. All of our 
dreams are based on the vitality 
of construction sector, which we 
build our future on. Therefore, 
we have to show ownership for 
what is ours; we don’t take anyt-
hing for granted; we nurture our 
sector and dreams from there.
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Nihat Dörter: DAÜ’nün 
Mağusa’ya bakışı değişmelidir

Nihat Dörter, Mağusa 
bölgesinde farklı projelerle 
gündeme gelen genç bir mü-
teahhit. Dörter Construction 
Ltd. Direktörü Nihat Dörter, gi-
rişimciliği ile dikkatleri çekiyor. 
Kendisini yenilikçi olarak da 
tanımlıyor. 2004 yılında inşaat 
malzemeleri satmaya başlayan 
Nihat Dörter, askerlik görevini 
yaptıktan sonra, 2008 yılında 
hırdavatçılık işine geri döndü. 
2011 yılına kadar bu işini de-
vam ettiren Nihat Dörter, 2011 
yılında inşaat müteahhitliğine 
başladı. Müteahhitliğe başla-
yınca da hırdavatçılığı bıraktı. 
Nihat Dörter ile Gazimağu-
sa’daki ofisinde konuştuk. Anne 
ve babası bankacı olan Dörter, 
ailesinin yolundan gitmek 
yerine girişimciliği tercih etti 
ve önce ticarete ardından da 
müteahhitliğe girdi. Ailesinin 
bankacılık yapıyor olmasının 
çevrelerinin çok geniş olmasına 
neden olduğunu anlatan Nihat 
Dörter, geniş aile ve çevrenin 
müteahhitliğinde kendisine 
yardımcı olduğunu söyledi. 

Hırdavatçılıktan müteahhitli-
ğe nasıl geçtiğini sorduğumuz 
Dörter şunları anlattı:

“Biz küçük bir hırdavatçı idik 
ve sektörde istediğimiz payı 
alamıyorduk. Sektörde istedi-
ğimiz yeri alamadığımız için 
de kardeşimle birlikte bir karar 
verdik ve inşaat sektöründe 
fiilen yer almaya başladık. 
2004 yılında sektörde bakım 
ve onarım işlerine girdim. Bir 
yandan hırdavatçılık devam 
ederken diğer yandan da İskele 
bölgesinde ev tamiratları yap-
maya başladık. 

Tamirat, boya derken işin içi-
ne daha çok girdik. Daha çok iş 
yapmaya başladık. Bir yandan 
üniversitede teknisyenlik okur-
ken bir yandan da bu işlerle 
meşgul oluyordum. Bu arada 
eşim de üniversitede mimarlık 
okuyordu. 2006 yılında üniver-
siteden ayrılmaya, askerliğimi 
yapıp bir an önce hayata atıl-
maya ve bu işleri büyütmeye 
karar verdim. Öyle de yaptım. 
Askerlikten sonra arkadaşım 
Nezih ile beraber hırdavatçı 

dükkanı açtık. Girişimci idim. O 
dönemde teleskopik forkliftleri 
ilk Mağusa bölgesine ben getir-
dim. O günlerde herkes benim 
yanlış bir işe girdiğimi düşünü-
yor, beni eleştiriyordu. Ama o 
iş benim bölgede tanınmama, 
inşaat sektöründe çevre ve yer 
edinmeme neden oldu. 

Mağusa’dan İskele’ye kadar 
bölgede tüm forklift işlerini 
ben yapmaya başladım. Fork-
liftlerin sayısını artırdım. 
Hırdavatçı dükkanımızdan mal-
zeme alanlara bedava hizmet 
vermeye başladım. Bu arada 
inşaat sektörüne de hizmet 
verdim.  Forklifti kendim kulla-
nırdım. İşlerim arttıkça forklift 
sayısını dörde çıkardım. 2011 
yılında artık olgunlaştığıma, işi 
öğrendiğime ve iyi bir de çevre 
edindiğime karar verdim. O yıl 
borçlanarak Tuzla’da bir arsa 
aldım, projeyi çizdim ama o 
güne kadar yapılmayan şekilde 
bir projeydi bu, iki kat ve dört 
daireli bir apartman, üstü de 
teraslı olacak şekilde… O güne 
kadar böyle bir proje yapılma-
mıştı, çünkü maliyeti yüksek 
satış fiyatı düşüktü. Yani apart-
man fiyatına satılmıyordu. Yine 
de yaptım ve daha proje aşa-
masında daireleri sattım. İşte 
müteahhitliğe böyle başladım. 

Şu anda orada beş blok 
bitirdim. Daha başlamadan al-
tıncı bloku sattım. Ayni dönem 
içerisinde 2005 yılında ofisimi 
açtım. Ben beş blok apartmanı 
daha proje aşamasında sattım. 
Forklift işinde edindiğim çevre 
olsun, ailemin çevresi, benim 
çevrem olsun bu satışlarımda 
etkili oldu. Forklift işi yaparken 
insanları tanımama çok yardım-
cı oldu. Çevrem çok genişledi o 
dönemde… Herkes beni tanıdı 
çünkü o dönemde bu bölgede 
bu işi yapan bir tek bendim. 
İlk üç apartmanı yapana kadar 
forklifti ben kullandım. Şantiye-
de bizzat çalıştım“ 

Mağusa’da ofis açmaları ve 
Mağusa’da iş yapmaya başla-
maları ile iş hayatlarına yeni bir 
sayfanın da açıldığını anlatan 
Dörter, Mağusa’da iş yapmaya 
başlamaları ile özgüvenlerinin 

Nihat Dörter is a young 
contractor, who has become 
popular with different projects 
in Famagusta. The Director of 
Dörter Construction Ltd. Nihat 

Dörter stands out with his en-
trepreneurship. Nihat Dörter 
started to sell construction ma-
terials in 2004 and following his 
military service; he went back 
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Dörter: EMU should change its 
persfpective towards Famagusta

to hardware business in 2008. 
Working in that business until 
2011, he started working as a 
building constructor in 2011. He 
left the hardware business as he 
became a building contractor. 
We interviewed Nihat Dörter at 
his office in Famagusta. Dörter, 
whose parents are bankers, cho-
se to be an entrepreneur rather 
than following the footsteps 
of his parents and first started 
with trade and then contractor 
business. As his parents were 
in banking business, they had a 
great circle; Nihat Dörter noted 
that big family and circle helped 
him in the building contractor 
business. 

He answered to our question 
as how he switched from 
hardware business to being a 
building contractor:

„We were a small hardware 
business and couldn’t get the 
desired share in the sector. Due 
to this reason, my brother and 
I made a decision and became 
officially active in the constru-
ction sector. In 2004, I started 
with repair and maintenance 
works. On one hand, hardware 
business was still active, while 
we started house repairs in the 
İskele region. With repairs and 
painting, we started to be more 
in the business. I was studying 
to be a technician in the 
university and working at the 
same time. At the same time, my 
wife was studying architecture. 
I decided to drop out university 
in 2006, complete my military 
service, begin to work and 
grow the business. That’s how 
I did. After the military service, 
together with my friend Nezih 
we opened a hardware shop. I 
was an entrepreneur. I was the 
first to introduce telescopic 
forklifts in Famagusta. Everyone 
was thinking that I was in wrong 
business and criticising me. 
However, due to that business, 
I was known in the area and 
gained an environment and 
place in the construction sector. 
I started to conduct all forklift 
works from Famagusta to İskele. 
I purchased more forklifts. I 

started offering free services to 
the customers buying materials 
from our hardware shop. I also 
provided services to the cons-
truction sector as well. I used to 
operate the forklift myself. With 
an increase in the business, I 
increased the number of fork-
lifts to four. In 2011, I believed 
that I got mature, learnt the 
business and gained a good 
network. That year, I took a loan 
and bought a land in Tuzla. I 
drew the project, but it was a 
new project that was not done 
before anywhere else with two 
floors, four flats with a terrace 
above… There was no other 
project like that before since 
the cost was high and sale price 
was low. Namely, they were not 
sold for an apartment flat. Even 
so, I did it and sold the flats at 
the project phase. This is how I 
started the contractor business. 
Now I finished five blocks of 
flats there. I even sold the sixth 
one before the construction. 
At the same period of 2005, I 
opened my office. I sold those 
blocks of flats at the project 
phase. My networks from the 
forklift business as well as 
the network of my family and 
myself were effective in the 
sales. I got to know people 
when I was in forklift business. 
I had a great circle back at that 
time… As I was the only one in 
the business, everyone knew 
me. I was operating the forklift 
in the construction of first three 
apartments. I personally worked 
at the construction site“ 

Opening an office in Fama-
gusta and starting to work in 
Famagusta opened them a 
new page in their business life. 
Dörter noted that with their bu-
siness in Famagusta, their self-
confidence increased as well as 
their volume of business.

Noted that firstly they built 
eighteen apartment flats in Sa-
karya area of Famagusta, Dörter 
stated that they completed the 
project before the estimated 
time and handed over to their 
clients.

Explaining that for the first 

arttığını ve iş hacimlerinin 
büyüdüğünü söyledi.

İlk olarak Mağusa’da Sakarya 
bölgesinde on sekiz daire 
yaptıklarını ifade eden Dörter, 

bu projeyi öngörülen zaman-
dan önce tamamladıklarını ve 
müşterilerine teslim ettiklerini 
belirtti.

İlk kez bir müteahhidin Ma-



inşaat - 201854

ğusa’da on sekiz daireyi yedi 
ayda bitirip teslim ettiğini anla-
tan Dörter, aynı dönemde yine 
Mağusa’da dokuz daireli yeni 
bir proje daha başlattıklarını 
ve onu da proje aşamasında 
sattıklarını söyledi.

Gelinen aşamada Mağusa’da 
on dört dairelik bir projeleri 
daha bulunduğunu kaydeden 
Dörter, bu arada Tuzla’daki pro-
jelerinin devam ettiğini belirtti.

Dörter, Salamis Otel karşısın-
da yakında başlayacakları iki 
yüz dairelik residence proje-
sinde çok iddialı olduklarının 
altını çizerek, bunu tatil köyü 
gibi yapacaklarını söyledi.

Kardeşi Metin Dörter ve eşi 
Begüm Dörter ile birlikte çalış-
tıklarını ve başka bir ortakları 
olmadığını anlatan Dörter, sek-
törde karşılaştıkları sorunları 
şöyle özetledi: 

“Sorunların en büyüğü Tapu 
Dairesi‘nde işlerin istenen 
hızda ilerlememesidir. 

İkinci büyük sorunumuz ise 
Belediye‘de ve Çalışma Daire-
si‘nde kontrol yapması gereken 
memur sayısının kısıtlı olma-
sından dolayı işlerin aksaması, 
gecikmesidir. 

Gecikmeler nedeni ile ‘final 
approval’ alamıyor ve koçan 
çıkarılması sürecini başla-
tamıyoruz. Binaları bitirmiş 
olmamıza, satmış olmamıza 
rağmen gecikmeler nedeni ile 
koçan aşamasına geçilemediği 
için paramızı alamıyoruz. Bu 
büyük bir sorundur. Mağusa’da 
örneğin asansör kontrolü yapıp 
onay verecek tek bir kişi var. Ve 
herkes onu beklemek zorunda. 
Bu da zaman kaybına neden 
oluyor. Forklift’i de kontrol 
eden o, vinci de… Mağusa 
aslında Kıbrıs’ın göz bebeği-
dir ama ona gereken önem 
verilememektedir. Hak ettiği 
değer verilmemektedir. Elektrik 
Kurumu da gerektiği gibi hızlı 
çalışmıyor. Orada da sorunlar 
yaşıyoruz. Orada da personel 
sorunu var. 

Döviz kurlarının artması da 
büyük bir sorun. Yerli halka 
artık daha zor ev satıyoruz. Dış 
pazarlara daha çok açılmanın 
yollarını bulmalıyız. 

Son olarak eklemek isterim ki, 
Mağusa’da aslında en büyük so-
runlarımızdan biri de DAÜ’nün 
Mağusa’ya bakış açısıdır. Bu 
değişmelidir. Siyasilerin bu ko-
nuda yapması gereken birçok 
şey vardır. Yurtlar meselesi çok 
kritik bir konudur ve siyasiler 
bu konudaki tutumlarını göz-

den geçirmek zorundadır. Halk 
şu anda uygulanan politikalar 
nedeni ile zarar görüyor.  DAÜ 
geleceği ile ilgili planlamalar 
yapılmalı, halk da üniversiteyi 
koruma ve gözetme konusunda 
daha hassas olmalıdır.“

time a contractor managed to 
finish eighteen apartment flats 
in seven months in Famagusta, 
Dörter stated that they launched 
a new project of nine apartment 
flats in Famagusta during that 
time and sold that at the project 

phase as well.
Now Dörter said that they ha-

ve a project of fourteen apart-
ment flats in Famagusta while 
their project in Tuzla continues.

Dörter underlined that they 
are very ambitious about their 
residence project of two hund-
red flats, which they will build 
it as a holiday village that they 
will launch soon opposite to 
Salamis Hotel.

Expressing that there is no 
other partner other than his 
brother Metin Dörter and wife 
Begüm Dörter, Dörter summa-
rized their problems that they 
face in the sector: 

“The biggest problem is the 
slow pace of works at the Land 
Registry Office. 

Our second biggest problem 
is the limited number of control 
staff at the Municipality and 
Labour Department, which 
delays the works. Due to such 
delays, we cannot obtain ‘the 
final approval’ and launch the 
title deed process. Although we 
finalized the buildings and sold 
them, we can’t get our money, 
as we can’t move to the title de-
ed phase. This is a big problem. 
For instance, there is only one 
person to inspect the elevators 
and approve them in Famagusta.  
And everybody should wait for 
him. This is such a waste of time. 
He inspects the forklift as well 
as crane… Famagusta actually is 
the gem of Cyprus but it doesn’t 
get the required attention. It 
doesn’t get what it deserves. 
Electricity Administration does 
not also work as fast as it should 
be. We have problems with the-
re as well since there is a lack 
of staff there too.  The increase 
in the exchange rates also is 
another big problem. We can’t 
easily sell houses to the locals 
now. We have to find ways to 
get into foreign markets. 

Lastly, I would like to indi-
cate that one of the biggest 
problems in Famagusta is the 
perspective of EMU towards 
Famagusta. That should change. 
There are a number of things 
that the politicians should do 
about that. The issue of dormi-
tories is very critical and the 
politicians should look through 
their attitudes respectively. The 
community suffers from the 
existing policies. The future of 
EMU must be planned and the 
community must be more sen-
sitive in protecting and looking 
after the university. “
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Merve Maçin: Yeşil binalar 
sağlıklı binalardır

Yeşil Binalar konusunda 
danışmanlık hizmeti veren 
Merve Maçin yeşil binaların 
sürdürülebilir binalar olduğunu 
söyledi ve “Bunlar uzun süre ya-
şayabilecek, ekonomik, çevreye 
duyarlı ve sağlıklı binalardır” 
dedi. Maçin Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
üyelerine dönük olarak düzen-
lenen seminerde yeşil binaların 
önemini anlattı. Merve Maçin, 
yeşil binalara dönük Türkiye’de 
artan bir ilgi olduğuna dikkati 
çekti ve “daha çok yeşil binanın 
daha sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir çevre anlamına geldiğine 
işaret etti. Maçin İnşaat 2018 
Dergisi’nden İrfan Gündüzler’in 
sorularını yanıtladı:

Soru: Öncelikle sizi tanıyalım. 
Siz kimsiniz ve ne yapıyorsu-
nuz?

Merve Maçin : Ben ERKE 
Sürdürülebilir Tasarım ve Danış-
manlık Eğitim Koordinatörüyüm.

Yeşil bina danışmanlığı, ürün 
sürdürülebilirliği ve kurumsal 
sürdürülebilirlilik hizmetleri 
vermekteyiz. Bugün buraya 
Kıbrıs Türk Mühendisler ve 
Mimar Odaları Birliği ve Kıbrıs 
Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 
üyelerine özel olarak yeşil bina 
leed sertifikalandırma sistemi 
eğitimi vermeye geldik. Da-
nışmanlıktan elde ettiğimiz 
tecrübeleri bu eğitimlerle 
profesyonellerle paylaşmak 
istiyoruz. Kıbrıs’ta da böyle bir 
ilginin olduğunu öğrendik ve 
böyle bir eğitim yapmaya karar 
verdik. Bu eğitimde de bizi Bo-
ardex destekledi. 

Soru: Yeşil bina nedir?
Merve Maçin: Yeşil bina, çevre 

sağlık ve ekonomik üçlüsünün 
etkisi ile tasarlanan binalardır. 
Sürdürülebilirlilik kavramına 
baktığımızda da zaten buna çok 
yakın olduğumuzu görüyoruz. 
Yeşil binalar sürdürülebilir bina-
lardır diyebiliriz. Uzun süre ya-
şayabilecek, ekonomik, çevreye 
duyarlı ve sağlıklı binalardır. 

Soru: Kıbrıs Türk İnşaat Mü-

teahhitleri Birliği ile nasıl bir iş 
birliği öngörüyorsunuz?

Merve Maçin: Biz Kıbrıs Türk 
İnşaat Müteahhitleri Birliği ile 
Kıbrıs’taki inşaat müteahhitle-
rine yeşil binayı daha iyi tanıt-
mak, projelerinin daha fazla ser-
tifikalı projeye dönüştürülmesi 
yolunda ilerlemeler sağlamak 
istiyoruz. Çünkü Türkiye’de bu 
konu belli bir seviyeye geldi, 
Kıbrıs’ta da böyle bir potansiyel 
var. Şu anda devam eden bir 
tane projemiz var. Alsancak’ta 
yer alan projenin başvurusu ya-
pıldı sertifikalandırılma süreci 
devam ediyor. Biz bu proje ile 
Kıbrıs’ta böyle bir potansiyel 
olabileceğini düşündük ve bu-
radaki kontaklarımızla bir araya 
gelmiş olduk.

Soru: Yeşil Bina tasarlanırken 
nelere dikkat edilmeli?

Merve Maçin: Türkiye’de gi-
derek artan bir proje başvurusu 
var. Bu değerlendirme sistemleri 
içerisinde belli ana başlıklar var. 
Malzemelerin üretimi sırasında 
kullanılan kaynak çok önemli, 
ham maddenin insan sağlığına 

Merve Maçin, who provides 
consultancy service regarding 
the green buildings indicated 
that the green buildings are 
sustainable buildings and said, 
“these are economic, envi-
ronment friendly and healthy 
buildings, which can stand 
up for long periods. Maçin 
expressed the importance of 
green buildings in a seminar 
organized for the members of 
Cyprus Turkish Building Con-
tractors Association and Union 
of Chambers of Turkish Cypriot 
Engineer and Architect. Merve 
Maçin emphasized the increa-
sing interest for the green bu-
ildings in Turkey and indicated 
that a high number of green 
buildings means healthier 
and sustainable environment. 
Maçin answered the questions 
of İrfan Gündüzler from İnşaat 
2018 Magazine:

Question: First of all, who are 
you and what do you do?

Merve Maçin : I work as the 
Coordinator of ERKE Sustai-
nable Design and Consultancy 

Training. We provide green 
building consultancy, product 
sustainability and corporate 
sustainability services. Today, 
we are here to give green 
building Leed certification 
system training exclusively for 
the members of Cyprus Turkish 
Building Contractors Associati-
on and Union of Chambers of 
Turkish Cypriot Engineer and 
Architect. We want to share our 
experiences generated from 
the consultancy with the pro-
fessionals via such trainings. 
We found out the existence of 
such interest in Cyprus and de-
cided to organize this training. 
Boardex supported us during 
this training. 

Question: What is a green 
building?

Merve Maçin: Green buil-
dings are designed with the 
effect of environment, health 
and economic aspects. It is vey 
similar with the sustainability 
concept. We can say that green 
buildings are sustainable buil-
dings. They are economic, en-

Merve Maçin
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Merve Maçin: Green 
buildings are healthy buildings

ve çevreye etkileri oldukça 
önemli. 

Bu konuda sertifikalandırma 
sistemlerine çok önem veriyo-
ruz. Yerel ve geri dönüştürülebi-
len malzeme kullanmaya önem 
gösteriyoruz. Böylelikle hem 
ekonomiye hem de çevreye 
katkımız olmuş oluyor.

10 yıldır devam eden 
tecrübemizle müşterilerimizi 
bilgilendirmeye çalışıyoruz. 
100’ün üzerinde devam eden 
projemizde bu bahsettiğimiz 
özelliklerin hepsini danışman-
larımıza uyguluyoruz.

Ali Kanver: Yeşil binaları 
destekliyoruz

Bu arada Dalsan Alçı A.Ş 
Teknik Pazarlama Yönetici Ali 
Kanver ile de konuştuk. Kanver 
İnşaat 2018 Dergisi’ne şu açık-
lamada bulundu:

Biz Dalsan Alçı olarak uzun 
süreden beri hem çevresel 
ürün beyanını almış hem de 
ürünleri içerisinde de çevresel 
ürün beyanında bulunmuş 
hem de ürünleri iç mekân hava 
kalitesine bir zarar vermediğini 
gösteren green card sertifika-

larına sahip bir üretici firma 
olarak yeşil binalarla ilgili kri-
terleri belirleyen ve danışman 
olan ERKE’nin yapmış olduğu 
bu tür eğitimleri kendi kriterle-
rimize uyuştuğu için ve çevreci 
bir firma olmamızdan dolayı da 
bu tür organizasyonlara destek 
verip sponsor oluyoruz.

Bizim de üretmiş olduğumuz 
boardex dediğimiz ürünle açık-
çası daha enerji tasarruflu yapı-
lar tasarlayabilmek mümkün.

Önemli olan yeşil binalar 
tasarlarken kullanılacak malze-
melerinde çok önemi var yapı 
malzemelerinin buna destek 
vermesi gerekiyor. malze-
melerin üretim aşamasından 
kullanıldığı noktaya kadar yeşil 
binaları desteklemesi gerekiyor. 
Firma olarak biz ürettiğimiz tüm 
ürünlerde buna önem gösteri-
yoruz. 

Kıbrıs yetkili bayimiz Neci-
poğlu sayesinde, tüm yeşil bi-
nalara yönelik projelerde puan 
kazandırabilecek bu ürünleri 
Kıbrıs’a ulaştırabiliyoruz. 

İletişim: merve@erketasarim.
com | alikanver@dalsan.com.tr

vironment friendly and healthy 
buildings that can stand up for 
long periods. 

Question: What kind of coo-
peration do you foresee with 
the Cyprus Turkish Building 
Contractors Association?

Merve Maçin: We, together 
with the Cyprus Turkish Buil-
ding Contractors Association, 
want to promote green building 
more and improve the transfor-
mation of their projects into 
more certified projects since 
this issue is at certain level in 
Turkey and there is a potential 
in Cyprus. Right now, we have 
a project. We submitted an 
application for the project in 
Alsancak and its certification 
process is still ongoing. With 
this project, we considered 
such potential in Cyprus and 
we have met with our contacts 
here.

Question: What should be 
taken into consideration in the 
Green Building design?

Merve Maçin: There is an 

increasing number of projects 
in Turkey. There are main ben-
chmarks within the evaluation 
systems. The source used in 
the material production and 
the impact of raw material on 
the human health and environ-
ment are both important. 

We believe that the certifi-
cation systems are vital. We 
aim to use local and recyclable 
materials so that we have a 
contribution on economy and 
environment.

We try to inform our custo-
mers with a decade experience. 
With more than 100 projects, 
we apply all the mentioned 
features on our consultants.

Ali Kanver: We support green 
buildings

We also talked with the 
Technical Marketing Manager 
of Dalsan Alçı A.Ş, Ali Kanver. 
Kanver talked to İnşaat 2018 
Magazine:

For a long time now, we, as 
Dalsan Alçı, support and spon-
sor such trainings organized 
by ERKE, which determines 
criteria for green buildings 
and provides consultancy as 
a manufacturing company 
with green card certificates 
indicating that they obtained 
environmental product dec-
laration, made environmental 
product declaration and that 
their products do not spoil 
the indoor air quality, as they 
comply with our criteria and 
that we are an environmental-
friendly building. 

With our product called bo-
ardex, it is possible to design 
energy saving buildings.

The most important thing in 
the green building design is that 
the building materials should 
complement such designs. 
Starting from the production 
to using, the materials must 
support the green buildings. As 
our firm, we give importance to 
this for all products. 

We are able to bring these 
products that would bring 
points in all green building pro-
jects through our authorized 
dealer in Cyprus, Necipoğlu. 

Ali Kanver



inşaat - 201858



inşaat - 2018 59



inşaat - 201860

Duayen mühendis ve müteahhit 
Efruz Sami Müdüroğlu 
son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği’nin kurucu üyelerin-
den olan, birçok önemli projeyi 
hayata geçiren ve 12 Temmuz 
2017 tarihinde, 85 yaşında, ha-
yata gözlerini yuman müteahhit 
ve inşaat mühendisi Efruz Sami 
Müdüroğlu toprağa verildi. 
Cenaze töreninden önce Müdü-
roğlu için KTMMOB Binasında 
anma töreni yapıldı.

14 Temmuz 2017 tarihinde 
toprağa verilen müteahhit ve 
mühendis Efruz Sami Müdü-
roğlu için KTMMOB Binasında 
düzenlenen anma törenine 
Müdüroğlu’nun ailesi ve seven-
lerinin yanı sıra Eski Başbakan 
ve Yüksek Mimar Hakkı Atun, 
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, 
KTMMOB Başkanı Ahmet Hüda-
oğlu ile çok sayıda mühendis, 
mimar ve müteahhit katıldı.

ATUN: “YARATICI VE 
ÖNCÜ BİRİSİYDİ”

Bir dakikalık saygı duruşu ile 
başlayan törende ilk konuşmayı 
Eski Başbakan ve Yüksek Mimar 
Hakkı Atun yaptı. “Sektörün ya-
ratılmasında öncülük yapan bir 
ismi uğurlamak üzereyiz” diyen 
Atun, Müdüroğlu’nun yaratıcı ve 
öncü bir kişiliğe sahip olduğunu 
belirtti. Müdüroğlu’nun ailesine 
başsağlığı dileklerini ileten 
Atun, Müdüroğlu’nun özgeçmişi 
ve imza attığı projelerle ilgili de 
bilgi verdi.

GÜRCAFER: 
“EFSANE BİR İSİMDİ”

Hakkı Atun’un ardından söz 
alan KTİMB Başkanı Cafer Gür-
cafer, Müdüroğlu’nun müteah-
hitlik mesleği ile özdeşleşmiş, 
sembol haline gelmiş bir kişi 
olduğunu vurguladı.

Gürcafer, “1990’lı yıllarda 
sektöre girdiğimde, Efruz Sami 
Müdüroğlu adını bir efsane 
şeklinde işitmiştim. Bizlere 
nasihatlar verir, tavsiyelerde 
bulunurdu. Böyle bir değeri 
anlatmakla bitiremeyiz. Adını, 
ona yakışacak şekilde yaşatmak 

bizim görevimizdir” ifadelerini 
kullandı.

HÜDAOĞLU: “ÖNGÖRÜLERİ 
OLAN BİR ABİMİZDİ”

KTMMOB Başkanı Ahmet 
Hüdaoğlu da Efruz Sami Mü-
düroğlu’nun sektörde efsane 
haline gelmiş bir isim olduğunu 
belirterek, “İnanılmaz öngörü-
leri olan bir abimizdi. Hedefi-
miz, onun yaptıklarının bizlere 
rehber olmasını sağlamaktır” 
dedi.

Anma töreninin ardından 
Efruz Sami Müdüroğlu’nun 
cenazesi, Lefkoşa İsmail Safa 
Camii’nde kılınan öğle nama-
zından sonra toprağa verildi.

EFRUZ SAMİ 
MÜDÜROĞLU KİMDİR?

1932 yılında Lefkoşa’da 
doğan Müdüroğlu, Baf ilçesinin 

One of the founding mem-
bers of Cyprus Turkish Building 
Contractors Association, owner 
of many important projects, 
contractor and civil engineer 
Efruz Sami Müdüroğlu was 
laid to rest on 12th July 2017 
upon his pass away on his age 
of 85. Prior to the funeral, a 
memorial service was organized 
at KTMMOB (Union of Chambers 
of Cyprus Turkish Engineers and 
Architects).

Former Prime Minister and 
Master Architect Hakkı Atun, 
Chairman of CTBCA Cafer 
Gürcafer, Chairman of KTMMOB 
Ahmet Hüdaoğlu and many 
other engineers, architects and 
contractors attended to the 
memorial service for Müdüroğlu 
laid to rest on 14th July 2017 
at the KTMMOB in addition to 
Müdüroğlu’s family and his 

loved ones.

ATUN: “HE WAS CREATIVE AND 
PIONEER”

The ceremony started with 
a moment of silence and then 
Former Prime Minister and Mas-
ter Architect Hakkı Atun made 
the first speech. Atun noted, 
“We are about to say farewell to 
one of the pioneers of sector”, 
and indicated that Müdüroğlu 
was a creative and had a pio-
neer character. Referring his 
condolences to the family of 
Müdüroğlu, Atun gave informa-
tion about the background story 
and projects of him.

GÜRCAFER: 
“A LEGENDARY PERSON”

After Hakkı Atun, the Chairman 
of CTBCA Cafer Gürcafer emp-
hasized that Müdüroğlu was a 
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Doyen engineer and contractor 
Efruz Sami Müdüroğlu 

bid to farewell

Amarget köyünden Zübeyde 
Hanımla, Pidargu köyünden 
Ahmet Sami’nin ikinci evladıdır. 

Müdüroğlu, ilkokulu Or-
taköy’de okuduktan sonra 
1948’de Lefkoşa İslam 
Lisesi’nden mezun olur ve 16 
yaşında İstanbul Teknik Üni-
versitesi’ne kabul olunur. 1953 
yılında, henüz 21 yaşında iken, 
Yüksek İnşaat Mühendisi olarak 
meslek icra etmeye başlar. 
Türkiye’nin Tekirdağ şehrinde 
ve Almanya’nın Münih şehrinde 
KUNZ firmasında staj görerek 
Almancasını da geliştiren Mü-
düroğlu, Berlin Üniversitesinde 
doktora yapmayı hedefliyordu. 
Diğer taraftan, Lefkoşa’nın 
Çetinkaya Spor Kulübü Mağusa 
Kapısında Stadyum yaptırmak 
için babasıyla konuşup anlaş-
mıştı. Bu projenin mimarisini 
Ahmet Sami, mühendislik 

ve yapı işlerini ise kendisi yapa-
caktı. Bu nedenle babası Ahmet 
Sami, kendisinden Almanya’dan 
Kıbrıs’a dönmesini ve doktorayı 
sonra yapmasını istedi. Bunun 
üzerine Müdüroğlu, 1955 yılın-
da Kıbrıs’a döndü ancak Çetin-
kaya projesinden de vazgeçti.

Müdüroğlu, Kıbrıs’ta kalmaya 
karar verdi ve arkadaşı Emel 
Erkan ile “Müderk” ismi altında 
bir şirket kurarak, Arap Ahmet 
Mahallesi’nde ofis açtı. Ancak 
bu ortaklık uzun sürmez ve Mü-
düroğlu, gündüzleri Rumlara ait 
bir müteahhit frmada, akşamları 
ise kendi ofisinde çalıştı.

Müdüroğlu, İngiliz Koloni 
Yönetimi’nin ihaleye çıkardığı 
Mağusa Namık Kemal Lisesi 
inşaatını aldı. Bu arada mimar 
Ahmet Behaeddin’in yaptığı 
projelerin mühendislik dizay-
nını da yapıyordu. İlk yaptığı 

symbolic person identified with 
the contracting business.

Gürcafer said, “When I 
entered the sector in 1990s, I 
heard the name of Efruz Sami 
Müdüroğlu as a legend. He was 
giving us recommendations and 
advices. There are not enough 
words to describe him. It is our 
duty to honour his name”.

HÜDAOĞLU: “HE WAS A 
VISIONARY OLDER BROTHER”

The Chairman of KTMMOB 
Ahmet Hüdaoğlu indicated that 
Efruz Sami Müdüroğlu was a le-
gend in the sector and said, “He 
was unbelievable visionary. Our 
objective is to make his works 
as a guidance for us”.

After the memorial service, 
Efruz Sami Müdüroğlu was 
buried after the noon prayer at 
Nicosia İsmail Safa Mosque.

WHO IS EFRUZ 
SAMİ MÜDÜROĞLU?

Müdüroğlu was born in the 
year of 1932 in Nicosia as the 
second child of Zübeyde from 
Amarget village and Ahmet 
Sami from Pidargu village. 

Müdüroğlu continued his 
primary school education in Or-
taköy, graduated from Nicosia 
Islam High School in 1948 and 
accepted to the İstanbul Tech-
nical University at the age of 
16. In 1953, he started to work 
as civil engineer m.sc when he 
was only 21. Müdüroğlu, who 
completed his internship in Te-
kirdağ, Turkey and the company 
of KUNZ located in Munich, 
Germany, improved his German 
language and aimed to start his 
doctorate degree in the Uni-
versity of Berlin. On the other 
hand, he agreed with his father 
to build a stadium at the Fama-
gusta Gate of Nicosia Çetinkaya 
Sports Club. The architecture of 
this project was supposed to be 
done by Ahmet Sami, while he 
would perform the engineering 
and construction works. Hence, 
his father, Ahmet Sami asked 
him to return Cyprus and do 
his doctorate degree later. Then 
Müdüroğlu returned to Cyprus 
in 1955 but put away his Çetin-
kaya project.

Müdüroğlu decided to stay in 
Cyprus, established a company 
called “Müderk” with his friend 
Emel Erkan and opened an offi-
ce at the Arap Ahmet neighbour-
hood. However, this partnership 
didn’t last long and Müdüroğlu 
worked in a company owned by 
Greek Cypriots during the day 
and at his office at nights.

Müdüroğlu won the tender 
opened by the British Colonial 
Administration for the Famagus-
ta Namık Kemal High School. At 
the same time, he was making 
the engineering design of the 
projects by the architect Ahmet 
Behaeddin. One of his first 
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inşaat işlerinden biri, İngiliz 
mimar Alister MacDonald’ın 
tasarladığı Lefkoşa Türk Erkek 
Lisesi binasıdır.

Lefkoşa’nın Kuru Çeşme 
mahallesinde Mimar Ahmet 
Behaeddin’in tasarladığı Evkaf 
Apartmanları’nın mühendislik/
kontrol işleri, Lurucina (Akıncı-
lar) Ortaokul dizayn ve inşaatı, 
Lefkoşa Saray Otel inşaatı ve 
Girne Kapısı’nda bulunan Kız 
Lisesi ilk ve önemli işlerinden 
bazılarıdır.

Efruz Müdüroğlu, bu arada, 
sadece Türk halkının inşaat po-
tansiyeliyle yetinmeyip, Koloni 
Hükümeti’nin İngiliz üslerin-
deki projeleriyle de ilgilendi. 
Dikelya’da elektrik santralinin 
genişletilmesi ve denizden 
soğutuculara su çekme (Power 
Station iExtension and Coo-
ling in Take), su depoları, yol, 
boru hattı, “slipway” ve çeşitli 
bina inşaatları gerçekleştirdi. 
İngiliz askerinin projelerine, 
ihalelerine katılma hakkı olan 
müteahhitler listesinde J&P ve 
Cybarco gibi Rum şirketlerin 
arasına girdi.

1963 yılında, Limasol’da yeni 
kurulacak MONİ Elektrik Santra-
lı Projesi’nin

uluslararası ihalesini kazandı-
ğında, zamanın Kıbrıs Cumhur-
başkanı Başpiskopos Makari-
os’un projeyi bir Kıbrıslı Türk’ün 
almasına karşı çıkmasına 
dırendi. Ancak toplumlararası 
çarpışmalarda bölgede yaptığı 
şantiye hazırlıklarını yitirdi ve 
projeyi J&P ile Karandoki aldı.

Bu arada inşaatı sürünceme-
de kalan ve Kıbrıs Türkü’nün 
acil ihtiyacı Burhan Nalbantoğlu 
Hastahanesi inşaatını tamamla-

dı. Kumsal bölgesinde arkadaşı 
mimar Ahmet Behaeddin’in 
tasarladığı sıra villalar ve İngiliz 
Elçiliği yanındaki sıra evler 
projelerini inşa etti.

Geniş ve yüksek ufuk sahibi 
olan Müdüroğlu, 1970’lerin 
başında Libya’daki inşaat 
potansiyelinden yararlanmayı 
tasarlayıp yerel şartlar hak-
kında bilinçlenme amacıyla 
Tobruk şehrinde küçük bir 
kadastro projesiyle ve 17 kişilik 
bir ekiple işe koyuldu. 1974 
yılının sonlarına doğru Bengazi 
şehrinin yağmur sularını arıtma 
kanalizasyon projesi ihalesine 
katılır ve 4’ünden 3’ünü kazanır. 
56 Milyon Dolarlık, yeraltı 2 
metreye 2.5 metre betonarme 
tünellerden oluşan bu inşaatta 
binlerce Kıbrıslı ve Türkiyeli 
işçi ve onlarca Kıbrıslı Türk mü-
hendis çalışmıştır. Efruz Müdü-
roğlu, bu projeyi İngiliz kontrol 
mühendislerinin nezaretinde 
zamanından önce başarıyla 
teslim etmiştir.

Müdüroğlu, Sovyetlerin açıl-
masıyla, oğlu Eran Müdüroğlu 
ile Rusya’ya gidip Sibirya’nın 
ormanlık bölgesinde kereste 
ticareti ile uğraştı. 1995 yılında 
ise Azerbaycan’ın merkezi Bakü 
şehrine yerleşti. Burada bazı or-
ta büyüklükte bina restorasyonu 
ve ek inşaatlar yaptıktan sonra, 
Sovyetler döneminde bölgeye 
hizmet etmiş ancak yıllarca atıl 
kalmış merkezi un değirmenle-
rinin ön fasadını korumak için 
bu “Köhne Değirmen”i restore 
etmek ve oturduğu arazinin 
inkişafını yapmak üzere devlet 
makamları ile anlaştı. Yaptığı 
bu iş, bu gün Bakü şehrinin en 
gözde iş merkezidir.

construction works was the Ni-
cosia Turkish Boys High School 
designed by British architect 
Alister MacDonald.

Engineering/control works 
of Evkaf apartments designed 
by Architect Ahmet Behaeddin 
located in Kuru çeşme neigh-
bourhood of Nicosia, Lurucina 
(Akıncılar) Secondary School 
design and construction, cons-
truction Nicosia Saray Hotel and 
the Girls High School located at 
the Kyrenia Gate are some of his 
first and most important works.

Efruz Müdüroğlu did not settle 
with the construction potential 
of Turkish community only and 
also dealt with the projects of 
Colonial Administration at the 
British bases. He realized the 
construction of power station 
extension and cooling intake in 
Dikelya, water tanks, road, pi-
peline, slipway and some other 
buildings. He was among the 
Greek Cypriot companies such 
as J&P and Cybarco, who had 
the right to attend the projects 
and tenders of British army.

In 1963, when he was awar-
ded the international tender of 
MONİ Power Station that would 
be established in Limassol, he 
resisted to the objections of 
Archbishop Makarios as he was 
against the fact that a Turkish 
Cypriot won the tender. Howe-
ver, the construction site lost its 
preparations during the inter-
communal conflicts and J&P 
and Karandoki got the project.

At that time, he finalized the 
construction of Burhan Nalban-
toğlu State Hospital, which was 
pending, yet an urgent need 
of Turkish Cypriots. He then 

constructed the villas located 
in Kumsal, which were designed 
by his friend architect Ahmet 
Behaeddin and row of houses 
next to the British Embassy.

In the early 1970s, Müdüroğlu 
with a wide and high vision 
wanted to use the potential in 
Libya and started to work in the 
city of Tobruk to learn about the 
local conditions with his small 
cadastre project and a team of 
17 people. In the end of 1974, 
he attended the tender for 
storm water treatment sewera-
ge project in Benghazi and won 
3 out of 4. Thousands of Cypriot 
and Turkish workers and tens of 
Turkish Cypriot engineers had 
worked at this construction of 
2x2.5 metre reinforced concrete 
tunnels, which had a value of 56 
million dollars. Efruz Müdüroğlu 
managed to complete this pro-
ject before its deadline under 
the control of British control 
engineers.

With the disintegration of 
Soviets, Müdüroğlu together 
with his son Eran Müdüroğlu 
went to Russia and worked in 
timber business in the forestry 
region of Siberia. In 1995, he 
moved to the Baku, the capital 
of Azerbaijan. After working on 
the restoration of some middle-
size building and other exten-
sion works, he agreed with the 
state authorities to restore the 
“Fusty Mills” for protecting the 
front façade of flour mills that 
served during the Soviet Union 
but then remained idle, and to 
perform the development of 
land that he lived on. This work 
of him is now the most popular 
business centre of Baku.
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Günay Çerkez: Karpaz Gate 
Marina’da ilkleri gerçekleştirdik

Korman Construction Limited 
Direktörü Günay Çerkez, Karpaz 
Gate Marina projesinin Kuzey 
Kıbrıs’ta gerçekleştirilen büyük 
ve önemli projelerden biri ol-
duğunu belirterek, “Burada biz 
bir ilki gerçekleştirdik. Dünya 
standartlarında bir Marina inşa 
ettik” dedi.

Günay Çerkez Marina’nın 
yapım aşamasında birçok zor-
lukla karşılaşmalarına rağmen 
gerilemediklerini ve projeyi 
başarı ile tamamladıklarını anla-
tarak, denizde inşaat yapmanın 
karadakinden çok daha zor 
olduğunu belirtti.

Günay Çerkez ile Karpaz Gate 
Marina’yı konuştuk. 

Soru: Karpaz Gate Marina 
ülke için önemli bir proje oldu. 
Bu projenin hayata geçirilmesi 
aşamasında siz müteahhit ola-
rak rol aldınız Marina ile ilgili 
ne söyleceksiniz?

Günay Çerkez: Öncelikle böy-
le bir vizyonu KKTC’ye taşıyan 
ve tüm Rum baskı, tehdit ve 
rüşvetine rağmen Karpaz Gate 
Marina’nın KKTC’de yapılmasına 
olanak sağlayan İngiliz yatırımcı 
David Lewis’i rahmetle anmak 
ve danışmanı Liza Singer’e 
teşekkür etmek isterim.

Karpaz Gate Marina, KK-
TC’de yapılan ilk uluslararası 
marinadır. Suudi Arabistan’da 
şahsen askeri bir liman pro-
jesinde tecrübem olmuştu 
ancak Korman olarak bizim 
için de Karpaz Marina bir ilk 
oldu. Kara yapıları ile mukayese 
ettiğinizde çok değişik faktörleri 
dikkate almak gerekir. Uyulması 
gereken birçok uluslararası 
kural ve standartlar var. Bunların 
uygulamasında her ne kadar da 
KKTC Limanlar Dairesi sorumlu 
olsa da KKTC’nin tanınmamış 
olmasından dolayı Türkiye 
Ulaştırma Bakanlığı Altyapılar 
Dairesi tarafından denetlendi. 
Sonuçta tamamen uluslararası 
standartlarda bir Marina ve ilgili 
tesisler inşa edildi.

Soru: Nasıl bir proje idi, zor-
luklar yaşadınız mı?

Güney Çerkez: Bu proje KK-

TC’de bir ilktir.Tasarımı Türkiyeli 
bir uzman şirket tarafından ya-
pıldı.  İnşaat aşamasında birçok  
“ilkleri” bu projede yaptık. 
Mesela dalga kıranın yapılacağı 
deniz zeminin kaya olması ve di-
namitle patlatılması, 30x10x6m 
çaplarındaki “keson” dediğimiz 
beton yapıların “yüzer havuz”da 
inşa edilip sonra yüzer havuzun 
römorkörle kesonun batırıla-
cağı yere çekilip yüzer havuzla 
batırılması. Dalga enerjisini 
absorbe etmek için kullanılan 
ve “antifer küpleri” diye bilinen 
beton yapıların belli açılarla 
dalgakıran önüne yerleştiril-
mesi, teknelerin karaya çekilip 
bakım yapılan ve“dry dock” diye 
bilinen yerin ve 350 ton tekne 
kaldırma kapasitesi olan mobil 
vinçin yerleştirilmesi, teknelerin 
bağlandığı “pontunların” monte 

Director of Korman Constru-
ction Limited Günay Çerkez 
noted that the project of Karpaz 
Gate Marina is one of the great 
and important projects in the 
North Cyprus and said, “We’ve 
achieved a breakthrough here 
and constructed a world class 
marina”. Günay Çerkez expres-
sed that regardless of various 
challenges during the construc-
tion Marina, they didn’t fall back 
and successfully completed 
the project and noted that a 
construction on the sea is more 
difficult than on the ground.

We have talked with Günay 
Çerkez about Karpaz Gate Ma-
rina 

Soru: Karpaz Gate Marina 
has become such an important 
project for the country. You 

were the contractor during the 
realization of this project. What 
would you like to say about the 
Marina?

Günay Çerkez: First of all, I 
would like to memorialize and 
thank British investor David 
Lewis in grace, who brought su-
ch vision to the TRNC and allow 
to have Karpaz Gate Marina in 
TRNC, and his consultant Liza 
Singer regardless all pressure, 
threat and bribe of Greek Cypri-
ots.

Karpaz Gate Marina is the first 
international marina in TRNC. 
I had a personal experience of 
military port in Saudi Arabia but 
for us, Korman, Karpaz Marina 
is a first. When compared with 
the buildings on land, many 
different factors must be taken 
into consideration. There are 
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Çerkez: Achieved a breakthrough 
with Karpaz Gate Marina

edilmesi gibi faliyetlerin “ilkler” 
olduğu için önemli olduğunu 
düşünüyorum.      

Soru: Böylesine büyük bir 
projeyi hayata geçirirken sizde 
en çok iz bırakan olaylar neler 
oldu?

Günay Çerkez: Birçok olaylar 
iz bıraktı ancak bende en önem-
li iz denizin gücünü birebir 
yaşamak oldu. 

Deniz gücü inanılmaz bir güç-
tür. Bir çok fırtınalı gecelerde 
dev dalgaların, bağlı bulunan 
yüzer vinç ve buna benzer deniz 
araçlarının iplerini nasıl kopar-
dığını gördüğünüzde denizde 
gizlenen enerjinin boyutunu 
anlarsınız. Bazı ülkelerde bu 
enerjinin elektrik enerjisine dö-
nüştürülmesi için araştırmalar 
yapılmaktadır.

Bir diğer iz bırakan konu da, 
bilhassa ilk olan projelerde 
yaşanan inanılmaz bürokratik 
engellerdi. Benzer engeller 
bir ilk olan Korineum Golf 
projesinin gerçekleşmesinde de 
yaşanmıştı. Küçük bir ülkeyiz, 
adayız ancak turizme yönelik 
olsa dahi, hiç de yatırım odaklı 
değiliz.

Soru: Böylesi projelerde en 
çok nelere dikkat edilmeli?

Günay Çerkez: Böyle proje-
lerde muhakkak tecrübeli ve 
profesyonel ekiplerle/şirketler-
le çalışmak şarttır. Ayrıca doğru 
deniz ve kara araç/gereçlerin 
kullanımı şarttır. Profesyonel 
dalgıçlar kullanarak,  standartla-
ra ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) 
kurallarına göre iş yapmak çok 
büyük önem arzeder.

many international rules and 
standards. Although TRNC Ports 
Department is responsible for 
the implementation of such 
rules and standards, the Turkish 
Ministry of Transport, Depart-
ment of Infrastructures, condu-
cted the inspections, as TRNC is 
not recognised. Consequently, a 
Marina at the international stan-
dards and the related facilities 
were constructed. 

Question: How did the project 
go, have you experienced any 
difficulties?

Güney Çerkez: This project is 
the first in TRNC. A professional 
company in Turkey performed 
the design. During the cons-
truction phase, we have done 
many “firsts” in these projects; 
for instance, the sea ground for 

the construction of breakwater 
to be rock and to dynamite; the 
building of concrete units in the 
diameter of 30x10x6m called 
“caisson” in “floating docks” 
and then the floating dock to 
be pulled the place where the 
caisson will be immersed with 
the floating dock. I believe that 
the activities such as placing 
the concrete building units used 
to absorb the wave energy and 
known as “antifer cubes” in 
front of breakwater with specific 
angles, instalment of location 
known as “dry dock” for the 
maintenance of vessels and the 
mobile crane, which has the ca-
pacity to lift 350 tonnes vessels, 
the erection of pantoons where 
the vessels are tied.      

Question: What were the most 
important memories during the 
realization of such project?

Günay Çerkez: Many events 
left a trace on me but the most 
significant one is to experience 
the power of sea. The power of 
sea is unbelievable. When you 
watch how the giant waves snat-
ched the ropes of flooding crane 
and similar marine vessels, you 
would understand the level of 
secret energy hidden in the sea. 
Many countries conduct rese-
archers to convert this energy 
into electricity energy. Another 
memorable subject was the 
significant level of bureaucratic 
restrictions. We had the same 
experience with the Korineum 
Golf project, which was again a 
first. We are a small country and 
island, yet we are not invest-
ment oriented even for tourism.

Question: What should be 
taken into consideration in such 
projects?

Günay Çerkez: Working with 
experienced and professional 
teams/companies in such pro-
jects is essential. Additionally, 
proper sea and land vehicle/
equipment must be used. The 
use of professional divers and 
working in accordance with the 
standards and OHS (Occupatio-
nal Health and Safety) is crucial.
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KKTC’DE BİR İLK!
İnşaat Ve Gayrimenkul Sektörü 
Gelişim Stratejisi Hazırlandı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği tarafından başlatılan 
ve The Management Centre’den 
hizmet alınarak yürütülen kap-
samlı çalışmalar neticesinde, 
“sürdürülebilir kalkınma” ve 
“ekonomik büyüme”ye katkı 
koyan, kalite standartlarına 
uygun bina ve konut arzı sağ-
layan bir inşaat ve gayrimenkul 
sektörünün oluşabilmesi için 
ihtiyaç duyulan yol haritasını 
ortaya koyan İnşaat ve Gayri-
menkul Sektörü Gelişim Strate-
jisi hazırlandı.

İnşaat ve Gayrimenkul 
sektörünün doğru ekonomik 
vizyon, kalkınma politikaları, 
fiziki planların oluşturulması 
ve bunların doğru uygulanması 
ile lokomotif sektörlerimiz 
olan turizm ve yükseköğretim 
başta olmak üzere tüm diğer 
ekonomik sektörleri harekete 
geçirebilecek potansiyele 
sahip olduğunun bilinci ile 
hazırlanan stratejinin devlet 
politikası olarak kabul edilmesi 
için çalışmalar yapılacak.

Ana teması “Planlı Gelişen 
Sağlıklı Kentler, Sürdürülebilir 
Ekonomik Büyüme” olan İnşaat 
ve Gayrimenkul Gelişim Stra-
tejisi hazırlanırken sürdürülen 
çalışmalar kapsamında, ilk 
aşamada “Birincil ve İkincil 
Kaynak Taraması”, “Yapılandırıl-
mış Mülakatlar” ve “Odak Grup 
Toplantıları” yapılarak veriler 
toplandı.

Çalışmaların ikinci aşamasın-
da, 20 Nisan 2017 ve 24 Nisan 
2017 tarihlerinde “Strateji 
Oluşturma Çalıştayı” yapıldı.

Üçüncü aşamada ise, The 
Management Centre uzmanları 
tarafından çalıştay çıktıları 
analiz edilerek raporlandı ve 
strateji metni ortaya çıktı.

STRATEJİ’NİN TANITIMI YAPILDI
Ülkede bir ilk niteliğinde olan 

İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 
Gelişim Stratejisi, 28 Temmuz 
2017 tarihinde Merit Otel’de 
düzenlenen görkemli bir etkin-

likle tanıtıldı.
Etkinliğe, Cumhurbaşkanı 

Mustafa Akıncı, Yüksek Mah-
keme Başkanı Narin Ferdi 
Şefik, 3.Cumhurbaşkanı Derviş 
Eroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin 
Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı 
Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Faiz 
Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ersan Saner, 
bazı milletvekilleri, siyasi parti 
temsilcileri ve diğer yetkilileri, 
KTTO Başkanı Fikti Toros ve 
oda yetkilileri, Sivil Toplum 
Kuruluşları yetkilileri ile inşaat 
sektöründen birçok temsilci 
katıldı.

GÜRCAFER: “İYİ BİR EKONOMİK 
YAPI ANCAK GELECEĞİ PLAN-
LAYARAK ELDE EDİLEBİLİR”

Etkinliğin başında bir konuş-
ma yapan Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği Başkanı 

Upon the comprehensive ac-
tivities initiated by the Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association and executed by 
outsourcing from the Manage-
ment Centre, The Construction 
and Real Estate Sector Deve-
lopment Strategy that delivers 
the road map required for the 
formation of a construction 
sector contributing “sustainable 
development” and “economic 
growth” and providing building 
and housing in compliance 
with the quality standards is 
prepared.

Activities will be undertaken 
to make the strategy prepared 
with the awareness that cons-
truction sector has the potential 
for the appropriate economic 
vision, development policies, 
physical plans, and for the mo-
bilisation of all other economic 

sectors particularly tourism 
and higher education, which 
are both locomotive sector as a 
government policy.

Within the scope of activities 
conducted during the prepara-
tion of Construction and Real 
Estate Development Policy with 
the main theme of “Healthy 
Cities Developed with Plan, 
Sustainable Economic Growth”, 
at first “Primary and Secondary 
Resource Scanning”, “Structured 
Interviews” and “Focus Group 
Meetings” were conducted and 
data were collected.

In the second phase of the 
works, a “Strategy Building 
Workshop” was held on the 
20th April 2017 and 24th April 
2017.

In the third phase, the works-
hop outputs were analysed and 
reported by The Management 
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A FIRST IN THE TRNC!
Construction and Real Estate 
Sector Development Strategy 

Cafer Gürcafer, iyi bir ekonomi-
nin ancak geleceği planlayarak 
elde edilebileceğini kaydetti.

Sürdürülebilir bir ekonomik 
yapıya ulaşmanın önemine 
işaret eden Gürcafer, bunun 
diğer ülkelerle ilişki kurabilmek 
açısından da gerekli olduğunu 
anlattı.

Kendi ayakları üzerinde duran 
bir ekonomik yapı için planla-
manın oldukça önemli olduğu-
nu vurgulayan ve stratejiyi bu 
amaçla hazırladıklarını anlatan 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri 
Birliği Başkanı Gürcafer, bunun 
diğer sektörlere de örnek olma-
sını diledi.

AKINCI: “YILLAR ÖNCE GÜNDE-
ME ALINMIŞ OLMALIYDI”

Konuşmasında planlamanın 
önemine işaret eden Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı, bu 

konunun yıllar önce gündeme 
alınmış olması gerektiğini ifade 
etti.

İmar Planı kavramının daha 
önce gündeme geldiğine, ke-
disinin de belediye başkanlığı 
yaptığı dönemde Lefkoşa’nın 
her iki yakasını kapsayan bir 
planlama çalışması yapıldığını 
anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, 
1984’te hazırlanan bu planın 
ancak kendisi 2001 yılında 
bakan olunca hayata geçtiğini 
belirtti.

“En kötü plan bile plansızlık-
tan iyidir” diyen Akıncı, bu bağ-
lamda “İnşaat ve Gayrimenkul 
Sektörü Gelişim Stratejisi”nin 
önemli olduğunu vurguladı.

VİZYON ORTAYA KONDU
Hazırlanan strateji raporunun 

sunumu Management Centre 
Proje Koordinatörü İzge Arısal 

Centre experts and then the 
strategy text was developed. 

THE STRATEGY 
WAS PROMOTED

Construction and Real Estate 
Sector Development Strategy, 
which is a first in the country, 
was introduced with a magni-
ficent event held on 28th July 
2017 at Merit Hotel.

President Mustafa Akıncı, 
President of the Supreme Court 
Narin Ferdi Şefik, 3rd President 
Derviş Eroğlu, Minister of 
Foreign Affairs Tahsin Ertugru-
loglu, Minister of Interior Kutlu 
Evren, Minister of Health Faiz 
Sucuoğlu, Minister of Labour 
and Social Security Ersan Saner, 
some members of parliament, 
political party representatives 
and other officials, Chairman of 
TCCC Fikri Toros and chamber 

officials, representatives from 
Civil Society Organizations and 
a number of representatives 
from the construction sector.

GÜRCAFER: “A GOOD ECONO-
MIC STRUCTURE CAN ONLY BE 
OBTAINED BY PLANNING THE 
FUTURE”

Cafer Gurcafer, Chairman of 
the Cyprus Turkish Building 
Contractors Association, made 
a speech in the beginning of 
event and noted that a good 
economy could only be achie-
ved by planning the future. 

Pointing out the importance 
of achieving a sustainable eco-
nomic structure, Gürcafer said 
that this is necessary in order 
to establish relations with other 
countries.

Emphasizing that planning 
is crucial for an independent 
economic structure and expla-
ining that they have prepared 
the strategy for this purpose, 
Gurcafer hoped that this would 
be an example for other sectors.

AKINCI: “THIS MUST HAVE BEEN 
ON THE AGENDA YEARS AGO”

Pointing out the importance 
of planning in his speech, Presi-
dent Mustafa Akıncı stated that 
this issue must have been on 
the agenda ages ago. 

Akıncı explained that the con-
cept of the Development Plan 
was already been discussed and 
that a planning study covering 
both sides of Nicosia was carri-
ed out at the time when he was 
the mayor, and he noted that 
this plan, which was prepared 
in 1984, only adopted in 2001 
when he became the minister. 

“The worst plan is even 
better than no plan”, Akıncı 
emphasized the importance of 
“Construction and Real Estate 
Sector Development Strategy” 
in this context.

VISION REVEALED
The presentation of the 



inşaat - 201870

tarafından yapıldı.
Rapora göre strateji, “Sürdü-

rülebilir kalkınma ve ekonomik 
büyümeye nitelikli katkı 
sağlayan; toplumsal yapının 
ve sosyal refahın gelişmesine 
etki eden; çevreyle dost; kalite 
standartlarına uygun bina ve 
konut arzı sunabilen bir sektör” 
yaratma vizyonu taşıyor.

Bu vizyona ulaşabilmek için 
belirlenen amaçlar ise şöyle:

• İnşaat ve gayrimenkul 
sektörünün turizm ve yükse-
köğrenim ile birlikte entegre 
gelişimini sağlamaya dönük 
politikaların oluşturulması ve 
uygulanması 

• Ülkesel planlama sisteminin 
geliştirilmesi ve planların uygu-
lanırlığının artırılması 

• İnşaat ve gayrimenkul sek-
töründe kalite standartlarına 
uyumun sağlanması ve etkin 
denetim mekanizmalarının 
oluşturulması 

• İnşaat ve gayrimenkul 
sektöründe yatırım ortamının 
iyileştirilmesi

DEVLET POLİTİKASI OLARAK 
KABUL EDİLMESİ İSTENİYOR

Gerçekleştirilen etkinlikle 
“İnşaat ve Gayrimenkul Sek-
törü Gelişim Stratejisi”nin 
tanıtılmasının ardından KTİMB, 
bu Strateji Raporunun devlet 
politikası olarak kabul edilmesi 
için çalışmalarına başladı. 

Bu çerçevede KTİMB ile MC, 
ilk olarak Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Sunat Atun’u ziyaret 
etti; ardından siyasi partilerle 
biraraya geldi ve raporun sunu-
munu gerçekleştirdi.

Sunat Atun’u ziyarette, The 
Management Centre of the Me-
diterranian Yönetici Direktörü 
İzge Arısal tarafından yapılan 
sunumda, turizm, yüksek öğ-
renim, inşaat ve gayrimenkul 
sektörünün entegre bir şekilde 
planlanması ve buna uygun 

politikaların belirlenmesi 
yönündeki ihtiyaç gündeme 
getirilerek bu yönde yapılması 
gereken çalışmalara dikkat 
çekildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri adına ziyarette söz alan As-
başkan Meriç Erülkü, Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Sunat Atun’dan 
İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 
Gelişim Stratejisi kapsamında 
belirlenen hedef ve öncelikle-
rin bir devlet politikası olarak 
kabul edilmesi ve uygulanması 
konusunda destek istedi.

Stratejinin, “sürdürülebilir 
kalkınma” ve “ekonomik 
büyüme”ye katkı koyan, kalite 
standartlarına uygun bina ve 
konut arzı sağlayan bir inşaat ve 
gayrimenkul sektörünün olu-
şabilmesi için ihtiyaç duyulan 
yol haritasını ortaya koymayı 
hedeflediği kaydedildi.

strategy report was made by 
the Management Centre Project 
Coordinator İzge Arısal. 

According to the report, the 
strategy has the vision “being a 
sector that contributes the sus-
tainable development and eco-
nomic growth; influences the 
improvement of social structure 
and social welfare and ensures 
environment friendly building 
and housing in accordance with 
quality standards”.

The objectives for achieving 
this vision are as follows:

• Establishment and imple-
mentation of policies for the 
integrated development of 
tourism and higher education 
sector with construction and 
real estate sectors.

• Development of Regional 
Planning System and increase 
the implementation of plans.

• Ensuring compliance with 
quality standards in the cons-
truction and real estate sectors 
and establishing effective su-
pervision mechanisms.

• Improvement of the invest-
ment environment in construc-
tion and real estate sector.

WANTED TO BE ACCEPTED AS A 
GOVERNMENT POLICY

Following the launch of the 
“Construction and Real Estate 
Sector Development Strategy”, 
the CTBCA began its actions to 
ensure that this Strategy Report 
becomes a government policy.

Within this framework, MC 
and CTBCA first visited Sunat 
Atun, the Minister of Economy 
and Energy; then the political 
parties and presented the 
report.

During the visit to Sunat 
Atun, the presentation by Izge 
Arısal, Executive Director of 
The Management Centre of the 
Mediterranean, brought the 
need for an integrated planning 
of tourism, higher education, 
construction and real estate 
sector and establishment of 
appropriate policies.

Deputy Chairman Meriç 
Erülkü, who spoke on behalf 
of CTBCA, asked the support 
of the Minister Sunat Atun for 
the implementation and ac-
ceptance of the objectives and 
priorities determined under the 
Construction and Real Estate 
Sector Development Strategy as 
a government policy. 

It was noted that the Strategy 
aims to develop a road map 
required for the development 
of a construction and real 
estate sector that contributes 
to “sustainable development” 
and “economic growth” and 
provides buildings and housing 
in compliance with quality 
standards.               
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Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep  adres 
leFKOŞa 

ABDULLAH SOYKAN CONSTRUCTION LTD. 0533 840 80 85 0533 840 80 85   BELEDİYE BULVARI SOKAK HASAN MURAT BİNASI KAT:1 NO:1 YENİKENT - GÖNYELİ 
ABOHORLU İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 225 52 71 - 0392 228 50 31 0533 861 01 43 - 0548 851 07 38  HAMİTKÖY YOLU DUMLUPINAR KÜÇÜKKAYMAKLI 
ADEMOĞULLARI MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 227 59 16 0542 851 25 39 2 ŞHT. İSMAİL A BÜNENCİ SOKAK 
AHED CONSTRUCTION LTD. 0392 223 96 70 0533 869 06 02  KENAN EVREN CADDESİ MUSTAFA DERELİ İŞ MERKEZİ BLOK A KAT 2 NO:1 GÖNYELİ 
AHMET BAYRAKTAR CONSTRUCTION LTD.  -  0533 867 26 24 - 0548 824 48 16 HASAN RUSO SOKAK 1.ÖZTEK 68/2 KÜÇÜKKAYMAKLI 
AKFEN LTD. 0392 228 99 05 - 0392 227 43 70 0542 852 11 01 - 0533 845 61 34 ŞHT. ERDOĞAN RİFAT SOKAK AK 5 APT. 10/1-2 KUMSAL 
AKIN DEMİRAĞ İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 227 61 61 0533 866 58 58 - 0548 857 14 46  26 BELİĞ PAŞA SOKAK LEFKOŞA
AKSİM İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 227 43 78 0533 870 90 30 - 0542 873 39 91 HASANE ILGAZ SOKAK. NO:14 KÖŞKLÜÇİFTLİK 
AKTUNÇ & TÜFEKÇİ DEVELOPMENT LTD. 0548 826 25 55 0548 870 97 94 12  BÜLENT ECEVİT CADDESİ 9/17 - 0 HASPOLAT 
ALDEM CONSTRUCTION LTD. 0392 229 22 82 0542 856 82 50 - 0533 856 82 50 OSMAN PAŞA CADDESİ 9/3 KÖŞKLÜÇİFTLİK 
ALDORA CONSTRUCTION LTD. 0392 227 33 66  0548 856 70 63 - 0533 865 33 30 GAZETECİ HASAN TAHSİN CADDESİ NO:12 LEMAR YOLU ORTAKÖY 
ALFALINE TRADING LTD. 0392 225 40 98 0542 857 33 45   ŞHT. HÜSEYİN CEMAL SOKAK ÖZTEK 73 APT. KAT:1 D:2 TAŞKINKÖY 
ALİ & ÖMER KOFALI HOMES LTD. 0392 241 20 20 - 0392 444 50 05  0548 880 00 05 ESKİ GÜZELYURT YOLU YILMAZKÖY 
ALİ KOFALI CONSTRUCTION LTD. 0392 241 20 20 - 0392 444 50 05  0548 880 00 05 ESKİ GÜZELYURT YOLU YILMAZKÖY 
ALİ YIRTICI CONSTRUCTION LTD. 0392 821 32 38 0542 859 90 60 - 0533 829 67 42 56 ATATÜRK CADDESİ YENİŞEHİR 
ALPAL EMLAK VE TURİZM LTD. 0392 225 77 49 0542 853 34 09  DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI BAYKAN ALPAL APT. KAT:1 DAİRE:1 LEFKOŞA
ALPAY & CELAL İNŞAAT ŞİRKETİ LTD.  -  0548 879 33 93  ALPAY APT.5 DAİRE:8 BÜYÜKAYI SOKAK GÖNYELİ 
ALPDAĞ İNŞAAT ŞİRKETİ LTD.. 0392 223 13 77 0533 861 36 39  ECEVİT SOKAK NO:44 GÖNYELİ -LEFKOŞA
ANİZ İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 228 46 35 0533 856 02 66  2. KEMAL TOKSOY SOKAK KÜÇÜKKAYMAKLI 
ARISE TRADING LTD.  -  0533 853 94 52 - 0533 888 44 64 ŞHT. MUSTAFA ORHAN SOKAK NO:5 GÖNYELİ 
ARİFOĞLU İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 223 79 52 0533 851 02 52   20 TEMMUZ SOKAK NO:21 ARİFOĞLU 3 KAT:3 D:6 YENİKENT - GÖNYELİ  
ASCON LTD. 0392 228 85 17 - 0392 229 09 61  ALİRIZA EFENDİ CADDESİ NECATİ HASAN BİNALARI NO:13 - 14
ASFER İNŞAAT VE YATIRIM LTD.  0542 880 44 40   SABAHATTİN KUNDAK SOK. NO: 18 TAŞKINKÖY LEFKOŞA
ASİN İNŞAAT LTD. 0392 225 29 04 - DAHİLİ: 114 0533 861 71 36 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7 SOKAK NO:16 LEFKOŞA
ASOK PROPERTIES LTD. 0392 225 46 31 0548 867 27 65  MUTLU SOKAK HAMİTKÖY 
ASPAR TEKNİK LTD. 0533 834 10 01 0533 861 77 55   HASPOLAT KİRLİ SANAYİ BÖLGESİ 
ASTA CONSTRUCTION LTD. 0392 235 80 07  -   2.CADDE NO:12 ALAYKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
ATSA İNŞAAT LTD. 0392 227 39 03 0533 865 57 65 - 0533 849 29 65 HAŞİM BEY SOKAK ŞAVER BORAL APT. NO:13/A KÜÇÜKKAYMAKLI  
AVİA İNŞAAT LTD. 0392 227 58 52 0533 884 90 00 - 0542 857 37 10 ŞHT. CEMİL ÇELİK SOKAK AVİA APT. NO:2 LEFKOŞA
AYAPI CONSTRUCTION ŞTİ. LTD. 0533 877 77 47 0533 877 59 04  KEMAL AKSOY CADDESİ APT. 43 DAİRE 4/25 TAŞKINKÖY 
AYHAN KOCAOĞLAN İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 223 58 29 0533 861 81 45 - 0548 854 81 45 TURNA GEÇİDİ SOKAK NO:19 GÖNYELİ 
AZİZ TÜFEKÇİ İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 225 21 05 0542 851 79 59 - 0542 880 79 59 KARAMAN SOKAK NO:7 KÜÇÜKKAYMAKLI 
BABAVURA ENTERPRISES LTD. 0392 223 74 32 0533 863 66 37  DERVİŞ EREL SİTESİ 22 - 24 ŞHT. MUSTAFA MEHMET SOKAK LEFKOŞA
BAŞKENT DECO DEVELOPMENT LTD. 0548 868 06 06  -   GÖZDE İŞ MERKEZİ ORTAKÖY  
BAŞPINAR CONSTRUCTION LTD. 0392 232 34 56 0533 851 03 85 - 0533 861 38 95 LEFKOŞA  ANAYOLU MODA BULVARI NO:50 MİNARELİKÖY 
BAŞTAŞLAR İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 223 97 74 0533 869 73 69  YOLCU SOKAK NO:3 YENİKENT - GÖNYELİ 
BEMAL CONSTRUCTION LTD. 0392 223 44 75 - 0392 223 14 48 0533 868 75 93 ÖMÜR SOKAK NO:1 GÖNYELİ LEFKOŞA
BERGÜN İNŞAAT VE TİCARET LTD. 0392 225 23 68 - 0392 225 32 69 0533 887 82 87 KIR SOKAK NO:8 KİRLİ SANAYİ BÖLGESİ MİNARELİKÖY 
BEYLERBEYİ EMLAK LTD. 0392 227 36 73 0533 885 33 53   ŞHT. AHMET BEYAZ SOKAK NO:6 KÖŞKLÜÇİFTLİK 
BİNBİR CONSTRUCTION LTD. 0392 444 10 01  -   YONCA KAVŞAĞI DEMİRHAN -LEFKOŞA
BORAL EMLAK VE İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 824 56 00  -   13/A HAŞİM BEY SOKAK KÜÇÜKKAYMAKLI 
BOZALP İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 227 34 41 0542 851 14 24 - 0542 873 39 60 63/1 MUSTAFA RUSO CADDESİ KÜÇÜKKAYMAKLI 
BOZKAYA LTD. 0392 237 25 95 0533 860 83 59 - 0533 860 83 58 - 0533 865 69 29 GÜNGÖRKÖY 
BULANCAK LTD. 0392 233 53 05 0542 851 40 78 - 0542 854 31 40 HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:19 LEFKOŞA 
BULDUKMEN TRANSPORT LTD. 0392 229 25 55 0533 831 32 32  REŞAT EBEOĞLU SOKAK HİLL PARK APT. KAT:7 DAİRE:13 KIZILBAŞ 
BÜYÜKSARI TRADING LTD. 0392 225 57 77 0533 864 18 68  DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI İRFAN NADİR SOKAK NO:6 HAMİTKÖY 
CAMGÖZLER LTD. 0392 444 99 88 0533 862 98 03  DEMAK İŞ HANI NO:24 

mÜTeaHHiTlerimiZ



inşaat - 2018 75

Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep  adres 
CAPITON CONSTRUCTION LTD. 0392 229 03 33 -0392 223 69 82 0542 872 48 98 - 0533 850 85 75 GAZETECİ HASAN TAHSİN CADDESİ KERMİYA 
CEDLER CONSTRUCTION CO. LTD. 0533 877 66 95 0533 877 66 95  YENİKENT - GÖNYELİ 
CEMAN CONSTRUCTION LTD. 0392 228 32 72 0542 851 97 50 - 0533 873 10 40 5. SOKAK TOSUNOĞLU APT. KAT:2 NO:23/A ORTAKÖY 
CEMEGE DEVELOPMENT LTD. 0392 225 47 55 0392 444 33 44 0533 862 87 88 - 0533 863 41 74 HAYDAR ALİYEV CADDESİ 13/2 KÜÇÜKKAYMAKLI 
CEYDA CONSTRUCTION LTD. 0392 236 83 29 0533 851 32 26 - 0533 865 22 12 GAZİKÖY 
CYPRUS ATA PROPERTIES & CONSTRUCTION LTD.  -  0548 866 31 31 - 0542 868 97 13 HASAN İĞNECİ SOKAK BAYRAKTAR APT. D:1 KÜÇÜKKAYMAKLI 
CYSINGS CONSTRUCTION LTD. 0392 228 60 40  0533 881 29 81 - 0533 865 04 50 CUMHURİYET CADDESİ NO:31 BÜYÜKKAYMAKLI - HASPOLAT  
ÇAĞLAR ABOHORLU LTD. 0392 228 50 37 0533 863 54 14 - 0533 845 69 58 RÜZGARLI SOKAK NO:13 KÜÇÜKKAYMAKLI 
ÇETİN KÜRŞAT ENGINEERING & CONSTRUCTION LTD. 0392 228 38 60 0542 881 06 00  120 MEHMET AKİF CADDESİ LEFKOŞA
ÇİMSER TİCARET LTD. 0392 229 11 41 0533 860 12 13 - 0542 879 73 80 - 0533 887 00 15 ŞHT. ECVET YUSUF CADDESİ ASKONAK 2 APT. D:2 YENİŞEHİR 
DEMİRKALE İNŞAAT LTD. 0533 888 74 45 0533 888 74 75 - 0533 839 61 61 BAYIR SOKAK NO:20 ARAPKÖY 
DENKO KUM ÇAKIL DOZER İŞLETMELERİ LTD. 0392 223 31 07 0392 223 91 07 0533 851 15 16 -  ZAMBAK SOKAK ULUĞ APT. B BLOK ZEMİN KAT GÖNYELİ 
DENNER CONSTRUCTION LTD. 0392 228 10 41 0542 851 06 85 - 0533 838 98 73 ŞHT. MUSTAFA RUSO CADDESİ CANEV DENNER BİNALARI LEFKOŞA
DESTEBAŞI CONSTRUCTION LTD. 0392 365 05 84 0542 857 0011 - 0533 835 03 84  KİRLİ SANAYİ BÖLGESİ HASPOLAT 
DESTINY YAPI MARKET LTD. 0533 834 79 32 0533 834 79 31 - 0533 887 51 39 BEDREDDİN DEMİREL CADDESİ DEVRİM SOKAK NO:140 DEMİRHAN 
DRN İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 673 00 00 - 0392 223 57 77 0548 832 45 82  ŞHT. MUSTAFA AHMET RUSO CADDESİ NO:176 LEFKOŞA
EMEK DEVELOPMENT LTD. 0392 227 47 67 0533 868 47 24 - 0533 880 00 79 ŞHT.HİKMET REZAN SOKAK NO:5 LEFKOŞA
EMEK İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 227 47 67 0533 868 47 24 - 0533 880 00 79 ŞHT.HİKMET REZAN SOKAK NO:5 LEFKOŞA
ERDAL ARABACIOĞLU CONSTRUCTION LTD. 0392 224 01 61 - 0392 224 01 62 0542 851 15 49  DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI GÖNYELİ 
ERHUN & EKREM CONSTRUCTION LTD. 0548 855 54 21 - 0533 888 44 64  -  BAŞAK SOKAK NO:2 KIZILBAŞ  
ERKAN TURAN İNŞAAT LTD. 0392 227 10 36 05423 888 90 00 - 0542 860 90 90 ŞHT. MUSTAFA YERLİOĞLU SOKAK KOŞANLAR APT. NO:4 ORTAKÖY 
FORMAN İNTERNATIONAL LTD. 0392 228 35 88 0533 855 42 20  8 ÖMER DEPRELİ SOKAK LEFKOŞA
GERÇEK İNŞAAT VE MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETİ LTD. 0392 228 09 10 0542 888 05 05 - 0533 870 03 05 BOLU SOKAK GERÇEK 6 APT. NO:1 KÜÇÜKKAYMAKLI 
GERSA CONSTRUCTION LTD. 0392 228 09 10 0542 888 05 05 - 0533 870 03 05 BOLU SOKAK GERÇEK 6 APT. NO:1 KÜÇÜKKAYMAKLI 
GÖNYELİ İNŞAAT ŞİRKETİ LTD.  -  0533 865 66 12 - 0533 851 92 38 25 B CEBECİ SOKAK GÜZELYURT ANAYOLU GÖNYELİ 
GÜLENAY İNŞAAT LTD. 0392 233 60 12 - 0392 444 05 95 0533 861 61 49 - 0533 844 39 39  GÜN SOKAK NO:6 MİNARELİ KÖY KİRLİ SANAYİİ BÖLGESİ 
GÜLENLER TİCARET LTD. 0392 223 35 79 0542 852 06 05 - 0548 862 65 54 BAŞARAN SOKAK NO:8 GÖNYELİ 
GÜRDAĞ TRADING & INDUSTRY LTD. 0392 233 58 55 0533 884 63 55 - 0533 850 85 98 ATATÜRK CADDESİ YILDIRIM SOKAK NO:3 HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ 
H. ŞAKİR LTD. 0392 223 15 22 0542 851 41 07 - 0548 829 09 44 ATATÜRK CADDESİ NO:14 GÖNYELİ 
HABITAT CONSTRUCTION LTD. 0392 225 50 94 0542 863 07 00 - 0548 854 45 79 SANAYİ BÖLGESİ 7.SOKAK NO:1 LEFKOŞA
HALİL ÇAĞAY CONSTRUCTION LTD.  -  0542 865 72 76 - 0533 865 72 76  ŞAZİYE HACI MALTIZLAR SOKAK ÇAĞAY APT. ZEMİN KAT NO:2 ORTAKÖY 
HAS - ER DESIGN LTD.  0533 834 34 14 - 0542 882 34 14  -  ŞHT. HÜSEYİN AMCA CADDESİ NO:57 GÖNYELİ 
HASAN EVLİYAOĞULLARI İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 223 42 51 0533 861 51 08  ATATÜRK CADDESİ NO:158 GÖNYELİ 
HASAN KARPAZLI İNŞAAT LTD. 0392 227 77 64 533 829 77 64  ÖZKER ÖZGÜR CADDESİ KÜÇÜKKAYMAKLI  
HEBO YAPI SANAYİ VE TİCARET ŞTİ. LTD. 0392 232 31 07 533 875 44 53 - 0533 865 97 05 HEBO SOKAK NO: 2 DEMİRHAN 
HÜSEYİN KARASU CONSTRUCTION LTD. 0392 815 03 24 0533 839 74 74 - 0533 834 76 15 ŞHT. KEMAL ÜNAL SOKAK NO:122/A TAŞKINKÖY 
HÜSEYİN YARKINER 0392 228 28 73 0542 851 44 78  11 ŞHT. SONAY ALİ SOKAK KUMSAL 
ICHA PROPERTIES LTD.  -  0548 840 07 36 - 0533 864 99 44 16 ŞHT. ŞENER ENVER SOKAK YENİŞEHİR 
ICONES DESIGN LTD. 0392 228 22 16 0533 862 43 20 - 0533 862 61 56 MUSTAFA AHMET RUSO CADDESİ CEVAT BEY SOKAK NO:1 KAT-2
İBRAHİM NECİPOĞLU MÜTEAHHİTLİK 0392 227 93 83 0542 855 54 22   SHT. MUSTAFA RUSO CADDESİ NO:26 KÜÇÜKKAYMAKLI 
İLCAN ALTYAPI İNŞAAT ŞTİ. LTD.  -  0548 844 60 56 - 533 839 09 14 ZEYTİNLİ SOKAK NO:8 GÖNYELİ 
İLKMİ ÇALIŞKAN CONSTRUCTION LTD.  -  0548 840 80 80 - 0533 851 13 43 - 548 850 61 05 KARANFİL SOKAK NO:1 LEFKOŞA
İMKAN DEVELOPMENT LTD. 0392 228 08 76 0548 862 44 70 - 0548 859 05 70 ERDOĞAN SONSAL SOKAK TÜRKSAN APT. NO:8 D-5 TAŞKINKÖY 
İNKA İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 365 33 37  -   EŞREF BİTLİS CAD.LEVENT ÖĞR. SİTESİ DÜKKAN NO:3
İRFAN GÖÇEN İNŞAAT VE EMLAK ŞİRKETİ LTD. 0392 228 38 32 0548 866 31 31 - 0542 850 43 06 GÜNAYDIN SOKAK NO:1  YENİKENT - GÖNYELİ 
İSKELE PETROL İSTASYONU LTD. 0392 227 04 84 0533 861 22 80 - 0542 852 22 80 NO: 10 ALİ EKREM SOKAK KÜÇÜKKAYMAKLI 
İSMAİL ÖZEMEK İNŞAAT ŞTİ. LTD.  -  0533 861 39 10   KIŞLA SOKAK NO:9 YENİKENT - GÖNYELİ 
İZHAKOĞLU İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ 0392 228 48 04 0533 852 75 94 - 0533 868 93 91 ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK ÇOMUNOĞLU APT. 7/A YENİŞEHİR 

OUr CONTraCTOrs
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mÜTeaHHiTlerimiZ
Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep  adres 
JANET & JANEM CONSTRUCTION ŞİRKETİ LTD. 0392 228 43 85 533 831 09 87 - 0533 840 51 00 - 0533 835 36 80 7/2  DINAR  SOKAK  KÜÇÜKKAYMAKLI 
KAÇKAR İNŞAAT LTD. 0533 850 52 95 0533 850 52 95 - 0548 866 31 31 HASAN İĞNECİ SOKAK AYKAR APT. D:3 KÜÇÜKKAYMAKLI 
KAHVECİ LTD. 0392 233 57 94 0533 841 22 22 - 0542 880 78 70 KİRLİ SANAYİ BÖLGESİ GÜN SOKAK HASPOLAT 
KAMTEK LTD. 0392 444 07 07 0533 850 85 04 - 0533 875 91 59 - 0533 839 27 68 HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ LEFKOŞA
KANLI KARDEŞLER İNŞAAT VE MÜTEAHHİTLİK LTD. 0392 224 06 01 0533 868 38 15 - 0542 859 95 77 GÖNYELİ YENİKENT ROKET EGSOZLARI KARŞISI NO:26 LEFKOŞA
KAYAS CONSTRUCTION LTD. 0392 228 31 19 0533 857 77 92 - 0533 860 81 26 SALİH MECİT SOKAK UYGUR APT.  KAT:3 NO:5 LEFKOŞA
KAYDEM İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ LTD. 0548 852 29 05  -   ŞHT. ERDOĞAN YILDIZ SOKAK NO:14/7 KIZILAY 
KEMAL AKTUNÇ İNŞAAT LTD. 0392 223 77 80 0533 861 20 41 - 0542 851 98 23 24, CUMHURİYET SOKAK YENİKENT - GÖNYELİ 
KERPİÇ LTD.  -  0533 861 67 77 - 0533 864 07 77 ASKONAK APT K:5 D:15 DEREBOYU -  LEFKOŞA
KEYSTONE CONSTRUCTİON LTD. 0392 228 68 21 0533 861 81 24 - 0533 868 81 80  NO:83 OKULLAR YOLU KÜÇÜKKAYMAKLI 
KIBRIS TÜRK ASFALT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ŞTİ. LTD. 0392 233 55 00 0533 840 09 69 - 0533 841 61 91 HASPOLAT ÇEMBERİ HASPOLAT 
KİSAT LTD.  -  0542 851 78 10  ÖĞRETMENLER CADDESİ ÖĞRETMENLER APT. KERMİYA - ORTAKÖY 
KOMBOS CONSTRUCTION LTD. 0392 225 34 12 - 0392 225 44 73  0533 825 04 11 - 0533 875 47 65 - 0542 851 57 20  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LEFKOŞA
KORCEM İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0548 885 48 15 - 0533 875 58 54  - SAHA KONUTLARI SOKAK NO:23 MİNARELİKÖY 
KORMAN CONSTRUCTION LTD. 0392 228 63 20 - DAHİLİ:23 0533 860 43 20 100 BEDREDDİN DEMİREL CADDESİ KAT:3 LEFKOŞA
KOYUNCU TİCARET LTD.  -  0542 852 93 90 - 0542 873 66 30 GAZETECİ HSAN TAHSİN CADDESİ HACIALİ APT. F/79 KERMİYA 
KÖPRÜ İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0542 850 40 27 0533 860 14 07  POLEN APARTMANI DAİRE 2 BELEDİYE BULVARI GÖNYELİ -  LEFKOŞA
KÖSEZADE CONSTRUCTION LTD 0392 227 16 61 0542 853 54 74 - 0542 863 91 05 ŞHT. MUSTAFA RUSO CADDESİ NO:73 KÜÇÜKKAYMAKLI 
KURUCUOĞLU YATIRIM LTD. 0392 223 75 40 0533 877 63 33  ŞHT. ALİ HASİP SOKAK ÖZ APT. DÜKKAN: 2 - 3 ORTAKÖY 
LEVENT İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 673 00 00 - 0392 223 57 77 0548 829 44 23 - 0533 838 88 80 ŞHT. TEKİN YÜZBAŞI TEKİN YURDABAK GÖÇMENKÖY 
LEVENT YAPI LTD. 0392 673 00 00 0548 870 06 66  ŞHT. MUSTAFA A. RUSO CADDESİ NO:176 LEFKOŞA
LORD İNŞAAT LTD. 0392 223 19 16 0533 851 02 53 - 0533 851 19 92 ATATÜRK CADDESİ GÖNYELİ 
MARKON İNŞAAT LTD.  - 0533 825 22 22 - 0533 825 32 32 GÖNYELİ PETUNYA SOKAK LEVENT 6/5 LEFKOŞA
MATRİKS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ŞTİ. LTD. 0542 860 16 10 0542 860 16 10 20  PENÇİZADE SOKAK MAHMUT PAŞA MAHALLESİ
MEDITERRANEAN DEVELOPMENT LTD. 0392 225 37 52 0533 867 22 44 - 0533 864 28 21  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NO:12 LEFKOŞA 
MEHMET ALİ REFİKOĞULLARI MAR CONSTRUCTION  0392 223 79 66 0542 851 03 30 - 0533 856 92 12 BEKİR ŞEFKİ NACİ SOKAK NO:2 GÖNYELİ  
MEHMET PEHLİVANOĞLU İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 227 60 37 0542 851 87 20 - 0533 845 73 53 ATATÜRK CADDESİ ÖZTEK 6 APT. OFİS:1 LEFKOŞA
MEHMETÇİK DEVELOPMENT ŞTİ. LTD. 0392 227 86 32 - 0392 225 81 50 0542 851 53 50 - 0542 873 20 13 33 KURTBABA SOKAK VEYSİ İŞ HANI LEFKOŞA
MENTEŞ AYTAÇ YAPI İNŞAAT LTD. 0542 857 30 00 0533 833 49 48 - 0542 857 30 00 - 0533 841 96 35 ŞEHİTLER CADDESİ NO:17 A ALAYKÖY 
MESAN DEVELOPMENT ŞİRKETİ LTD. 0392 228 68 01 0548 864 89 44  25.ŞHT. ASTEĞMEN İDRİS DOĞAN SOKAK GELİBOLU 
MESAN İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 228 68 01 0548 864 89 44  25.ŞHT. ASTEĞMEN İDRİS DOĞAN SOKAK GELİBOLU 
MRB İNŞAAT LTD.  -  0533 862 75 03  NERGİS SOKAK NO:15 YENİKENT - GÖNYELİ 
MUAMMER ARI VE OĞULLARI İNŞAAT 0392 232 30 80 0542 851 42 91 - 0542 850 68 46 TEKGÜÇ SOKAK NO:11 DEMİRHAN 
MULLAAHMET TRADING & DEVELOPMENT LTD. 0533 860 10 94  0533 860 10 94  SÖĞÜTÖRE SOKAK NO:14 KAT:3 DUMLUPINAR 
MUSA TAMAKAN CONSTRUCTION LTD. 0392 223 60 25 0533 861 86 35 - 0533 844 78 32 TURNA GEÇİDİ SOKAK ORTA BÖLGE GÖNYELİ NO:4 DAİRE:1 LEFKOŞA
MUSTAFA CANDEMİR CONSTRUCTION LTD. 0392 228 02 27 - 0392 228 65 25 0533 860 07 60 - 0533 860 07 90 22 ATATÜRK CADDESİ  YENİŞEHİR 
MUSTAFA EVLİYA İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 224 03 15 0533 852 51 07 - 0533 851 39 54 AŞIKLAR TEPESİ NO:2 GÖNYELİ LEFKOŞA
MUSTAFA HACI ALİ EMLAK ŞİRKETİ LTD. 0392 227 78 24 - 0392 228 01 18 0542 851 16 55 - 0542 854 63 70 KIZILAY SOKAK NO:1 YENİŞEHİR 
MUSTAFA İLHAN CONSTRUCTION LTD. 0392 225 71 06 0542 856 28 10 - 0533 834 69 03 ÇETİN BAŞAR SOKAK NO:34 TAŞKINKÖY 
MUSTAFA TUTAR İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 330 43 33 0548 859 20 39 - 0548 820 77 45 KIZKULESİ SOKAK ALDORA SİTESİ BLOK:1/ 2 D HAMİTKÖY 
MÜDÜROĞLU LTD. 0392 227 21 12  -   ORTAKÖY 
NAZLI KARDEŞLER CONSTRUCTION LTD. 0392 223 99 26 0533 861 79 66 - 0542 861 79 66 EVREN PAŞA CADDESİ MUSTAFA DERELİ İŞ MERKEZİ B BLOK GÖNYELİ 
NECATİ HASAN GÜNEY CONSTRUCTION LTD. 0533 832 88 66 - 0542 850 36 59 0533 841 01 44 - 0542 873 66 30 ALİRIZA EFENDİ CADDESİ KAT:1 NO:13 - 14 ORTAKÖY  
NEFER İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 225 23 68 0548 858 13 91 - 0533 880 00 72 SANAYİ BÖLGESİ 16. SOKAK NO:38 LEFKOŞA
NETKON CONSTRUCTION LTD. 0392 228 55 21 - 0392 228 55 34 0548 835 70 89 1 A OSMAN PAŞA CADDESİ LEFKOŞA
NEW CLOUDS LTD. 0392 229 01 01 0542 861 44 44 - 0533 869 99 86 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 26. SOKAK NO:8 LEFKOŞA
NURTAŞ TİCARET LTD.  -  0533 860 30 88 - 0542 873 66 30 BELEDİYE SOKAK NO:12 YENİKENT - GÖNYELİ 
OKUT İNŞAAT LTD. 0392 228 65 05 0533 860 39 55 - 0533 862 62 57 - 0548 860 39 55  9. ŞHT. OSMAN YUSUF SOKAK YENİŞEHİR 
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Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep  adres 
OLYMPOS CONSTRUCTION LTD. 0392 228 64 29 0542 851 11 82 - 0533 834 01 58  DİNAR SOKAK AKNAR APT. NO:2 LEFKOŞA
ONMET CONSTRUCTION LTD. 0392 223 86 02 0542 851 14 75 - 0542 873 55 29 POLEN PLAZA APT. 19/2 BELEDİYE BULVARI YENİKENT - GÖNYELİ -LEFKOŞA
ORHAN EREN LTD. 0392 223 33 93 0533 860 78 21 - 0533 863 96 63 AQUA CİTY SİVİL SAVUNMA KORULUĞU YANI BOĞAZ 
OS - HA İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 228 26 43 - 0392 228 02 56 0548 866 31 31 - 0533 870 47 50 ŞENER ENVER SOKAK 30/A YENİŞEHİR 
OS DESIGN LTD.  -  0542 887 92 32  9 EYLÜL SOKAK KASAPOĞLU APT. D:1/8 LEFKOŞA
OSMAN EFE 0392 227 23 57  -   196 TANZİMAT SOKAKA LEFKOŞA
OSMAN HACET TİCARET ŞTİ. LTD. 0533 864 60 19 0533 864 60 19 - 0533 888 44 64 DR.FAZIL KÜÇÜK BULVARI DİN SİTESİ KARŞISI HACET APT. HAMİTKÖY 
OYCON DEVELOPMENT LTD. 0392 227 98 91 0533 873 64 20  OKULLAR YOLU SOKAK NO 14/B YENİŞEHİR 
ÖMER EBEDENÖLMEZ VE OĞULLARI İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK LTD.  -  0533 869 38 84 - 0533 833 24 24 GAZİ MUSTAFA CAHİT CADDESİ NO:94 GÖNYELİ  -LEFKOŞA
ÖYPAŞ YATIRIM - TOPLUKONUT - PAZARLAMA LTD. 0392 227 78 70 0542 857 47 71  10.SOKAK ORGNİZE SANAYİ BÖLGESİ 
ÖZ - PA CONSTRUCTION AND DESIGN LTD.  -  0542 851 23 93  DENEY SOKAK NO:6 KIZILAY 
ÖZKAN PARALİK İŞLETMELERİ LTD. 0392 225 28 11 - 0392 225 28 12 0533 860 04 16 - 0533 869 67 20 ŞHT. MUSTAFA RUSO CADDESİ 714 KÜÇÜKKAYMAKLI 
ÖZMERHAN CONSTRUCTION LTD. 0392 227 85 96 - 0392 444 20 12 0533 863 30 00 - 0548 840 67 35  ATATÜRK CADDESİ NO:76 YENİŞEHİR 
ÖZSOY LTD. 0392 227 34 09 - 0392 227 14 09 0542 854 10 53 - 0542 878 06 66 ATATÜRK CADDESİ ÖZSOY APT. LEFKOŞA
ÖZTEK LTD. 0392 228 33 03 0533 868 27 99 - 0533 833 63 89 YENİŞEHİR 
PAYE İNŞAAT LTD.  -  0533 873 10 40 - 0533 858 40 70 ŞHT. AKMET AYDIN SOKAK NO:12 YENİŞEHİR 
PLASTUBE LTD. 0392 229 09 50 0542 852 42 46 - 0542 855 44 55 - 0548 855 62 27 HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ 
REBA CONSTRUCTION LTD. 0392 227 96 70 0542 872 34 69 - 0542 852 23 42 26/4 CANDEMİR 7 APT. ATATÜRK CADDESİ YENİŞEHİR  
REHA İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 223 17 75 0533 866 33 99 - 0542 881 28 27 OSMAN PAŞA CADDESİ 29/B KÖŞKLÜÇİFTLİK 
REP - COM TRADING LTD. 0392 224 01 61 0533 850 54 70 - 0533 850 23 40 DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI GÖNYELİ - GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERİ LEFKOŞA
ROMA YAPI LTD. 0533 868 27 70 0533 846 91 16  DEDE İSMAİL SOKAK BAŞAK APT. NO:1 LEFKOŞA
RÜZGAR ASİL ADIŞANLI CONSTRUCTION LTD.  -  0533 840 09 69 - 0533 831 44 11 81/A İSMAİL BEYOĞLU CADDESİ KÜÇÜKKAYMAKLI 
SADIK GARDİYANOĞLU CONSTRUCTION LTD. 0392 228 90 85 0533 867 00 08 - 0548 873 44 11 ŞHT. İBRAHİM RAMADAN SOKAK GARDİYANOĞLU APT. NO: 30/B LEFKOŞA
SALİH KÖROĞLU CONSTRUCTION  ŞTİ. LTD. 0392 233 59 39 0548 888 88 67 - 0533 857 79 35 - 0533 869 21 45 KİRLİ SANAYİ BÖLGESİ HASPOLAT KAHRAMANLAR CADDESİ 
SAMİ KARASALİH 0392 223 36 59 0542 851 79 81 - 0533 847 90 31 - 0533 859 87 77 ESKİ BOĞAZ YOLU PÜLÜMER KORULUĞU YANI GÖNYELİ 
SANVERLER ENTERPRISES LTD. 0392 228 44 57 - 0392 227 77 70 0542 851 77 38  77 BEDREDDİN DEMİREL CADDESİ LEFKOŞA
SCA TRADING LTD. 0533 865 56 81 0533 864 28 01 - 0533 837 58 58 143 BEDREDDİN DEMİREL CADDESİ KUMSAL 
SEDAŞ İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 228 95 05 0533 865 08 58 - 0533 836 08 09 GÖÇMENKÖY STARK RESİDENCE DAİRE D ZEMİN KAT  
SELBA TRADING LTD. 0392 444 25 26 0533 865 25 26 - 0533 864 54 99 ÖZLEM SOKAK NO:13 KÜÇÜKKAYMAKLI 
SERCEM ASFALT LTD. 0392 444 07 17  0548 833 07 17  GÜNDÜZ TEZEL SOKAK NO:17 KÖŞKLÜÇİFTLİK 
SERMUS TİCARET ŞTİ. LTD. 0392 223 46 84 - 0392 223 49 81 0533 861 22 41 - 0533 869 04 96 GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERİ ALAYKÖY KAVŞAĞI 
SERTOĞLU İNŞAAT ŞİRKETİ LTD.  -  0542 861 16 84 - 0542 851 16 84 BOLU SOKK NO: 4 KÜÇÜKKAYMAKLI 
SEZER KÖROĞLU LTD. 0392 228 88 11 0533 861 83 05  KEMERLİ ÇARŞI NO:9 DEREBOYU 
SITKIOĞULLARI CONSTRUCTION LTD. 0392 227 72 12 0542 851 99 37 - 0533 861 99 37 ŞHT. ARİF MEHMET ALİ SOKAK NO:4 KIZILAY 
SİCİMOĞLU INVESTMENT LTD. 0392 225 51 13 0542 851 33 88 - 0542 873 66 30 DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI ALPET YANI NO:2 LEFKOŞA
SİMAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO. LTD. 0392 229 08 61 - DAHİLİ: 5 0533 835 35 30 OSMANPAŞA CADDESİ ŞEMSİ KAZIM APT. LEFKOŞA
SKYLAP İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ LTD. 0392 223 19 06 0542 855 50 27 - 0533 851 83 56 DÖRT YOL KAVŞAĞI GÖNYELİ 
SOYER KOLOZALİ İNŞAAT ŞİRKETİ LTD.  -  0533 861 35 00  ATATÜRK CADDESİ NO 242 GÖNYELİ 
SÖYLEMEZ İNŞAAT LTD. 0392 227 01 50 0542 857 71 37   HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ ATATÜRK CADDESİ SALHANE KARŞISI 
STEEL & STONE CONSTRUCTION  LTD. 0392 227 77 48 0533 860 12 13 - 0533 887 00 15 AS KONAK 2 APT. K - 1 D - 2 ŞHT. ECVET YUSUF CADDESİ YENİŞEHİR 
SÜLEYMAN AKNAR İNŞAAT  ŞTİ. LTD. 0392 228 64 29 0542 851 11 82 - 0533 834 01 58 AKNAR APT. NO:2 KÜÇÜKKAYMAKLI YUSUF KAPTAN SOKAK LEFKOŞA
SÜTÇÜOĞLU LTD. 0392 225 69 11 0542 851 28 09 - 0533 864 60 19 HAMİYKÖY YOLU NO:27 KÜÇÜKKAYMAKLI 
ŞAHLAR İNŞAAT LTD.  -  0542 854 38 11 - 0533 877 01 36 MARTI SOKAK NO: 14 GÖNYELİ 
ŞAKİR - KEMAL - SERKAN ENTERPRISES LTD. 0392 223 60 90  0548 851 47 58   CENGİZ TOPEL SOKAK ŞAKİR APT. NO:3 GÖNYELİ  
ŞENOL GÜLTEKİN İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 227 07 77 0533 869 07 08  ŞHT. ECVET YUSUF CADDESİ NO:18 KAT:1 DAİRE:1 YENİŞEHİR  
ŞENOL ÖZILGAZ İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 228 20 08 0542 851 12 39 - 0548 863 64 61 ŞHT. HÜSEYİN TOPAL SOKAK ŞENOL 7 APT. 7 DAİRE:1 ORTAKÖY  
ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI VE HASAN ÇİĞDEM ÖKSÜZOĞULLARI 0533 863 71 17 0542 863 71 17 - 0533 862 22 47 KIŞLA SOKAK NO:9 YENİKENT - GÖNYELİ 
TARMAC ASFALT BETON İNŞAAT LTD. 0392 233 59 63 - 0392 223 10 88 0533 830 66 88 - 0533 867 51 63 KİRLİ SANAYİ BÖLGESİ HASPOLAT -  LEFKOŞA
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TEKNO DESIGN CONSTRUCTION LTD. 0392 227 75 43 - 0392 227 31 01 0542 851 16 69 - 0542 863 59 00 ŞHT. NİZAMETTİN AYDIN SOKAK NO:3 ORTAKÖY 
TELZA CONSTRUCTION LTD. 0392 227 49 61 0533 867 00 03 - 0533 851 08 39  ŞHT. MUSTAFA RUSO CADDESİ  ÇOLAK APT. NO: 6 KAT: 3  KÜÇÜKKAYMAKLI 
TEMEL LIMITED 0392 228 31 14 0542 852 76 56 - 0542 882 78 98 111 BEDREDDİN DEMİREL CADDESİ LEFKOŞA 
TERAS İNŞAAT ŞİRKETİ LTD.  -  0548 857 87 07  12. GELİNCİK SOKAK KIZILBAŞ  
TİKPEARL CONSTRUCTİON LTD. 0548 837 08 88 0548 837 08 88 - 0533 867 18 96 ECEVİT SOKAK CEMSA VİLLALARI 12/2 GÖNYELİ 
TOLORAY İNŞAAT LTD.  -  0548 822 20 00  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CADDESİ 
TOSUN ARSA PARSEL VE ALTYAPI İŞLERİ LTD. 0392 223 10 88 0533 867 51 66  KUĞULU NO:27 A GÖNYELİ ÇEMBERİ 
TOSUNOĞLU İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 225 39 07 0533 869 59 69 - 0542 881 02 02 AHMET AYDIN SOKAK NO: 12 YENİŞEHİR 
TRUE WAY CONSTRUCTION LTD. 0392 228 02 27 0533 860 07 90 - 0542 881 10 00 ATATÜRK CADDESİ CANDEMİR 7 APT. NO: 26 D: 8 YENİŞEHİR 
TÜFEKÇİ LTD. 0392 233 55 00 0533 869 09 22 - 0548 844 60 56 - 0548 870 99 03 HASPOLAT KAVŞAĞI 
TÜFEKÇİOĞLU CONSTRUCTION LTD. 0392 228 59 60 0542 851 79 27  20 ATATÜRK CADDESİ YENİŞEHİR  
VEDAT ERTÜNGÜ 0392 228 16 78 0542 852 62 35  8 ŞHT. BÜLENT HÜSEYİN SOKAK KÜÇÜKKAYMAKLI 
VİPERA  İNŞAAT  ŞTİ. LTD. 0392 227 01 50 0533 863 41 07 - 0542 863 45 85 97. MEHMET AKİF CADDESİ DEREBOYU 
WHITE STONE CONSTRUCTION LTD. 0542 851 13 33  -   BAHÇELİEVLER MAHALLESİ RECEP SOKAK NO: 31 DEĞİRMENLİK 
WIDE CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LTD. 0392 227 73 91 0533 882 80 80 - 0533 870 96 86 SABRİ KAZMAOĞLU SOKAK NO: 10 KÖŞKLÜÇİFTLİK 
YAĞIZ İNŞAAT LTD. 0392 225 30 01 0533 850 59 01  26. SOKAK YENİ SANAYİ BÖLGESİ 
YAPICI İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 228 55 79 0542 851 83 38 - 0542 880 40 23 94 BEDRETTİN DEMİREL CADDESİ LEFKOŞA
YAPIM İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK LTD. 0392 229 27 45 - 0392 444 20 44  0533 840 49 50 - 0548 855 49 53 ŞHT. ECVET YUSUF CADDESİ NO: 44/D YENİŞEHİR 
YEDİ KONUT İNŞAAT LTD.  - 0533 866 60 98  12. SOKAK NO: 10 AKSU APT. STÜDYO: 1 ORTAKÖY 
YEKTA VE OĞULLARI İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 223 58 29 0533 865 88 44  TURNA GEÇİDİ SOKAK NO: 19 D: 5 GÖNYELİ 
YUNUS ALAÇAM İNŞAAT TİCARET LTD.  -  0548 855 04 96  GÜLÇİÇEK SOKAK MESAN EVLERİ NO:6 HAMİTKÖY 
ZAGROS DEVELOPMENT & CONSTRUCTION LTD. 0533 836 11 00 0533 860 41 91 - 0533 842 97 60 MUZAFFER PAŞA MEYDANI HACI ALİ APT. DÜKKAN NO: 8 KÖŞKLÜÇİFTLİK 

GirNe
A & D CONSTRUCTION LTD. 0392 650 50 40 0533 861 77 00 - 0533 861 27 78 DURSUN ÖZSARAÇ SOKAK NO: 19 
ADİL CONSTRUCTION LTD. 0392 816 05 18 0542 851 32 14  69 NAMIK KEMAL CADDESİ 
AHMET AGAH 0392 824 43 74  -   PK 294 ÇATALKÖY NO: 12 
AKANSU KARDEŞLER LTD. 0392 225 31 12 0533 851 40 41 - 0548 851 40 41 - 0548 851 09 90 ANKARA CADDESİ 41/A ALSANCAK - 
AKEVLER CONSTRUCTION LTD.  -  0542 888 67 71 - 0533 848 27 12 - 0542 859 34 97 ORHAN BARUT SOKAK NO: 26 
AKSÜT İNŞAAT ŞTİ. LTD.  -  0533 861 04 95  UĞUR MUMCU CADDESİ DÜKKAN:4 KARAKUM - 
AKTOR PROJE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ŞTİ. LTD. 0392 229 09 50 0542 851 06 59  ZİYA RIZKI CADDESİ NO: 95 
ALCONS CONSTRUCTION LTD. 0533 875 45 77 0533 826 89 15  LALE SOKAK NO:5 LAPTA - 
ALTINÖR İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 650 30 00 - DAHİLİ: 7070 0533 862 04 67 - 0533 864 74 66 ZİYA RIZKI CADDESİ NO: 16 
ANADOLU İNŞAAT TURİZM LTD. 0392 815 88 46 0533 868 59 85  MÜCAHİTLER CADDESİ AYIŞIĞI EVLERİ A/2 
AR - OK CONSTRUCTION LTD. 0392 815 65 57 0533 855 26 26 - 0533 837 91 91 SEMİH SANCAR CADDESİ HÜSEYİN KARANTİNACI İŞ MERKEZİ KAT:2 
ARDEM DEVELOPMENT LTD. 0533 870 70 30 0533 870 70 30 - 0533 850 30 70 ŞHT. ÖZDEMİR APT. 20/3 NACİ TALAT CADDESİ 
ARGETA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO. LTD. 0392 815 05 73 0533 862 99 88 - 0533 86804 39 KURTULUŞ MEVKİ BEYLERBEYİ KAVŞAĞI EMEK APT. DÜKKAN: 6 
ARPALIKLI ALTYAPI VE İNŞAAT LTD. 0392 234 67 96 0533 868 44 03 - 0533 868 44 04 - 0533 877 31 17 BOĞAZ TAŞ KIRMA TESİSLERİ BOĞAZKÖY - 
ARTSAN DEVELOPMENT LTD.  -  0533 870 70 30 - 0542 850 30 70 NACİ TALAT CADDESİ ŞHT. ÖZDEMİR APT. 20/3 
AS - DA DİZAYN VE DEKORASYON ŞİRKETİ LTD. 0392 815 55 22 0533 861 33 87 - 0533 868 46 03 - 0548 860 28 05 ECEVİT CADDESİ NO:76 
ASPOOL LTD. 0392 225 29 04 - 0392 815 40 07  -  ATATÜRK CADDESİ NO:5 
AŞAN NAKLİYAT KAMYON VE DOZER ŞİRKETİ LTD. 0392 822 21 77 0533 870 77 40 - 0533 826 89 31 - 0533 885 97 73 KARAOĞLANOĞLU SANAYİ BÖLGESİ 
ATASER İNŞAT NAKLİYAT LTD. 0392 821 33 28 - 0392 821 33 29 0542 888 67 71 - 0542 851 27 49 ALSANCAK KARAOĞLANOĞLU CADDESİ ATASER - 2 NO:1 
AXTRA TURİZM VE YAPI MALZEMELERİ ŞİRKETİ LTD. 0392 444 44 54  -  ŞHT. MEHMET MUSTAFA SOKAK ÖZYALÇIN CENTRIUM C BLOK 171/1 
BESTLINE CONSTRUCTION LTD. 0392 816 03 71 0533 869 21 63 - 0533 833 01 61 ZEYTİNLİK SOSYAL KONUTLARI KARŞISI DÜKKAN NO: 59/A 
BİÇENTÜRK CONSTRUCTION LTD. 0392 815 06 20 0542 853 64 66  ATATATÜRK MEYDANI DÜKKAN: 1 OZANKÖY - 
BLUE CRYSTAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING LTD. 0392 815 94 84 0533 861 89 42 - 0542 888 67 71 KURTULUŞ CADDESİ 19/A  
BLUE SKY CONSTRUCTION LTD. 0392 650 04 55 0533 862 94 64 - 0533 826 22 95 - 0533 846 46 34 ECEVİT CADDESİ NO:5 
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BOĞAZİÇİ İNŞAAT VE YATIRIM LTD. 0548 866 72 09   -   ÖZDEMİR ÖZOCAK SOKAK HİS APT. D:13 
BORAY DEVELOPMENTS LTD. 0392 822 29 19 - 0392 822 27 20  0533 864 44 70 - 0533 860 58 57 5 TERKAN PLAZA KARAOĞLANOĞLU CADDESİ 
CAASKA TURİZM LTD.  -  0533 850 61 21 - 0533 822 51 51 DENİZ SOKAK NO:37 ÇATALKÖY - 
CANİLKAN İNŞAAT LTD. 0392 815 36 68 0542 856 70 89 - 0542 853 56 24 POLATLI SOKAK ALDEM APT. NO: 2 
CARRINGTON & MERİT EMLAK ALIM - SATIM İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 227 12 48 0533 830 55 55  NERGİS SOKAK NO:6 KARAOĞLANOĞLU - 
CARRINGTON TRADING LTD.  -  0533 869 73 10 - 0533 830 55 55 - 0533 875 82 01 6 NERGİS SOKAK KAROĞLANOĞLU - 
CENNETOĞLU & SONS TRADING LTD. 0533 862 33 00 0533 887 68 88   67 KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO: 2 YEŞİLTEPE - 
CYPRUS PLANT LTD. 0392 822 31 60 - 0392 822 31 35 0533 840 02 01 - 0533 886 04 44 ÖZ - EN PLAZA OFİS NO: 1 - 2 KARAOĞLANOĞLU - 
CYPRUS POOLS LTD. 0392 815 15 45 - 0392 816 11 39 0533 861 00 08 - 0533 861 00 17 METE ADANIR CADDESİ CYPRUS POOLS APT. NO: 28/A 
CYSKY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LTD. 0392 815 15 69 0548 877 00 47  HZ. ÖMER CADDESİ 4915 KARAKUM - 
ÇAĞYAP İNŞAAT ŞTİ. LTD.  -  0533 861 38 47 - 0533 844 67 68 - 0533 875 82 01 ŞHT. SONAY ÖZDAYI SOKAK ÇAĞ İŞ MERKEZİ A9 BOĞAZKÖY - 
DAPSAN YAPI CONSTRUCTION LTD. 0392 815 04 75  0533 863 23 03  METE ADANIR CADDESİ ÇAKARTO BUİNES CENTER NO:2 DAİRE:4 
DERİNOK İNŞAAT LTD.  -  0542 851 26 98   11. SHT. MÜNÜR SOKAK ALSANCAK - 
DISTINCTIVE PROPERTIES LTD. 0392 815 40 46 0533 867 21 12 - 0533 860 59 08 7 KARŞIYAKA SOKAK KYRENIA COURT 5 APT. D:2 
ELVİN İNŞAAT LTD. 0392 822 22 29 0533 860 36 74  29 EKİM SOKAK NO: 8 KARAOĞLANOĞLU - 
EMTAN İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 815 47 43 - 0392 815 37 45 0542 851 06 91 - 0533 862 22 20 METE ADANIR CADDESİ EMTAN 2 D:3 
ERDEMEL İNŞAAT ŞTİ. LTD.  -  0533 851 21 71  ZEYTİNLİ SOKAK NUREL14 APT. DAİRE: 6 - 
ERSOY & SONS.CONSTRUCTION LTD. 0392 815 98 70 0533 871 01 00  HAZRETİ ÖMER CADDESİ KUZEY PLAZA OZANKÖY -  
EUROCON CONSTRUCTION LTD. 0392 822 34 80 0533 834 54 66 - 0533 875 86 74 KARAOĞLANOĞLU CADDESİ 120 E KARAOĞLANOĞLU - 
FAYART CONS.LTD. 0392 815 45 13 0542 851 09 87 - 0533 863 23 92 NACİ TALAT CADDESİ GÖVSA APT. NO:1 
FEO İNŞAAT LTD. 0533 864 26 98 0548 851 63 66 - 0548 850 63 66 ŞHT. FEVAİT ALİ SOKAK NO:7 -  
FİKRİ ÖZALTIN TRADING LTD. 0533 866 71 70  -   KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:100/A ÖZALTIN DÜKKANLARI NO: 2 
FİKRİ TERKAN İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 822 34 90 - 0392 822 34 91 0533 861 26 05 - 0533 825 47 04 TERKAN PLAZA A BLOK NO: 6 KARAOĞLANOĞLU - 
FİNİST CONSTRUCTION LTD. 0392 815 08 36 0533 862 50 42 - 0533 831 20 88 ARAPKÖY YOBAN PROPERTY BLOK K:3 DAİRE:1 
GROUND FORCE DESIGN & BUILD LTD. 0392 821 27 92 0533 865 32 52 - 0533 840 27 42 20 TEMMUZ CADDESİ NO: 1 ALSANCAK - 
GÜLBAĞ İNŞAAT LTD. 0548 863 39 77 0533 861 04 88 - 0542 862 06 86  KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:4 SEL APT. D:2 KARAOĞLANOĞLU - 
GÜLER & GÜLER İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 815 27 59 - 0392 815 43 68 0533 881 04 48 SALİH KANAT SOKAK ÖZLEM APT. D:1 
GÜLKENT İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0533 869 12 20  -   ÇANAKKALE CADDESİ ÇİÇEKLİ BAYIR NO: 22 ÇATALKÖY - 
HASADA İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 822 22 29 0542 855 11 29  29 EKİM SOKAK NO: 10 KARAOĞLANOĞLU - 
HASAN BEDEL INVESTMENT AND CONSTRUCTION LTD. 0542 881 35 00 0542 881 35 00  ZAFER CADDESİ BEDEL PLAZA NO: 1 
HASAN ŞAH TRADING LTD. 0392 824 53 06 - 0392 824 56 08 0533 864 14 07 - 0533 888 44 64  HZ. ÖMER CADDESİ MÜLK PLAZA NO:4 OZANKÖY -  
HEDRON İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 815 48 68 0533 834 74 74 - 0548 840 82 82 MUSTAFA ÇAĞATAY CADDESİ NO: 1 
HIGH HILLS DEVELOPMENTS LTD.  -  0542 856 36 01 - 0533 840 10 74 - 0542 869 48 87 NARLI SOKAK LİFE APT. D BLOK D:1 DOĞANKÖY - 
IMPERIAL REAL ESTATE & CONSTRUCTION LTD. 0392 815 75 20 0542 853 37 81 - 0542 850 84 66 26 C KARAOĞLANOĞLU - 
İLKAV CONSTRUCTION LTD. 0392 816 11 35  0533 826 16 53  BEYLERBEYİ YOLU ÜZERİ ELMALI SOKAK NO: 2 OZANKÖY - 
KALİ CONSTRUCTION LTD. 0392 815 02 25 - 0392 815 02 26 0533 868 57 14 - 0533 867 15 54 - 0533 842 29 76 HZ. ÖMER CADDESİ 60/7 OZANKÖY - 
KAVANLAR YAPI LTD. 0392 816 11 35 - 0392 816 11 36 0533 831 50 89 BEYLERBEYİ YOLU ÜZERİ ELMALI SOKAK KAVANLAR PLAZA NO: 1 OZANKÖY - 
KAYNARCA İŞLETMELERİ LTD. 0533 870 09 38 0533 854 09 02 - 0533 870 09 38 SAKARYA SOKAK ALSANCAK 
KAYYIM TİCARET ŞTİ. LTD. 0392 815 40 56 0533 861 77 99 - 0533 860 27 33 ZİYA RIZKI CADDESİ E/12 
KIBRIS İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 650 50 75 - 0392 650 50 76  0533 841 10 76 - 0533 877 08 74 YARADANAKUL SOKAK NO: 7 
KUŞÇU KARDEŞLER CONSTRUCTION LTD. 0392 330 11 12 - 0392 330 11 13  0548 855 24 25 - 0548 828 88 88  KIB - ET YANI ÇATALKÖY - 
MEHMET & MEHMET PERÇİNKARDEŞLER DESIGN & STUDIO LTD. 0392 815 45 70 0533 840 44 47  SEMİH SANCAR SOKAK PERÇİNKARDEŞLER İŞ MERKEZİ NO: 4 
MENDİRES TRADING LTD. 0392 822 20 36 0533 875 01 45  KARAOĞLANOĞLU CADDESİ ÖZEN PLAZA NO: 3 KARAOĞLANOĞLU - 
MISRA HAFRİYAT NAKLİYAT ŞTİ. LTD. 0392 815 56 11 0533 825 00 81 - 0533 829 22 00 - 0533 825 00 80  ŞHT. CELAL BEKİROĞLU SOKAK NOKTA APT. NO: 11/2 
NEWCASTLE CONSTRUCTION LTD. 0533 865 09 29 0533 862 98 49 - 0533 865 09 29 SHT. İSMAİL BEYOĞLU CADDESİ NO:27 LAPTA - 
NORTH CYPRUS ANDELİP ESTATE AGENT LTD. 0392 822 44 55 0533 869 67 45 - 0533 834 88 04  KARAOĞLANOĞLU ÖZEN PLAZA OFİS:6 
NORTH SHORES DEVELOPMENT LTD. 0392 815 43 88 - 0392 815 42 65 0533 834 09 74 - 0533 832 00 07 ZİYA RIZKI CADDESİ 262 DER - MER APT. NO:1 
NORTHPOWER PROPERTY LTD. 0392 815 83 17 0533 864 12 10 - 0533 875 82 01 SEDAT SİMAVİ CADDESİ 32/1 PALMİYE SİTESİ 
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NURETTİN EROĞLU CONSTRUCTION & TRADING LTD.  -  0533 882 81 53 - 0533 863 23 92 - 0533 840 38 51 YAĞMUR SOKAK SANAYİ SİTESİ NO:5 KARAOĞLANOĞLU - 
ORHUN SARAÇOĞLU İNŞAAT ŞİRKETİ  LTD. 0533 834 02 50 0533 861 45 34  ZAFER SOKAK BİRSU 6 APT. DAİRE: 2 
OZAN KAYACAN 0392 816 05 05  0533 861 99 11  BEDREDDİN DEMİREL CADDESİ ÖZYALÇIN 156 DÜKKAN: 3 
ÖSKAN BEŞOK CONSTRUCTION LTD. 0392 825 21 57 0533 862 71 40 - 0542 850 94 62 ÖZGÜN SOKAK NO: 21 KARŞIYAKA - 
ÖTENÇAY İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 227 85 59 0533 873 34 27 - 0533 855 84 86 BUFAVENTO CADDESİ PEKALP KONUTLARI NO: 10 ÇATALKÖY - 
ÖZAKINSEL PROJE DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ LTD.   0392 815 86 60 0533 868 73 26 - 0533 843 11 01 - 0533 859 30 48  SEMİH SANCAR CADDESİ SKYSEA APT. NO: 17 DAİRE: 5 
ÖZİNANÇ İNŞAAT LTD. 0392 815 19 18 0533 861 78 80 - 0533 861 14 87 - 0533 875 82 01 ARSLAN SEÇKİN CADDESİ ÖZEN 2 APT. NO: 2 
ÖZKAL İNŞAAT LTD. 0542 878 88 38 0533 847 09 22 - 0542 878 88 38 - 0533 832 00 07 SAKARYA SOKAK TAÇ APT. NO:2 
ÖZSOYKAL CONSTRUCTION LTD. 0548 880 01 11 0548 880 01 11  HAZRETİ ÖMER CADDESİ ÖZCEM İŞ MERKEZİ NO:5 
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION LTD. 0392 815 18 50 - 0548 881 11 11 0533 868 65 02 - 0542 888 97 00 ŞHT. EMİN ALPKAYA SOKAK ÖZYALÇIN APT. NO: 89 D:9 
Pİ - YAP İNŞAAT LTD.  -  0533 887 09 40  FEHMİ ERCAN CADDESİ DERKAYA APT. 
PRAXIS DESIGN LTD. 0392 815 41 09 0542 881 32 10  KARAOĞLANOĞLU CADDESİ ÖZEN PLAZA NO:4 KARAOĞLANOĞLU - 
PRIMESPOT ESTATE & CONSTRUCTION LTD. 0548 858 88 88 - 0533 875 82 01 0548 868 88 88  HZ. ÖMER CADDESİ NO: 16 TAŞGEN KARAAZİZ PLAZA D5 OZANKÖY - 
PROBUILDER YATIRIM TİCARET LTD.  -  0548 888 99 90 - 0533 838 01 82 ALTIN SOKAK NO: 8 ESENTEPE - 
PROMİM İNŞAAT, TURİZM, TİCARET VE SANAYİ LTD. 0532 292 69 29  -   MEHMET KURT SOKAK NO:49 
RECAİOĞLU LTD. 0392 815 16 45 0533 861 77 69 - 0533 862 48 13 - 0533 840 30 19 METE ADANIR CADDESİ EMEK  APT. 
REDİF NUREL CONSTRUCTION LTD. 0392 815 19 88 0533 868 78 42 - 0533 881 25 27 SEMİH SACAR CADDESİ NUREL 5 APT. DÜKKAN 2 
REPSAM CONSTRUCTION LTD. 0392 815 19 17 0542 855 40 13 - 0542 336 08 08 ATATÜRK CADDESİ NO: 28 OSMAN BAYRAMOĞLU İŞ MERKEZİ KAT:1 OFİS:1 
RISE DESIGN AND CONSTRUCTION LTD. 0392 822 38 91 - 0392 822 38 92 - 0392 822 38 93 0542 858 26 14 - 0533 835 00 05 
KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO: 217 KARAOĞLANOĞLU - 
SANTA FE TİCARET  LTD. 0392 815 70 63 0533 832 00 07 - 0533 868 79 46 BEDRETTİN DEMİREL CADDESİ NO: 15 KAT:2 
SCS INVESTMENT LTD.   -  0542 862 13 79  KARANTİNACI İŞ MERKEZİ SEMİH SANCAR SOKAK NO: 4 KAT: 1 
SEKİZ CONSTRUCTİON CO. LTD. 0392 815 24 88 0533 832 00 07 - 0542 868 30 02 DR. SALİH MİROĞLU CADDESİ NO:45/D:2 
SER - SOY CONSTRUCTION  LTD. 0533 851 22 95  -   ÇİMEN APT.:3 D - 8 METE ADANIR CADDESİ 
SERBİL İNŞAAT LTD.  -  0533 856 11 71   MEHMET RIZA MOHAÇ SOKAK NO:8 
SEVİLLA VİLLA LTD. 0392 816 05 77 0533 864 08 99 - 0533 876 31 25 MUSTAFA ÇAĞATAY CADDESİ NO: 72 ÇATALKÖY - 
SİER YAPI LTD.  -  0533 888 22 62  DR. FAZIL KÜÇÜK CADDESİ NO:68 OZANKÖY - 
SİLYON İNŞAAT LTD. 0392 822 39 76 0533 847 67 40 - 0533 847 44 44  PAŞAOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7 KARAOĞLANOĞLU - 
SONAY AKGÜNEY CONSTRUCTION LTD.  -  0533 868 00 30 - 0533 863 33 71 ÖZGÜR SOKAK NO:32 ALSANCAK - 
SONERSEN CONSTRUCTION  LTD. 0392 815 76 40 0533 868 25 75 - 0533 862 63 78 ŞHT. DURSUN ÖZSARAÇ SOKAK NO:8 SONERSEN APT.:1 DAİRE:1 
SOYER ARSEVEN İNŞAAT ŞTİ. LTD.  -  0542 883 20 09 - 0542 888 97 00 ŞHT. MEHMET MUSTAFA SOKAK ÖZYALÇIN APT. NO:172 - D:18 
STEELCON HOMES LTD. 0392 815 31 62 0533 862 63 78  NACİ TALAT CADDESİ NO:38/17 
SYDNEY CONSTRUCTION  LTD. 0392 815 79 28 0533 862 08 63 - 0533 852 93 24 UĞUR MUMCU CADDESİ EREN İŞ MERKEZİ NO:6 KARAKUM -  
TARANCI İNŞAAT LTD. 0533 854 23 87  -   ATASER İŞ MERKEZİ:1 DÜKKAN:2 ALSANCAK - 
TAŞKINLAR CONSTRUCTION LTD. 0392 815 46 66 0533 869 02 11 - 0548 866 31 31 UĞUR MUMCU BULVARI MET-FORM PLAZA NO:4 KARAKUM - 
TEKUT CONSTRUCTION LTD.  -  0533 889 17 09  ESENTEPE  ATATÜRK CADDESİ NO:4  
TENAŞ LTD. 0392 822 39 11 0533 851 39 95  KARAOĞLANOĞLU CADDESİ 102 B 
TUNALI İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 816 06 72 0533 863 49 03 - 0542 888 97 00 - 0542 883 20 09 KURTULUŞ CADDESİ 19 
TÜNAY ÇELEBİ & CO. CONSTRUCTION LTD. 0392 815 45 13 0542 851 71 45 - 0542 884 30 26 ZEYTİNLİK YOLU NO:1 KAT:2 
VEDAT HACIABİTOĞLU CONSTRUCTION LTD.  -  0533 840 41 91 - 0533 841 02 23 BEŞPARMAKLAR CADDESİ NO:76 ÇATALKÖY - 
VELİSOY ENTERPRİESES LTD. 0392 821 18 51 0533 865 55 57 - 0533 860 38 01 KOCATEPE SOKAK NO:2 ALSANCAK -  
VESTA CONSTRUCTİON LTD. 0392 815 22 98 0533 869 20 26 - 0533 860 83 44 ZAFER CAD.KORAY İŞ MERKEZİ NO:4/C OZANKÖY - 
VIC CONSTRUCTION LTD.  -   -   KARAOĞLANOĞLU CADDESİ ALSANCAK - 
VİRGO CONSTRUCTION LTD. 0392 815 54 07 0533 840 02 71  YENİ TERMİNAL BİNASI BELEDİYE DÜKKANLARI NO:18 B 
YAPI-AŞ.İNŞAAT LTD. 0542 851 30 62    MAXMILE POWER GO KARTİNG ERSOY BİRKAN CAD.TUZLA
YAPISAL ÇÖZÜM HİZMETLERİ 0392 822 41 15 0533 868 30 84  KARAOĞLANOĞLU CADDESİ ZEHRA NEVZAT PLAZA NO:1 
YETKİLİ İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0392 815 71 48 - 0392 815 62 01 0533 861 23 07  YETKİLİ 1 APT. NO:1 EMİN ALPKAYA SOKAK İSKENDURUN CADDESİ 
YUSUF ELGÜN 0392 824 54 13 0533 866 12 05 - 0548 863 39 77 - 0542 888 67 77 LEVENT APT. NO: 4 - 1 ÇATALKÖY -  
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AKOL PROPERTIES LTD. 0392 444 25 55 0548 845 10 00 - 0533 866 46 27 ŞHT. İBRAHİM HASAN CADDESİ ÇANAKKALE 
ALTIN KOZA CONSTRUCTION LTD. 0392 366 09 07 0533 559 04 15 - 0542 873 66 30 - 0548 874 28 40 İSMET İNÖNÜ BULVARI SELİMOĞLU APT. DÜKKAN NO:6
AYCAN CONS. LTD. 0392 236 86 58 0533 885 30 36 - 0533 861 87 83 TURUNÇLU KURUDERE YOL KAVŞAĞI PAŞA KENT KONUTLARI VADİLİ
AYDORA ÇELİK YAPI LTD.  -  0533 851 48 83  FEVZİ ÇAKMAK SOKAK NO:22 AKDOĞAN 
BİÇİCİ İNŞAAT LTD. 0392 366 11 27 0533 863 91 99  SAFFET BAYRAM SOKKAK NO:2A AŞAĞI MARAŞ  
BLUE LOTUS CONSTRUCTION LTD. 0392 366 56 57 0533 861 41 25  ÇINAR SOKAK ŞAFAK APT. NO:8
BURAK İNŞAAT LTD. 0392 366 82 21 0548 887 62 42  SEYHAN SOKAK BİNBİR ÇEŞİT YANI BURAK 1 APT. ZEMİN KAT AYRUGA
CENGİZ TOPAL AND BROTHER CONSTRUCTION LTD. 0392 366 23 20 - 0392 366 27 60  0533 870 78 10 ESKİ SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BİNASI LARNAKA YOLU NO:96
CİNER CONSTRUCTION LTD. 0392 384 25 25 0533 862 90 25 - 0533 881 25 25 NERGİSLİ 
CRIPTON CONSTRUCTION LTD. 0548 888 05 00 0548 888 01 11 - 0548 888 05 00 İLKER KARTER CADDESİ SÖNMEZ SOKAK THEMİS İŞ HANI NO:54
ÇATANKAYA İNŞAAT-ELEKTRİK MÜH. VE MÜT. ŞTİ. LTD. 0392 366 35 98 0533 853 13 81 - 0533 886 31 01 CEMAL TOGAN SOKAK APT. 7 DAİRE:4 LEVENT SİTESİ LEMAR YANI
ÇETİN ALKAN CONSTRUCTION LTD. 0542 880 08 88 0542 856 28 10 - 0533 841 78 88 IŞIKLI SOKAK NO:8 AYLUKA 
DOĞANKENT CONSTRUCTİON & ESTATE LTD. 0392 365 52 60 0533 837 11 00 - 0548 850 61 05 MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:6/2 NOYANLAR APT. BLOK:2
DÖRTER CONSTRUCTION LTD. 0392 365 60 04 0533 866 10 26 - 0533 831 60 63 6 MESUDİYE SOKAK DAİRE:2 MARAŞ 
DÖVEÇ BROTHERS LTD. 0392 365 13 67 0542 852 33 13 96  İSMET İNÖNÜ BULVARI GÜLSEREN KARŞISI K:1 NO:20
DÖVEÇ CONSTRUCTION LTD. 0392 365 13 67 - 0392 444 05 15 0548 836 15 15  İSMET İNÖNÜ BULVARI MUHARREM DÖVEÇ APT. KAT:1 NO:1
ELMAP TRADING LTD. 0392 365 36 55 0533 834 36 54 - 0533 838 10 00 EŞREF BİTLİS CADDESİ KOMBOS APT. K:1 D:2
ERBATU EMLAK İNŞAAT LTD. 0392 366 95 34 0542 874 53 64 - 0533 850 07 16  EŞREF BİTLİS BULVARI FAZIL POLAT PAŞA CAMİ KARŞISI NO:2
ERSOY KIRŞAN  -  0533 861 86 69  MORMENEKŞE 
FAMAGUSTA CONSTRUCTION LTD. 0533 861 55 77 0533 868 39 43   ÖZYAHYALAR APT. SALAMİS YOLU
FIRAT KASIM İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETİ LTD. 0533 842 10 06  -   ATATÜRK CADDESİ NO:19 GÖRNEÇ 
GÖK & GÖK CONSTRUCTION LTD.  -  0533 853 96 15 - 0533 869 83 13 - 0533 850 35 67 SAÇIKARALILAR SOKAK NO:22
GÜÇLÜER LTD. 0392 366 71 46 - 0392 366 16 87  0533 853 60 02 - 0533 841 70 24  GENÇLİK SOKAK NO:26 PK 181
GÜDER İNŞAAT ŞTİ. LTD. 0392 366 13 72 0392 378 98 91 0542 857 12 22 - 0533 882 89 51 7 LİMAN YOLU KAPALI ÇARŞI 
GÜLERNAZ CONSTRUCTION LTD.  -  0533 836 14 60 - 0533 872 87 88 ZAFER MAHHALLESİ SOKAK GÜLERNAZ APT. KAT:3 DAİRE:6
GÜNEŞ METAL SANAYİ LTD. 0392 365 42 95 0533 853 30 99  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. SOKAK
GÜNEY İNŞAAT LTD. 0392 365 05 84 - 0392 365 05 86 0542 857 00 11 EŞREF BİTLİS CADDESİ GÜNEY APT. K:4 D:7 SAKARYA 
HALKEN İNŞAAT VE EMLAK ŞTİ. LTD. 0392 444 48 48  0542 864 11 66 - 0533 866 05 75 1.VATAN SOKAK HALKEN APT. NO:3 DUMLUPINAR  
HOMELAND PROPERTIES ŞİRKETİ LTD. 0392 366 42 50 0548 863 13 07 - 0548 868 31 21 39. TÜMEN CADDESİ ESKİ AÇIK PAZAR KARŞISI AŞAĞI MARAŞ 
HÜSEYİN UMAY ESTATE & CONSTRUCTION ŞİRKETİ LTD. 0392 365 59 66 0548 840 84 80 - 0533 862 48 50 ŞEVKAT HEPŞEN SOKAK DERİN 2 APT.
HÜSREV KARAALİ CONSTRUCTION LTD. 0392 366 26 33  0533 851 65 41 - 0533 840 51 05 - 0533 851 65 41 15 AĞUSTOS BULVARI METE APT. A BLOK KAT:3
İLKAY GENÇ CONSTRUCTION LTD. 0392 366 90 97 - 0392 366 54 04  0533 826 16 53 - 0548 862 00 07 İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:19
KARAKAŞLI CONSTRUCTION LTD. 0392 366 18 60 0542 882 01 02  İSMET İNÖNÜ BULVARI ALKAN APT. K:2 D:2
KAVAZ CONSTRUCTION LTD.  -  0533 867 18 98 - 0533 861 23 60 ŞHT. İBRAHİM HASAN SOKAK KÜÇÜKSANAYİ BÖLGESİ STYLEWOOD BİNASI
KIZIL İNŞAAT LTD. 0533 863 34 89 - 0533 867 01 32 0533 848 20 15 KUMSAL SOKAK NO:6 İNÖNÜ 
KİSAT LTD.  -     ÖĞRETMENLER CAD. ÖĞRETMENLER APT. KERMİYA-ORTAKÖY LEFKOŞA
KÖMÜRCÜGİL CONSTRUCTION LTD.  -  0542 851 06 24 - 0533 861 06 24 YENİBOĞAZİÇİ KARAKOL KARŞISI
KURTSAN İNŞAAT AHŞAP VE METAL SANAYİİ LTD. 0932 366 36 61 0542 874 12 34 - 0542 881 07 80 5. SOKAK NO:1 KAT:2 BÜYÜK SANAYİ
LAHZA CONSTRUCTİON LTD. 0392 366 27 16 0542 860 23 73  İSMET İNÖNÜ BULVARI ALKAN APT. 10 KAT:2 DAİRE:4
LONGSON (EU) ENTERPRISES LTD. 0392 365 11 11 0542 855 95 88 - 0533 861 84 66 D.A.Ü. KAMPÜSÜ YURTLAR BÖLGESİ LONGSON ENTERPRISES
MAHMUT BETONCU MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK LTD.  -  0542 852 03 84 İSMET İNÖNÜ BULVARI CITY LIFE APT. NO:1 DAİRE:20
METHÜR CONSTRUCTION TRADING LTD. 0392 366 71 56 0542 851 39 53 - 0542 851 39 64 POLATPAŞA BULVARI EVKAF APT. KAT:2 D:9
MİM TAŞ LTD.  -  0548 826 04 90  İSTANBUL SOKAK NO:12 YENİBOĞAZİÇİ 
MOR MÜTEAHHİTLİK LTD. 0392 366 49 55 - 0392 366 21 10 0533 861 23 27 LİMAN YOLU ESKİ ETİ TESİSLERİ YANI KANDİL SOKAK
MY WAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LTD. 0392 366 54 85 0533 869 38 36 - 0542 869 36 36 MUSTAFA KEMAL BULVARI REFLEX PLAZA A - BLOK K:2 D:4
NORTHERNLAND CONSTRUCTION LTD. 0392 365 34 44 0533 862 85 22 - 0533 862 87 57 - 0548 882 34 45 MUSTAFA KEMAL BULVARI ALİ EDİP APT. NO:1
NURKON YAPI LTD.  -  0533 862 65 99  GÜLSEREN PLAJI KAYALAR SOKAK YALI DAİRELERİ 2 KARAKOL 
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Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep  adres 
ONLAR İNŞAAT VE EMLAK ŞİRKETİ LTD. 0392 365 37 86 0548 834 40 29 - 0533 840 40 25 HASAN BARBAÇOLLİ YOLU ONLAR APT.  K:1 D:1 SAKARYA 
ORAN CONSTRUCTION LTD. 0533 864 20 62 0533 864 20 68 - 0533 862 81 56 GENÇLİK SOKAK NO:12 EUROPEAN HOTEL KARŞISI
OSMAN TUĞCE CONSTRUCTION LTD. 0392 378 81 94 0542 853 08 26 - 0533 875 04 78 NARLI SOKAK NO:8 YENİBOĞAZİÇİ 
OUTDOOR COMPANY LTD. 0392 389 22 22 0533 866 51 75 - 0533 850 28 15 YALI MAHALLESİ NO:35 TATLISU 
ÖMGÜN DİZAYN VE İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 0533 868 52 42  -   SİLAHLI KUVETLER CADDESİ NO:8 DUMLUPINAR 
ÖZ - TEMUR CONSTRUCTION LTD. 0392 366 77 07 0533 882 06 55 - 0542 850 28 26 CENGİZHAN YOLU NO:25 MARAŞ 
PAMFİLYA CONSTRUCTION LTD.  -  0542 856 28 10 - 0533 883 12 20 İSMET İNÖNÜ BULVARI SUAY:2 APT. K:1 D:4 ZABİTLER PETROL KARŞISI
PERÇİNER MÜTEAHHİTLİK LTD. 0392 378 83 39 0542 851 31 39 - 0533 851 13 67 - 0548 851 31 39 SALAMİS YOLU MÜMTAŞ APT. K:3 - 10
REFLEXTEAM CO. LTD. 0392 366 46 44 0533 870 13 60 - 0542 881 28 27 TERMİNAL KARŞISI REFLEX TEAM PLAZA:1 A - BLOK NO:9
SALLAKOĞULLARI SANAYİ VE TİCARET LTD.  -  0533 825 36 35 - 0533 830 27 31 PK 66 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
SARYAP İNŞAAT LTD. 0392 444 04 25 0548 822 49 09  OKULLAR YOLU NO:15 NERGİSLİ 
TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. 0392 365 19 82 0533 860 24 04 - 0548 850 50 00 - 0548 820 10 16 TANER YOLCU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 135
TANYEL CONSTRUCTION AND ESTATE  LTD. 0392 366 14 70 - 0392 374 51 57 0533 865 85 65 38/101 A, İLKER KARTER CADDESİ 
TAŞALP İNŞAAT ŞİRKETİ LTD.  0392 444 01 41  -   ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
TOSUNOĞLU DEVELOPMENT LTD. 0392 225 39 07 - 0392 225 39 10 0542 875 11 22 - 0533 868 57 09 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
TOTO İNŞAAT LTD. 0392 397 73 86 0533 840 49 42  AKİF ATAKEŞ SOKAK NO:1 B VADİLİ 
TRUST CONSTRUCTION LTD. 0392 365 53 25 - 0392 366 31 41 0533 838 50 00 - 0533 861 14 30  İSMET İNÖNÜ BULVARI  UNİVERSAL BANK ÜZERİ KAT:1 NO:2 
UÇANOK EMLAK VE İNŞAAT  ŞTİ. LTD. 0392 365 38 83 0533 861 34 72 - 0542 869 34 72 - 0548 848 66 59 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
UZUN İNŞAAT ŞİRKETİ  LTD. 0392 365 15 41 0548 868 22 23 - 0542 851 03 55 - 0548 859 06 96 191 İSMET İNÖNÜ BULVARI SALAMİS YOLU  
ÜLGENLER YAPI LTD. 0533 862 98 26  0533 862 98 26 - 0548 860 47 29 CAHİT SITKI TARANCI SOKAK ALTEKİN APT. K:1 D:1 
VİMERA TİCARET  İŞLETMELERİ  LTD. 0392 378 86 82 0542 888 50 55 - 0542 888 60 80 İSTİKLAL MAHHALLESİ NO:44 YENİBOĞAZİÇİ  
YAPI - AŞ. İNŞAAT LTD.  -  0542 851 30 62  MAXMILE POWER GO KARTİNG ERSOY BİRKAN CADDESİ TUZLA 
YÜKSELİR İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ LTD. 0392 377 81 13 0533 865 77 19  İSTİKLAL CADDESİ NO:41 İNÖNÜ 

GÜZelYUrT
ALAS CONSTRUCTION LTD. 0392 714 63 53 0542 868 62 55 - 0533 863 07 80 KUTLU ADALI CADDESİ ALAS SİTESİ  C-1
ALTUN & FIRAT İNŞ. LTD. 0392 714 44 62 0533 864 15 55 - 0533 869 07 78 AYDINKÖY 
BEYİTOĞLULARI CONSTRUCTION LTD.  -  0533 832 30 18  LADEN SOKAK NO:7 C - 36 KALKANLI 
DOĞUŞ TÜM İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED  -   -   HASAN CAFER SOKAK NO:13
EĞİLMEZ CONSTRUCTION LTD. 0533 823 88 23  0533 853 69 24 - 0548 868 88 23 15 ATATÜRK CADDESİ
ERKAP İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 0392 714 59 01 0533 834 00 05 - 0533 888 44 64 TURAN KAYNAK SİTESİ NO:6
MERŞE TAŞIMACILIK LTD. 0392 714 59 01 0533 834 00 05 - 0533 888 44 64 TURAN KAYNAK SİTESİ NO:6
ÖZKAN HÜR 0392 714 26 07  0533 840 14 94  ŞHT. RAMİZ TURAN SOKAK NO:27

isKele
ALİ ÇOBAN 0392 3832602 0533 851 65 41 - 0533 840 51 05 - 0533 851 65 41 - 0542 851 65 41 ÇAYIROVA
ANFORA LİMİTED 0392 371 21 00  -   ANFORA ALIŞ VERİŞ MERKEZİ C BLOK NO:5 SINIRÜSTÜ
CYPTOWN CONSTRUCTION LTD.  -  0533 876 69 16   İNÖNÜ CADDESİ NO:2 BAFRA
KARPASIA CONSTRUCTION LİMİTED 0392 374 50 61 0533 834 50 70   ERENKÖY
Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep  adres 
LİOMİ CONSTRUCTION LİMİTED  -  0548 834 94 20 - 0548 862 93 20 MCKENZİE CADDESİ EZGİ SOKAK CESAR RESO CEVİZLİ
MANYERİ CONSTRUCTION LTD.  -  0533 860 47 03 - 0533 843 30 84 ÇİÇEK SOKAK YEŞİLKÖY
NOYANLAR CONSTRUCTION .LTD. 0392 371 40 00 - 0392 444 60 60  0542 852 13 91 - 0533 851 36 22 DOKTORLAR SİTESİ YANI YENİ İSKELE

leFKe
BORYAP YAPI VE TİCARET LTD. 0392 228 12 11 0542 852 19 40 - 0548 830 63 01 - 0548 858 27 20 ŞHT. MAHMUT GARABETÇA SOKAK NO:46/1 BAĞLIKÖY 
HAKAN ORAN CONSTRUCTION LTD. 0392 727 83 62 0533 861 16 93 - 0548 876 32 29 ECEVİT CADDESİ NO:78 A GEMİKONAĞI 
ULAŞ OKTAY CONSTRUCTION LİMİTED 0392 727 88 45 0548 888 00 99  TAHİR EFENDİ SOKAK BELEDİYE DÜKKANLARI NO:3 - D
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