
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
Cyprus Turkish Building Contractors Association



inşaat - 20172



inşaat - 2017 3



inşaat - 20174

CONTENTS
SÖYLEŞİ - INTERVIEW

HABER - NEWS

GÖRÜŞ - OPINION

06

24

66

70

14

52

18

24

30

38

56

Cafer Gürcafer:
Ülkemiz için  en büyük tehlike plansızlık

Aziz Kaya:
Batı bölgesinin incisi Lefke kalkınmada ilk sırada

Serkan Abbasoğlu:
Enerji verimliliği yasası şart

Elvan Şenkayalar: 
Konut tasarımı ve yaşam şekillerinin etkileşimi

Fikri Toros:
Rekabet edebilirliği artırmalıyız

SAHİBİ

GENEL KOORDİNATÖR

YAZI İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

GENERAL COORDINATOR

EDITOR

YAYIN KURULU

EDITORIAL BOARD

YAZIŞMA ADRESİ

CONTACT ADDRESS

YAYINA HAZIRLAYAN

CREATIVE GROUP

OWNER

Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği

Erdim Oras

Filiz Seyis

Erdim Oras

Filiz Seyis

Cafer Gürcafer (Başkan)
Meriç Erülkü (Asbaşkan)
Halil Öncülay (Yazman)

Redif Nurel (Sayman)
Ceyhun Tunalı

Taşkın Ürel
Erdoğan Bekiroğlu

Cafer Gürcafer (Chairman)
Meriç Erülkü (Deputy Chairman)

Halil Öncülay (Clerk)
Redif Nurel (Accountant)

Ceyhun Tunalı
Taşkın Ürel

Erdoğan Bekiroğlu

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No:27 
Yenişehir - Lefkoşa. KKTC.

Tel: 0392 228 8061
Fax: 0392 228 8096
Web: www.ktimb.org

e-posta: info@ktimb.org

Şht. Ecvet Yusuf Cad. No:27 
Yenişehir - Nicosia. TRNC.

Tel: 0392 228 8061
Fax: 0392 228 8096
Web: www.ktimb.org

e-mail: info@ktimb.org

HK Ajans
e-posta: ajanshk@gmail.com

Tel: 0533 857 2020 

HK Ajans
e-mail: ajanshk@gmail.com

Tel: 0533 857 2020 
Tercüme-Translation: Seda Argün

Cyprus Turkish Building 
Contractors Association

Kıbrıslı müteahhitler dünya devleri arasında yerini aldı
Cypriot contractors to be with the biggest companies

Ali Çıralı:
İnşaat sektörünün sorunlarına çözüm bulunmalı

Süleyman Erol:
Mortgage yasasının olmaması büyük eksiklik

Halil Öncülay:
Ülkemizi Türkiye’ye dahi tanıtamadık

Yağmur Özyalçın:
İmar planı olmaması sorun

Ali Candemir:
Bu günlere kolay gelmedik

Cafer Gürcafer: 
Having no plans is the threat for our country

Aziz Kaya: 
Pearl of West, Lefke is the first in development

Serkan Abbasoğlu: 
Energy efficiency law  is essential

Elvan Şenkayalar: 
Home design and interaction of life styles

Fikri Toros:
We have to improve the competitiveness

Ali Çıralı:
Problems in the construction sector should be solved

Süleyman Erol:
Lack of Mortgage law is a major shortcoming

Halil Öncülay:
We couldn’t promote our country even to Turkey

Yağmur Özyalçın:
Lack of a development plan is a problem

Ali Candemir:
It was not easy to come to these days



inşaat - 2017 5



inşaat - 20176

Gürcafer: Ülkemiz için 
en büyük tehlike plansızlık

Gürcafer: Having no plans is 
the biggest threat for our country

Kıbrıs Türk İnşaat Müteah-
hitleri Birliği Başkanı Cafer 
Gürcafer, ülkedeki en büyük 
sorunun plansızlık olduğunu 
söyledi. Müteahhitler Birliği 
Başkanı Cafer Gürcafer planlı 
bir yaşama hemen geçilmemesi 
halinde Kıbrıs konusunda bir 
çözüm olur ya da olmaz kendi-
mizi tüketip yok edebileceğimiz 
uyarısında bulundu. 

İnşaat 2017 Dergisi’nin 
sorularını yanıtlayan Başkan 
Gürcafer, Dünyanın Kıbrıs’a 
bakışının değiştiğine işaret 
ederek, “Kıbrıs’taki duruma artık 
daha farklı bakılıyor. Verilen 
koçanlara güven artmıştır. Es-
kiden olduğu gibi ‘bunlar Rum 
malıydı’ gibi bir endişe yok. Bu 
durum bizdeki inşaat sektörünü 
olumlu bir şekilde etkilemeye 
devam edecek. Gelinen aşama-
da inşaat sektörü ve ülke için 
en büyük tehlike bu gelen talep 
karşısında plansız, programsız 
ve kontrolsüz cevap veriyor 
olmamızdır. Çünkü bu plansızlık, 
programsızlık ülkemizin cazi-
besinin veya varlık değerinin 
düşmesini doğuracaktır” dedi. 
Cafer Gürcafer,  ülkede yaşanan 
tüm sorunların temelinde plan-
sız yaşamın olduğuna vurgu 
yaparak, planlı yaşama geç-
menin ülkedeki birçok sorunu 
ortadan kaldıracağını anlattı. 
Gürcafer, “Bizim Müteahhitler 
Birliği olarak bu dönemde önce-
liğimiz planlı yaşama geçilmesi 
olacaktır. Bunun için mücadele 
vereceğiz” dedi. Başkan Gürca-
fer’e sorulan sorular ve verdiği 
yanıtların tam metni şöyle:

Kıbrıs konusunun çözümü 
konusunda umutlarım tükendi

Soru: Geçen yıl dergiyi ha-
zırlarken yaptığımız röportajda 
çözüm umudu yüksekti. Ve siz 
‘Çözüm kapıda, hazır olmalıyız” 
demiştiniz. Aradan bir yıl geçti. 
Kıbrıs konusundaki gelişmeleri 
şimdi nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Cafer GÜRCAFER: Çözüm 
konusunda şimdi daha umut-
suzum. 2003 yılında Annan 
Planı ile birlikte çözüm umutları 

yatırım iklimini olumlu etkile-
mişti. O dönemde yatırımlarda 
inanılmaz bir patlama yaşan-
mıştı. Sonrasında 2007 yılında 
uluslararası mahkeme kararları 

The President of Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association indicated that the 
lack of plans is the biggest th-
reat for our country. He warned 

that in case of not transitioning 
to a planned life in our country, 
we would run out of ourselves 
regardless of any settlement in 
the Cyprus issue. 
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Cafer Gürcafer

Gürcafer: Ülkemiz için 
en büyük tehlike plansızlık

Gürcafer: Having no plans is 
the biggest threat for our country

President Gürcafer answered 
the questions of İnşaat 2017 
and stated that the perception 
in the world about Cyprus has 
changed; “The situation is Cyp-

rus is perceived in a different 
way, there is a more trust in 
the title deeds issued here. 

There is no such concern 
that ‘these are Greek owned 
properties’. 

This would continue to posi-
tively affect the construction 
sector. The biggest threat for 
the construction sector and 
country is that we respond to 
the existing demands without 
any plan, program and control, 
having no plans and programs 
will diminish the value of our 
country”. 

Cafer Gürcafer underlined 
that the unplanned life is the 
foundation of every problem 
in the country and having 
plans would eliminate many 
problems. 

Gürcafer said “Our priority 
as the Contractors Association 
is to switch a planned life. We 
will fight for this”. The questi-
ons and answers of President 
Gürcafer are as follows:

I have no hopes 
left for the settlement of 
Cyprus issue

Question: The hopes for 
a settlement were higher 
when we were preparing the 
journal last year. And you said, 
“Settlement is around the 
corner, we should be ready”. 
A year passed. What can you 
say about the developments 
of Cyprus issue?

Cafer GÜRCAFER: I have 
fewer hopes about the sett-
lement now. The settlement 
hopes had a positive impact 
on the investment climate af-
ter the 2003 Annan Plan. There 
was a significant boom in the 
investments. 

Then 2007 international 
court decision came to the 
fore. The deadlock process 
was again stood out with the 
Orams case, which negatively 
affected the investment clima-
te. 

The fall was rapid. We ente-
red to the slowdown period. 
Then there was a movement 

gündeme geldi. Orams davası ile 
birlikte çözümsüzlük süreci tek-
rar öne çıktı. Bu yatırım iklimini 
de olumsuz etkiledi. Çok dik 
bir iniş yaşandı. Bir durgunluk 

dönemine girildi. Bunun ardın-
dan yeniden bir hareketlenme 
oldu ve bu da inşaat sektörüne 
yansıdı. Gelinen aşamada hem 
içerideki hem de dışarıdaki 
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alıcının Kuzey Kıbrıs’tan konut 
alımına bakış açısı farklılaştı. 

Çözüm umutları suya düşse 
de bu bizi ekonomik olarak 
etkilemeyecek

Soru: Bunu neye bağlıyorsu-
nuz?

Cafer Gürcafer: Ben bunu 
Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesinin kararlarının çok etkili 
olmamış olmasına, küreselleş-
meden yavaş yavaş ülkelerin 
uzaklaşıyor olmasına ve Tür-
kiye-AB ilişkilerinin olumsuz 
etkilenmesine bağlıyorum. Bu 
gelişmeler artık tüketiciyi veya 
alıcıyı Kıbrıs’ta bir çözüm olmu-
yor ya da olmayacak noktasında 
çok olumsuz etkilememeye 
başladı. Yani çözümsüzlük ko-
şulları alıcıyı artık etkilemiyor. 
Hatırlayın, Orams davası çok 
büyük bir etki yaratmıştı. Ancak 
Orams davasından sonra mevcut 
kullanıcı ile ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin vermiş 
olduğu karar, Mal Tazmin Ko-
misyonunun oluşması özellikle 
yurt dışındaki tüketici üzerinde 
Orams kararı gibi kararların çok 
da bir etkisi olmadığı algısını 
yarattı. Bu da bir etken. Bir diğer 
etken artık Kıbrıs’taki liderler 
Federal bir çözümden uzak-
laşabileceklerinin sinyallerini 
vermeye başladılar. Bu tabii ki 
farklı algıların oluşmasına ne-
den olur. Şunu söylemeye çalı-
şıyorum. Bugün çözüm umutları 
suya düşerse veya görüşmeler 
koparsa 2003’te taraflardan 
birinin Annan Planı’na hayır 
demesi sonrasında Kuzey Kıbrıs 
ekonomisi üzerinde yarattığı 
olumsuz etkiyi yaratmayacağı-
nın sinyalleri geliyor artık. Bir 
umarsızlık vardır.

Çözüm arayışları İnşaat sektö-
rüne olumsuz etki yapmayacak

Soru: Bu durum pazara nasıl 
yansıyor?

Cafer Gürcafer:  Avrupa 
pazarından Kuzey Kıbrıs konut 
pazarına dönük talepte bir azal-
ma vardır ama örneğin Çin’den, 
Rusya ve Arap ülkelerinden 
Kuzey Kıbrıs’a dönük taleplerde 
bir artış vardır. Mülkiyet konusu-
na Kıbrıs’ta artık Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin kararları 
ile değil de kapsamlı bir çözüm 
bulunması ile bir çözüm bulu-
nabileceğine olan inanış dünya 
genelinde çok arttı. Bu da tabii 
ki buraya olan ilginin azalıp 
artmasında ciddi bir etkendir. 
Dolayısıyla inşaat sektöründe 
her durumda görüşmeler kopsa 

da kopmasa da iki şekilde de ta-
lepteki artışın devam edeceğini 
düşünüyoruz. 

Koçanlara güven artmıştır
Soru: Neden? 
Cafer Gürcafer: Bunun bir 

sürü nedeni vardır. Benzer siyasi 
sorunlar dünyada çoğalmaya 
başladı. Dünyanın ve özellikle 
Birleşmiş Milletlerin de yaptırım 
gücü etkili olmamaya başladı. 
Eskiden olduğu gibi ekonomik 
ve siyasi yönden etkili yaptırım-
lar uygulanamıyor. Dolayısıyla 
artık Kıbrıs’taki duruma daha 
farklı bakılıyor. Verilen koçan-
lara güven artmıştır. Eskiden 
olduğu gibi ‘bunlar Rum malıy-
dı’ gibi bir endişe artık o kadar 
yok. Bu durum bizdeki inşaat 
sektörünü olumlu bir şekilde 
etkilemeye devam edecek. Ge-
linen aşamada inşaat sektörü 
ve ülke için en büyük tehlike bu 
gelen talep karşısında plansız, 
programsız ve kontrolsüz cevap 
veriyor olmamızdır. Çünkü 
bu plansızlık, programsızlık 
ülkemizin cazibesinin veya 
varlık değerinin düşmesini do-
ğuracaktır. Ülkemizden gelip 
konut almak isteyen insanlar 
sırf betonarmemiz, kullanılan 
alüminyum ya da ahşap malze-
melerimiz güzeldir diye buraya 
gelmiyorlar. İnsanlar ülkemizin 
doğal güzelliği, iklimi, insan- 
demografik yapısı ve kültürü 
için burayı tercih edip geliyor. 
Bizim bu işleri plansız yapıyor 
olmamız bu değerlerimizi her 
geçen gün eritiyor, azaltıyor. 
Bizim bu nedenle çok süratli 
bir şekilde planlı bir yaşama 
geçmemiz lazımdır. Ve bence 
bugün biz öncelikli olarak 
ülkesel fiziki planlar temelinde 
imar planlarını yapmalı ve buna 
paralel sosyoekonomik kalkın-
ma planlarımızı hemen hazır-
lamalıyız.  Bunlara ek olarak 
da tarım, üniversite, turizm ve 
inşaat sektörlerimizi planlı bir 
zemine oturtmalıyız. Önümüze 
belli hedefler koyarak planlı bir 
hayata hızla geçmeliyiz. Daha 
fazla zaman kaybına tahammü-
lümüz kalmamıştır.

Önceliğimiz planlı bir yaşama 
geçmek olmalıdır

Soru: Peki ne yapmalıyız? 
Önceliğimiz ne olmalı?

Cafer Gürcafer:  Önceliğimiz 
planlı bir yaşama geçmek ol-
malıdır. Bunu yapmazsak Kıbrıs 
konusunda bir çözüm olur ya 
da olmaz kendimizi tüketip yok 

again and it reflected on the 
construction sector. 

Now both the local and 
foreign buyers have different 
perceptions about buying a 
house in North Cyprus. 

Although the hopes for a 
settlement will come to 
nothing, it would not affect us 
from the economic aspect

Question: What is your rea-
soning about this?

Cafer Gürcafer: I believe such 
idea because the decisions of 
the European Court of Human 
Rights were not that effective, 
countries start to leave the 
globalization and the relations 
between Turkey and EU were 
negatively affected. 

Such developments do not 
affect the customers that bad 
in terms of any settlement 
in Cyprus. The no-solution 
conditions do not affect the 

buyers. Remember, the Orams 
case had created a major rea-
ction. However, the decision 
of European Court of Human 
Rights on the existing user, 
establishment of the Immo-
vable Property Commission 
had created the perception on 
the foreign customers that the 
decisions like Orams case do 
not have that much impact. 

This is also another factor. 
Another issue is that the 
leaders in Cyprus have begun 
to signalize that they may 
step away from a Federal 
settlement, which may create 
different perceptions. 

What I am trying to say is, if 
there would be no settlement 
in the end or the talks would 
fail, there are signs that the 
negative impact that we expe-
rienced upon the 2003 Annan 
Plan when one of the sides 
said no would not be the case 
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edeceğiz. Üniversite sektörü in-
şaat sektörünü olumlu tetiklese 
de bu sektörün uzun vadede 
kontrolsüz büyümesinin ülke 
ekonomisine zarar vereceğini 
düşünüyoruz. Bu durum toplu-
mun büyük bir kesimi tarafından 
gözlemlenmektedir. Ülkemizde 
üniversite sektörü önemli bir 
ticari sektöre dönüştü. Eğitim 
konusundaki hassasiyetler 
ortadan kalktı. Bu da eğitimde 
kaliteyi düşürmektedir. Kontrol-
süz bir biçimde örneğin Girne 
büyüyor ve Girne’de sürekli 
yeni üniversitelerin açılabilmesi 
için izinler veriliyor. Girne’yi biz 
katlettik. Öğrencinin artmasına 
paralel bir şekilde sürekli olarak 
konut talebi de artıyor. İmar 
Planı yok. Bir sürü bina yapılıyor. 
Bu arada Girne’ye yukarıdan ba-
kıldığı zaman burayı artık kay-
bettiğimiz net bir şekilde gözle 
görülebiliyor. Çok ilginçtir, uzun 
yıllar önce sırf espri olsun diye 

‘gün gelecek Girneli Girne’den 
göç edecek’ derdik, bugün o 
gün geldi ve Girneli Girne’den 
göç etmeye başladı. Esas Girneli 
Girne’nin içinden dışına doğru 
kaçmaya başladı. Benim söy-
lediğim planlama aslında tüm 
bunları içeriyor. Nereye kadar 
konut yapacağız ya da ne kadar 
yapmayacağız, yurt dışından 
gelen talep ne kadar devam 
edecek, yurt dışında yaşayan 
Kıbrıslı Türkler var, bu insanlara 
dönük konut yapacak mıyız ve 
onların ülkelerine geri dönme-
lerini sağlayacak politikalar uy-
gulamaya koyacak mıyız? Bütün 
bunlar bizim sosyoekonomik 
kalkınma planlarımız içerisinde 
tartışmamız gereken konular 
arasındadır. Ama maalesef bunu 
yapmıyoruz. 

Bugün yaşamakta olduğumuz 
sorunlarımızın çok büyük bir 
bölümü plansız yaşamdan kay-
naklanmaktadır. 

anymore. There is some sort of 
not caring.
Pursuing a settlement would 
not have a negative impact on 
the construction sector

Question: What is the reflec-
tion of this on the market?

Cafer Gürcafer:  There is a 
decrease in the demand for 
the North Cyprus housing mar-
ket from the European market 
whereas an increase from Chi-
na, Russia and Arab countries. 

The belief that the property 
issue in Cyprus would be sol-
ved not through the decisions 
of the European Court of Hu-
man Rights but a comprehen-
sive settlement has increased 
a lot around the world; which 
is a significant factor in the 
interest to our country. 

Hence we think that the 
increase in demand would 
continue in the construction 
sector whether or not the talks 
would fail. 

Increase of trust for title 
deeds

Question: Why? 
Cafer Gürcafer: There are 

many reasons for this. Similar 
problems have increased 
around the world. The enfor-
cement power of world and 
particularly United Nations has 
become not so effective. Com-
pared with the past, the eco-
nomic and political sanctions 
cannot be imposed anymore. 
Hence the situation in Cyprus 
perceived differently. 

There is a more trust in the 
title deeds issued here. There 
is no such concern that ‘these 
are Greek owned properties’. 
This would continue to posi-
tively affect the construction 
sector. 

The biggest threat for the 
construction sector and 
country is that we respond to 
the existing demands without 
any plan, program and control, 
having no plans and programs 
will diminish the value and at-
traction of our country. People 
wanting to buy a house from 
our country do not come for 
our ferroconcrete, aluminum 
or wood materials; they come 
for the natural beauty, climate, 
people-demographical nature 
and culture. 

When we do everything wit-
hout a plan would deteriorate 
and diminish our values. So we 
have to switch to a planned 
life quickly. 

So firstly we have to prepare 
development plans on the 
basis of the spatial physical 
plan and socio-economic de-
velopment plans accordingly. 

We have to have a planned 
basis for our agriculture, 
university, tourism and cons-
truction sectors. We should 
determine some targets for 
ourselves, and switch to a 
planned life. We do not have 
any patience for wasting time. 

Our priority 
should be 
a planned life

Question: What should be 
done? What should be our 
priority?

Cafer Gürcafer:  Our priority 
should be a planned life. If we 
do not do that, we will run out 
of ourselves regardless a sett-
lement. Although the univer-
sity sector positively triggers 
the construction sector, we 
believe that the long-term un-
controlled growth in this sector 
would deteriorate the national 
economy, which a majority of 
community is aware of. 

The university sector in our 
country has become a commer-
cial sector. The sensitivities for 
education were eliminated as 
this decrease the quality in 
education. 

For instance, Kyrenia keeps 
growing without any control 
and permits are granted for 
new universities in Kyrenia. 
We spoilt Kyrenia by ourselves. 
In parallel with the increase in 
the number of students, the 
housing demand increases. 

There is no development 
plan and a lot of buildings are 
constructed. When we look Ky-
renia from the top, it is obvious 
that we lost it. Interestingly 
enough, we used to say ‘one 
day the inhabitants of Kyrenia 
will leave Kyrenia’ just for fun, 
today is the day and people 
start to leave Kyrenia. The 
original inhabitants of Kyrenia 
start to move the outskirts of 
Kyrenia. 

The planning that I mean 
covers these. How many more 
houses we will built or not, 
how long the demand from 
abroad will continue, we have 
Turkish Cypriots living abroad, 
are we going to build houses 
for them and are we going to 
implement policies to make 
these people return to their 
countries? 
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Hukukun üstünlüğünün 
olmaması veya İmar Planlarının 
tamamlanmamış olması, bürok-
rasideki hantallık veya dıştan 
gelen yabancı yatırımcının 
gelişigüzel istediği yatırımı 
yapabilmesi ve bunların neden 
olduğu sosyal sorunlar ya da 
üniversitelerdeki başı boşluk 
ya da inşaat sektöründeki 
başıboşluğun sebep olduğu 
bir sürü sosyoekonomik sorun 
vardır. Biz bunları görmezden 
geliyoruz ama tümünün te-
melinde plansız yaşam vardır. 
Planlı yaşam bu sorunların bir 
çoğunu ortadan kaldıracaktır. 
Bizim Müteahhitler Birliği olarak 
bu dönemde önceliğimiz planlı 
yaşama geçilmesidir.

Ülkede reformist bir siyasi 
anlayışa ihtiyaç vardır

Soru:Bunu tek başınıza sağla-
yabilir misiniz?

Cafer Gürcafer: Mümkün değil 
yapamayız. İlla ki siyasetle el 
ele tutuşmak lazım. Yasama ve 
yürütme ile birlikte yapmak 
lazım. Ama maalesef siyasette 
de böyle bir hassasiyeti ve 
öncelikli yaklaşımı görmüyoruz. 
Geçmişten günümüze kadar 
gelmiş geçmiş tüm iktidarlar bu 
konunun çok önemli olduğunu 
söyleseler de maalesef hiç biri 
bunu gerçekleştirmedi. Plansız 
yaşama neşter vurmadı, vura-
madı. 

Soru: Ekonomik olarak ülke-
deki gidişatı nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Cafer Gürcafer: Geçmişten 
günümüze hep ayni şeyi 
söyledik. Bu ülkenin reformist 
bir zihniyetin müdahalesine 
ihtiyacı vardır. Reformlara ihti-
yacı vardır. Gelen giden bütün 
iktidarlar ülkedeki bütün sorun-
ların bir parçası oluyorlar ve bu 
çarpık düzenin yarattığı günlük 
sorunlarla mücadele etmenin 
ötesine maalesef geçemiyoruz.  
Bundan otuz yıl önce İçişleri Ba-
kanlığının kapısına gittiğinizde 
kapıda bekleyen elli insan vardı, 
bugün yüz elli insan var. Bu ne 
demektir? Demek ki vatandaşlar 
sorunlarını çözmeleri gereken 
yerlerde çözemedikleri için ora-
ya geliyorlar. Demek ki sistemde 
bir çarpıklık ve bozukluk vardır. 

Orada oturan Bakan günlük 
sorunlarla mı ilgilenmelidir, 
yoksa çok daha makro dü-
zeyde işler ve projelerle mi 
meşgul olmalıdır? Elbette ki 
daha büyük şeylere bakması 
gerekirken günlük konularla 

uğraşmaktadır. Çünkü sistem 
bunu gerektirmektedir, düzen 
böyle çalışmaktadır. Daha da 
kötüsü ülkemizde bozuk, çarpık 
düzen olağan hale geldi ve 
yadırganmamaya, doğal olarak 
karşılanmaya başlandı. Toplu-
mun beklentileri de bu yönde 
şekillenmeye başladı. Gelinen 
aşamada bir ekibin çıkıp ciddi 
bir reform süreci başlatması 
lazımdır. İnanıyorum ki kendi 
evimizin içerisini temizlersek 
elbette ki çözümsüzlük etkili 
olacaktır ama buna rağmen 
ciddi bir ekonomik ve sosyal 
kalkınma yaratabiliriz. Çünkü 
artık ambargoların etkisi eskisi 
gibi değildir. 

Birçok şeyi aşmış durumdayız 
ve birçok şeyi başarabiliriz. Ama 
kendi içimizdeki düzensizlik, 
dağınıklık ve yozlaşma bizi 
her geçen gün tüketiyor. Bizim 
yapacağımız, yapabileceğimiz 
müdahalelerle belli şeyleri 
düzeltmeyi biz palyatif ted-
birler olarak görüyoruz. Yani 
meselelere bütünlüklü  olarak 
bakılıp, bütünlüklü çözümler 
üretilmediği sürece bu işler dü-
zelemez. Bütünlüklü bakmadan 
ve bütünlüklü adımlar atmadan 
yapılacak olanlar artık fayda 
etmez. İsterseniz yine bizim 
konumuza dönecek olursak. 
Eskiden konutlara dönük talep 
yoktu başka sıkıntılar vardı, 
şimdi talep var bu da daha 
farklı sıkıntılar yaratıyor. Bütün 
bunları planlayacak, tekrardan 
düzenleyecek reformist bir 
dokunuşa ihtiyaç vardır. Bu da 
ancak siyaset sektöründeki de-
ğişimle mümkün olabilir. Bugün 
ülkemizin yönetildiği şekil artık 
klasikleşmiştir. 

Otuz sene önce nasıl yöneti-
liyorsak bugün de ayni şekilde 
yönetiliyoruz. Ama dünya 
değişmiştir. Örneğin Türkiye çok 
değişmiştir. Değişim siyasetin 
içinden başlamalıdır. Siyasi par-
tiler yasasından başlamalıdır. 
Siyasete girecek olan kişilerden 
başlamalıdır. Bir milletvekili ya 
da bakan olmak bu kadar kolay 
olmamalıdır. Bu hem yasal dü-
zenlemelerle hem de toplumun 
değer yargılarının değişmesi ile 
mümkün olacaktır. Tek başına 
yasal düzenlemelerle değişim 
olmaz. 

Bir gerçek vardır ki toplumu 
siyaset yönetir. Ve demokrasi-
lerde bu böyledir. Dolayısıyla 
ne kadar değerli bir siyaset 
sektörü yaratırsak ülkemiz de 
o kadar iyi yönetilir. Ne kadar 
kötü yaratırsak da o kadar kötü 

All of such items should be 
discussed in our socio-econo-
mic development plans. But 
unfortunately we do not do 
that. All the existing problems 
are related with not having any 
plans. 

We have a number of socio-
economic problems caused by 
the lack of rule of law or non-
complete development plans, 
unwieldiness of bureaucracy 
or arbitrary investments of 
foreign investors and associ-
ated social problems or lack 
of authority in universities as 
well as construction sector. 

We keep avoiding them but 
all of them are caused due to 
not having any plans. Plan-
ned life will eliminate such 
problems. Our priority as the 
Contractors Association is to 
switch a planned life.

A reformist political approach 
needed in the country

Question: Can you do it by 
yourself?

Cafer Gürcafer: Unfortu-

nately no. We have to do it 
together with the politics 
and legislature and executive 
powers. However we do not 
see such sensibility and prio-
rity approach in politics. 

All governments up to now 
have always said that this is 
important yet none of them re-
alized it, and did not and could 
not terminate the unplanned 
life. 

Question:  How do you the 
economic situation in the 
country?

Cafer Gürcafer: We always 
said the same thing. This 
country needs the intervention 
of a reformist mind-set and 
reforms. Every government in 
the country becomes a part of 
the problems and we do not 
go beyond fighting with the 
daily problems caused by this 
distorted order. There used to 
be fifty people at the entrance 
of Ministry of Interior but now 
hundred and fifty. What does 
this mean? 

This means that the citizens 
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go there since they cannot 
solve their problems where 
they should be. There is a dis-
tortion in the system. Should 
the Minister deal with the daily 
issues or macro level works 
and projects? No doubt that 
the Minister deals with daily 
matters rather than bigger 
problems because the system 
requires this; this is the order 
in the country. What s worse 
that such a distorted and 
deteriorated system has been 
normalized. 

The expectations of society 
are shaped accordingly. At 
this point, a group of people 
should step up and launch a 
reform process. I believe that 
if we put everything in order 
within our country, we can cre-
ate a significant economic and 
social development despite of 
no-solution. 

The impact of embargoes 
is not the same anymore. We 
overcome many problems but 
the disorder, disorganization 
and degeneration exhaust us 
every day. We consider the 
measures that we will and can 
do as the palliative measures; 
yet it is not possible to correct 
anything if we do not generate 
whole solutions. If we do not 
see the picture as a whole 
and act as a whole, the steps 
would not bring any benefit. 
When we go back to our topic, 
here used to be no demand 
in our houses and there were 
other problems; now there is 
a demand and it creates some 
other problems. 

There is a need of reformist 
touch to plan and rearrange 
everything, which can be only 
done through the change in 
politics. 

The existing governing sys-
tem in our country has become 
traditional, which is the same 
with 30 years ago. World is 
changing. 

For example, Turkey has 
changed. The change should 
start from the politics and the 
law on the political parties as 
well as the people to enter the 
politics. Becoming a minister 
or a member of parliament 
should not be this easy. 

This would be accomplished 
with the legal arrangement and 
value judgments of society. 
You can’t make a change only 
by legal arrangements. There 
is a reality that the society is 
governed by the society. The-

refore, the more valuable the 
politics become, the better our 
country will be governed. The 
worse would be worse for the 
governance of our country.

Any new system 
would not be effective 
as long as you 
violate the law

Question: Would there be a 
need for a system change?

Cafer Gürcafer: Any new sys-
tem would not be effective as 
long as you violate the law. But 
let me give you an example. 

Greek Assistant Attorney 
General was recently imposed 
to a three and half year impri-
sonment on the grounds that 
the government lost a case 
because of his opinion in the 
court and he provided advan-
tages for some people. 

The Mayor of Larnaca was 
suspended from his duty due 
to the corruption and the Ma-
yor of Pafos was imprisoned. 
Don’t we have any corruption 
or irregularities? I claim that 
we have multiple times more 
than the South Cyprus. Has 
anyone been imprisoned? 
Anyone? 

This means there is no rule 
of law in our country. It might 
be in theory but not in practi-
ce. Firstly, we need to ensure 
the rule of law in the country, 
which requires a clean hands 
operation. 

A political movement 
would be able to launch this. 
Law would eliminate similar 
situations; when law rules, 
the irregularities would start 
to fade and the community is 
encouraged. We have to start 
with this and then this would 
lead to another. Don’t we have 
sufficient laws? We do but ha-
ve you seen any investigation 
about any mayor? 

Municipalities are told to be 
bankrupt. No one calls someo-
ne to account. 

Over recruitment, partisans-
hip bankrupted the municipa-
lities. Anyone been accoun-
ted? How many people are in 
prison? None…if one would be 
put in jail then the successor 
would follow the laws. 

The problems can be elimi-
nated through the effective-
ness of law. All we need is a 
system that would work on the 
appropriate law and the politi-
cs is the institution to do this... 

yönetilir. 

Hukuku ihlal ettiğiniz sürece 
istediğiniz sisteme geçin etkisi 
olmaz

Soru: Bir sistem değişikliği de 
mi öngörmek gerekecek?

Cafer Gürcafer: Hukuku ihlal 
ettiğiniz sürece istediğiniz sis-
teme geçin, onun etkisi olmaz. 
Ama şunu söyleyeyim. Rum 
Başsavcı yardımcısı geçtiğimiz 
günlerde vermiş olduğu bir 
mütalaa ile devletin bir davayı 
kaybetmesine neden olduğu 
ve birilerine menfaat sağladığı 
gerekçesi ile üç buçuk yıl hapse 
mahkum oldu. Larnaka Bele-
diye Başkanı yaptığı yolsuzluk 
nedeni ile açığa alınırken, Baf 
Belediye Başkanı hapse atıldı. 
Bizde yolsuzluk, usulsüzlük 
yok mu? İddia ederim ki Güney 
Kıbrıs’tan kat ve kat daha fazla 
vardır. Ama hapse giren var mı? 
Hiç oldu mu? Demek ki bizde 
hukukun hakimiyeti, üstünlüğü 
yoktur. Kağıt üzerinde olsa 
da fiiliyatta yoktur. Öncelikle 
ülkede hukukun üstünlüğünü 
tesis etmek lazımdır. Bunun 

için de ciddi bir temiz eller 
operasyonuna ihtiyaç vardır. 
Bunu da başlatacak olan siyasi 
bir harekettir. Kirlenme hukukla 
ortadan kalkar. Hukuk hakim 
kılındığı zaman bu kirlenme te-
mizlenmeye başlar, topluma da 
bir cesaret gelir ve bunun arkası 
gelir… Birinci olarak buradan 
başlanmalı. Benim inancım bu-
radan başlanırsa bunun arkası 
gelir. Bizim yeteri kadar yasala-
rımız yok mu? Vardır ama bakın 
örneğin bir belediye başkanı 
ile ilgili bir işlem bugüne kadar 
yapıldı mı? Belediyelerin battığı 
söyleniyor. Ama hesap soran 
yok. Aşırı istihdam, partizanlık 
zaman zaman başka nedenler 
belediyeleri batırdı. Batıran-
lardan hesap soruldu mu? Kaç 
kişi içeriye girdi? Hiç biri… Eğer 
birisi içeriye girer, hapis yatırsa 
ondan sonra gelecek olan işini 
yasalara bakarak yapar. Sorun-
lar hukukun etkin kılınması 
ile aşılabilir. İhtiyacımız olan 
doğru düzgün hukuk temelinde 
çalışacak olan bir sistemdir. Ve 
bunu da yapacak olan siyaset 
kurumunun kendisidir...
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği, üyelerine daha etkin 
hizmet verebilmek amacıyla 
resmi internet sitesini yenilenen 
yüzü ile 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, 
sitenin yakında birçok dil se-
çeneği ile de hizmette olacağı 
duyuruldu.

Sektör ile alakalı yasa ve 
tüzüklere de kolaylıkla ulaşa-
bilinen kullanıcı dostu internet 
sitesinde ayrıca üyelik belgesi 
başvurusu ile görüş ve öneriler 
gibi formlara da ulaşılabiliyor.  

Cyprus Turkish Building Con-
tractors Association launched 
their new updated official web-
site for much effective service 
to its members. 

It is now possible to have 
the access to the detailed 
information about the bodies 
and services of association 
from the new official website 
of the Cyprus Turkish Building 
Contractors Association and 
the website will soon be online 
in different languages too.

The laws and regulations 
about the sector can also be 
easily found on this user fri-
endly website as well as forms 
for the membership applicati-
on and recommendations and 
opinions. 

(http://www.ktimb.org)

Web 
sitemiz 
yenilendi

Our new  
website 

launched
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Toros: Rekabet 
edebilirliği artırmalıyız

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
(KTTO) Başkanı Fikri Toros şu 
anda Kıbrıs sorununun çözümü 
için yapılmakta olan müzakere 
süreci durağan bir aşamaya 
girmiş olsa da, inşaat sektörü 
ve KKTC’deki ekonomiye katkı 
koyan diğer tüm sektörlerin, AB 
Müktesebatına uyumlu hale ge-
tirilmesinin çok büyük bir önem 
arz ettiğini söyledi. 

Fikri Toros, “Çözüm olsun 
ya da olmasın, firmalarımızın 
standartlarını AB standartlarına 
yükseltmesi, gerek Türkiye 
Cumhuriyeti’ndeki, gerekse 
Avrupa’daki diğer büyük işlet-
melerle rekabet edebilmelerini 
sağlayacaktır” dedi.

KTTO Başkanı Toros İnşaat 
2017 Dergisi’nin sorularını 
yanıtladı:

AB müktesebatına 
uyum çok önemli

SORU: Ülkemizdeki inşaat 
sektörünü nasıl değerlendiri-
yorsunuz ?

CEVAP: Kıbrıs’ta devam eden 
müzakere süreci ve 15 Temmuz 
2016 kalkışma sonrası Türkiye 
Cumhuriyeti’nden adaya ya-
pılan yatırımların artması ile 
birlikte adadaki gayri menkul-
lerin değeri, özellikle Girne gibi 
daha turistik bölgelerde, ciddi 
bir artış göstermiştir. Bu artış 
ilk bakışta ekonomik açıdan ne 
kadar sevindirici gibi görünse 
de, imar yasalarının hala daha 
güncellenmemiş olması, ihale 
yasasının dünyada ve AB’de 
kullanılan yasadan hala çok 
uzak olması, belediyelerin ve 
kaymakamlıkların alt yapısının 
inşaat sektöründe yaşanan bu 
talep artışına hazır olmaması 
endişe vericidir.    

Şu anda müzakere süreci du-
rağan bir sürece girmiş olsa da, 
inşaat sektörümüz ve KKTC’deki 
ekonomimize katkı koyan diğer 
tüm sektörlerin, AB Müktese-
batına uyumlu hale getirilmesi 
çok büyük önem arz etmektedir. 
Çözüm olsun yada olmasın, 
firmalarımızın standartlarını 
AB standartlarına yükseltmesi, 
gerek TC’deki, gerekse Avru-
padaki diğer büyük işletme-

lerle rekabet edebilmelerini 
sağlayacaktır. Bunun yanında 
altyapı çalışmaları ve gerekli 
yasal düzenlemelerin yapılması 
KKTC’nin komşu ülkelere oranla 
rekabet edebilirliğinin artma-
sını sağlayacak inşaat ve diğer 
sektörlerimizdeki büyümenin 
sürdürülebilir olmasının önünü 
açacaktır.  

SORU: Sektörün ekonomiye 
olan katkısı sizce  ne noktada-
dır?

İnşaat sektörü bilindiği 
gibi ekonomideki birçok diğer 
sektörü de etkileyen bir sektör 
olma özelliğine sahiptir. Bu ba-
kımdan ekonominin kalkınması 
için çok önemli bir sektördür. 
Çözüm sürecinin durağan 
seyrettiği bu günlerde  dış talep 
daralmış olmasına rağmen, 
Türkiye’den gelen talep artışı, 
inşaat sektörünü olumlu etkile-
miştir. Metrekare toplam inşaat 
alanında meydana gelen büyü-
me de bunu doğrulamaktadır.
Bu durum, hem müteahhitler 
hem de emlakçılar için güzel 
bir kazanç fırsatı sunmaktadır. 
Bunun yanında tüccarlar da 
malzeme satışlarından oldukça 
memnundurlar. Ekonomik büyü-
me durağan ve düşük oranlarda 
gerçekleşmiş olmasına rağmen, 
KKTC’deki inşaat sektörün-
deki büyüme, Gayri Safi Milli 
Hasıla’ya da olumlu katkılar 
yapmakta ve  inşaat sektörünü 
yine ekonominin lokomotifi 
konumuna yerleşmiştir. Kamu 
da, inşaat ruhsatlarından ciddi 
gelirler elde etmekte ,Tapu 
Daireleri’nde gerçekleşen devir 
işlemleri sırasında Maliye’nin 
gelirler veznesine yüklü meb-
lağlar ödenmektedir. 

Gerek özel sektör gerekse 
kamu elde etmekte olduğu bu 
gelirleri yatırıma döndürebilme-
si halinde, mevcut yüksek talep 
ekonomimize uzun vadede çok 
büyük bir katkı sağlayabilir. Fa-
kat, bu durum gerçekleşmezse 
daha öncede yaşadığımız gibi 
sektördeki talep artışının eko-
nomiye katkıları geçici olacaktır. 

Hükümet piyasanın TL’leştiril-
mesinin öncülüğünü yapmalıdır.

The President of Cyprus 
Turkish Chamber of Commerce 
(CTCC) Fikri Toros said that 
regardless the existing constant 
phase in the Cyprus talks for 
a settlement, the compliance 
of construction sector and all 
other sectors contributing in 

the economy of TRNC with the 
EU acquis is very vital. 

Fikri Toros, “Whether there 
would be a settlement, when 
our companies have EU stan-
dards, they would be able to 
compete with the other major 
companies in the Republic of 
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Toros: We have to improve 
the competitiveness 

Turkey and Europe”.
President of CTCC Toros an-

swered the questions of İnşaat 
2017:

Harmonisation to EU acquis is 
very crucial

QUESTION: What do you 
think about the construction 
sector in our country?

ANSWER: Due to the on-going 
Cyprus talks and increase in the 
investments from the Republic 
of Cyprus post-coup attempt on 
15th July, the value of the real 
estate in the island had showed 
a remarkable increase particu-
larly in the touristic places like 
Kyrenia. Although this increase 
looks very pleasing at first glan-
ce from the economic aspect, 
the out-dated planning legisla-
tion, noncompliant the public 
procurement law with the world 
and EU legislation and that the 
infrastructure of district offices 
is not ready to this demand 
increase are concerning.

Regardless the existing cons-
tant phase in the Cyprus talks 
for a settlement, the complian-
ce of construction sector and 
all other sectors contributing in 
the economy of TRNC with the 
EU acquis is very vital. Whether 
there would be a settlement, 
when our companies have 
EU standards, they would be 
able to compete with the 
other major companies in the 
Republic of Turkey and Europe. 
Additionally, the infrastructure 
improvements and required le-
gal regulations would increase 
the competitiveness of TRNC 
with the neighbouring countri-
es and lead the sustainability 
in the construction and other 
sectors. 

QUESTION: From your pers-
pective, what is the contribu-
tion of sector to the economy?

As known, the construction 
sector can have an influence 
on many other sectors in the 
economy. Therefore, it is very 
vital for the economic deve-
lopment. Although the foreign 
demand is constricted during 

the constant phase of Cyprus 
talks, the demand increase from 
Turkey had a positive impact on 
the construction sector, which 
the growth in the square meter 
construction area verifies such 
positive consequence. The con-
tractors and real estate agents 
can very well benefit from this. 
Additionally, the traders are 
very happy with the material 
sales. Despite of the constant 
and low growth of the econo-
mic development, the growth of 
the construction sector in TRNC 
had a positive contribution on 
the Gross National Product and 
made the construction sector as 
the locomotive of the economy. 
The public sector generates 
significant income from the 
construction permits as well 
as the Ministry of Finance from 
the handover procedures at the 
Title Deed Department. 

When such revenues of 
public and private sector are 
converted into investment, the 
existing high demand might 
bring major contribution to our 
economy; otherwise the benefit 
of demand increase in the sec-
tor would be temporary just like 
before. 

Government should be the 
pioneer in making the market 
work in Turkish Lira.

QUESTION: As the Chamber 
of Commerce, what do you 
think about the sale of houses 
from long-term Turkish Lira 
schemes rather than the fore-
ign currency in order to get a 
benefit to the economy?

As we, the Chamber of 
Commerce, underlined in the 
previous press releases, one 
of the important reasons for 
the impact of increase in the 
exchange rates on the house-
holds and market is the per-
formance of various economic 
activities based on the foreign 
currency. While the interven-
tion on the market is limited, 
the government should be 
determined in the calculation 
and performance of all direct 
economic activities and be the 

SORU: Ticaret Odası olarak 
ülke ekonomisine katkı için 
döviz değil de, konutların uzun 
vadeli tl üzerinden satışını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
olarak daha önce yaptığımız 
basın açıklamalarında da 

değindiğimiz gibi döviz kuru 
artışlarının hane halkını ve 
piyasamızı etkilemesinin en 
önemli nedenlerinden biri 
birtakım ekonomik aktivitelerin 
döviz bazında sürdürülmekte 
oluşudur. Piyasaya müdahale 
olanakları kısıtlı olmakla birlikte 
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hükümet, doğrudan katıldığı 
tüm ekonomik faaliyetlerin 
Türk Lirası ile hesaplanması ve 
gerçekleştirilmesi konusunda 
kararlı olmalı; piyasanın TL’leş-
tirilmesinin öncülüğünü yapma-
lıdır. Bu bağlamda, piyasadaki 
işlemlerin de TL bazında yapıl-
ması teşvik edilmelidir. Geçmiş 
yıllarda bu amaçla geçici olarak 
uygulanan kira geliri stopajları-
nın düzenlenmesi kalıcı olarak 
TL bazlı sözleşmelere avantaj 
sağlayacak şekilde yeniden 
gündeme getirilmelidir. Devlet, 
tüm vergi, resim ve harçlarını 
TL olarak hesaplamalı ve döviz 
kuruna bağlı tüm hesaplamaları 
terk etmelidir. Ancak devlet 
bu sorumluluğu alarak piya-
sadaki işlemlerin TL bazında 
yapılmasını teşvik ettiği zaman, 
buna bağlı olarak özel sektör de, 
konutların uzun vadede TL üze-
rinden satışını gerçekleştirebi-
lecektir. Bu durum dövizin aşırı 
yükseldiği ve belirsiz seyrettiği 
bu günlerde hem firmalar hem 
vatandaşın finansal güvenliği 
için fevkalade olumlu olacaktır. 

SORU: Dövizin bu kadar 
dalgalandığı bir dönemde  iş in-
sanlarına önerileriniz ne olur?

İşletmelerimiz ve hane halkı, 
kendilerini dövizdeki dalga-
lanmalardan korumak için, kur 
riski konusunda ihtiyatlı hareket 
etmeli ve borçlanmalarını TL ba-
zındaki gelirlerine göre yapmayı 
genel bir kural olarak benimse-
melidirler.

KKTC ekonomisi potansiyelinin 
çok altında kalmıştır

SORU: Ülke ekonomisi sizce 
ne noktadadır ve iyi bir noktaya 
gitmesi için önerileriniz nedir?

KKTC ekonomisinin potansi-
yelinin çok altında kalmış oldu-
ğunu değerlendiriyorum. KKTC 
iklimi ve coğrafyasıyla 3 kıtanın 
ortasında yer alan bir turizm 
cennetidir. Bunun yanında hızla 
artan üniversite sayımız ile bir 
eğitim adasına dönme potansi-
yeli vardır. Lokomotif sektörle-
rin gelişmesi ile bu sektörlere 
bağlı diğer tüm sektörlerinde 
gelişmesi ve ekonominin hızla 
büyümesi kaçınılmazdır. Bu 
gelişmelerin önündeki en bü-
yük engel KKTC’nin T.C. dışında 
tanınmaması olarak gösterilse 
de , bizim artık bu bahanenin 
arkasına saklanmamız ve ülke 
olarak elimizi taşın altına koy-
mamız gerekmektedir. Ülke eko-
nomimizin daha iyi bir noktaya 
gidebilmesi için kaynakların 

verimli kullanılması, gelişmeye 
yönelik radikal çözümlerin siya-
si hesaplara heba edilmemesi 
ve acil önlemlerin sebepsiz yere 
sürekli ertelenmemesi gerek-
mektedir. AB Müktesebatı Uyum 
Çalışmalarına ve mevzuatın 
uygulanması yönünde adımlar 
atılmaya devam edilmelidir. 
Devletin ekonomik ve sosyal ha-
yatı durgunluğa ve gerilemeye 
iten yönetim alışkanlıklarından 
vazgeçmesi, işletmelerimizin 
ise standartlarını bir an önce AB 
standartlarına çekmesi gerek-
mektedir. 

pioneer in making the market 
work in Turkish Lira. Hence, the 
performance of transaction by 
TL should be encouraged. The 
regulation of rental income 
withholding tax, which was 
previously applied for a limited 
time, should be taken into 
consideration permanently in 
the way of ensuring advantage 
to the TL based contracts. The 
government should calculate 
all tax, fees and levies as TL and 
should not use exchange rate 
based calculations. The private 
sector would then be able to 

sell the houses in long term TL 
schemes, when the government 
would take the responsibility 
and encourage the performan-
ce of transaction by TL. This 
would be greatly positive for 
the financial security of firms 
and community in the existing 
situation of extreme increase 
and uncertainty in the exchan-
ge rates. 

QUESTION: What would be 
your recommendations during 
such fluctuations in the exc-
hange rate? 

In order to be protected from 
the fluctuations in the exchange 
rates, our businesses and hou-
seholds should act prudently 
and as a general principle, 
borrow in parallel with their TL 
income.

The potential of TRNC 
economy stayed lower than its 
potential

QUESTION: What do you think 
about the existing situation of 
local economy and what would 
be your recommendations for 
improvement?

I believe that the potential 
of TRNC economy stayed lower 
than its potential. TRNC is like a 
tourism heaven with its climate 
and geography in between 3 
continents. We do also have the 
potential to become an educa-
tion island with the increasing 
number of universities. With 
the development of locomotive 
sectors, the development of 
other associated sectors and 
rapid growth of economy are 
inevitable. Although the biggest 
obstacle against such deve-
lopments is considered as the 
non-recognition of TRNC other 
than in Turkey, we should not 
be hide behind this argument 
and take a risk as a country. For 
a better country, the resources 
should be efficiently used; the 
radical solutions concerning 
the development should not 
be wasted for the political inte-
rests and the urgent measures 
should not be postponed for 
nothing. The steps towards the 
Harmonisation of EU Acquis 
and implementation of legis-
lation should continue. The 
government should leave its 
habits causing a recession and 
deterioration in the economic 
and social life and our busines-
ses should improve themselves 
in accordance with the EU 
standards. 
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Çıralı: İnşaat sektörünün 
sorunlarına çözüm bulunmalı

Problems in the construction 
sector should be solved

Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
Başkanı Ali Çıralı, inşaat sektö-
rünün ülkenin kalkınmasında 
en önemli sektörlerden biri 
olduğunu söyledi. Oda Başkanı 
Çıralı, ülke ekonomisi için büyük 
önem taşıyan inşaat sektörünün 
karşı karşıya olduğu sorunların 
bir an önce çözümlenmesi için 
hükümetin adım atmasını istedi.  

Çıralı, “ İnşaat sektörü içinde 
mülk edinme, tapu alma, ya-
bancıların tapu alabilmesi gibi 
konularda bürokrasi çok büyük 
bir engel. Bunların kolaylaştırıl-
ması gerekiyor. Çünkü, bir ya-
bancı gelip buradan konut aldığı 
zaman, daha sonra o mülkü alıp 
da ülkesine götüremez. Yapılan 
yatırım bu ülkenin değeridir. 
Bundan kimsenin korkmaması 
gerekir. Yabancı sermaye ülkeye 
gelmeden kalkınmamız müm-
kün değildir” dedi.

Ali Çıralı İnşaat 2017 Dergi-
si’nin sorularını yanıtladı:

Emlak sektörü dünyada önemli 
noktaya geldi 

Soru: Ülke ekonomisinin 
geldiği durumu nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Ali Çıralı : Ülke olarak ekono-
mik anlamda sürdürülebilir bir 
yapımız yok. Bizim büyük bir cari 
açığımız var. Bu cari açığımız da 
Anavatan Türkiye tarafından kar-
şılanıyor. Alt yapı yatırımlarımız, 
bu ekonomik durumdan dolayı 
gerçekleştirilemez. En önemli 
konu, bunu nasıl sürdürülebilir 
hale getirebiliriz, yani kendi 
ayakları üzerinde durabilecek 
bir ekonomik yapıya nasıl ula-
şabiliriz? Bizim gibi ada ülkeleri, 
hatta bizden daha az nüfusa sa-
hip ülkeler bile, (ki anavatanları 
yoktur) kendi ayakları üzerinde 
durabiliyorlar. Gelir- gider 
dengelerini sağlayabiliyorlar. Bu 
da üretimle mümkün olabiliyor. 
Üretim derken de sadece mal 
üretiminden bahsetmiyorum. 
Bunun içinde hizmetler de var. 
Emlak sektörü artık dünyada 
çok önemli bir sektör haline 
gelmiştir. Yabancı sermayenin 
de büyük oranda yatırım yaptığı 
bir alan. Çünkü getirisi, kazancı 
olan bir sektör. Bizim ülkemizde 

turizm ve eğitim lokomotif 
sektörler olarak seçildi ve des-
tekleniyor. Ancak, ne yazık ki bu 
sektörler lokomotiflik görevini 
yerine getiremedi.

Güney Kıbrıs’ta 
inşaat lokomotif sektör 

Soru: Güney Kıbrıs ile Kuzey 
Kıbrıs’ı karşılaştırırsanız duru-
mu nasıl değerlendirirsiniz?

Ali Çıralı: Güney Kıbrıs örneği-
ne baktığımız zaman, evet inşaat 
sektörü lokomotif sektördür. 
Güney Kıbrıs ekonomisinin 
gelişmesinde ve kendi ayakları 
üzerinde durabileceği bir yapıya 
ulaşmasında inşaat sektörünün 
çok önemli bir payı vardır. Ka-
pılar açıldıktan sonra gördük ki, 
Lefkoşa’dan yola çıkıp Limasol’a  
yanaştığınız zaman dağların, 
yamaçların konutlarla dolduğu-

President of the Turkish 
Cypriot Chamber of Industry 
noted that the construction 
sector is one of the leading 
sectors in the development of 
the country. President Çıralı al-
so stated that the government 
should step ahead to settle the 
problems faced by the constru-
ction sector, which is crucial for 
the national economy. 

Çıralı, “ Bureaucracy is such a 
burden for property ownership, 
title deed, title deed for fore-
igners within the construction 
sector. These should be easier. 
When foreigners purchase a 
house here, they can’t take it 
back. An investment is an asset 
for this country. No one should 
be scared of this. We can not 
develop without the introducti-
on of foreign capital”.

Ali Çıralı answered the ques-
tions of İnşaat 2017 Journal:

Real-estate sector is at an 
important stage in the world 

Question: How do you assess 
the current national economy?

Ali Çıralı : As a country, we do 
not have a sustainable econo-
mic structure. We have a major 
current deficit, which is com-
pensated by the Motherland 
Turkey. The infrastructure in-
vestments cannot be made due 
to such economic situation. The 
most important aspect is how 
can we make such structure 
sustainable as having a self-ef-
ficient economic structure? Ot-
her island country like us, even 
with less population (without 
any motherland) can sustain 
themselves. They have balance 
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of income and expenditures, 
which is possible with produc-
tion. I do not only refer to food 
production. Additionally, there 
are services. Real estate sector 
has become very important in 
the world, which the foreign 
capital invests significantly as 
it has a benefit, revenue. In our 
country, tourism and education 
were chosen and supported as 
locomotive sectors. However, 
sadly they have not become 
locomotives.

Construction as locomotive 
sector in South Cyprus 

Question: When compared 
with South Cyprus, how would 
you see the situation in the 
North Cyprus?

Ali Çıralı: When we look at 
the South Cyprus example, 

construction is a locomotive 
sector. Construction sector has 
a significant role in the deve-
lopment and establishment of 
a self-sustained economy. After 
the borders openings, on the 
way from Nicosia to Limassol, 
the slopes have filled with 
houses, which a majority was 
sold to the foreigners. There is 
a two-way contribution on the 
economy. First, the contribu-
tion on economy during such 
production, secondly the tou-
rists with a home here spend a 
majority of their time here and 
become “a permanent tourist”. 
So they have such contribution 
on the economy too. 

Relation of 
construction- industry 

Question: What do you think 
about the relationship betwe-
en construction and industry? 

Ali Çıralı: Construction sector 
and industry sector have close 
relations. There are many 
sub-branches for construction 
sector under the industry sec-
tor such as brick, construction 
chemicals, paints, wood, and 
aluminium joinery. Most of our 
manufacturers have products 
for the construction sector. 
Therefore, an improvement in 
the construction sector would 
affect the industry and manufa-
cturing accordingly. We experi-
enced it during the Annan Plan. 
The investors showed a huge 
increase in demand to purc-
hase houses since there was 
a hope for a settlement. That 
time, majority of our industrials 
made big investments to meet 
such needs and enhanced their 
capacities. This has a vital place 
in the general economy since 
foreign capital comes and stays 
in your country. 

Money in the market 
is like blood

Question: What are tour 
thoughts on the foreign trade 
balance of country?

Ali Çıralı: The money on 
the market is like the blood 
flowing in the body of human 

nu görürsünüz. Bu konutların 
büyük bölümü de, yabancılara 
satıldı. Burada, ekonomiye iki 
türlü katkıdan söz edebiliriz. 
Birincisi, bu üretimler yapılırken 
ekonomiye olan katkı, ikincisi de 
buralardan konut alan yabacılar 
hayatlarının büyük bir kısmını 
burada geçirdikleri için “sürekli 
turist” rolünde olurlar. Dolayı-
sıyla da, ekonomiye o açıdan da 
bir katkıları oluyor. 

İnşaat-sanayi ilişkisi
Soru: İnşaat ile Sanayi ara-

sındaki bağ konusunda neler 
söyleyeceksiniz?

Ali Çıralı: İnşaat Sektörü ile 
sanayi sektörü çok yakın ilişki 
içerisindedir. Sanayi sektöründe 
inşaat sektörüne yönelik birçok 
kol var. Örneğin, tuğla, yapı 
kimyasalları, boyalar, ahşap, 

alüminyum doğrama gibi. Bizim 
üreticilerimizin büyük bir bölü-
mü de inşaat sektörüne yönelik 
ürünler üretmektedir. Dolayı-
sıyla, inşaat sektöründeki bir 
iyileşme, sanayi ve üretimi de o 
oranda etkiler. Bunu Annan Planı 
döneminde yaşadık, gördük. O 
dönemde bir anlaşma, uzlaşma 
umudu yeşerdiği için yabancı 
yatırımcıların da buradan konut 
alma talebinde büyük artış oldu. 
O zaman, bu ihtiyaçları karşıla-
yabilmek için sanayicilerimizin 
birçoğu yeni yeni yatırımlar 
yapıp, kapasitelerini artırmış-
lardır. Bu, tabii ki genel ekonomi 
içerisinde çok büyük bir önem 
taşır. Çünkü, yabancı sermaye 
gelir ve sizin ülkenizde kalır. 

Piyasadaki para kan gibidir
Soru: Ülkenin dış ticaret den-

Çıralı: İnşaat sektörünün 
sorunlarına çözüm bulunmalı

Problems in the construction 
sector should be solved
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gesini nasıl yorumluyorsunuz?
Ali Çıralı: Piyasada dolaşan 

para, bir insanın vücudunda 
dolaşan kan gibidir. Ne kadar 
fazla para piyasada dolaşırsa, 
ekonomi o kadar canlı ve güçlü 
olur. Ama bir kişide kan düşük-
lüğü varsa nasıl ki halsiz olur ve 
hemen küçük bir sorundan hasta 
olur, ekonomide de bu böyledir. 
Ekonomiyi ayakta tutan paradır. 
Bizim ihracat ve ithalat rakamla-
rımıza baktığınız zaman 1.7 mil-
yar dolarlık bir ithalatımız vardır. 
İhracatımız da 120 milyon dolar 
civarındadır. Bu da bize, paranın 
ülkede durmadığını gösteriyor. 
Gerek turizmden gerekse yük-
sek öğrenimden gelen paralar 
bu piyasada çok durmuyor ve 
kısa bir süre sonra birtakım 
şeyleri ithal etmek için gidiyor. 
Dolayısıyla, piyasada sirkülas-
yon olmadığından, esnaf her 
zaman şikayetçi olur, üreticiler 
her zaman şikayetçi olur.  

Yabancı sermaye olmadan 
kalkınamayız 

Soru: Ülkeye yabancı sermaye 
girişine bakışınız nedir?

Ali Çıralı: İnşaat sektörü 
dediğim gibi ekonomi için 
çok önemlidir ancak orada da 
sorunlar var. Mülk edinme, tapu 
alma, yabancıların tapu alabil-
mesi gibi konularda bürokrasi 
çok büyük bir engel. Bunların 
kolaylaştırılması gerekiyor. Çün-
kü, bir yabancı gelip buradan 
konut aldığı zaman, daha sonra 
o mülkü alıp da ülkesine götüre-
mez. Yapılan yatırım bu ülkenin 
değeridir. Bundan kimsenin 
korkmaması gerekir. Yabancı 
sermaye ülkeye gelmeden 
kalkınmamız mümkün değildir. 
Zaten bizim KKTC olarak dış 
finansal kaynaklardan yarar-
lanmamız, borç alabilmemiz de 
mümkün değildir. Dolayısıyla, 
yabancı sermayeyi ülkemize 
çekmeyi sağlayacak tedbirleri 
almak da bizim, meclisin ve 
hükümetlerin yapması gereken 
konulardır. Bunlar yapılabilir. 
Girne sahillerinde birçok yarım 
kalmış inşaat vardır. Onlar bir 
milli değerdir ancak, ne yazık 
ki ekonomiye kazandırılamadı. 
Bunları harekete geçirmek 
lazım. Belki bu, müteahhitlere 
krediler sağlanarak yapılabilir. 
Özellikle altını çizmek isterim 
ki, ülkemizden konut alanlara 
buradaki yaşam koşullarını ko-
laylaştırmamız gerekiyor. Benim 
önerim, bu kişilere beyaz kimlik 
verilmesidir. Her türlü imkandan 
yararlanırlar, sadece oy kullana-

mazlar. O insanlar buranın iklimi, 
havası ve insanları güzel olduğu 
için bu ülkede yaşamayı seçer, 
ancak her noktada birçok bü-
rokratik engelle karşılaşacaksa 
bunlara çok da dayanmaz.

Konut kredileri 
kolaylaştırılmalı

Soru: Konut kredileri konu-
suna bakışınız nedir? KKTC’de 
mortgage sistemi olmalı mı?

Ali Çıralı:  Konut kredileri 
konusunda dünyada uygulanan 
örnekler vardır. Bizim çok yakın 
ilişki içerisinde olduğumuz 
İngiltere’de örneğin, mortgage 
diye bir sistem var. Devletin 
belirlediği düşük faiz oranı ile 
ev alacaksanız sizi borçlandırır 
ve taksit ödersiniz. Ancak borcu-
nuz bitmeden eğer daha iyi bir 
konuta geçmek isterseniz, çok 
kolaydır. O güne kadar ödediği-
niz taksitler yanmadan aktarma 
yaparak yeni evinizi ödemeye 
devam edersiniz. Bu tür uygula-
malarla gençlerimizin de konut 
sahibi olmasını sağlayabiliriz. 
Bunlar bizde uygulanmıyor 
henüz ne yazık ki. Bir de konut 
kredilerinde borçlanmanın ço-
ğunlukla döviz cinsinden olması 
herkesi tedirgin ediyor tabii ki. 
Olası bir döviz krizinde taksit-
lerin tl üzerinden devam etmesi 
de sağlanabilir ki insanlar büyük 
riskler almasın. Kısacası, çareler 
vardır. Problemleri bilip, ona 
göre de çareleri üretmek şart.  

being. The economy is much 
lively and strong when there is 
more money on the market. But 
when a person has lower blood 
pressure and gets sick from a 
smallest problem, it is same for 
the economy too. Money keeps 
the economy alive. When we 
look at our import and export 
figures, our import is 1.7 billion 
dollars and 120 million dollars 
for export. This shows that 
money does not stay within the 
country. Money from tourism 
and higher education does not 
stay and somehow leaves the 
market for import. Since there 
is no circulation in the market, 
the shopkeepers and producers 
always complain.

We can’t develop without 
foreign capital 

Question: How do you feel 
about the entrance of foreign 
capital to the country?

Ali Çıralı: As I said, contruc-
tion sector is very important 
for economy but there are 
problems. 

Bureaucracy is such a burden 
for property ownership, title 
deed, title deed for foreigners 
within the construction sector. 
These should be easier. When 
foreigners purchase a house 
here, they can’t take it back. 
An investment is an asset for 
this country. No one should be 
scared of this. We cannot deve-

lop without the introduction of 
foreign capital. 

As TRNC, we cannot benefit 
the external financial resources 
and get loans anyway. Hence, 
our parliament and govern-
ment should take the necessary 
measures to attract the foreign 
capital to our country. Such can 
be done. 

There are many unfinished 
construction on the Kyrenia 
coasts. They are national assets 
but unfortunately they were 
not made a contribution for the 
economy. 

Such constructions should 
re-launched. The contractors 
may be provided with some 
loans. I would like to specifi-
cally reiterate that we have to 
facilitate the living conditions 
of the people, who purchased 
house in our country. My re-
commendation is to give them 
white identity cards. So they 
can benefit from everything 
except voting. They choose to 
live here because of its climate, 
air and people but they would 
not stay so long if they will face 
with obstacles.

Easier home loans
Question: What is your view 

about the home loans? Should 
the mortgage system be intro-
duced in TRNC?

Ali Çıralı:  There are examples 
in the world about the home 
loans. 

For example in England, 
which we do have very close 
relations with, there is a system 
called mortgage. If you will buy 
a house with lower interest 
rates determined by the state, 
you will be credited and pay 
instalments. But if you want to 
move to a better home before 
the completion of your debt, it 
is also easy. 

They transfer your paid 
instalment and continue to pay 
instalments for the new house. 
We can make our young people 
home owners through such 
practices. Unfortunately, we do 
not have practices here yet. 

Everybody is also very con-
cerned since they would get 
loans from a foreign currency. 
In order to eliminate bigger 
risks, the instalments might be 
converted into TL in case of any 
foreign currency crisis. In short, 
there are solutions. 

The problems should be 
identified to develop solutions 
accordingly. 
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Erol: Mortgage yasası 
olmaması büyük eksiklik

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği 
Başkanı Süleyman Erol Mort-
gage piyasalarının gelişiminin 
ekonomik istikrar, düşük faiz 
ve kapsamlı yasal düzenleme 
gerektirdiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği 
Başkanı Süleyman Erol, Kuzey 
Kıbrıs’ta bugün düzenli bir 
geliri olan herkesin 15-20 yıla 
ulaşan vadelerde konut kredisi 
alabileceğini söyledi.  Erol, 
“Bankaların yoğun rekabeti 
yatırımcılara ciddi fırsatlar 
sunuyor. 

Aylık TL’de %1, dövizde %0,7 
seviyelerine kadar düşük faiz-
lerden bahsediyoruz. Mortgage 
piyasalarının gelişimi ekonomik 
istikrar, düşük faiz ve kapsamlı 
yasal düzenleme gerektirir. 

Sorun şu ki, ülkemizde uzun 
vadeli konut finansmanı veya 
mortgage yasal düzenleme 
isteyen konulardır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği 
Başkanı Süleyman Erol, konut 
kredileriyle ilgili İnşaat Müteah-
hitleri Birliği 2017 Dergisi’nin 
sorularını yanıtladı. 

Düzenleme gerekiyor
SORU:Ülkemizdeki konut 

kredilerini nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Kimler uzun vadeli 
konut kredisi alabilir? 

 CEVAP: Bugün düzenli bir 
geliri olan herkes 15-20 yıla 
ulaşan vadelerde konut kredisi 
alabilir. Bankaların yoğun reka-
beti yatırımcılara ciddi fırsatlar 
sunuyor. Aylık TL’de %1, dö-
vizde %0,7 seviyelerine kadar 
düşük faizlerden bahsediyoruz. 
Mortgage piyasalarının gelişimi 
ekonomik istikrar, düşük faiz 
ve kapsamlı yasal düzenleme 
gerektirir. 

Sorun şu ki, ülkemizde uzun 
vadeli konut finansmanı veya 
mortgage yasal düzenleme 
isteyen konulardır. İlk defa 
konut alanlar, sosyal konutlar 
ve genel olarak konut kredile-
rinin vergisel olarak da teşviki 
gerekir. Gayrimenkul değerinin 
tespiti, bankalarca finansmanı, 
uzun vadelerde müşteri ile 
bankalar arasındaki ilişkilerde 
yaşanacak sorunların çözümü 

gibi pek çok konunun yasalarla 
düzenlenmesi gerekiyor. 

 
Tek doğru yok

SORU: Konut kredilerinin 
döviz cinsinden olmasının 
önüne geçilemez mi?Döviz 
cinsi fiyatlama insanların alım 
gücünü kötü manada etkiliyor. 
Bu konudaki düşünceniz nedir?

 CEVAP: Bu konularda esas 
ilke kişilerin gelirleri hangi dö-
viz cinsinden ise borçlanmanın 
da aynı para birimi olmasıdır. 
Bildiğiniz üzere ülkemizde 
konut alım satımı ve kiralaması 
döviz üzerinden genellikle 
İngiliz Poundu cinsinden ya-
pılmaktadır. İnşaat firmaları da 
maliyetlerini Pound cinsinden 
takip etmektedir. Bu herkes için 
bir kolaylıktır. Bankalar tara-
fından bakıldığında iki önemli 
husus vardır; TL’nin faizi yüksek 
ve bizim piyasamızın dışında 
belirlenmektedir. Döviz faizi 
daha istikrarlı olmakla birlikte 
kurdaki dalgalanma yatırımcılar 
için risk yaratmaktadır. Dolayı-
sıyla 15-20 yıla varan vadeler 
için bir faiz öngörüsü yapıla-
caksa döviz faizi daha düşük 
kalmakta müşteriler tarafından 
tercih edilmektedir. Yani hem 
banka hem de konut yatırım-
cısı açısından döviz cinsi kredi 
tercih edilen bir durumdur. 
Doğruluğu yanlışlığı tartışılır 
olmakla birlikte bu konuda tek 
bir doğru da yoktur.        

TL’nin faizi Türkiye’de 
belirleniyor 

SORU: TL bazında uzun 
vadeli, düşük faizli ev kredisi 
verilemez mi?

CEVAP: TL’nin faizi Türkiye’de 
belirlenmektedir. Türkiye’deki 
enflasyon, büyüme oranları, 
ekonomik ve siyasi istikrar 
faizin ana belirleyicileridir. Bir 
süredir TL genel faiz oranları 
%10 seviyelerinin altına düş-
müş olmakla birlikte bunun 
kalıcı olduğunu gösteren hiçbir 
işaret yoktur. Hatta 2017 yılı 
için %10 faizlerin üzeri bek-
lenmektedir. Dolayısıyla uzun 
vadeli ve istikrarlı bir TL faizin-
den bahsedemiyoruz. Bu faizin 

Süleyman Erol, President of 
the North Cyprus Banks Associ-
ation, indicated that the market 
improvement depends of 
economic stability, low interest 
rate and comprehensive legal 
regulation.

Süleyman Erol President of 

the North Cyprus Banks Associ-
ation, noted that with a stable 
income, everybody could get 
a home loan with terms up to 
15-20 years. Erol “ the intensive 
competition of banks provides 
significant opportunities for 
the investors as low interest 
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Erol: Lack of mortgage law 
a major shortcoming  

rates at monthly 1% for TL 
and 0,7% for foreign currency. 
The development of mortgage 
markets requires economic 
stability, low interest rates and 
comprehensive legal regulati-
ons. The problem is, long term 
housing financing or mortgage 
demand legal arrangements in 
our country”.

Süleyman Erol, President of 
the North Cyprus Banks Associ-
ation, answered the questions 
by the 2017 Journal of Building 
Contractors Association about 
home loans. 

Regulation Needed
QUESTION: What do you 

think about the home loans 
in our country? Who can get a 
long-term home loan?

 CEVAP: With a stable income, 
everybody could get a home 
loan with terms up to 15-20 ye-
ars. The intensive competition 
of banks provides significant 
opportunities for the investors 
as low interest rates at monthly 
1% for TL and 0,7% for foreign 
currency. 

The development of mortga-
ge markets requires economic 
stability, low interest rates and 
comprehensive legal regulati-
ons. The problem is, long term 
housing financing or mortgage 
demand legal arrangements in 
our country. 

There should be an incen-
tive in taxes for the first-time 
homebuyers, social dwellings 
and home loans in general. A 
number of issues like the value 
determination of properties, 
bank financing, resolution of 
problems that may arise in long 
term between clients and banks 
must be resolved by the legal 
regulations. 

 
There is no one single truth

QUESTION: Is it not possible 
to stop home loans in foreign 
exchange? Pricing in foreign 
currency negatively affects the 
purchasing power of people. 
What are your thoughts?

 ANSWER: The main principle 
here is that people should get 

loans in the same currency of 
their income. As known, buying 
and selling as well as renting a 
house is from foreign currency 
and generally British Sterling. 

The construction companies 
track their costs in sterling, whi-
ch is easy to do for everybody. 
There are two important aspects 
for the banks; TL has high inte-
rest rate and determined out of 
our market. 

Although the interest rate of 
foreign currency is more stable, 
the fluctuations in the exchan-
ge rates generate risk for the 
investors. 

When interest rate estimation 
is conducted for a term of 15-
20 years, the interest rate of 
foreign currency stays low and 
preferred by the customers. So 
both banks and house investors 
prefer the foreign currency. 
Whether it is wrong or right can 
be argued but there is no one 
single truth about it.

TL interest rates are 
based on Turkey

QUESTION: Is it not possible 
to give long term, low interest 
rate home loans in TL?

ANSWER: Interest rate of 
TL are based on Turkey. The 
main determinants are inflation, 
growth rates, economic and 
political stability of Turkey. Alt-
hough the general interest rates 
in TL are below 10%, there is 
no such indicator that this is 
permanent. 

We cannot refer to a long-
term and stable TL interest 
rates. Such interest rates have 
significant costs on the home 
loans with long terms. The ave-
rage deposit (resource) terms of 
banks are generally 45 days. 

This means that if we will 
discuss a different deposit rate 
with the client after 45 days, 
considering an interest rate of 
a home loan with the term of 
10-20 would be speculative. 
Although some of our banks 
offer home loans up to 10-year 
terms with monthly 1% levels, I 
do not think that they would be 
so common. 

çok uzun vadeler gerektiren 
konut kredileri üzerinde ciddi 
maliyetleri vardır. Bankaların 
ortalama mevduat (kaynak) 
vadeleri 45 gündür. Bunun 
anlamı 45 gün sonra müşteriniz 
ile başka bir mevduat faizi 
konuşuyor olacaksak, 10-20 

yıl vadeli konut kredisi faizi 
düşünmek biraz spekülasyon 
olacaktır.   Bazı bankalarımız 
10 yıla varan vadelerde aylık 
%1 seviyelerinde konut kredi-
leri önermekle birlikte bunun 
yaygınlaşacağını sanmıyorum. 
Bankaların müşterilerinden 
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ilave şartları olacaktır.  
 

Geri ödenmeme oranı %7
SORU: Bankalar bazında ko-

nut kredilerinde ödeme sorunu 
içinde olan kişilerin oranı ne 
durumda?

 CEVAP: Bankalarca kullan-
dırılan tüm kredilerde geri 
ödenmeme oranı %7 seviye-
lerindedir. Bu oran konut kredi-
leri için çok daha düşük, konut 
kredisi kullananların ödeme 
alışkanlıkları daha iyi. Ama esas 
mesele kredinin ödenmemesi 
durumunda kredinin temina-
tını oluşturan gayrimenkulün 
icra yoluyla satılarak borcun 
ödenmesi gerekir. Ülkemizde 
yaklaşık 15 yıldır icra yolu 
hükümetler tarafından çalıştı-
rılmamaktadır. Bu nedenle ban-
kalar gayrimenkul teminatıyla 
bile olsa kredi verme konusun-
da isteksiz davranmaktadır. 
Mortgage piyasasının gelişmiş 
olduğu ülkelerde borcun öden-
mediğinin tespiti halinde 1 ay 
içinde satış gerçekleşmektedir. 
Bu da bankaları konut kredileri 
verme konusunda cesaretlen-
dirmekte ve konut kredilerinde 
faiz oranlarının düşük olmasını 
sağlamaktadır. 

Ülkede mortgage yasası yok
SORU: Ülkemizde uzun vadeli 

konut (mortgage usulü) kredisi 
verilmesinde durum nedir?

CEVAP: Maalesef ülkemizde 
uzun vadeli konut finansmanı 
ya da mortgage yasası yoktur. 
Türkiye bu yasayı çıkarmış ve 
2007 yılından bu yana uygu-
lamaya koymuştur. Bu yasayla 
birlikte konut kredileri hızla 
büyümüş ve faiz oranlarında 
düşüş yaşanmıştır. Bankalarımız 
kendi değerlemeleri ve kendi 
kuralları ile mortgage benzeri 
krediler verebilmektedir. Ancak 
konut kredilerinde bir stan-
dartlaşma sağlanamamakta 
ve çıkabilecek sorunlar göze 
alınarak ileride bir çözüm sağ-
lanacağı düşüncesiyle hareket 
edilmektedir. 

SORU: Dövizin bu kadar 
istikrarsız olduğu bu dönemde 
konut almak isteyenlere öneri-
leriniz nelerdir?

 CEVAP: Bu konuda tek doğru 
geliriniz cinsinden para birimiy-
le borçlanmaktır. Çoğu kişinin 
geliri TL cinsindedir. Ancak 
döviz kredilerinin de faizi daha 
düşüktür ve tercih sebebi ola-
bilmektedir.  Örneğin, TL maaş 
geliri olan bir kişi oturmak için 

ev alıyorsa TL cinsi borçlanarak 
döviz kuru riskinden kaçınır. 
Ancak kiralama maksadıyla ya-
tırım amaçlı bir konut alınıyorsa 
ve kira geliri döviz ise kısa vade 
de kur riskinden kaçınmış olur. 
Ancak uzun vade de dövizdeki 
artıştan dolayı kiraların öde-
nemez hale gelmesi de ihtimal 
dahilindedir.

TOKİ modeli bizde de olmalı 
 SORU: Bankaların müteahhit 

firmalara finansman sağlama-
sında genel anlamda sıkıntılar 
nelerdir?

CEVAP: Gayrimenkul geliştir-
me ve inşaat uzmanlık isteyen 
bir iştir. Bankacılar tarafından 
anlaşılması ve değerlendiril-
mesi zordur. Bir gayrimenkulün 

The banks would ask for more 
conditions from their clients.  

 
Non-repayment rate at 7%

QUESTION: On the basis of 
banks, what is the rate of peop-
le that have problems in repay-
ment of their home loans?

 ANSWER: The non-repayment 
rate for all loans is at 7% level. 
This is lower for the home loans; 
people have better repayment 
habits. But the main issue is; in 
case of non-repayment, a judi-
cial sale should be undertaken 
for the property secured as the 
collateral in order to pay the 
debt. 

The government in our coun-
try has not used the modus 
operandi for around 15 years. 

Therefore, the banks are not so 
willing to give loans even with 
the property collateral. In the 
countries with the mortgage 
system, the sale is performed 
within 1 month after the identi-
fication of non-repayment. This 
encourages banks for the home 
loans with lower interest rates. 

No mortgage law in the 
country

QUESTION: Where are we 
concerning the long-term 
home loans (mortgage) in our 
country?

 
ANSWER: Unfortunately, 

there is no long-term dwelling 
financing or mortgage law 
in our country. Turkey has 
adopted and is implementing 
this law since 2007. Through 
this law, the home loans have 
grown and interest rates have 
diminished. Our banks can offer 
loans similar to mortgage within 
their assessment and rules. Yet 
there is no standardization in 
home loans and the risk is taken 
with the assumption of future 
solution. 

 
QUESTION: What are your re-

commendations for the people 
who would like to buy house 
in a period of unstable foreign 
currency?

 ANSWER: The only right thing 
to do is in using a loan in the 
currency of your income. Many 
people earn their income in 
TL; but the interest rates are 
lower for the foreign currency 
and would be preferable. For 
example, a person with TL inco-
me would buy a house to reside, 
then might get a loan in TL and 
avoid the risk of exchange rate. 
But if the house to be bought 
for investment purposes and 
to be rented, and the rental 
income is foreign currency, that 
person might avoid the risk of 
exchange rate in the short term. 
However, due to the increase in 
the exchange rates in the long 
run, it is possible not to pay the 
rents.

We should also 
have TOKİ model 

 QUESTION: What are the ma-
in challenges in the provision 
of financing for the contractor 
firms by the banks?

 ANSWER: Property develop-
ment and construction require 
expertise and it is not easy for 
banks to understand and as-
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sess. There are many risks in a 
property from its construction 
up to sale. The identification of 
construction and supervision 
standards, establishment of 
independent supervision and 
assessment institutions and 
quick solution for foreseen 
and unforeseen problems  are 
crucial aspects. The build and 
sell models are preferred due to 

high financing costs. Such struc-
tures do not provide any control 
for banks in terms of construc-
tion, sale and cash flows. This 
is not peculiar for own country 
and it is an unsolved problem 
for all countries with underde-
veloped corporate structures 
and economies. Despite all 
problems in our country, our 
banks aim to contribute on the 
development of quality homes 
through offering loans on the 
progress payments. In Turkey, 
TOKİ serves as intermediary 
between the buyer and contra-
ctor firms and has a significant 
role in the development of hou-
sing market from every aspect. 
Such security structures should 
be developed here. 

 
We can become a powerful 
country in terms of economy 
and politics

QUESTION: How do you 
evaluate the local economy 
in general and what are your 
recommendations as an econo-
mist for improvement? 

ANSWER: Our country does 
not aware of what it has or 
cannot make use of it. Primarily 
our neighboring countries, 
many countries around the 
world lost their economic and 
political stabilities, and the ci-
tizen are concerned. The peace 
and serenity environment on 
our territories are our biggest 
capital. The tourist visiting our 
country for any reason define 
it as a heaven and dream about 
living and buying a house here. 
When the demands are utilized 
in the correct way based on 
these dreams, we can become 
a powerful country in terms of 
economy and politics. The last 
thing we need is money, yet our 
banks have sufficient resources. 
What we need is to adopt a 
state concept aiming the peace 
and welfare of the nation. The 
judiciary should be activated, an 
attractive investment environ-
ment for the local and foreign 
investors should be established 
and hence our institutional 
structures particularly the state 
and civil society organizations 
should be improved. However, 
for the protection of the natural 
beauties in this heavenly coun-
try, primarily the development 
and environmental regulations 
should be adopted and strictly 
implemented as well as the 
awareness of society should be 
enhanced accordingly. 

inşasından satışına kadar ki 
süreç pek çok riskler içerir. İn-
şaat ve denetim standartlarının 
belirlenmesi, bağımsız denetim 
ve değerleme kuruluşlarının 
oluşturulması, buna karşılık 
öngörülen ve öngörülemeyen 
sorunların hızlı çözümü çok 
önemli konulardır. Genellikle 
yüksek finansman gerektirmesi 
nedeniyle sat-yap modelleri 
tercih edilmektedir. Bu yapılar-
da bankaların inşaat süreci, satış 
ve nakit akımlarının kontrolünü 
sağlayamamaktadır. Bu sadece 
bizim ülkemize özgü bir durum 
değildir. Kurumsal yapıları ve 
ekonomileri az gelişmiş tüm 
ülkelerde çözümlenemeyen bir 
sorundur.Ülkemizde ise bütün 
zorluklarına rağmen bankaları-
mız hakkediş karşılığı krediler 
vermek suretiyle kaliteli konut 
geliştirilmesine katkı sağlama-
ya çalışmaktadır. Türkiye’de 
TOKİ alıcı ile müteahhit firmalar 
arasında aracılık görevi üstle-
nerek konut piyasasının her 
yönüyle gelişmesinde önemli 
bir fonksiyon üstlenmiştir. Ben-
zer güvence yapılarının bizde 
de oluşturulması gerekir. 

 
Hem ekonomik hem de 
siyasi açıdan çok güçlü 
bir ülke olabiliriz

SORU:Ülke ekonomisine 
genel olarak bakıldığı zaman 
hangi noktada görüyorsunuz 
ve iyi bir noktaya gelinmesi 
için bir ekonomist olarak öne-
rileriniz nelerdir?  

CEVAP: Ülkemiz sahip olduk-
larının farkında olmayan veya 
bunu değerlendiremeyen bir 
noktadır. Başta komşu ülkele-
rimiz olmak üzere dünyanın 
bir çok ülkesi ekonomik ve 
siyasi istikrarı kaybetmiştir ve 
vatandaşları huzursuzdur. İçin-
de yaşadığımız topraklardaki 
huzur ve barış ortamı en büyük 
sermayemizdir. Ülkemize bir 
şekilde gelen turistler burayı 
cennet olarak tanımlamakta 
burada yaşamanın ve ev sahibi 
olmanın hayalini kurmaktadır. 
Bu hayallere bağlı talep doğru 
değerlendirildiğinde hem 
ekonomik hem de siyasi açıdan 
çok güçlü bir ülke olabiliriz. Bu 
yolda en son ihtiyacımız şey ise 
paradır, bankalarımızda bunun 
için yeterli kaynak vardır. İhti-
yacımız olan vatandaşın huzur 
ve refahını hedefleyen bir 
devlet anlayışına geçmemizdir. 
Hukuk sisteminin çalıştırılması,  
yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılar 
için cazip bir yatırım ortamı 

yaratılması, bu amaçla başta 
devlet ve sivil toplum kuruluş-
ları olmak üzere kurumsal yapı-
larımızın iyileştirilmesi gerekir. 
Ancak bu cennet ülkenin doğal 
güzelliklerinin korunabilmesi 
için en başta imar ve çevre 
düzenlemelerinin yapılarak sıkı 
sıkı uygulanması sağlanmalıdır, 
halkımızın bu konudaki duyarlı-
lığı artırılmalıdır. 
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği, genişleyen kadrosu 
ve yeni birimleri ile daha etkin 
hizmet verebilmek için Lefkoşa 
Yenişehir’de bulunan Merkez 
Binası’nı büyütüyor. 

Bu amaçla açılan “Kıbrıs Türk 
İnşaat Müteahhitleri Birliği 
Merkez Binası İlave Tadilat İşleri 
Yapım Projesi” ihalesini Hüseyin 
Umay Estate & Construction 
LTD. kazandı. Taraflar ihale söz-
leşmesini imzaladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği (KTİMB) ile Hüseyin 
Umay Estate & Construction 

LTD. arasında “Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği Merkez 
Binası İlave Tadilat İşleri Yapım 
Projesi” ihale sözleşmesi dün 
düzenlenen törenle imzalandı. 
Sözleşmeye Hüseyin Umay 
Estate & Construction LTD. Di-
rektörü Hüseyin Umay ile KTİMB 
Başkanı Cafer Gürcafer imza 
koydu.

KTİMB’den yapılan açıklamaya 
göre,  son dönemde Birlik çatısı 
altında yeni birimlerin oluşması 
ile artan personelin, daha ve-
rimli çalışması için ek ofisler ve 
toplantı salonları yapılacak. 

Cyprus Turkish Building 
Contractors Association  will 
expand its headquarters for 
better service with its growing 
staff and new units. Hüseyin 
Umay Estate & Construction 
LTD. won “Additional Repair 
Works Building Project of Cyp-
rus Turkish Building Contrac-
tors Headquarters”. The parties 
signed the tender contract.

The tender contract between 
Cyprus Turkish Building Con-
tractors Association (CTBCA) 
and Hüseyin Umay Estate & 
Construction LTD. was signed 

for “th Additional Repair Works 
Building Project of Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association Headquarters” 
with a ceremony yesterday. The 
contract was signed by the Di-
rector of Hüseyin Umay Estate 
& Construction LTD. Hüseyin 
Umay and President of CTBCA 
Cafer Gürcafer.

CTBCA stated that with the 
increase in the number of staff 
by the establishment of new 
units, additional offices and 
meeting rooms will be built for 
the productivity of staff. 

KTİMB 
Merkez 
Binası 
büyüyor

CTBCA 
to have 
bigger 

headquarters
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Öncülay: Ülkemizi 
Türkiye’ye dahi tanıtamadık

Öncülay: We couldn’t promote 
our country even to Turkey

Kıbrıs Türk İnşaat Müteah-
hitleri Birliği Yönetim Kurulu 
üyesi ve İmar- Yap-Sat Komitesi 
Başkanı Halil Öncülay Kuzey 
Kıbrıs’ın tanıtımı için daha aktif 
çalışmalar yapılmasını istedi. 
Kuzey Kıbrıs’ın özellikle emlak 
alanında bölgesinde avantaj-
larının fazla olduğuna vurgu 
yapan Öncülay, yurt dışında 
Müteahhitler Birliği çatısı altın-
da katılınılan fuarlarda Kuzey 
Kıbrıs standlarına gösterilen 
ilgiden ve aldıkları geri dönüş-
ten memnun olduklarını anlattı. 
Öncülay İnşaat 2017’in soru-
larını yanıtladı. İşte Öncülay’a 
yurt dışında katıldıkları fuarlarla 
ilgili sorulan sorular ve yanıtları:  

Soru: Yurt dışındaki fuarlara 
katılımdaki amaç ne?

Halil Öncülay: Müteahhitler 
Birliği bünyesi altında yıllardır 
oluşturulmuş olan imar ve yap-
sat komitesi var. Geçen yıl bu 
komiteyi daha da aktifleştirdik. 
Bu komitede daha fazla yap-
sat ile uğraşan müteahhitler 
var. Komitenin ana amacı 
sadece fuarlar değil, yap-sat 
sektöründeki satın almalar, ya-
bancıların mal alması, elektrik, 
telefon dairesi ve tapu ile ilgili 
sorunları da ele alarak sektörü 
nasıl geliştirebiliriz, satışları 
nasıl artırabiliriz, yurt dışına 
nasıl açılabiliriz gibi konulardır. 
Komitemizin gündemlerinden 
bir tanesi de fuarlar oldu. Bu 
arkadaşların çoğu yap-sat işi ile 
meşgul. Müteahhit arkadaşlar 
fuarlara ayrı ayrı gidiyordu. 
Ayrı gittikleri için de fuarlarda 
daha küçük alanlarda yer ala-
biliyorlardı ve sadece kendile-
rini tanıtabiliyorlardı. Bize gelip 
dediler ki, “Böyle olacağına bu 
işi Müteahhitler Birliği çatısı 
altında yapalım. Fuarlara bu 
çatı altında hep birlikte gidelim. 
Orada hem Kıbrıs’ın tanıtımını 
hem de kendi ürünlerimizin 
tanıtımını yapalım”.  Bu güzel 
bir öneri olarak değerlendirildi 
ve fuarlara Müteahhitler Birliği 
çatısı altında gidilmesi yönünde 
ortak bir kanaat oluştu. Geçen 
yıl Eylül-Ekim aylarında bu 
konuları değerlendirdik ve 

çalışmalara başladık. Dönemin 
Ekonomi Bakanlarından Sunat 
Atun bize ülke tanıtımı ile ilgili 
katkıda bulunabileceklerini 
söyledi. Bu amaçla 100 bin lira-
lık bir kaynak verebileceklerini 
belirtti. Böylece harekete geçtik 
ve üyelerimizle birlikte 2016 
yılında 4 fuara katıldık.

 
Soru: Hangi fuarlara?
Halil Öncülay: Bunlardan 

bir tanesi Almanya’da, diğeri 
İstanbul’daki CNR fuarı idi. 
Bir başkası ise Bellarus fuarı 
idi. Bunların dışında devletin 
KKTC’nin tanıtımı için yapacağı 
fuar vardı, ona da katılmaya 
karar verdik. Kimlerin ne şekilde 
katılacağını üyelerle birlikte 
planlayıp, programladık. Fuar-
lara katılmaya karar verdikten 
sonra devletten gelecek katkı-
nın verilip verilemeyeceğine de 
bakmadık ve gerekli girişimleri 
başlattık. Bu arada fuarlara gi-
derken yanımıza hukuk konu-
sunda bize destek verecek bir 
kişi ile konut alım-satımında 
uzman kişileri de almayı uygun 
gördük. Böylece fuarlarda mu-
hatap kalınacak her türlü soruya 
yanıt verilebilmesini hedefle-
dik. Fuarlara katılımlar sırasında 
toplam maliyeti kendi içimizde 
bölüşerek ödedik. Devletten 
şu ana kadar bir katkı alamadık 
fakat ümitliyiz. Sonuç itibarı ile 
geride kalan yıl içerisinde dört 
tane fuara katıldık. Katıldığımız 
fuarlarda hem ülke tanıtımı hem 
de ürünlerimizin tanıtımı açısın-
dan büyük yarar gördük. 

Soru:  Bu yıl için ne yaptınız?
Halil Öncülay: Bu yıl işi daha 

sıkı tuttuk ve önceden planladık. 
Hangi ülkeleri hedef olarak se-
çeceğimizi önceden belirledik. 
Bunun için Müteahhitler Birliği 
çatısı altında genişletilmiş bir 
toplantı yaptık. 

Bu toplantıda Türkiye, İskan-
dinav ülkeleri, Rusya ve belki 
İran şeklinde hedef ülkeleri 
belirledik. İlk etapta İstanbul ve 
Ukrayna’ya gitmeyi öncelikli he-
defler olarak önümüze koyduk. 
Özetle yıl içerisinde 5-6 fuara 
katılmayı planladık. Bu fuarlar-

Halil Öncülay, Board member 
of Cyprus Turkish Building Con-
tractors Association and Head 
of the Development-Build-Sale 
Committee, asked for much ac-
tive actions for the promotion 
of North Cyprus. 

Emphasizing the advantages 
of North Cyprus especially in 
the real estate domain, Öncülay 
expressed their satisfaction 
from the interest to the North 
Cyprus stands in the fairs that 
they participate abroad under 
the Contractors Association and 
the feedback accordingly. Ön-

cülay answered the questions 
of İnşaat 2017. Here are the 
questions to Öncülay about the 
fairs that they attended abroad 
and his answers:

Question: What is the aim in 
attending the fairs abroad?

Halil Öncülay: There is a de-
velopment and build-sale com-
mittee under the Contractors 
Association for years, which we 
have made it much active last 
year. 

This committee is mainly 
comprised of contractors wor-
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Öncülay: Ülkemizi 
Türkiye’ye dahi tanıtamadık

Öncülay: We couldn’t promote 
our country even to Turkey

king for build-sell. The main 
aim of the committee is not 
only the fairs but also the sales 
in the build- sell sector, purcha-
ses of foreigners, problems of 
electricity, telecommunication 
administration and title deed 
in addition to addressing how 
to develop the sector, increase 
the sales and expand overseas.  

One of the items on the agen-
da of our committee was the fa-
irs. Most of the colleagues work 
in the build-sell sector and the 
contractors were attending the 
fairs separately, hence they we-
re limited with a certain space 
and promote only themselves. 

They came and said; “Ins-
tead of doing it like this, let’s 
do it under the Contractors 
Association and go together. 
We can promote both Cyprus 
and our own products”. This 
was considered as a good 
recommendation and we had a 
consensus in attending the fairs 
under the name of Contractors 
Association. 

We worked on this matter 
in September-October. The 
Minister of Economy of that 
time Sunat Atun said that they 
could help us for the promo-
tion of country and provide 
us a financial resource of 100 
thousand lira. We made a step 
forwards and participated to 4 
fairs in 2016 together with our 
members.

Question: Which fairs?
Halil Öncülay: One of the fairs 

was in Germany and others we-
re the CNR fair in İstanbul and 
fair in Belarus. Additionally, the 
government organized a fair for 
the promotion of TRNC and we 
decided to participate there too. 
We planned and programmed 
who would participate and how 
together with our members. 
After planning, we launched 
the initiatives for participation 
whether there would be and 
aid of government. We also saw 
fit to take a legal advisor and 
experts in home purchase-sale 
with us in order to answer all 
kinds of question that we might 

be asked. 
We divided up the total 

cost of participation and pair 
together. We have not get any 
financial contribution from the 
government yet but we have 
hopes. 

Consequently, we have atten-
ded to four fairs in the past year. 
We got significant benefits for 
the promotion of our country 
and products. 

Question:  What did you do 
for this year?

Halil Öncülay: We went down 
hard this year and planned in 
advance. He decided our target 
countries and organized an 
extended meeting under the 
Contractors Association. 

Our target countries were de-
cided as Turkey, Scandinavian 
countries, Russia and possibly 
Iran. At the first stage, İstanbul 
and Ukraine were selected as 
the priority target. In summary, 
we planned to attend 5-6 
fairs in a year. The fair with the 
closest date was in March and 
organized in İstanbul, but it is 
postponed to the end of Sep-
tember due to the referendum 
in Turkey. 

So we do now have the 
Ukraine fair in the beginning 
of April. We, together with our 
members, have started to work 
on the fair in Ukraine. We have 
planned to attend with nine 
members. Then we will have 
the Moscow fair in May. We 
also included the fair in Dubai 
within our agenda. 

Question: What is the inte-
rest for the stand in fairs?

Halil Öncülay: The interest of 
people was very satisfactory for 
us. Particularly in Belarus, we 
showed a video with sea, sand, 
sun, turtles and houses, which 
attracted significant interest. 
The images of TRNC, which gets 
sun for almost ten months of 
year, had attracted a lot interest 
while they are freezing in a cold 
country of Belarus. 

Every visitor had come by the 
TRNC stand and got a brochure 

dan en yakın tarihlisi Mart ayı 
sonunda istanbul’da yapılacak 
olan fuardı ama o Türkiye’deki 
referandum sonrasına Eylül 
ayına ertelendi. Bu durumda 
Nisan ayı başında Ukrayna fuarı 
olacak. 

Üyelerimizle birlikte Ukray-
na’daki fuara katılım konu-
sunda çalışmalara başladık. 
Ukrayna’daki fuara da dokuz 
üye ile katılmayı planladık. Bu 
fuarın ardından Mayıs ayında 
Moskova’da yapılacak olan fuar 
var. Bu arada Dubai’deki fuara 
da katılmayı gündemimize aldık. 

Soru: Fuarlara katılımda stan-
da ilgi nasıl?

Halil Öncülay: İlgi bizi oldukça 
memnun edecek düzeyde çok 
yoğundu. Özellikle Belarus’ta 
bu ülkenin soğuk bir ülke olması 
nedeni ile bizim gösterdiğimiz 
tanıtım filminde deniz, kum, 
güneş, kaplumbağa ve konut-
lar çok büyük ilgi uyandırdı. 
Onlar soğuktan donarken yılın 
neredeyse on ayı güneş gören 
KKTC’nin görüntüleri katılımcı-
ların ilgi odağı oldu. Belarus’taki 
fuara gelen herkes mutlaka KK-
TC standına uğrayıp bir broşür 
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aldı. Bu ilgi bizi çok mutlu etti. 
Biz hedef ülkeleri belirlerken 
soğuk iklimi olan yerleri önce-
likli olarak seçtik. Belarus, Rusya 
ve Ukrayna tercihimizin nedeni 
bu idi. Onlara sıcak Akdeniz ik-
limini pazarladık. Karşılığını da 
aldık. Gördük ki buralara daha 
çok gidersek daha da iyi bağlar 
kuracağız. 

Soru: Bu fuarlara Kuzey Kıbrıs 
olarak katılıyor olmanız size 
sıkıntı yaratıyor mu?

Halil Öncülay: Hayır yarat-
mıyor ama aşmamız gereken 
bir sorun var o da Kuzey Kıbrıs 
dediğimiz zaman bizim tarafı-
mızı algılamıyorlar. Onlar Kıbrıs’ı 
biliyorlar ve öyle algılıyorlar. 
Biz bu durumu göz önünde 
bulundurarak gelenlere durumu 
anlatıyoruz. Yanımızda hukukçu 
ve bu işin uzmanı diğer kişileri 
götürmemizin nedeni de bu. 
Onlar da gelen ve mal almak 
isteyenlere işin hukuki boyu-
tunu ve alım süreçlerinin nasıl 
çalışacağını anlatıyorlar. Her 
soruya yanıt vererek gelenlerin 
güvenini kazanıyoruz. Kuzey 
Kıbrıs’a doğrudan uçuşların ol-
maması da kendimizi anlatırken 
en çok zorlandığımız konular 
arasında yer alıyor. Ama tüm 
bu zorlukları aşabilmek ve 
muhataplarımıza bilgi verirken 
sıkıntı yaşamamak için her türlü 
bilgiyi bir kitapçık içerisinde to-
parladık ve gelenlere veriyoruz. 
Böylece kafalarındaki soruları 
asgariye indirgiyoruz. Doyurucu 
bilgi veriyoruz. Ben yapılan bu 
çalışmaları başarılı buluyorum. 
Çalışmalarımız sonucunda 
üçüncü ülkelerden kişiler 
gelip buradan mal alabiliyorlar 
ama hala koçanlarını almakta 
sorunlarla karşılaşıyorlar. Bir yıl 
içinde kişi evini alıp içine girebi-
liyor ama Bakanlar Kurulu’ndan 
koçan ile ilgili gerekli prosedür 
tamamlanmıyor. Bu da büyük bir 
sorun ve aşılabilmesi gerekiyor. 
Biz komite olarak bu konuda da 
çalışmalar yapıyoruz. Hükümet 
bu konuda adım atmalı. Yap-sat 
sektörünü en çok etkileyen ko-
nulardan biri hala bu koçanların 
verilmesi sürecinin hızlandırıl-
mamasıdır.  

Soru: İstanbul’daki fuara ilgi 
nasıldı?

Halil Öncülay:  Çok iyi idi. Çok 
iyi bir geri dönüş aldık oradaki 
fuardan. İstanbul’daki fuara 
dev firmalar katıldı. Ama bizim 
standımız onlardan büyük oldu. 
Orada hem Kıbrıs’ın tanıtımını 

hem de ürünlerimizin tanıtımını 
çok iyi bir şekilde yaptık. İlgiden 
de çok memnun kaldık. Ancak 
şunu da gördük, söz etmeden 
geçemeyeceğim. Yanı başımız-
daki Anavatan Türkiye’de bile 
Kuzey Kıbrıs yeterince bilinmi-
yor. İlginç olan, bir çok insan 
orada bizim standımızda Kıbrıs’ı 
yakından tanıma fırsatı buldu. 
Bu durum da bir kenara not 
edilmeli ve hükümet bu konuda 
adım atmalı. İstanbul’daki fuarın 
bize büyük artısı oldu. Hem 
katılanların ilgisini çekmek hem 
de Türk medyası ile buluşma 
fırsatı yakalamak açısından fuar 
çok yararlı oldu. 

Soru: İstediğiniz oranda geri 
dönüş alabildiniz mi?

Halil Öncülay:  Geri dönüş 
aldık ama istediğimiz oranda 
aldığımızı söyleyemem. Ancak 
bir fuara gittik daha. Hemen 
bir sonuç almayı beklememek 
lazım. Devamlılık önemli. Bence 
İstanbul’daki fuardan istediği-
miz geri dönüşü almasak da iyi 
bir başlangıç oldu. İyi bir tanıtım 
oldu. Biz bu çalışmalarımızda 
açıkçası devletten de yardım 
istiyoruz. Çünkü biz sadece 
ev satmıyoruz, ayni zamanda 
ülkenin de tanıtımını yapıyoruz. 

in Belarus, and this made us 
very pleased. In our decision, 
we chose the countries with 
cold climates as priority, which 
is the reason in choosing Be-
larus, Russia and Ukraine. We 
marketed the warm Mediterra-
nean climate to them. We got 
our decision worth. We saw that 
we would have better relations 
if we visit such countries more. 

Question: Do you face any 
problems in attending such 
fairs as North Cyprus?

Halil Öncülay: No, but we 
have to overcome one thing as 
they do not comprehend our 
community, when we say North 
Cyprus. They know Cyprus and 
perceive it like that. We take 
this into consideration and exp-
lain the situation to the visitors. 
This is why we have a lawyer 
and other experts with us. They 
explain the legal aspect and 
purchasing procedures to the 
visitors and people who want 
to buy properties. We answer 
every question and earn their 
trust. One of the challenges 
we have is that there is no 
direct flight to North Cyprus. 
However, in order to overcome 
all of these and not to have any 

problems in addressing infor-
mation to the people, we have 
complied all kinds of informati-
on in a booklet and we provide 
that. In doing this, we minimize 
the question marks. We give 
satisfactory answers. I find all 
these works as successful. As a 
result of our activities, people 
from third countries might co-
me and buy property, but they 
still have issues in getting their 
title deeds. One can buy the 
house and settle there in a year 
but the required procedure in 
the Council of Ministers do not 
complete. This is a big problem 
that we need to overcome. We, 
as the committee, are working 
for this matter too. The govern-
ment should make a step. One 
of the problems that have a 
major impact on the build-sell 
sector is the lack of speeding 
up this title-deed process. 

Question: What was the inte-
rest to the fair in İstanbul?

Halil Öncülay:  Very well. 
We had a great feedback from 
there. Major companies partici-
pated to that fair but our stand 
was bigger than theirs. We 
promoted Cyprus as well as our 
products well. We were very 
happy with the results. Howe-
ver, we observed one thing 
and I need to say that North 
Cyprus is not known enough in 
the Motherland Turkey, which is 
just next to us. Interestingly, a 
lot of people found the chance 
to learn about Cyprus through 
our stand. This should be noted 
down and the government 
should do something about 
this. The fair in İstanbul was 
very beneficial for us in attrac-
ting the participants as well as 
meeting with the Turkish media. 

Question: Have you got the 
expected return from the fairs?

Halil Öncülay:  Yes but I can’t 
say that it was at the expected 
level. But we have attended to 
only one fair. We shouldn’t wait 
for a result instantly. Continuity 
is important. 

Although we did not get what 
we expected from the fair in 
İstanbul, it was a good start 
and good promotion. Frankly 
we also want to support of 
government in such activities. 
We do not only sell houses, 
we also promote our country. 
Our country, unfortunately, is 
not that well known in Turkey. 
There are a lot to do. TÜYAP, the 
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Ülkemiz maalesef Türkiye’de 
bile yeterince tanınmıyor. 

Bu konuda yapılması gereken 
çok iş var. TÜYAP Türkiye’de 
fuarları düzenleyen firma olarak 
İstanbul’daki fuardan sonra ilk 
defa  buraya geldi ve bizlerle 
görüştü. Bu da İstanbul fuarının 
sağladığı önemli bir gelişme 
oldu. 

TÜYAP’tan gelen yetkililer 
bizimle yaptıkları görüşmede 
Adana’daki fuara bizi davet etti-
ler. Biz zaman darlığı nedeni ile 
katılamayacağımızı ama oraya 
gidip görüşmeler yapabilece-
ğimizi söyledik. Öyle de yaptık. 
Orada da çok iyi bağlantılar 
kurduk. Zaten bizim Adana ile 
güçlü bir de ticari bağlantımız 
vardı. Bu bağlantılarımızın da 
olması Adana’daki fuar sırasın-
da bize gösterilen ilgiyi artırdı. 
Adana’da komite üyelerimizle 
birlikte emlakçılarla görüştük. 
Çok iyi bağlantılar kurduk. 
Adana’daki basın kuruluşları ile 
bir araya geldik. Adana’daki fuar 
sırasında da şunu gördük bizim 
sıkıntımız emlakımızı satmak 
değil Kıbrıs’ı tanıtmak. 

Adana’da Ticaret Odası ile 
yaptığımız toplantıda şunu da 
tespit ettik. Türkiyeli yatırımcılar 
kendilerinin Kıbrıs’tan mal ala-
mayacağı yanılgısı içerisindeler. 
Biz onlara mal alabileceklerini 
ve bir ay içerisinde koçanlarının 
da verileceğini anlattık. Malların 
Rum malı olmadığını, KKTC ko-
çanlı mallar olduğunu söyledik. 
Onların sorularına yanıt verdik, 
var olan yanlış anlamaları orta-
dan kaldırmaya çalıştık. Aslında 
bizim artık Türk malı, eş değer 
ya da tahsis diye koçanları sı-
nıflandırmaktan vaz geçmemiz 
lazımdır. Bu tür tanımlamalar 
kafa karışıklıklarına neden olu-
yor ve kendi ayağımıza kurşun 
sıkmak anlamına geliyor. Bunu 
artık yapmamalıyız. Adana’da 
da bu kafa karışıklığını gördük. 
Onlara durumu anlatınca bakış 
açıları değişti. O nedenle bu ko-
nularda tekrar söylüyorum daha 
hassas ve dikkatli davranmalı-
yız.  Sonuç itibarı ile Adana’daki 
temaslarımız çok yararlı geçti 
ve oradan şimdi buraya gelmek, 
mal almak için talepler arttı. Biz 
kendilerini buraya davet ettik. 
Burada da kendilerine avukatla-
rımız aracılığı ile yasal durumu 
da anlatacağız ve ülkemizin 
tanıtımını yapacağız. Adana’dan 
Ercan 35 dakika ve Adanalılar 
denize yakın ev almak için Bod-
rum’a gidiyorlar. Biz kendilerine 
Kıbrıs’ı anlatınca ilgilerini çekti. 

Adana’dan Kıbrıs’a doğrudan 
uçuş var ama Bodrum’a yok. 
Fiyat olarak da biz Bodrum’a 
göre çok daha fazla avantajlıyız. 
Önümüzdeki dönemde bu te-
masların yararını fazlası ile ala-
cağımızı düşünüyorum. Orada 
inanılmaz bir alıcı potansiyeli 
var. Maddi olarak gücü olan bu 
insanların ülkemize yatırım yap-
ması bizim ekonomimize katkı 
sağlar. Türkiye’de yaptığımız te-
maslar sırasında tespit ettiğimiz 
diğer bir sorun ise ülkemizdeki 
casino sektörü. İlginç olan bu in-
sanların birçoğu Kuzey Kıbrıs’a 
gelmiş ama casinoların dışına 
çıkmamış, ülkeyi bilmiyor, ta-
nımamış. Onlara ülkenin casi-
nolardan ibaret olmadığını da 
anlattık. Kendilerine ülkemizde 
gelip, deniz, güneş ve doğadan 
yararlanmak isteyen insanları 
göndermelerini söyledik. Çünkü 
bu emlakçılar Antalya, Bodrum 
ve Alanya’da konut pazarlıyorlar. 
Biz daha avantajlıyız. Türkiye’de 
bir konut aldığınızda size geri 
dönüşü için yirmi yıl beklemek 
gerek. Bizde altı-yedi yıl içeri-
sinde yapılan yatırım geri döner. 
Bu da bizim bir başka artımız. 
Israrla ve inatla doğru işler 
yaparsak bundan ülke kazançlı 
çıkacak diye düşünüyorum. 

company organizing the fairs 
in Turkey, visited here for the 
first time and met with us. This 
was an important development 
from the fair in İstanbul. 

When the officials from 
TÜYAP visited us, they also 
invited us to the fair in Adana. 
We stated that we could not 
participate due to the time 
lag but we could go and meet 
people, which we did so. We 
established good connections 
there. 

We have already had a strong 
business bond with Adana, 
which increased the interest 
towards us during the fair in 
Adana. We had meetings with 
real-estate companies together 
with our members and estab-
lished really good connections. 
We met with the media institu-
tions in Adana. We saw it during 
the Adana fair that our problem 
is not in the selling of our pro-
perties instead the promotion 
of country. During our meeting 
with the Adana Chamber of 
Commerce, we observed that 
the Turkish investors have the 
wrong idea that they cannot 
buy properties in Cyprus. 

We explained them that they 
can and get the title deeds in 

a month in addition to saying 
that the properties are not 
Greek owned but properties 
with TRNC title deeds. We 
answered their questions and 
aimed to eliminate the existing 
misunderstandings. 

Actually, we have to classify 
the title deeds as Turkish, equal 
or allocation. Such definitions 
create confusions, which is 
equal to shoot us in the foot. 
We should stop doing this. We 
saw such confusion in Adana. 

Their perspectives changed 
when we explained them. The-
refore, I reiterate again that we 
have to be more sensitive and 
careful. Consequently, our con-
tacts in Adana went fruitful and 
now the demand to purchase 
property has increased. 

We invited them here and will 
explain them the legal situation 
as well as promote our country. 
The distance between Adana-
Ercan is 35 minutes and people 
in Adana go to Bodrum to buy 
house, which is close to the sea. 
When we told them about Cyp-
rus, they got interested. There 
is a direct flight from Adana to 
Cyprus but not to Bodrum. We 
have more advantageous prices 
when compared with Bodrum 
too. We believe that we will see 
the benefits of such connec-
tions in the following periods. 
There is a huge buyer potential 
there. 

The investments of such 
people with financial power 
would contribute to our natio-
nal economy. Another problem 
that we identified during our 
visit in Adana was the casino 
sector. Interestingly enough, all 
of these people visited North 
Cyprus but never left casino. 
They do not know anything 
about the country. 

We explained them that our 
country is not limited with ca-
sinos. We told them to refer the 
people who want to enjoy sea, 
sun and nature to our country. 

These real estate agents 
market houses in Antalya, 
Bodrum and Alanya. We have 
more advantages. When you 
buy a house in Turkey, you have 
to wait for twenty years to get 
return. 

You get your money return in 
six-seven years for the invest-
ment. This is another positive 
aspect. 

I think that the country will 
benefit if we keep working in 
persistency and relentlessly. 
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Arazi ve 
Gayrimenkul 
Geliştirme Stratejisi 
çalışmalarında 
sona yaklaşıldı

Coming to an 
end in Land 

and Property 
Development 

Strategy activities
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-

leri Birliği tarafından yürütülen 
“Arazi ve Gayrimenkul Geliş-
tirme Stratejisi” oluşturularak, 
strateji metni hazırlanmasına 
yönelik çalışma çerçevesinde, 
The Management Centre 
moderatörlüğünde Odak Grup 
Toplantıları yapıldı. 

Birlik, ülkede bir ilk niteli-
ğinde olan çalışma sonucunda 
ortaya çıkacak stratejiyi devlet 
kurumları ile paylaşarak, 
bunun bir devlet politikası 
olmasını talep edecek.

21 - 24 Şubat tarihleri 
arasında yapılan dört günlük 
toplantılara kamu  ve sivil 
toplum örgütlerinin yanı sıra 
hukukçular, ekonomistler, 
mimar ve mühendisler, taşe-
ronlar ve daha birçok meslek 
grubundan uzmanlar katkı 
koydu.

Bir süredir devam eden 
çalışma dahilinde ilk olarak 

arazi ve gayrimenkul geliştiril-
mesine ilişkin ülkedeki yasal 
ve idari düzenlemeler, bu dü-
zenlemelerin uygulanmasında 
karşılaşılan sorunlar ile eksik-
likler ve sektör temsilcileri ile 
toplumun algı ve beklentileri 
incelendi.

Ardından aralarında beledi-
ye başkanları ve kaymakamlık 
yetkililerinin de bulunduğu 
birçok ilgili meslek kuruluş-
larından uzmanlar ile yapılan 
detaylı mülakatların tamam-
lanmasıyla çalışma odak grup 
toplantıları aşamasına gelindi. 

Odak grup toplantılarının 
tamamlanmasının ardından 
ise yine sektörle alakalı kurum 
ve kuruluşların katılımı ile 
yapılacak bir günlük çalıştayın 
sonuçları, The Management 
Centre uzmanları tarafından 
analiz edilip raporlanarak, 
strateji metni ortaya çıkarıla-
cak.

Focus group meetings were 
organized under the moderati-
on of The Management Centre 
in order to develop “Land 
and Property Development 
Strategy” executed by Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association and a strategy 
document. 

The Association would 
share this strategy, as a first 
example in the country, with 
the government institutions 
and demand the adoption of 
this strategy as a government 
policy.

Organized between 21st 
– 24th February, lawyers, 
economists, architects and 
engineers, contractors and 
experts from many professi-
onal groups had participated 
and contributed in addition 
to public institutions and civil 
society organizations.

Within the scope of this 

process, firstly the legal and 
administrative regulations 
on the improvement of land 
and property, challenges and 
gaps in the implementation of 
such arrangements as well as 
perceptions and expectations 
of sector representatives and 
society were analyzed.

Additionally, the focus 
group meetings were consi-
dered upon the interviews 
with the experts from various 
professional institutions inclu-
ding mayors and district office 
authorities. 

Following the completion 
of focus group meetings, 
the outcomes of a one-day 
workshop with the participa-
tion of sector organizations 
and representatives will be 
analyzed and reported by the 
Management Centre experts 
and the strategy document 
will be developed accordingly.
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Yağmur Özyalçın: 
İmar planı olmaması sorun

Yağmur Özyalçın: Lack of a 
development plan is a problem

Özyalçın Construction Ltd. 
Direktörlerinden Yağmur Öz-
yalçın ülkede faaliyet gösteren 
en genç müteahhitlerden biri 
olarak Girne’deki yapılaşmanın 
alt yapı yatırımları ile des-
teklenmesinin şart olduğunu 
söyledi. Girne Belediyesi’nin 
atacağı adımlarla mevcut 
yapılaşmaya alt yapı çözümleri 
üreteceğine inandıklarını ifade 
eden Yağmur Özyalçın İnşaat 
2017 Dergisi’nin sorularını ya-
nıtladı. Kıbrıs’ın sınırlı toprağa 
sahip bir ada olması nedeni 
ile planlı bir şekilde büyümeyi 
tercih etmesi gerektiğini belir-
ten Yağmur Özyalçın, Girne’de 
imar planı olmamasının büyük 
bir eksiklik ve sorun olduğunun 
altını çizdi. Yağmur Özyalçın ile 
Girne’deki ofisinde konuştuk. 
İşte Özyalçın’a sorulan sorular 
ve yanıtları:

Soru: En genç müteahhitler-
den birisiniz. İnşaat sektörünün 
durumunu nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Yağmur Özyalçın:  Biz sadece 
Girne’de inşaat yapan bir 
firmayız. Sektörün durumunu 
değerlendirirken ben sadece 
faaliyet göstermekte olduğu-
muz Girne ile ilgili konuşmak 
istiyorum. Diğer bölgelerde bir 
faaliyetimiz olmadığı için yo-
rum yapmayı tercih etmiyorum. 
Girne’de sektör bir hayli hare-
ketli ve karmaşık. Yurtdışından 
gelen konut sahibi olma talebi 
arttığı halde piyasada talepten 
çok satılık konut var ve tabii 
özellikle bazı yeni müteahhit 
ve/veya yatırımcı firmaların 
arazilere ederinden fazla teklif 
sunması satıcının aklını karış-
tırıp beklentilerini yükselttiği 
gibi, iç piyasadaki dengeleri de 
bozuyor. 

Soru: Bu durum peki zaman 
içerisinde iyiye doğru mu evri-
lecek yoksa kötüye doğru mu?

Yağmur Özyalçın: Mevcutta 
bozulmuş olan ürün kalitesini 
ve çevreye verilen zararları de-
netimlerle ve tüm müteahhitler 
el birliği ile, kontrol altına alıp 
belirli bir standarta çekip orda 

tutmayı başarabilirsek Girne’yi 
çok güzel günlerin beklediğine 
ve sektördeki gidişatın iyiye 
yöneleceğine bunun da dolaylı 
olarak ülke ekonomisine poziitf 
bir katkı koyacagına inanıyorum.

Soru: Neden?
Yağmur Özyalçın: Son 

zamanlarda özellikle Türkiye 
başta olmak üzere yurt dışından 
yatırımlar çok artmaya başladı. 
Gelen yatırımcıların özellikle 
şehir içini tercih ediyor olmaları 
bizim avantajımıza oluyor. İşçi-
lik ve malzeme fiyatlarının arsa 
fiyatları ile orantılı bir şekilde 
artışa geçmesi ile birlikte, ürün 
fiyatları da haliyle yükseldi ama 
artan talebe gore; iki yükseliş 
beraber bir çıkış yakaladı. 

İmar Planı olmaması 
büyük eksiklik

Soru: Yaşanan hızlı yapılaş-
mayla birlikte alt yapıda bir 
sıkıntı yaşanıyor mu? Girne 
şehri bu yatırımlara yanıt vere-
bilecek mi? 

Yağmur Özyalçın: Alt yapı 
konusunda çok ciddi sıkıntılar 
var ve biz bu konuda mer-
kezi hükümetin yardımlarını 
bekliyoruz. Belediye bazı alt 
yapı yatırımları yapıyor, bunu 
da takdir ediyoruz ama ciddi 
anlamda bir alt yapı eksikliği 
olduğunu söylemek yanlış ol-
maz. Girne’de talep yoğunluğu 
fazla olunca son bir iki yılda 
fazla bir gelişme, yatırım oldu. 
Bir iki yıl öncesine kadar böyle 
bir ihtiyaç yoktu. Bu nedenle de 
alt yapı anlamında hazırlıksız 
yakalanıldığını söyleyebiliriz. 
Son dönemde yatırımlar arttı. 
Kat sayısının artması ile birlikte 
yapılan projeler hala devam 
ediyor. Bunların bitmesi bir iki 
yılı alacak. Emirnameden önce 
izni alıp başlayan ve başlamayı 
bekleyen çok katlı projelerin 
bitmesi ile birlikte önlem 
alınmassa Girne’de alt yapı 
anlamında daha ciddi sorunlar 
yaşayacağız. 

Soru: Peki ne yapılması lazım. 
Bu alt yapı sorunları nasıl aşıla-
bilir?

As one of the youngest con-
tractors in the country, Yağmur 
Özyalçın, from the Directors 
of Özyalçın Construction Ltd, 
indicated that the develop-
ment in Kyrenia should be 
supported by the infrastructure 
investments. Yağmur Özyalçın, 
stating that they believe in the 
Kyrenia Municipality in desig-
ning infrastructure solutions 
to the existing developments 
answered the questions of 
İnşaat 2017. Yağmur Özyalçın 
noted that Cyprus should work 
towards growing with a plan 

due to its limited number of 
lands and underlined that the 
lack of development plan in 
Kyrenia is a big shortcoming 
and problem. We interviewed 
Yağmur Özyalçın at her office 
in Kyrenia. Here are the ques-
tions asked and the answers of 
Özyalçın:

Question: You are one of the 
youngest contractors. What are 
your views about the construc-
tion sector?

Yağmur Özyalçın:  We only 
have constructions in Kyrenia. 
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Yağmur Özyalçın: 
İmar planı olmaması sorun

Yağmur Özyalçın: Lack of a 
development plan is a problem

In the assessment of sector, I 
would like to only talk about 
Kyrenia as our area of activity. 
I do not prefer to talk about 
other regions, as we don’t have 
any activities there. The sector 
in Kyrenia is pretty active and 
complicated. Although there is 
a demand increase in the peop-
le abroad to buy a house here, 
there are more houses on the 
market for sale when compared 
with the demand, and since 
new contractor and/or investor 
companies offer more than the 
value of land confuse the bu-
yer, increase the expectations 
and distort the balance of the 
internal market. 

Question: Do you think that 
this would become better or 
worse in time?

Yağmur Özyalçın: If we, all 
contractors, can manage to 
control and introduce a cer-
tain standard on the already 
deteriorated product quality 
and environmental damage 
through inspections, I believe 
that Kyrenia would have better 
days, the course in the sector 
would go to a better direction, 
therefore the national economy 
will indirectly positive affected.

Question: Why?
Yağmur Özyalçın: Recently, 

the foreign investments 
particularly from Turkey have 
increased. The choice of inves-
tors to invest in the city centre 
is an advantage for us. With the 
increase in the labour charges 
and material prices in propor-
tion with the land prices, the 
product prices also increased 
but with the demand increase, 
both got a momentum at the 
same time. 

No development plan is a 
major shortcoming

Question: Is there any prob-
lem in the infrastructure with 
the rapid development? Can 
Girne respond to such invest-
ments? 

Yağmur Özyalçın: There are 
major problems regarding 

the infrastructure and we 
expect the support of central 
government. The Municipality 
performs some infrastructure 
investments and we appreciate 
this, but it would not be wrong 
to say that there is a major 
infrastructure gap. With an in-
tensive demand in Kyrenia, the 
number of development and 
investment has significantly 
increased in the last two years. 
There was no such need two 
years ago. Therefore, we were 
caught unprepared in terms 
of infrastructure. The number 
of investments has increased. 
With the increase in storeys of 
buildings, the projects continue 
to be constructed. Those pro-
jects would take two years to 
finish. With the completion of 
multi-storey projects that star-
ted with the permission prior to 
the ordinance and the projects 
waiting to start, we would face 
with significant problems in 
terms of infrastructure if we do 
not take any measures. 

Question: So what should be 
done? How can we overcome 
from such infrastructure prob-
lems?

Yağmur Özyalçın: The 
municipality launched some 
activities to overcome these 
problems. Some of the roads 
are burrowed and there might 
be some problems with the 
traffic. Although the inhabitants 
may not be happy with the 
activities, we believe that the 
Kyrenia Municipality would do 
required works to eliminate the 
problems. 

However, this does not look 
like as if the Municipality can 
overcome the problems by 
itself, the government should 
launch the highway projects 
and finish them. 

Question: How long have you 
been actively working in the 
sector?

Yağmur Özyalçın: Three and 
half years. I returned to the 
island after my university gra-
duation. I studies architecture 

Yağmur Özyalçın: Belediye 
bu sorunların aşılabilmesi için 
çalışmalar başlattı. Gelinen 
aşamada yapılan bu çalışmalar 
nedeniyle özellikle yollar ka-
zılıyor, trafik tıkanıyor. Bundan 
da vatandaş rahatsız olabiliyor 
ama biz Girne Belediyesi’nin so-
runların aşılabilmesi için gerekli 
çalışmaları yapacağına inanıyo-
ruz.Fakat tabii ki bu belediyenin 
tek başına aşabileceği bir sorun 
olarak durmuyor, hükümetin de 
özellikle çevre yolu projelerini 
başlatıp bir an once bitirmesi 
gerekiyor. 

Soru: Siz sektörün içerine ak-
tif olarak gireli ne kadar oldu?

Yağmur Özyalçın: Üç buçuk 
yıl oluyor. Üniversiteden mezun 
olduktan hemen sonra adaya 
geldim. Üniversitede mimarlık 
ve emlak gelişimi okudum.  

Soru: Genç yaşta mezuniyet 
sonrasında sektöre girerken 
zorlandınız mı?

Yağmur Özyalçın: Çok fazla 
zorlanmadım. Babam uzun 
yıllar bu sektörün içerisindeydi. 
Biz de hep onun yanında onu 
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izleyerek, gözleyerek büyüdük. 
Onun yokluğunda sektöre adım 
atarken en fazla zorlandığım 
konu bir yandan yeni bir şey-
ler öğrenirken, diğer yandan 
şirketlerimizin yatırımlarının 
devamını sağlamak oldu. Ben 
yurt dışında mimarlık ve emlak 
üzerine eğitim aldım. Geldikten 
sonra burada yaşananların, sek-
törün durumunun yurt dışında 
öğrendiklerim ile ayni olmadığı-
nı gördüm. Her şey çok farklı idi 
ve öğrenecek çok şey vardı. Ha-
la da var ve hep var olacak. Ama 
ben zorluklardan yılmayan bir 
karaktere sahibim her ne kadar 
öğrenmek biraz beni zorladıysa 
da üstesinden gelebildim. Bizim 
sektörde oturmuş firmalar var. 
Bizim firmamız da her ne kadar 
eski ve köklü bir firma olsa da 
biz özellikle kurumsallaşma 
anlamında yeni bir düzen 
oturtmaya çalıştık. Bu tabii ki 
ilk başta bizi biraz zorladı ama 
başardık. Şimdi her şeyin yerli 
yerine oturmaya başladığını 
söyleyebilirim. Yine de her yeni 
günde kendimizi geliştirmeye 
devam ediyoruz. 

Soru: Önünüzde ne gibi he-
defler koydunuz?

Yağmur Özyalçın: Firma olarak 
yıllık üretim metrekaremizi ar-
tırma hedefi koyduk. Bu yıl sekiz 
bin metre kare gibi bir üretim 
yapmayı hedefliyoruz. Önü-
müzdeki yıl bunu yüzde otuz 
artırmayı düşünüyoruz. Girne 
dışında henüz diğer şehirlerde 
yatırımımız yok. Önümüzdeki 
dönemde Girne’nin biraz dışına 
çıkmayı düşünüyoruz. Çünkü 
artık Girne’de inşaat işi arsa 
fiyatları açısından çok kısıtlandı. 
Zaten geridönüşü karlı olan ya-
tırımlar yapabilmek için uygun 
arazi de kalmamaya başladı. Bu 
nedenle artık Girne’de yatırım 
ekonomik olarak uygulanabilir 
olmaktan çıktı o yüzden Girne 
dışına çıkıp ağırlıklı olarak villa 
tipi projelere yönelmeyi değer-
lendirmeye başladık. 

Ben babama aşıktım
Soru: Yağmur Özyalçın üni-

versitede öğrenci iken bugün-
leri öngörüp, önüne hedefler 
koyup, bugünlere ilişkin planlar 
yapmış mıydı?

Yağmur Özyalçın: Döneceğimi 
her zaman bilsem ve tahsilimi 
tamamlayıp adaya gelmeyi 
istesemde bu kadar erken iş 
hayatının içinde olabileceğimi 
öngörememiştim.

Babamı erken kaybettiğimiz 

için, adaya döner dönmez bü-
yük bir sorumluluğu sırtlanarak 
çalışmaya başladık.

Soru: Babanız Oğuz Özyalçın 
çok başarılı bir iş insanı idi. 
Erken ölümü herkesi çok üzdü. 
Babanızın erken kaybı ile birlik-
te geride onun yarattığı bir ku-
rumsal marka, bilinen, tanınan, 
güven duyulan bir şirket kaldı. 
Bu sizin sorumluluklarınıza 
daha başka neler kattı?

Yağmur Özyalçın: Küçük 
yaşlardan beri doğru yanlış ben 
hep babamı taklit eder oldum, 
ona öylesine bağlıydım ki o ne 
yaparsa bende yapmak isterdim. 
Onu Kaybettikten sonra da bu 
hevesim geçmedi ve değişmedi. 
Kızkardeşim ve ben, Onun gibi 
çok başarılı olmak için zaman 
kavramı olmadan öğrenmeyi, 
şirketimizi bıraktığı yerden ge-
liştirerek ileriye taşımak ve tam 
da dilediği gibi dinamik, kurum-
sal ve profesyonel yönetilen bir 
aile şirketi yapabilmek için çok 
çalışmayı öğrendik. Ama hiç bir 
zaman bu bizi korkutmadı, ge-
riletmedi. Hep inandım ve hala 
başarabileceğimize inanıyorum.

Soru: Şirketin daha da ku-
rumsallaşması açısından neler 
yapıyorsunuz? 

Yağmur Özyalçın: Kız kardeşim 
Yaprak ile ülkeye döndükten 
sonra özellikle bir buçuk yılı-
mızı daha da kurumsal bir yapı 
oluşturmak için harcadık. Bir 
şirket anayasası yazdık ve bunu 
şirket tüzüğümüze yerleştirip, 
bir yönetim kurulu oluşturduk. 
Dıştan profesyonel destek 
alarak yönetim kurulu ile idare 
edilen bir şirket mekanizması 
meydana getirdik. Daha önce 
babam tek başına olduğu için 
daha bireysel bir yönetim yapısı 
vardı. Şimdi iki kardeş olarak biz 
varız ve bütün kararlar yönetim 
kurulunun onayından geçmek 
zorunda.

Daha katılımcı bir yapı doğal 
olarak ortaya çıkmış durumda. 
Bu da daha farklı ve yeni 
fikirleri beraberinde getiriyor. 
Kız kardeşim Yaprak ile farklı 
karakteristik özelliklerde olma-
mız, bize hem anlaşmada hem 
iş hayatında avantaj yaratıyor. 
Benim eksikliklerimi o, onun ek-
sikliklerini ben tamamlıyorum. 

Soru: Girne’nin bir beton 
yığınına çevrildiğine dair son 
dönemde eleştiriler arttı. Bu 
konuda siz ne düşünüyorsu-
nuz?

and property development at 
the university. 

Question: Have you expe-
rienced any difficulties when 
you first started working in the 
sector following your graduati-
on?

Yağmur Özyalçın: Not so 
much. My father was in this 
sector for a long time. We grew 
up by watching, observing him. 
In his absence, the most chal-
lenging part for me was while 
learning new things; we had to 
maintain the continuity of our 
investments. My education is 
on architecture and property 
development. I found out that 
what I have seen here and the 
situation of sector is different 
that what I have learnt at the 

university. Everything was 
different and there were a lot 
to learn. There still is and will 
be. However I do not afraid of 
challenges and no matter how 
difficult for me to learn, I have 
managed to overcome. There 
are established companies in 
our sector. Although our com-
pany is an old and established 
company, we first aimed to set 
up a system for the institutio-
nalisation. Of course, it was a 
bit difficult in the beginning but 
we managed to do it. Now I can 
say tat everything is on track. 
But still we continue to improve 
ourselves everyday. 

Question: What are your 
targets?

Yağmur Özyalçın: We have 
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Yağmur Özyalçın:  Girne’deki 
en büyük sorun ciddi anlamda 
kalıcı ve gerçekci bir imar 
planının olmamasıdır. Gelinen 
aşamada Girne’de böyle bir 
imar planı olmaması nedeni ile 
çok çarpık bir yapılaşmanın or-
taya çıktığını herkes görebiliyor. 
Ben de bunu kabul ediyorum. 
İmar planı ile çözülecek şeyler 
olmakla birlikte şunu da unut-
mamalıyız ki biz bir ada ülkesi 
olduğumuz için toprağımız 
kısıtlıdır ve yatay değil, dikey 
büyümeye de mecburuz. Ada 
ülkesi iseniz ve gelişmek 
istiyorsanız dikey büyümeden 
kaçınamazsınız. Buna mecbur-
sunuz. İmar planları ile dikey 
büyümeyi doğru planlamak 
ve bunu yaparken de çevreyi 
koruyarak yapmak şart. 

Soru: Sektörün ekonomiye 
katkısını nasıl değerlendiriyo-
rusunuz? Olması gerektiği gibi 
mi?

Yağmur Özyalçın: Olması 
gerektiği düzeyde olduğunu 
düşünmüyorum. Bunun sebebi, 
şu anda sektörde çok fazla ya-
bancı müteahhit var. Ve yabancı 
müteahhitler kullandıkları mal-
zemelerin tümünü yurt dışından 
ithal ediyorlar. Bazı yerli mü-
teahhitler de son zamanlarda 
buna başladı. Ben müteahhitler 
olarak Kıbrıs’taki yerli firmaları 
yeteri kadar desteklediğimizi 
düşünmüyorum. 

Türkiye fiyatları uygun olduğu 
için oradan temin daha cazip 
oluyor. 

Böyle olunca da buradaki 
firmalara destek olunamıyor. 

the objective increase our an-
nual production square meter. 
We aim to construct eight thou-
sand square metres this year. 
We want to increase this figure 
by thirty per cent next year. 

We do not have any invest-
ment other than in Kyrenia yet. 
In the future, we are conside-
ring investing outside of Kyre-
nia since the construction has 
become very limited in Kyrenia 
because of the land prices. 
And also the number of lands 
eligible to invest in return with 
profit has started to decrease. 
Therefore the investment in 
Kyrenia has not been practical 
economically, so we start to 
consider building mainly villa 
type projects outside of Kyre-
nia. 

I was in love with my father 
Question: Did Yağmur 

foresee these days, put some 
targets for herself and make 
plans about today?

Yağmur Özyalçın: Although I 
knew that I would be back and 
also wanted to return the island 
after my education, I did not 
foresee to come this early and 
entered the business life. 

Since we lost our father very 
early, we took such a big res-
ponsibility after returning back.

Question: Your father Oğuz 
Özyalçın was such a successful 
businessman and his early pas-
sing was so sad for everyone. 
After his passing, a corporate 
brand and known, acknow-
ledged and trusted company 
left behind. What additional 
responsibilities did you get?

Yağmur Özyalçın: Whethr 
right or wrong, I have always 
mimicked my father. I was so 
keen on him; I wanted to do 
whatever he did. After his loss, 
I did not stop. My sister and I 
learnt to work without thinking 
about time, to take our com-
pany further from where he left 
and to work in order to make 
our company a dynamic, cor-
porate and professional family 
company. But this never made 
us scared  or let down. I always 
believed and I still believe that 
we can make this happen.

Question: What do you do to 
improve the corporate nature 
of company? 

Yağmur Özyalçın: After my 
sister Yaprak’s return to here, 

we particularly spent our one 
and half years to establish a 
more corporate structure. We 
drafted a company constitution 
and attached it to our com-
pany’s articles of associated 
and established a board of 
directors. We created a com-
pany mechanism governed by a 
board of directors with profes-
sional external assistance. 

Since my father was alone, 
the company mechanism was 
more individual based. Now we 
are here as two sisters and all 
decisions must be approved by 
the board of directors, which is 
more inclusive structure. This 
brings in different and new 
ideas. 

Different personal characte-
ristics of my sister Yaprak and 
me create advantages in perso-
nal relations and business life. 
I complete her gaps and vice 
versa. 

Question: The criticism that 
Kyrenia has been overbuilt 
started to be argued more. 
What do you think about this?

Yağmur Özyalçın:  The biggest 
problem in Kyrenia is the lack 
of permanent and realistic 
development plan. 

Everyone can see the very 
distorted development in 
Kyrenia today. I also agree with 
this. There are things that can 
be solved with a development 
plan but we should not forget 
that as an island country we 
have limited areas of land so 
we have to expand vertically 
rather than horizontally, which 
you cannot escape from this 
idea. You have to. 

The correct planning of verti-
cal development through deve-
lopment plans and protection 
of environment while doing so 
is a must. 

Question: How do you see 
the contribution of sector 
in the economy? Is it how it 
should be?

Yağmur Özyalçın: I don’t think 
that it is at the desired level sin-
ce there are too many foreign 
contractors in the sector. And 
they import all of the materials 
from abroad. Some local con-
tractors also started to do the 
same thing. I, as the contractors, 
do not believe that we support 
the local companies enough. 

Since the prices in Turkey 
are more affordable, it is much 
attractive to import from there. 
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Biz firma olarak tüm malzeme 
ve hizmetleri ülkemizden temin 
etmeye çalışıyoruz. 

Daha iyi yarınlar için bir 
birimize destek olalım

Soru: Ülke ekonomisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Yağmur Özyalçın: Ülke ekono-
misinin planlı ve sürdürülebilir 
bir yapıda olması hepimizin ya-
ni tüm yatırımcıların yararınadır. 
Ben ülke ekonomisinin zig zaglı 
olduğunu düşünüyorum. Özel-
likle iç piyasada bir birimize 
daha çok destek verirsek daha 
güzel günlerin bizi beklediği 
inancını taşıyorum.

Soru: Şirket sahibi olarak ide-
alinizde nasıl bir proje yapmak 
var? Birgün gerçekleştirmek 
istediğiniz bir hayaliniz var mı?

Yağmur Özyalçın: Perla mima-
ri olarak Girne’deki yapılardan 
çok farklı ama rahatsız edici 
bir görüntüsü olmayan, aksine 
yumuşak hatları ve zerafeti ile 
göz kamastıran bir proje. Çok 
katlı ama estetik ve Girne’ye iz 
bırakmasını istediğimiz çevreyi 
rahatsız etmeyen bir proje 
olacak. 

Bellapais Köşkleri de çok 
sevdiğim, farklı ve özel bir 
projemiz. 

Bellapais Köşkleri ile bölgenin 
dokusunu bozmadan çok kulla-
nışlı, ferah, ultra lüks bir konut 
projesindan öte bir mahalle 
konsepti yapmayı hedefledik. 

Bu projeleri zamanında ve 
projelerine uygun teslim etmek 
şu an için en önemli önceliğim.

Soru: İş dışında kendinize 
zaman ayırabiliyor musunuz?

Yağmur Özyalçın: Verimli ve 
kaliteli çalışabilmek için zinde 
ve güncel kalmanın en önemli 
iki faktör olduğuna inanırım. 
Zinde kalabilmek için hergün ve 
çoğunlukla sabahları en az 45 
dakika spor yapmaya özen gös-
teririm, güncel kalabilmek için 
de ne yazık ki kitap okumaya 
çok vakit ayıramasamda her-
gün gazete okur ve internette 
güncel konuları devamlı takip 
ederim.

Hem yaşıma hem pozisyo-
numa göre farklı sayılabilecek 
bir hobim var; pasta yapmak. 
Sadece günün yorgunlugunu 
atmak için bile pasta yapmaya 
bayılırım.

Benim için kendime zaman 
ayırmak kadar sevdiklerime 
zaman ayırmak da huzur verici 
ve keyiflidir bu yüzden sık sık 

ailem ve arkadaşlarımla akti-
viteler yapıp onlarla beraber 
olurum.

Soru: Klasik otomobiller 
konusunda babanızın ilgisi 
toplum tarafından biliniyordu. 
Bu konuda ne yapıyorsunuz?

Yağmur Özyalçın: Bu konuda 
bizde babamın bilinen tut-
kusunu devam ettirebilmek 
için senede bir gün bile olsa 
sevdikleri ile onun anısına artık 
geleneksek hale gelen bir klasik 
otomobil rallisi düzenliyoruz. 
Geçen yıl hazine avı temasıyla 
ekim ayında yaptıgımız ani ral-
lisi , bu sene yine ekim ayında 
farklı bir konsepte yapılacak. 

Then there is no support to the 
local firms. 

We, as the company, aim to 
supply all goods and services 
from our country. 

Support each other 
for better future

Question: What do you think 
about the economy of country?

Yağmur Özyalçın: A planned 
and sustainable local economy 
would be beneficial for all 
investors. 

I think that our economy has 
ups and downs. Particularly if 
we support each other in the 
internal market, there would be 
better days ahead.

Question: As a company ow-
ner, what is your dream project 
that you want to realize one 
day?

Yağmur Özyalçın: Perla is 
project that is different than 
the structures in Kyrenia but is 
not disturbing; on the contrary 
it is gorgeous with smooth 
lines and elegancy. It would 
be a multi-storey but aesthetic 
project that would make a mark 
in Kyrenia without interrupt the 
environment. 

Bellapais Palace is again a 
different and special project 
that I love. 

With Bellapais Palace, we 
aimed to create a neighbour-
hood concept that would be 
practical, spacious and ultra 
luxurious without deteriorating 
the pattern of area. 

My biggest current priority 
is to finalize these projects on 
time in accordance with their 
framework.

Question: Do you make time 
for yourself other than wor-
king?

Yağmur Özyalçın: I always 
believe that there are two 
important factors to be fit and 
updated. I always try to walk at 
least 45 minutes everyday and 
mainly in the mornings; althou-
gh I cannot spare time for rea-
ding in order to be up-to-date, 
I read newspaper everyday and 
follow the current news via the 
internet. 

I do have a hobby that might 
be considered as different for 
my age and position; baking. I 
love baking even to relieve the 
tiredness.

It is very calming and enjo-
yable to spend time with my 
loved ones as much as making 
time for myself. Therefore I 
always spend time with my 
family and friends and do acti-
vities together.

Question: everyone knew 
your father’s interest in classic 
cars. What do you do about 
this? 

Yağmur Özyalçın: In order to 
continue the known passion of 
my father, we organise a classic 
car rally for his memory every 
year with his beloved people. 

Last year, we organised 
the rally in October with the 
treasure hunt theme and this 
year it will be organised again 
in October but with a different 
concept. 
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Kaya: Batı bölgesinin incisi 
Lefke kalkınmada ilk sırada

Kaya: Pearl of West, Lefke is 
the first in development 

Lefke Belediye Başkanı Aziz 
Kaya ile Lefke’nin imar yapısı, 
bölgede ihtiyaç duyulan ya-
tırımlar ve turizm potansiyeli 
konusunda kapsamlı bir röpor-
taj gerçekleştirdik. Bölgenin 
Cittaslow kentler arasında yer 
alması, uluslararası tanınmışlığı 
olan limana sahip olması, Os-
manlı dönemine ait tarihi yapı-
lara sahip olması ve Nakşibendi 
Tarikatı Şeyhi merhum Şeyh 
Nazım Kıbrısi’nin türbesinin ve 
tekkesinin bölgede bulunması 
bölgenin ne kadar önem taşı-
dığına işaret. KKTC’nin nüfus 
ve alan olarak %5’ine sahip 
olan bölge, üretim oranında ise 
%35 paya sahip . Yerel üretim 
ve festivalleriyle de öne çıkan 
Lefke’nin bugünkü durumunu 
Belediye Başkanı Aziz Kaya’dan 
dinleyelim.

Hatalı sit alanı kararı gelişimi 
ciddi anlamda etkiliyor

SORU:  Lefke imar açısından 
hangi noktadır sizce?

KAYA: Temmuz 2014’te görevi 
devraldım. Ancak Ocak 2014’te 
Lefke merkez kasabaya ilişkin 
bir sit alanı kararı ortaya çıktı. Bu 
sit alanı kararı Lefke merkezde 
yapılan birkaç yüksek binanın 
getirdiği bir karar oldu. Ancak bu 
karar alınırken, paydaşlar yeteri 
kadar katılımcılık sağlamadılar. 
Örneğin, bölgede bir üniversite 
var ve bu anlamda ciddi bir 
katkı koyabilirdi. O günden iti-
baren de bu karar beraberinde 
sıkıntıları da getirdi.

İmar Planı şart
SORU: Kaç kat sınırı var bu 

kararda?
KAYA: Bir bölge iki kat, bir böl-

ge üç kat ama iki kat görünümlü. 
Kentsel sit alanına ihtiyaç vardı. 
Çünkü, Lefke’nin ciddi değerleri 
var. İngiliz ve Osmanlı mimarisi 
ve daha önceki medeniyetlerin 
kalıntıları söz konusu. Ama 
bu öyle bir şekilde yapıldı ki, 
neredeyse Lefke kasabasının 
yüzde 75’ini içine aldı ve çok 
ciddi sınırlandırmalar getiriyor. 
Bu bayağı da sıkıntı yarattı. Bu-
nun yeniden değerlendirilmesi 
gerekiyor. En doğrusu Lefke’ye 

bir imar planının yapılmasıdır. 
İki yıldır imar planının çalışma-
sının başlatılması için Planlama 
İnşaat Dairesi’ne başvuru 
yapıyoruz. Yaptığımız bir taslak 
çalışmayı kendilerine ilettik. 
Ancak, bugüne kadar olumlu 
bir cevap alamadık. Sadece son 
günlerde İnşaat Müteahhitleri 
Birliği’nin imar planı konusunda 
bir paneli vardı. Orada önü-
müzdeki günlerde Planlama ve 

We made a comprehensive 
interview with Aziz Kaya, Mayor 
of Lefke about the required 
investments in the region and 
the tourism potential. As one of 
the Cittaslow cities, internatio-
nally recognized port, historical 
sites from the Otooman times 
and the tomb and lodge of 
Sheikh Nazım Kıbrisi, Sheikh of 
Naqshbandi tariqa are all the 
indicators of the importance of 

region. The region with the 5% 
of TRNC’s population and area 
has a 35% share in production. 
Standing out with the local 
production and festivals, Aziz 
Kaya told us about the current 
situation of Lefke.

Wrong protected area deci-
sion significantly affects the 
development

QUESTION:  How can you 
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Kaya: Batı bölgesinin incisi 
Lefke kalkınmada ilk sırada

Kaya: Pearl of West, Lefke is 
the first in development 

evaluate the situation of Lefke 
in terms of development?

KAYA: I’ve taken up the office 
in July 2014. However, there 
was a protected area decision 
in January 2014 about the Lef-
ke centre. This decision came 
after a couple of high building 
constructed in the centre of 
Lefke. 

But, the stakeholders did not 
sufficiently participate to the 

decision-making. For example, 
we have a university and this 
might put a major contribution. 
After that day, the decision 
brought problems together.

A Development Plan is a must 
QUESTION: What is the floor 

limit in this decision?
KAYA: One region with two 

floors and another floor with 
three floors but looks like two 
floors. 

There was a need for an ur-
ban protected area since Lefke 
has important assets with the 
ruins of British and Ottoman 
architecture as well as other 
civilizations. 

However, it covers 75% of 
Lefke and introduces major 
restrictions. This is an issue 
that needs to be reassessed. 
The best thing would be a de-
velopment plan for Lefke. We 
have applied to the Planning 
and Construction Department 
for a development plant. We 
sent them a draft work but we 
did not get any positive answer. 

On the other hand, recently 
the Building Contractors 
Association organized a panel 
about development plants and 
we found out that Planning 
and Construction Department 
would come to Lefke and 
launch the process of a deve-
lopment plan. 

The local authority, univer-
sity, civil society organization 
and related professional groups 
should contribute to this plan. 

The area where the university 
is located shows a significant 
development, which would 
quickly resemble the develop-
ment in Kyrenia. 

This is such a potential 
threat. The structures of uni-
versity in that area should be 
acknowledged and included in 
the development plan. 

There is a decline in the 
number of lands, which is now 
at the speculative levels. This 
should not be common. 

The university has a crucial 
contribution to the region, but 
there is a development there 

İnşaat Dairesi’nin Lefke’ye gelip 
bu çalışmayı başlatma niyetin-
de olduğunu öğrendik. Buna 
yerel yönetimin, üniversitenin, 
sivil toplum örgütlerinin ve 
ilgili meslek örgütlerinin ciddi 
bir katkı koyması gerekiyor. 
Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 
bulunduğu bölgede çok ciddi 
bir yapılaşma söz konusu. Bu 
yapılaşma Girne’deki yapılaş-
mayı andıran bir noktaya doğru 

hızla gelmektedir. Bu da ciddi 
bir potansiyel tehlike. Artık o 
bölgede üniversiteye ilişkin 
yapıların olduğunu kabul edip, 
bunu da imar planına koymak 
gerekiyor. O bölgedeki araziler 
de yavaş yavaş tükeniyor ve 
spekülatif değerlere ulaştı. 
Bunun daha da fazla yaygınlaş-
maması gerekiyor. Üniversitenin 
bölgeye ciddi bir katkısı var ama 
onun getirdiği bu yapılaşma ve 
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yapılaşmanın getirdiği sıkıntılar 
söz konusu. Şimdi de ciddi bir 
kanalizasyon sorunu ortaya 
çıkıyor. Su yetmeyebilir, trafik 
aynı şekilde. Çöpün toplanması 
gibi çok zincirleme sorunları 
da gündeme getiriyor bu yapı-
laşma. Bu, ancak en erken bir 
zamanda bölgenin imar planına 
kavuşmasıyla çözülebilir. 

Yerel yönetimler de söz sahibi 
olmalı

SORU: İmar Planları yapı-
lırken, belediyelerinde imza 
sahibi olması konusu gündeme 
gelmişti. Siz de bu görüşe katı-
lır mısınız?

KAYA: Tabii ki, aynen katılırım. 
Kesinlikle Belediye, LAÜ, sivil 
toplum örgütleri ve ilgili meslek 
kuruluşları ile birlikte çalışılma-
sı gerekiyor. Aksi halde süreç, 
2014 Ocak ayında Lefke’de ilan 
edilen sit alanı gibi bir noktaya 
gelir. Yatırımcılar Lefke’ye yatı-
rım yapamıyorlar ve mecburen 
üniversite bölgesine kayıyorlar. 
Ve Lefke’ye herhangi bir yatırım 
yapılamıyor. Hatalı sit alanı uy-
gulaması bugün bölgede ciddi 
sıkıntılar yaratıyor.

Binalar üniversiteyi perdeledi
SORU: Bu hatalı sit alanı son-

rası Lefke neler kaybetti?
KAYA: Hatalı demeyelim ama 

iyi çalışılmadan hazırlanmış 
diyelim. Bölgenin imar planın 
hazırlanması için LAÜ ile bir de 
protokol imzalandı. Planlama 
İnşaat Dairesi’nin göstereceği 
formatta biz her türlü katkıyı 
koyacağız. Üniversite de bu 
yapılaşmadan rahatsızdır 
çünkü artık üniversitenin giriş 
kapısında durduğunuzda denizi 
göremezsiniz.Bir perde gibi 
binalar kapatmıştır denizi ve 
bu tip binaların inşası devam 
etmektedir. Bunun devamı üni-
versiteye de zarar verir.

Yurt yapımına verilen kredi ve 
hibeler şikayet konusu

SORU:  Bölgenin ne gibi yapı-
lara ihtiyacı vardır?

KAYA: Çok uzun yıllardan bu 
yana öğrenciler arasında yapı-
lan kamuoyu araştırmalarında 
sosyal kullanım alanlarının 
yetersizliği en büyük şikayet 
konusudur. Yurt türü binalar 
yapmaya Kalkınma Bankası 
kredi verdi, üzerine teşvik verdi 
ki bu teşvik konusu da sürekli 
gündeme getirdiğimiz bir konu. 
Ciddi bir hatadır bu bence. Çün-
kü kişi, Kalkınma Bankası’ndan 
kredi alıyor, üzerine dönüp bir 

de teşvik alıyor, bu teşvikle 
her şeyi gümrüksüz olarak elde 
edebiliyor ve bunun içerisinde 
belediyeye ödeyeceği inşaat 
izni de var. Yani bize 1TL’lik 
katkısı olmuyor bu tür binaların. 
Ancak biz daha sonra bu tür bi-
nalara yeteri kadar su verip, çöp 
toplaması, çevre düzenlemesi 
yapmak durumunda kalıyoruz. 
Kısacası, üzerine belediyenin 
birçok gideri oluyor. Bir de 
burada ciddi bir adaletsizlik söz 
konusu. Kalkınma Bankası’ndan 
kredi ve teşvik alan birisi, 7 yıl 
sonra ödemeleri yapmaya baş-
lıyor. Halbuki kendi imkanları ile 
bu tür binaları yapanlar hemen 
ertesi yıl tüm vergilerini devlete 
ödüyor. 

Sahil projesi tamamlandı
SORU: Bölge çok güzel bir 

sahile sahip. Buraya yürüyüş 
yolları, kafe, barlar yapılması 
konusunda herhangi bir proje 
yapılamaz mı?

KAYA: Bununla ilgili bir proje-
miz var. Lefke’deki yıkık limanın 
olduğu noktadan, Cengiz Topel 
Hastanesi’nin arkasına kadar 
3.7 kilometrelik bir alan bu. O 
bölgenin tümü için bir sahil pro-
jesi hazırlandı, izinleri de alındı. 
3.7 kilometrelik yere ilk etapta 
bir yürüyüş yolu, bisiklet yolu, 

with the associated problems. 
Now we have the sewerage 
issue, the water may not be at 
the sufficient levels, same with 
traffic. 

This development also 
introduces the problem in the 
non-collection of garbage. Su-
ch challenges can be overcome 
with a development plan in the 
region. 

Local administrations should 
a say

QUESTION: There was a dis-
cussion that the municipalities 
should sign the development 
plans. Do you agree with this?

KAYA: Of course, I totally 
agree. Municipality, EUL, civil 
society organization and rele-
vant professional institutions 
should work together. 

Otherwise, the process would 
become the declaration of pro-
tected zone in January 2014. 
The investors cannot make any 
investment in Lefke so they 
have to shift to the university 
area without any investment in 
Lefke. 

The incorrect protected area 
practice creates major prob-
lems in the region.

Buildings hide the university

QUESTION: What did Lefke 
lose after this wrong decision 
about the protected zone?

KAYA: The decision may be 
defined as not well studied 
rather than wrong. 

There is also a protocol 
signed for a development plan 
with EUL. We will put all kinds 
of contribution in the format 
provided by the Planning and 
Construction Department. 

The University is not happy 
with this development since it 
is not possible to see the sea 
when you stand at the univer-
sity entrance. 

The buildings hided the sea 
like a curtain and the cons-
truction of such buildings still 
continue. The continuity would 
negatively affect the university.

Loan and grants for the 
dormitory construction is a 
subject of complaint 

QUESTION: What kind of 
development does the region 
need?

KAYA: The insufficiency in 
the social spaces has been the 
biggest subject of complaint 
found in the public opinion 
surveys conducted among 
students for years. 

The Development Bank pro-
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vided loans for the constructi-
on of dormitory-like building in 
addition to an incentive, which 
discuss for a long time. 

This is a big mistake since 
one gets a loan from the Deve-
lopment Banks and then an in-
centive. Such incentive allows 
that person to get everything 
without a customs duty inclu-
ding the building permit, which 
is paid to the municipality. 

These buildings do not have 
a 1 TL contribution to us. On 
the other hand, we provide 
water, garbage collective and 
landscaping for such buildings, 
which means that the munici-
pality has a cost on them. 

This is not fair, a person with 
a loan and incentive from the 
Development Bank start to 
make payments after 7 years. 
Yet, people, who construct 
such building pay the taxed the 
following year. 

Coast project is finalized
QUESTION: The region has a 

great coastline. Is it not possib-
le to have project for walking 
trails, café and bars?

KAYA: We have a project 
covering the 3.7 km area from 
the ruined harbor in Lefke to 
the backside of Cengiz Topel 

Hospital as completed and 
permits taken. 

We have prepared a project 
with firstly walking trail, bicyc-
le lanes, and kiosks at certain 
points; children play grounds 
and social facilities. 

The longest coast in the North 
Cyprus is here. We need such 
project in the region since the 
new buildings are concentra-
ted in Gemikonağı and around 
the university area. We need 
to lead this to the east. Lefke 
should become more student 
friendly city.

Buildings that need repair 
have multiple shares

QUESTION: Lefke is a town 
with a historical touch. Do 
you have any project for the 
protection and restoration of 
historical building?

KAYA: The biggest problem 
in many buildings is that there 
are multiple shares and people 
cannot find a solution among 
themselves, which create major 
issues. 

For example, last year Çuku-
rova Development Agency had 
big projects last year but we 
couldn’t convince anyone to 
apply since such building need 
repair but there are multiple 
shares without an agreement. 

Previously only road, lands-
cape and exterior of buildings 
were repaired but the interior 
of many are at very bad condi-
tion. The EU project only cove-
red the exterior, which did not 
solve anything. People could 
not use the inside of buildings. 

Lefke downtown should be 
lively

QUESTION: We see many 
empty shops in the Lefke cen-
ter. Why those are not rented?

KAYA: Very high rents are de-
manded for some of the places 
in Lefke city center and in ge-
neral people lost the courage 
of entrepreneurship since they 
tried but did not work out with 
the rent, electricity and water. 
We, as the municipality, have a 
project to do some maintenan-
ce and repair but I am not sure 
whether that would be enough. 

The problem is with the tours 
as 8-10 bus full of tourists 
daily coming to Soli Ruins. We 
have contacted with them. 
When the tourists are taken to 
Famagusta, Kyrenia or Nicosia, 
they are given free time at the 
city center. 

belli noktada büfeler, çocuk 
oyun alanları ve birtakım ihti-
yaçlara yanıt verebilecek sosyal 
tesisleri içeren bir projedir. 
Kuzey Kıbrıs’ı düşündüğünüzde 
en büyük sahil buradadır.  Buna 
bölgede çok büyük bir ihtiyaç 
var. Çünkü, bölgede yeni yapı-
lar Gemikonağı ile üniversite 
bölgesine yoğunlaştı. Bunu do-
ğuya doğru yönlendirebilmek 
gerekiyor.  Lefke’nin daha fazla 
öğrenci dostu bir şehir olma 
ihtiyacı var.

Tadilat isteyen binalar çok 
hisseli

SORU: Lefke tarihi dokusu 
olan bir kasaba. Tarihi binaları 
koruma, restore etme gibi bir 
projeniz var mı?

KAYA: Birçok binada yaşanan 
sıkıntı çok hisseli olmaları ve 
kişilerin aralarında bir çözüm 
bulamamalarıdır. Bundan 
kaynaklanan ciddi sıkıntılar 
yaşanıyor. Örneğin, geçen yıl 
Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 
ciddi projeleri vardı bu anlamda, 
ancak biz tek kişiyi bile başvur-
ması konusunda ikna edemedik. 
Çünkü bu tür yapılar zaten tadi-
lata ihtiyaç duyanlar çok hisseli 
ve anlaşamamış insanlara ait. 
Daha önce çarşıda düzenlenmiş 
olan alanda ise, sadece yol, 

çevre düzeni ve binaların dış 
cephelerine tadilat yapıldı. Bir 
kısmının iç kısımları çok kötü 
durumdadır. AB projesi sadece 
dış cepheleri kapsıyordu. Bu da 
bir çözüm olmadı çünkü insan-
lar içini kullanamadı. 

Lefke çarşısı canlanmalı
SORU: Lefke merkez çarşıda 

birçok boş dükkan olduğunu 
da gözlemliyoruz. Neden onlar 
kiralanmıyor?

KAYA:  Lefke merkezdeki 
yerlerden bazıları için yüksek 
kiralar isteniyor,  genel olarak 
da insanlar girişimcilik cesare-
tini kaybetti. Çünkü denendi ve 
birçok şey tutmadı, kirası, suyu, 
elektrik parası var bunun. Biz-
lerin bir miktar tamirat, tadilat 
yapmak için belediye olarak 
projemiz var ancak bu yeterli 
olur mu emin değilim. Şöyle 
ciddi bir sıkıntı var. Buraya bir 
takım turlar geliyor. Örneğin 
Soli Harabeleri’ne günde 8-10 
otobüs turist. Onlarla bağlantı 
kurduk. Mağusa, Girne, Lefko-
şa’ya bu kişiler götürülüyor ve 
oralarda çarşıya bırakılıp ser-
best zaman veriliyor. Bu sürede 
de insanlar oradaki ya cafelere 
oturup bir şeyler içip dinleniyor, 
ya da dükkanlardan alış veriş 
yapıyorlar. Ancak Lefke’de sıkın-
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tı yaşanıyor çünkü turistlerin iki 
saat zaman geçirecekleri yerler 
yok. Rehberlerin bize dile ge-
tirdikleri böyle bir argümanları 
var. Geçmişte Lefke’nin o çok 
zengin olan çarşısı bugünlerde 
o işlevini yitirdi. Bunun tekrar-
dan toparlanması gerekiyor. 
Teşvik anlamında biz elimizden 
geleni yapacağız.

LAÜ bölgesine arıtma gereke-
bilir

SORU: Alt yapı anlamında 
yerin altındaki yapılaşmanız 
nasıl?

KAYA: Kanalizasyon için 
2008-2009 yıllarında Lefke 
Belediyesi’nin AB’nin finanse 
ettiği bir projesi vardı. Lefke ve 
Gönyeli içindi bu proje. Yalnız o 
dönem Lefke Belediye idaresi 
bu projeyi tamamlayamadı. 
Zamanında veremediği için kay-
betti. Büyük bir sorunu çözmüş 
olacaktık. Ancak bu çok büyük 
bir rakam olduğu için şimdi 
sadece bir hibe programında 
yer alırsa tamamlayabiliriz. 
Lefke Belediyesi’nin kendi im-
kanlarıyla bunu yapması söz 
konusu değil. Şu an için bir 
sıkıntı yok ancak, LAÜ bölgesin-
deki yapılaşma karşısında da bir 
çözüm üretmek gerekir ki bu da 
arıtmadan başka bir şey olamaz 
gibi görünüyor. 

Her yere çok katlı bina 
yapılmaz

SORU: Çok katlı yapılaşma 
konusundaki görüşünüz nedir?

KAYA: Çok kata ben olumlu 
bakmıyorum. Özellikle belli 
bölgelerde, o bölgenin silüetini 
bozacak yapılara olumlu bak-
mıyorum. Bu yüzden inşaat izni 
vermediklerimiz de olmuştur. 
Hem o gerekçe ile hem park 
alanlarının olmamasından dola-
yı. Ama bunun en kesin çözümü 
İmar Planı’dır. Şehrin yapısını 
bozmayan noktalarda çok katlı 
binalar da olacaktır tabii ki. 
Yüksek katlı binalar her yere 
yapılamaz.

Yeni ihale yasası yerel yöne-
timlerde sıkıntılar yarattı

SORU: İhalelerle ilgili yerel 
yönetimler olarak yaşadığınız 
sıkıntılar var mı?

KAYA: Son dönemde Devlet 
İhale Yasasında bir değişiklik 
oldu ve belediyeler de buna 
tabi tutuldu. Tamamen kamuya 
yönelik bir ihale yasası düzen-
lemesi olduğu için belediyeler 
açısından baktığınızda bir 
takım sıkıntılar da var o yasa 

çerçevesinde. Her zaman için 
büyük alımlar veya büyük iha-
leler söz konusu değildir bizde. 
Çok küçük alımlar da olabilir. 
Çay, kahve gibi. Bu çok canlı 
bir yapıdır, sürekli faaliyettedir 
belediyeler. Bundan dolayı bu 
yeni ihale yasası bizde birtakım 
sıkıntılar yarattı. Çok formalite 
getiriyor ve hızı kesiyor küçük 
alımlarda. 

Turizmden istenilen payı elde 
edemiyoruz

SORU: Lefke Belediyesi ada-
nın batısında doğal güzelliği, 
bozulmamış yapısı ile anılır. 
Belediye olarak sizin bu bölgeyi 
korumak, doğasına ve yapısına 
uygun eksiklikleri tamamlamak 
adına projeleriniz var mı?

KAYA: Kasım 2015’ten iti-

People spend their time 
shopping or just enjoying some 
time at the cafes. This is not 
possible for Lefke as there is no 
place for tourists to spend time 
for two hours. 

This is the argument of the 
guides. 

The so glamorous city center 
of Lefke had lost its function, 
which needs to be brought 
back life. We will do our best in 
terms of incentives.

EUL may need treatment
QUESTION: What is the situa-

tion in the infrastructure?
KAYA: There was a sewerage 

project of Lefke Municiaplity 
funded by European Union for 
2008-2009 covering Lefke and 
Gönyeli. 

However the Lefke adminis-
tration could not finalize the 
project. 

Since it was not delivered it 
on time, so there was a failure. 
If it were completed, a great 
problem would be solved. It 
is a big figure so we can only 
finish it if it is covered under 
a grant scheme. There is no 
current problem but we have 
to solve the problem against 
the development in EUL, which 
would not be other than the 
treatment. 

You can’t construct multi-sto-
rey buildings everywhere

QUESTION : What do you 
think about the multi-storey 
development?

KAYA: I am not so positive 
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baren Lefke Cittaslow ağına 
üye bir bölge. Bu da çok iyi, 
kapsamlı bir dosya hazırlanarak 
elde edildi. Lefke’nin tüm doğal, 
tarihsel zenginlikleri ön plana 
getirildi. 

Çok ciddi bir turizm potansi-
yeli var bölgede. Gerek tarihsel 
değerler, gerek üretim, gerekse 
doğası anlamında. Bölge yüzde 
beş nüfusa ve aynı şekilde 
de  Kuzey Kıbrıs’ta yüzde 5 
bir alana sahip. Ama üretimin 
yüzde 35’ine sahip. Bu da Cit-
taslow anlayışı açısından yerel 
üretimin geliştirilmesi, destek-
lenmesi, yerel değerlere sahip 
çıkılması açısından önemli bir 
olgu. Tüm bunlar ortada iken ne 
yazık ki turizmden bir pay elde 
edemiyor. Bu oran %1-2 gibi. 
Son dönemlerde bir farkındalık 

oluşmaya başladı iç turizm açı-
sından. Yeşilırmak Çilek Festiva-
li. Lefke’deki ceviz, hurma, por-
takal festivalleri. Bağlıköy’deki 
eko gün dolayısıyla ciddi bir 
farkındalık oluşmaya başladı. 

Yalnız bunun için bölgedeki 
insanların desteğe ihtiyacı var. 
Yatak kapasitesi çok az. Bu da 
büyük oteller anlamında değil 
de, insanların küçük butik otel 
veya pansiyon anlamında des-
teklenmesi gerekiyor. 

Devlet bunu yapmalı. Bizim 
yürütmekte olduğumuz bir AB 
projesi var. 15 kilometrelik bir 
yürüyüş yolu çıkacak. Lefke 
deresi normal yıllarda Haziran–
Temmuz ayına kadar sarkan bir 
sürede akıyor. 

Bu dereyi 5 yerden tahta 
köprü ile geçip, Lefke’nin en 

about that. Particularly I don’t 
agree with the buildings that 
might distort the silhouette 
of that area. There were some 
examples that we did not give 
any construction permit with 
the justification of that reason 
as well as the lack of park 
spaces. 

The absolute solution to this 
is the development plan. No 
doubt, there would be multi-
storey buildings in the places 
without distorting the structure 
of city but you can’t build them 
everywhere. 

New procurement law caused 
some problems in local 
authorities

QUESTIONS: Do you face 
any problems regarding the 

tenders?
KAYA: There was a recent 

amendment in the Public Pro-
curement Law and the munici-
palities were subject to this. 

Since it is directly for the 
public sector, there are some 
problems within that law. We 
do not always have big invest-
ments or tenders. 

We may have smaller pur-
chases too such as coffee or 
tea. Municipalities are always 
active, so this new law brought 
some challenges for us since it 
introduced a lot of formalities 
and slows down the pace in 
small tenders. 

We do not get the expected 
share from the tourism

QUESTION: Lefke Municipa-
lity is known for its nature and 
virgin structure in the eastern 
part of country. Do you have as 
the municipality any projects 
to restore and complete the 
shortcomings in accordance 
with the nature and structure?

KAYA: Lefke is a member of 
Cittaslow network since No-
vember 2015, which we succe-
eded with a very well prepared 
comprehensive file. All natural 
and historical beauties of Lefke 
were presented. 

There is a major tourism 
potential in the area in terms 
of historical assets, production 
and nature. The area has 5% 
of population and land in the 
North Cyprus but 35% of pro-
duction. 

This is an important aspect 
for the Cittaslow concept to 
improve, support the local pro-
duction as well as commitment 
to the local assets. On the other 
hand, Lefke does not get any 
share from tourism at 1-2%. 

There is a recent awareness 
about the local tourism such as 
the Yeşilırmak Strawberry Fes-
tival, walnut, date and orange 
festivals in Lefke in addition to 
the major awareness due to the 
eco-day in Bağlıköy. 

However the locals need 
support. The bed capacity is 
very low so the support should 
be provided in terms of bou-
tique hotels or motels rather 
than big hotels. 

The government should do 
this. We have a European Union 
project for 15-km walking trail. 
Lefke river normally flows until 
June-July. It is a very interesting 
and great walking trail loop 
that will cross the Lefke River 
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altından Aplıç’a kadar gidip, 
tekrar geri dönecek, çok ilginç 
ve çok güzel bir etap yürüyüş 
yolu projesidir bu. 

Sonuçlanacak bir süre sonra. 
Yine Vuni’den Yeşilırmak’a 
giden bir yürüyüş yolu var. 
Bunlar da bölgeye ciddi bir katkı 
sağlayacak diye düşünüyorum. 
Turizm Bakanlığının da yabancı 
turistleri bölgeye yönlendir-
mesi açısından bir katkısına 
ihtiyacımız var. Şimdi altıncı 
ilçe olundu. Broşürlerde yeni 
bir düzenlemeye gidilmesi ge-
rekiyor. Lefke Merkez ve 12 köy 
bize bağlı. Taşpınar, Doğancı, 
Gaziveren, Yeşilırmak, Yeşilyurt, 
Çamlıköy, Gemikonağı, Denizli, 
Bağlıköy, Yedidalga, Bademli-
köy. Bir de şu an yerleşim yerli 
olmayan 15 köy de bize bağlı.

Bunun içinde Erenköy, Ma-
sura, Günebakan, Ömerli gibi 
yerler var. Bölgede Yeşilırmak 
Kapısı ve açılma çalışması süren 
Aplıç Kapısı var.

Uluslararası tanınmışlığı olan 
limana sahibiz

SORU: Lefke’de liman da var. 
Bunu yeniden hayata geçirmek 
için herhangi bir çalışmanız var 
mı?

KAYA: Bizim yok ama bunun 
için de girişimler yapılıyor. Yük 
limanı, marina, balıkçı limanı 
gibi her başa gelen hükümet 
bunlardan bahsediyor bol bol. 
Ama bugüne kadar herhangi 
bir noktaya gelinmedi, ciddi bir 
çalışma da yapılmadı. Bu bele-
diyenin boyunu aşan bir olay. 

Ancak orada uluslararası 
tanınmışlığı olan da bir liman 
duruyor. Bu çok önemli ve 
devletin bunu değerlendirmesi 
gerekiyordu bugüne kadar. 

CMC atıkları kanayan yara
SORU: Bölgenin kanayan ya-

rası CMC. Bu konuda son nokta 
nedir atıkların temizlenmesi 
açısından?

KAYA:  Bilindiği gibi bir şirkete 
buranın temizlenmesi için 49 
yıllığına kiralandı. 

8 yıl geçti, ortaya bir şey çık-
madı.1 yıl önce bu temizleme 
işlemine dair bir ÇED raporu 
sundu şirket. 

Buna 4-5 ay önce cevap geldi 
bunun uygun olmadığı yönünde 
ve o noktada da kaldı. Yönteme 
ilişkin ciddi bir yanlışlık vardır. 
Kısacası sorun devam ediyor. 

Devlet bu işi uzmanlarına 
yaptırmalı. Dünyada daha önce 
bu işler yapıldı. Doğru yöntem 
bulunmalı temizlik için. 

Devlet turizm açısından 
bölgeye katkı sağlamalı

SORU: Son olarak ne eklersi-
niz?

KAYA: Lefke her anlamda ciddi 
potansiyelleri olan bir bölge. 
Üretim açısından, tarihi değer-
leri açısından, doğası açısından. 
En zengin su kaynakları açısın-
dan ve son 3-4 yıl içerisinde de 
bölgede bulunan üniversitenin 
potansiyeli açısından. Şu ana 
kadar istenen noktaya gelmiş 
değiliz ancak, bu potansiyeller 
çerçevesinde en kısa zamanda 
istenilen noktaya geleceğimize 
inanıyorum. Devletin de turizm 
açısından bölgeye ciddi katkısı 
gerekiyor. Bu yapıldığı taktirde 
de ivmenin hız kazanacağına 
inanıyorum.          

from 5 points with wooden 
bridge and go and back to Aplıç 
at the bottom point of Lefke. It 
will be finalized soon. 

We do have another walking 
trail from Vuni to Yeşilırmak, 
which would have a significant 
contribution to the region. We 
do need the contribution of 
Ministry of Tourism to lead the 
tourists here. 

We are now the sixth district. 
The brochures should be rear-
ranged. 

We have Lefke city centre 
and 12 villages as Taşpınar, 
Doğancı, Gaziveren, Yeşilırmak, 
Yeşilyurt, Çamlıköy, Gemikona-
ğı, Denizli, Bağlıköy, Yedidalga, 
Bademliköy. We also have 15 
villages without residentials 

including Erenköy, Masura, 
Günebakan and Ömerli. The re-
gion has the Yeşilırmak border 
crossing and the Aplıç border 
crossing, which is still under 
work.

Our port is internationally 
recognised

QUESTION: There is a port in 
Lefke. Do you have any initiati-
ves to make it active?

KAYA: We do not but there 
are some initiatives for that. 
Every government say that it 
would be a cargo port, marina 
or fishing port. 

There has not been done 
until today and no significant 
work has been done. 

This goes beyond the munici-
pality but we do have an inter-
nationally recognised port. 

This is important and the 
government should have done 
something by now. 

CMC wastes are the bleeding 
wound 

QUESTION: CMC is the 
bleeding wound of region. 
Where are we at regarding the 
cleaning of wastes?

KAYA:  As you know, the area 
is rented to a company for 49 
years for cleaning. 

It had been 8 years but 
nothing happened. The com-
pany submitted an EIA report 
a year ago for the cleaning. It 
was found as incompliant and 
left there. There is a major 
problem in the methodology. 
In summary, the problem is still 
there. 

The government should use 
professionals for this. There are 
examples around the world. 
The correct method should be 
found for the cleaning. 

Government should support 
the region or tourism

QUESTION: What are your 
final remarks?

KAYA: Lefke has a potential 
for every aspect as production, 
historical assets and nature in 
addition to the richest water 
resources and potential of 
university for the last 3-4 years. 

We are not at the desired 
level but I believe that we will 
accomplish in a very short time 
within the framework of the 
potential. 

The government should put a 
significant contribution to the 
region, which would bring us a 
momentum.
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Kıbrıslı müteahhitler, dünya 
devleri arasında yerini aldı

Cypriot contractors to be 
with the biggest companies

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği, ülkedeki gayrimenkul 
sektörünü büyütmek için yeni 
pazarlar aramaya devam ediyor. 
Bu amaçla Birlik, 2016’nın 
son çeyreğinde atılım yaparak 
Almanya, İsveç ve Türkiye’de 
yapılan emlak fuarlarında yer 
aldı.

KTİMB, AVRUPA’NIN 
EN BÜYÜK EMLAK 
FUARINDAYDI

Avrupa’nın en büyük gayri-
menkul ve emlak yatırım fuarı 
olan Expo Real’da KTİMB standı  
yoğun ilgi gördü.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği ve Birliğe üye bazı 
firmaların katıldığı Expo Real 
Gayrimenkul ve Emlak Yatırım 
Fuarı, her yıl Almanya’nın Münih 
şehrinde Avrupa’nın gayri-
menkul devlerini ağırlıyor. Bu 
yıl 19’uncu kez kapılarını açan 
fuar, 4-6 Ekim tarihleri arasında 
yapıldı.

Büyük inşaat projelerinin 
tanıtımı ve yatırım olanaklara 
fırsat tanıyan fuarda yerini alan 
KTİMB standı ise yabancı  müş-
teri ve yatırımcıların dikkatini 
çekti.

KTİMB standında görev 
alan uzmanlar, ziyaretçilere 
Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmanın yanı 
sıra ülkedeki inşaat sektörü ve 
yabancıların Kuzey Kıbrıs’ta 
gayrimenkul edinirken izlenen 
prosedür hakkında bilgi verdiler.

KTİMB STANDINA 
BELARUS’TA 
YOĞUN İLGİ!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteah-
hitleri Birliği, Belarus’un Minsk 
şehrinde yapılan Residential 
and Commercial Real Estate 
2016 fuarına katıldı. Bu yıl 
yedincisi düzenlenen  fuarda 
yerini alan KTİMB standı ya-
bancı  müşteri ve yatırımcıların 
dikkatini çekti.

Yeni pazarlar aramak ve yurt 
dışından alıcılara ulaşmak 
hedefiyle emlak fuarlarına 
katılımını yoğunlaştıran KTİMB, 
Almanya’nın Münih  şehrinde 
yapılan Expo Real Gayrimenkul 
ve Emlak Yatırım Fuarı’nın 

ardından, 27 – 29 Ekim tarihleri 
arasında Belarus’un Minsk şeh-
rinde yapılan Residential and 
Commercial Real Estate 2016 
fuarında da yerini aldı.

Dünyanın değişik ülkelerin-
den gayrimenkul liderlerini 
ağırlayan Residential and Com-
mercial Real Estate 2016, büyük 
inşaat projelerinin tanıtımına 
ve yatırım olanaklarına fırsat 
tanıdı.

The Cyprus Turkish Building 
Contractors Association seeks 
for new markets to expand the 
real estate sector in the coun-
try. Therefore, the Association 
had stepped ahead and atten-
ded to the real estate fairs in 
Germany, Sweden and Turkey.

CTBCA WAS AT THE BIGGEST 
REAL ESTATE FAIR OF EUROPE

The CTBCA stand attracted 

many people at the Expo Real, 
the biggest real estate and 
property investment fair of 
Europe. 

With the participation of 
Cyprus Turkish Building Con-
tractors Association as well 
as some member companies 
of the Association, each year 
hosts the Europe’s major com-
panies of the real estate sector 
in Munich, Germany. The fair 
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Kıbrıslı müteahhitler, dünya 
devleri arasında yerini aldı

Cypriot contractors to be 
with the biggest companies

KTİMB ÇATISI ALTINDA 
BİRLEŞEN MÜTEAHHİT 
FİRMALARIN İSTANBUL 
ÇIKARTMASI!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteah-
hitleri Birliği, Kuzey Kıbrıs’ın 
seçkin firmaları ile birlikte, 
17 – 20 Kasım 2016 tarihleri 
arasında İstanbul CNR EXPO Ye-
şilköy’de gerçekleşen 4. Emlak 
Yatırım Projeleri ve Finansmanı 
Fuarı’nda yerini aldı. Kıbrıslı 

müteahhitler fuarda katılımcıla-
rın ve medyanın yoğun ilgisi ile 
karşılaştı.

KTİMB, Almanya ve Belarus’un 
ardından, bu kez üye firmaları ile 
birlikte İstanbul’da yapılan ve  
Emlak sektörünün önde gelen 
firmalarının ve dev projelerin 
yer aldığı 4. Emlak Yatırım Pro-
jeleri ve Finansmanı Fuarı’nda 
geniş bir stant ile yerini aldı.

Fuarda katılımcıların dikkatini 

was organised for 19th time 
this year on 4-6 October.

The stand of CTBCA attracted 
various foreign clients and 
investors in the fair providing 
the promotion of big constru-
ction projects and investment 
opportunities.

The professionals from the 
CTBCA promoted the North 
Cyprus to the visitors in addi-
tion to the procedures for the 

foreigners in buying a property 
in North Cyprus.

GREAT INTEREST TO CTBCA IN 
BELARUS!

The Cyprus Turkish Building 
Contractors Association at-
tended to the Residential and 
Commercial Real Estate 2016 
fair organised in Minsk, Belarus. 
In the seventh year of the fair, 
CTBCA attracted the interest of 
foreign clients and investors.

With the aim to pursue new 
markets and reach to new fore-
ign buyers, CTBCA intensified 
its participation to real estate 
fairs and after Expo Real- Real 
Estate and Investment Fair in 
Munich, Germany, attended 
to the Residential and Com-
mercial Real Estate 2016 fair 
organised in Minsk, Belarus on 
27-29 October.

Hosting the real estate 
leaders from various countries 
around the world, the Resi-
dential and Commercial Real 
Estate 2016 provided oppor-
tunities for the promotion of 
big construction projects and 
investment.

İSTANBUL VISIT OF
CONTRACTOR FIRMS 
UNDER THE CTBCA!

Together with the elite 
companies of North Cyprus, 
the Turkish Cypriot Building 
Contractors Association 
attended to the 4th Real Es-
tate Investment Projects and 
Financing Fair, in İstanbul CNR 
EXPO Yeşilköy between 17-20 
November 2016, where the 
Cypriot contractors attracted 
the great interest of partici-
pants and press.

Together with the member 
firms, CTBCA, after Germany 
and Belarus, had a wider stand 
at the 4th Real Estate Invest-
ment Projects and Financing 
Fair, organized in İstanbul with 
the leading companies and big-
gest projects of the real estate 
sector.

On behalf of the contractors, 
who were prominent among 
the participants, the Board 
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çeken Kıbrıslı müteahhitler 
adına KTİMB Yönetim Kurulu 
üyeleri, Emlak Kulisi, Akit TV 
ve Cem TV gibi Türkiye’nin 
önemli medya kuruluşlarına 
Kuzey Kıbrıs’taki inşaat sektörü 
ve yabancıların Kuzey Kıbrıs’ta 
gayrimenkul edinirken izlenme-
si gereken prosedür hakkında 
bilgi verdi. 

Ayrıca, birçok uluslararası 
medya kuruluşu Kıbrıslı müte-
ahhitlerin fuara katılımını haber 
yaparak, hizmet verdikleri ülke 
kamuoyuna duyurdu.

CNR Holding Kuruluşlarından 
İstanbul Fuarcılık tarafından 
Türkiye’nin önde gelen gayri-
menkul geliştirme ve müteah-
hitlik şirketlerini konut ve iş 
yeri satın almak ve kiralamak 
isteyenler ile finans kuruluş-
larını buluşturan fuarda Kıbrıs 
Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 
çatısı altında yer alan firmalar 
ise şunlar: Döveç Construction 
Ltd., Redif Nurel Construction 
Ltd, Hüseyin Umay Construc-
tion Ltd., Tunalı İnşaat Şti. Ltd., 
Aldora Construction Ltd., Serbil 
İnşaat Ltd., Noyanlar Constructi-
on Ltd.,Erbatu Emlak İnşaat Ltd., 
Recaioğlu Ltd.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Halil Öncülay ise, Fuar’da Kıbrıs 
Emlak Merkezi kameralarına 
konuştu. Öncülay, Birliğin ve 
Birlik standında yer alan Kıbrıslı 
müteahhitlerin Fuarda büyük 
ilgi gördüğünü kaydetti.

“Kuzey Kıbrıs’a yapılan 
yatırımın geri dönüşü 6 -12 yıl 
arasında değişiyor”

Dokuz Kıbrıslı müteahhit fir-
manın KTİMB çatısı altında fuara 
katıldığı bilgisini veren Öncülay, 
yaklaşık 22-23 projenin satışa 
sunulduğunu belirtti.

Dünyada yaşanan ekonomik 
krize değinen Öncülay, Kuzey 
Kıbrıs’ta emlak fiyatlarının çok 
uygun olduğunu kaydederek, 
“Türkiye’de emlak metre karesi 
3500 TL’ye satılırken, Kuzey 
Kıbrıs’ta metre karesi 1500 TL’ye 
satılıyor. Ayrıca Türkiye de dahil 
birçok ülkede insanlar yaptıkları 
yatırımın geri dönüşünü 30-40 
yılda alırken, Kuzey Kıbrıs’ta bu 
6 ile 12 yıl arasında” dedi.

“Kuzey Kıbrıs gelişmeye 
çok açık”

Fuarın en yoğun standının 
Kıbrıs standı olduğunu vurgu-
layan Öncülay, standın Türki-
yeli, Arap ve dünyanın çeşitli 
yerlerinden gelen ziyaretçilerin 

ilgisini çektiğini anlattı.
Kıbrıs’ın sıcak, sakin ve 

güvenilir bir ada olduğunu ve 
insanların gerek tatil gerekse 
yaşamak için böyle yerleri 
aradığını ifade eden Öncülay, 
Kıbrıs sorununun çözümüne 
yönelik süren müzakerelere de 
değinerek “Çözüm olsun veya 
olmasın Kuzey Kıbrıs gelişmeye 
çok açık. 

Kuzey Kıbrıs’a ilginin artacağı-
nı düşünüyoruz ve bunun olma-
sı için de üyelerimizle birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Members of The Cyprus Turkish 
Building Contractors Associa-
tion provided information to 
the leading media companies 
of Turkey as Emlak Kulisi, Akit 
TV and Cem TV regarding the 
construction sector in North 
Cyprus and procedure for the 
foreigners in property acqui-
sition. Additionally, many in-
ternational media institutions 
covered the participation of 
Cypriot contractors in the fair.

The Cyprus Turkish Building 
Contractors Association par-
ticipated to the fair, which 

brings in the leading property 
development and contractor 
companies of Turkey and pe-
ople who want to buy and sell 
houses and workplaces as well 
as the financing institutions 
through the organisation of 
İstanbul Fair Company under 
the CNR Holding, with the 
following companies: Döveç 
Construction Ltd., Redif Nurel 
Construction Ltd, Hüseyin 
Umay Construction Ltd., 
Tunalı İnşaat Şti. Ltd., Aldora 
Construction Ltd., Serbil İnşaat 
Ltd., Noyanlar Construction 
Ltd.,Erbatu Emlak İnşaat Ltd., 
Recaioğlu Ltd.

Halil Öncülay, the Board 
Member of Cyprus Turkish 
Building Contractors Associa-
tion, made statements to the 
cameras of Cyprus Real Estate 
Centre. Öncülay indicated the 
great interest for the Associa-
tion and Cypriot contractors in 
the fair.

“Return of the investment 
in the North Cyprus 
takes 6-12 years”

Öncülay noted that nine con-
tractor companies participated 
the fair under the CTBCA and 
around 22-23 projects were 
put on sale. 

Mentioning the economic 
crisis in the world, Öncülay sta-
ted that the real estate prices 
are very reasonable in North 
Cyprus and said, “While the 
square meter of a real estate 
is sold for 3500 TL in Turkey, 
it is 1500 TL in North Cyprus. 
People would get their money 
return in 30-40 years in many 
countries including Turkey, this 
is between 6-12 years in North 
Cyprus”.

“North Cyprus is open to 
development”

Öncülay underlined that the 
Cyprus stand was the busiest 
stand of fair and attracted the 
interest of Turkish, Arab visitors 
as well as many places around 
the world.

Stating that Cyprus is warm, 
calm and safe island and peop-
le look for such places to live or 
for holiday, Öncülay discussed 
the talks for the settlement 
of Cyprus issue “regardless of 
any settlement, North Cyprus 
is open to development. We 
believe that the interest would 
increase for North Cyprus and 
we will work together with our 
members”.
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Ali Candemir: 
Bu günlere kolay gelmedik

Ali Candemir: It was not easy to 
come to these days

Abohorlu Ali Can usta bu-
günlere kolay gelmedi. Çok zor 
koşullarda, yokluklar içerisinde 
işler yaptı. İlkokulu bitirdiğinde 
babası onu meslek edinmesi 
için usta yanına verdi. Kısa bir 
sürede işi öğrenen Ali Can usta 
dürüstlüğü ile herkesin sevgi ve 
saygısını kazandı. 1974 sonrası 
soyadı alma aşamasında Can 
soyadını alamayan Ali Usta 
Can’ın yanına Demir’i ekleyerek 
Candemir soyadı ile yola devam 
etti. 

Ali Candemir ile Girne Kara-
oğlanoğlu’ndaki evinde konuş-
tuk. Geçmişe kısa bir yolculuk 
yaptığımız konuşma sırasında 
Ali Candemir zaman zaman 
duygulandı. 

İlkokulu 1949 yılında 
Abohor’da bitirince babası Ali 
Candemir’i elinden tutarak Lef-
koşa’da inşaat işleri yapmakta 
olan Hüseyin Gazioğlu’nun 
yanına götürmüş.

O günleri “ilkokulu bitirdim 
babam beni elimden tutup za-
naat öğrenmem için usta yanına 
verdi” diye anlatan Ali Cande-
mir, Hüseyin Gazioğlu’nun 
yanında çalıştı. Köye ayda bir 
gidebilen Ali Candemir bazen 
araç bulamadığı için köyüne de 
gidemeden sürekli bir şekilde 
çalıştığı Hüseyin Usta’nın yanın-
da mesleği öğrendi.   

1955 yılında Candemir’in 
ustası Gazioğlu battı. Ali Cande-
mir, “Usta batınca beni aldı ve 
Mora’ya bahçesine gittik. Orada 
bana üç mektup verdi. Verdiği 
mektupları  o dönemde inşaat-
larını yapmakta olduğumuz ve 
yarım kalan üç kişiye ulaştırma-
mı istedi. ‘Git bunları ver sonra 
da köyüne git, bundan sonra da 
ne yaparsan yap, kendine başka 
bir usta bul’ dedi” diye anlattı. 

Kendisinin bu konuşma 
sonrasında o dönemde bir çok 
inşaata imza atan Emniyet Şir-
keti’ne usta başı olarak girdiğini 
belirten Ali Candemir, Emniyet 
Şirketi’nin sahiplerinin Muhtar 
Yusuf, Demirci Hilmi ve Kemal 
Usta olduğunu söyledi. 

 O dönemde Emniyet şirke-
tinin Gönendere Ortaokulu’nu 
yapmakta olduğunu söyleyen 

Ali Candemir, altı yıl bu şirkette 
çalıştığını belirtti.

Bu dönemde hem kerpiç işi, 
hem alçı işi yaptığını, kısacası 
inşaat ile ilgili her işi yaptığını 
ifade eden Ali Candemir, Em-
niyet Şirketi’nden ayrıldıktan 
sonra kendi işini yapmaya 
başladığını söyledi.

Ali Candemir o günleri şöyle 
anlattı:

“Herkes beni biliyordu. Bir 
evin tamiratı bitmeden bir 
başka biri beni çağırırdı. Bu 
şekilde uzunca bir zaman 
çalıştım. Bundan sonra Evkaf’ın 
işlerini yapmaya başladım. 15 
yıl boyunca Evkaf’ın işlerini 
yaptım. Evkaf’ın işini yaptığım 
dönemde dokuz adet camii 
yaptım. Tamirat yaptım. 

Çok işler yaptım. Özkan 
Kösezade yanımda çırak olarak 
çalışıyordu. Amca çocuğu idi za-
ten. Kendisini sonra ortak aldım. 

On beş yıl boyunca onunla da 
işledik. Onunla birlikte çalışır-
ken, Lefkoşa’da Türkiye Büyü-
kelçiliği binasını, Lefkoşa’daki 
Vakıflar Çarşını yaptık. Sinema 
bölümünü yaptık. 1981 yılında 
benim oğlum Mustafa ile Köse-
zade’nin oğlu Ali büyümüştü. 

Ben Özkan’a dedim ki ‘Gel bu 
çocukları ortak yapalım. Bıraka-
lım işi bunlara da biz artık vaz-
geçelim.’ Özkan’ın Ali Sarıoğlu 
diye kaynı vardı. O çocukları 
tüccar yapacağını söyledi. 

Bunun üzerine Kösezade 
ile ortaklığı her ne varsa ikiye 
bölerek bitirdik. Ben kendi ba-
şıma iş yapmaya devam ettim. 
Evkaf ile çalışmayı sürdürdüm. 
1981 yılında Girne’ye gittim ve 
Beycan Mağazalarını yapmaya 
başladım. Bu mağazaları yaptım, 
bitirdim ve on yıllığına işlettim. 
On yılın sonunda Evkaf’a teslim 
ettim. 

Derviş Coşkuner Bey idi o 
zaman Evkaf’ın idaresinde… 
Evkaf’a çarşıyı verdikten sonra 
Yap-Sat yapmaya başladım. 
Girne’nin girişine otuz dairelik 
Candemir 2 adlı apartmanı 
yaptım. 

Bu apartmanı yaparken sıkın-
tılarım oldu, rahat dönemlerim 

For the master Ali Can (Ali 
Can Usta) from Abohor, it was 
not easy to come to these days. 
He worked in very difficult 
conditions and poverty. After 
he finished his primary school 
education, his father sent him 
to work with a master in order 
to learn a profession. 

He learnt the profession qu-
ickly and gained the love and 
respect of everyone with this 
honesty. He could not get the 
surname Can at the surname 
acquisition and had the surna-
me of Candemir. 

We met with Ali Candemir 
at his house in Karaoğlanoğlu, 
Kyrenia. During our short travel 
to the past, Ali Candemir got 
emotional from time to time. 

After he graduated from the 

primary school in 1949, his 
father took Ali Candemir over 
to Hüseyin Gazioğlu, who was 
doing construction works in 
Nicosia. Describing those days 
as “after the primary school, 
my father brought me to the 
master to learn artisanship”, Ali 
Candemir worked with Hüseyin 
Gazioğlu. 

He visited the village once in 
a month and sometimes even 
that was not possible when he 
couldn’t find any transportati-
on, and he worked constantly 
and learnt the profession from 
Master Hüseyin (Hüseyin Usta).

In 1955, the master of Can-
demir, Gazioğlu went bankrupt. 
Ali Candemir explained, “ When 
the master went bankrupt, he 
took me and we went to his 
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Ali Candemir: 
Bu günlere kolay gelmedik

Ali Candemir: It was not easy to 
come to these days

oldu ama sonuçta bunu iyi kötü 
bitirdim. Bunun arkası geldi. 
Başka daireler yapıp sattım. 
Böylece devam ettim. 1990 yı-
lında emekli oldum. Kıbrıs Türk 
İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 
ilk üyelerinden biriyim.” 

Ali Candemir o dönemde 
işlerini yaparken hiç zorluk 
çekmediğini belirtti ve şöyle 
devam etti:

Ben yaptığım işlerde hiç 
zorluk çekmedim. Herkes ile iyi 
geçinirdim.

Mühendislerle de, mal 
sahipleri ile de, alıcılarla da iyi 
geçinirdim. 

Emekli olunca işi oğluma 
devrettim. Ama uzunca bir 
süre onunla da çalıştım. Benim 
ustalık yaptığım dönemde  iki 
Yorgozlu usta vardı, Hasan ve 

Cemal ustalar. Hüseyin Gazioğlu 
vardı, Beyköylü Ömer Usta vardı. 
Bir de Osman Efe vardı. Zamanın 
müteahhitleri bunlardı. 

Yap-Sat işine nasıl girdiğini 
anlatırken ise Ali Candemir 
şunları söyledi:

1981 yılında Evkaf’tan vaz-
geçmiştim. İyi bir ismim vardı 
ve çevremde sevilen biri idim. 
Abdullah Kalyoncu (Ömer Kal-
yoncu’nun babası) bir gün bana 
‘Gel sana bu tarlayı vereyim 
(Candemir 2’nin olduğu yeri) 
çıkart bir plan ve yap. Bana da 
ver sen de sat’ dedi. Mimarım 
Ergün Bey idi. Mühendisim de 
Aysın Bey. Planları çıkardık ve 
yaptık. Bir iki yıl burada çalıştık. 
Sonra arkası geldi, Candemir üç, 
dört, beş… 

garden in Mora. 
He gave me three letters the-

re and asked me to take those 
to the three people that we left 
their construction unfinished. 
He told me ‘Give away these 
letters, go back to your village 
and then do whatever you want 
from now on, find yourself 
another master’”. 

After this, he started working 
in the Emniyet Company cons-
tructing many buildings at that 
time as the head master and the 
owners of the company were 
Muhktar Yusuf, Hammersmith 
Hilmi and Master Kemal. During 
that period, the company was 
building the Gönendere Secon-
dary School and Ali Candemir 
indicated that he worked at 
that company for six years.

Ali Candemir noted that he 
was doing all kinds of work 
related with construction such 
as adobe work as well as plas-
terwork, and he started doing 
his own work after leaving the 
Emniyet Company.

Ali Candemir told those days 
as follows:

“Everyone knew me. People 
were calling me for a job even 
before I finished another one. I 
worked for a long time like this. 
Then I started to work for Evkaf 
(Foundations Administration), 
which I did for 15 years. During 
that time, I was involved in the 
construction of nine mosques. 

I did repairs. I worked a lot. 
Özkan Kösezade was working 
for me as an apprentice. He was 
the son of my uncle. Then I ma-
de him my partner. We worked 
together for fifteen years. We 
did the construction of Turkish 
Embassy building in Nicosia 
and Vakıflar Market Place in 
Nicosia as well as the cinema 
section. 

In 1981, my son Mustafa and 
his son Ali grew up. I told to Öz-
kan ‘Let’s make our sons part-
ners and leave them the work.’ 
Özkan had a brother-in-law 
named Ali Sarıoğlu. He said that 
he would make the children tra-
ders. Then we terminated our 

partnership with Kösezade and 
shared everything half and half. 

I continued to work alone and 
worked with Evkaf. I went to 
Kyrenia in 1981 and started to 
build Beycan Shops. I finished 
the construction and operated 
for ten years. After 10 years, I 
handed them over Evkaf. The 
head of the Evkaf was Mr. Derviş 
Coşkuner at that time… Then, 
I started to Build-Sell. I built a 
thirty-apartment flat apartment 
building named Candemir 2 at 
the entrance of Kyrenia. 

I had difficulties during the 
construction of this apartment 
building but in the end, I mana-
ged to finish. Then it continued 
and I built and sold other apart-
ments. 

I got retired in 1990. I am one 
of the first members of Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association”. 

Ali Candemir noted that he did 
not have any difficulty during 
the performance of his works 
and continued as: 

I did not have any difficul-
ties. I was getting along with 
everybody; engineers, property 
owners and buyers. I handed 
over the work to my son after 
I retired. But I worked with him 
for a long time. When I was a 
master, there were two masters 
from Yorgoz, Hasan and Cemal. 
There were also Hüseyin Ga-
zioğlu and Master Ömer from 
Beyköy and also Osman Efe. 
These people were the contra-
ctors of the time.

Ali Candemir explained how 
he started the build and sell 
business as:

I stopped working with Evkaf 
in 1981. I had a good reputa-
tion and everybody loved me. 
One day, Abdullah Kalyoncu 
(father of Ömer Kalyoncu) came 
to me and said ‘I will give you 
this land (location of Candemir 
2) and you draw a plan and 
build. Give to me and sell as 
well’. My architect was Mr.Ergün 
and the engineer was Mr. Aysın. 
We prepared the plans and 
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O dönemde genelde apart-
man yapardık. O dönem hep 
apartman yapılırdı. En son Can-
demir 7’yi yaptım Liman’da… 

Bu işleri yaparken zorlan-
madım. İşini doğru düzgün 
yaparsan, dürüst olursan 
zorlanmazsın… Evkaf’ın işlerini 
yaparken iyi bir sermaye biriki-
mim oluşmuştu.

Candemir 2’yi yaparken son 
aşamada biraz sıkıştım. Ban-
kalara kredi almak için gittim. 
Hiçbiri bana kredi vermedi. Köy-
deki tarlalarımı ipotek vermek 
istedim. Yine olmadı.

Ayakkabıcı Bayramoğlu imda-
dıma yetişti. Bir gün akşam üstü 
yanıma geldi. İki daire almak 
istediğini söyledi. 25 bin liraya 
sattığım daireleri 17 bine ver-
dim. Nakit para alınca rahatla-
dım ve apartmanı tamamladım.

Bir daha da yaptığım işlerde 
sıkıntı yaşamadım. Gönyeli 
Belediyesi’nin arkasındaki ilk 
arsaları açan da benim. Ondan 
sonra vazgeçtim başka iş yap-
madım.

1963 yılında Kıbrıs’ta olaylar 
başlayınca köyde mahsur 
kaldığını ve zor günler yaşa-
dığını belirten Ali Candemir o 
günlerle ilgili anılarını şöyle 
özetledi:

1963’te olaylar başlayınca 
çok büyük zorluklar yaşadık. 
Şoförlük de yaptım. Çamur 
yoğurdum, kerpiç kestim, 
eski mertekleri değiştim. Ne iş 
bulduysam 1967 yılına kadar 
yaptım. 1963-67 arası gündüz 
işler gece nöbet tutardım. Kö-
yün dışına çıkamazdım. 

Sonra yollar açıldı. 1967’de 
Türk Bankası’nın işlerini de ben 
yaptım. 

Baf köylerinin camilerini ben 
yaptım.  Kaymaklı’da çok kerpiç 
ev yaptım. Kerpiç evlerde temel 
yoktu. 

Taş duvar yapar onun üzerine 
inşa ederdik evleri… Ben günde 
1300 tane kerpiç atardım du-
vara. Kerpici üç kişi yoğururdu. 
Çamuru gece yoğurur sabaha 
kadar dinlenmeye bırakır, sabah 
tekrar yoğurup keserdik. Kerpici 
döker, kuruması için bir gün 
bekletirdik. 

Kerpiç için et toprak, kara 
toprak gerekirdi. Havara toprak 
ile kerpiç olmazdı. 

Bizim bölgenin toprağı et, ka-
ra topraktı. Bin kerpici üç liraya 
satırdık. 

Ve alanın arabalarına da 
yükletirdik. Ben evlendiğimde 
Emniyet şirketinde haftada altı 

lira yevmiye alırdım.
Bugünlere çok kolay gelme-

dik. Allah’a çok şükür, bir gün-
den bir güne kimsenin yanında 
yalancı çıkmadım.  İşler hep 
elde, kol kuvveti ile yapılırdı. 
Hazır beton yoktu. Şimdi artık 
her şey mekanikleşti. Kalite 
daha iyi şimdi... 

Ali Bey,  Candemir isminin 
hikayesini de şöyle anlattı:

Ben tek başıma kendi işle-
rimi yapmaya başlayınca bu 
ismi Candemir 2’yi yaparken 
koydum. Beni Ali Can usta diye 
bilirlerdi. Ama soyadı alırken 
Can Kardeşler var ya, onlar 
Can soyadını aldıkları için bana 
vermediler. 

Ben de Demir de koy ucuna 
dedim ve Candemir soyadını 
aldım. 

Ali Candemir ile sohbetimizin 
son bölümünde onun gençlere 
tavsiyelerini de aldık. İşte 
söyledikleri:

Şimdiki gençler bizden çok 
farklıdır. Biz çok zor koşullarda 
çekirdekten yetiştik. Çok büyük 
zorluklar ve yokluklar yaşadık. 
Bence bugünün gençlerinin 
ayağı yere basmıyor. Çok çabuk 
tüketiyorlar.

Daha tutumlu olmalıdırlar. 
Zor günleri için bir yerlere para 
ayırmalıdırlar. 

Şimdiki kuşaklar rahat. Daha 
çok çalışmalı, üretmeli ve tu-
tumlu olmalıdırlar.

built. We worked there for one 
or two years then it continues 
as Candemir three, four, five… 
We used to build apartments. 
Apartments were popular to 
build at that time. I lastly build 
Candemir 7 at the port… 

ı did not have difficulties 
when I was working. If you do 
your job well and honest, you 
would not have difficulties… I 
had a good capital saving du-
ring working with Evkaf… I had 
a financial difficulty at the last 
phase of Candemir 2. I applied 
to banks for credit but no one 
gave me any. I wanted to give 
my fields in the village as secu-
rity but that didn’t work too.

Shoe-seller Bayramoğlu 
came to my help. He visited me 
one afternoon and said that he 
wanted to buy two apartments. 
I sold the apartments for 17 
thousan when I was selling 
them for 25 thousand. When 
I got cash, I was relieved and 
finished the apartment. Then 
I did not have any difficulty 
anymore. I was the one using 
the lands behind the Gönyeli 
Municipality. Then I stopped.

 
Telling his difficult times when 
he was stuck in the village 
when the events started in 
Cyprus by 1963, Ali Candemir 
summarised his memories as:

We had too many problems 
when the events started in 
1963. I worked as a driver, 
mixed mud, cut adobe, chan-

ged the old rafters. I worked 
in every job that I found until 
1967. Between 1963-67, I 
used to work during the day 
and stand guard at nights. I was 
not able to leave the village. 
Then the roads opened. I did 
the buildings of Turkish Bank in 
1967 as well as the mosques of 
Pafos villages. I built too many 
adobe brick houses in Kaymak-
lı. There was no foundation in 
adobe homes. We used to build 
a stonewall and construct the 
houses on top of that… I used 
to put 1300 adobes to the wall 
every day. 

Three people were mixing the 
adobe at night, leaving it to rest 
until the morning and mixing it 
again and then cutting it. We 
would then put the adobe and 
wait it one day to dry.  

Black soil was needed for the 
adobe and marl would not be 
suitable to use. The soil of our 
region was black soil. We used 
to sell thousand adobe bricks 
for three liras and load them 
to the cars of buyer. When I got 
married, my weekly wage was 
six liras at Emniyet Company. 
We did not come to these days 
very easy. Thank God, I was 
always honest. The works were 
always performed by hand, 
manually. There was no ready-
to-use cement. Now everything 
is automated and much better 
quality… 

Ali Bey told the story of name 
Candemir:

When I started to work alone, 
I put that name as I was buil-
ding Candemir 2. People knew 
me as Master Ali Can. And since 
Can Brother got the surname of 
Can, I couldn’t be able to get 
it. I added Demir at the end 
of it and had the surname of 
Candemir. 

At the end of our conversation 
with Ali Candemir, we asked 
his recommendations for the 
young people:

Today’s young people are 
very different than us. We had 
grown at very difficult conditi-
ons. We did not have too much 
I think that the young people 
today are not aware of anything 
and consume very quick. They 
have to be more economical 
and save money for difficult 
days. 

Present-day generations are 
relaxed. They have to work mo-
re, produce and be economical.
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteah-
hitleri Birliği (KTİMB), 3 Mart 
2017, Cuma günü saat 09.30 
- 13.30 saatleri arasında KTİMB 
Şevket Abohorlu Konferans 
Salonu’nda “İmar Planları Ha-
zırlama - Uygulama Süreçleri ve 
Katılımcılık” konulu bir panel 
düzenledi. 

Panelde açılış konuşmasını 
yapan KTİMB Başkanı Cafer 
Gürcafer, ülkenin planlanması-
nın önemine vurgu yaptı.

GÜRCAFER: “SADECE 
EGEMEN KESİMLERE 
DEĞİL, GENİŞ KESİMLERE 
HİTAP EDEN PLANLARA 
İHTİYAÇ VARDIR”

Hergün plansız bir takım 
yatırımlarla karşı karşıya 
kaldığımızı anlatan Gürcafer, 
‘ekonomimizin gereğidir’ sap-
tırmasıyla üniversiteler, oteller 
ve casinolara izinler verildiğini, 
bunun ise belli kesimlere hiz-
met ettiğini kaydetti.

Kalkınma için imar planları 
ve sosyo ekonomik planlara 
ihtiyaç olduğunu ancak bu 
planların sadece egemen 
kesimlere değil, toplumun 
isteklerini ortaya koyması ve 
geniş kesimlere hitap etmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Ülkedeki birçok sorunun 
temelinde plansız yaşam ol-
duğunu belirten Gürcafer, ger-
çekleşen panelin planlı yaşama 
geçişin tetikleyicisi olmasını 
temenni etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği Başkanı Cafer Gürca-
fer’in konuşmasının ardından 
Şehir Planlama Dairesi Müdürü 
Türkmen Yiğitcan, Yüksek 
Mimar ve Şehir Plancısı Hakkı 
Atun, DAÜ Mimarlık Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem 
Hoşkara ve Gazi Üniversitesi 
Mimarlık Fakült esi Şehir Bölge 
Planlama Bölümü Öğretim 
Görevlisi Doc. Dr. Kübra Cihan 
Çamur sunum yaptı.

Sunumların ardından ise 
Birlik Başkanı Cafer Gürcafer 
tarafından konuşmacılara pla-
ketleri verildi.

İmar Planları Hazırlama-
Uygulama Süreçleri ve Katılımcılık 
Paneli düzenlendi

Panel On Development Plan Preparation 
- Implementation Processes and 

Participation organized 
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The Cyprus Turkish Building 
Contractors Association (CTBCA) 
organised a panel called “De-
velopment Plans Preparation 
– Implementation Processes and 
Participation” in CTBCA Şevket 
Abohorlu Conference Hall on 3rd 
March 2017, Friday on 09.30 – 
13.30. 

President of CTBCA Cafer 
Gürcafer emphasized the signifi-
cance of planning in the country 
in his opening speech.

GÜRCAFER: “NOT ONLY 
FOR DOMINANT 
GROUPS, WE ALSO 
NEED PLANS FOR WIDER 
GROUPS “

Stating that we see some 
investments without any plans 
every day, Gürcafer indicated 
that with the distortion of idea 
‘essential to our economy’, the 
permits are issued for universi-
ties, hotels and casinos, which 
serve to certain groups.

He underlined that there is a 
need for development plans and 
socio-economic plans, yet such 
plans should serve not only to 
the dominant groups but also to 
wider groups by reflecting the 
demands of society.

Noting that unplanned life is 
the foundation of many problems 
in the country, Gürcafer wished 
that the panel to be the trigger of 
planned life. 

Following the speech of The 
Cyprus Turkish Building Con-
tractors Association President 
Cafer Gürcafer, Director of Town 
Planning Department Türkmen 
Yiğitcam, Master Architect and 
Town Planner Hakkı Atun, Lec-
turer in the EMU Department of 
Architecture Prof. Dr. Şebnem 
Hoşkara and Lecturer in the  
Gazi University Faculty of Arc-
hitecture Department of Town 
Planning  Assoc. Prof. Dr Kübra 
Cihan Çamur delivered presenta-
tions.

After the presentations, 
President of Association Cafer 
Gürcafer presented the speakers 
their plaques.

İmar Planları Hazırlama-
Uygulama Süreçleri ve Katılımcılık 
Paneli düzenlendi

Panel On Development Plan Preparation 
- Implementation Processes and 

Participation organized 
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KTİMB ile Artterapi 
ortaklığında 
çocuk sergisi açıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği ile ARTTERAPİ Sanat, 
Terapi ve Kişisel Eğitim Merkezi 
ortaklığındaki “Evim Evim Gü-
zel Evim” projesi kapsamda dü-
zenlenen çocuk resim sergisi, 
21 Eylül Çarşamba akşamı saat 
18.30’da açıldı. 4-12 yaş arası 
çocuların yaptığı resimlerin yer 
aldığı serginin açılışını Turizm 
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 
Girne Belediye Başkanı Nidai 
Güngördü, Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği Başkanı 
Cafer Gürcafer ve ARTTERAPİ 
Merkezi Kurucusu Bahar Çıralı 
gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği ile ARTTERAPİ Sanat, 
Terapi ve Kişisel Eğitim Merkezi 
ortaklığındaki “Evim Evim Gü-
zel Evim” projesi kapsamında 
düzenlenen çocuk sergisi, 
21 Eylül Çarşamba günü saat 
18.30’da, Girne Halk Kütüpha-
nesi’nde gerçekleşti.

Açılışta, projeye katkı koyan 
Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne 
Belediyesi, Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği ve şantiye-
lerinin güvenlik paravanlarını 
çocukların resimleri ile süsle-
yen Astra Group, Nurel Group 
of Companies, Taşkın Cons-
truction ve Mehmet Eminoğlu 
İnvestment’e teşekkür edildi.

Turizm ve Çevre Bakanı 
Fikri Ataoğlu, Girne Belediye 
Başkanı Nidai Güngördü, KTİMB 
Başkanı Cafer Gürcafer ve 
ARTTERAPİ Merkezi Kurucusu 
Bahar Çıralı’nın açılışını yaptığı 
sergiye, çocuklar ile velileri, 
birçok müteahhit ve Girne halkı 
katıldı.

ÇIRALI: “ESAS AMAÇ 
ÖZGÜVENLERİNİ ARTIRMAK”

Sergide açılış konuşmasını 
yapan ARTTERAPİ Merkezi 
Kurucusu Bahar Çıralı, serginin 
esas amacının çocukların öz-
güvenlerini artırmak ve duyarlı 
yetişmelerini sağlamak olduğu-
nu vurguladı.

Çıralı, “Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği ile bu pro-

jeyi yürüterek çocuklara örnek 
olmak istedik. Projeye destek 
veren tüm şirketlere duyarlılık-
ları için çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

GÜRCAFER: “ÇOCUKLARIMIZIN 
ÇEVRE DUYARLILIĞI İLE 
YETİŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği Başkanı Cafer Gür-
cafer ise yaptığı konuşmada, 
dünyanın en önemli sorunla-
rından biri olan çevre kirliliğine 
dikkati çekerek, çocukların çev-
re duyarlılığı ile yetişmesinin 
önemine vurgu yaptı.

The children art exhibition 
organised within the scope of 
“Home Sweet Home Project” 
in partnership with the Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association and ARTTERAPİ Art, 
Therapy and Personal Training 
opened on 21st September We-
dnesday. Fikri Ataoğlu, Minister 
of Tourism and Environment, 
Nidai Güngördü, Mayor of Kyre-
nia, Cafer Gürcafer, President of 
CTBCA and Founder of ARTTE-
RAPİ Centre were present at the 
opening of exhibition for the art 
works of 4-12 year-old children.

The launch of children art 

exhibition organised within the 
scope of “Home Sweet Home 
Project” in partnership with the 
Cyprus Turkish Building Contra-
ctors Association and ARTTERAPİ 
Art, Therapy and Personal was 
organised at the Kyrenia Public 
Library on 21st September 
Wednesday.

The contributions of Nicosia 
Turkish Municipality, Kyrenia 
Municipality, Cyprus Turkish Bu-
ilding Contractors Association as 
well as Astra Group, Nurel Group 
of Companies, Taşkın Constru-
ction and Mehmet Eminoğlu 
Investment that decorated their 



inşaat - 2017 63

Children exhibition to 
open in the partnership 

with CTBCA and Artterapi 

safety barriers with the drawings 
of children were acknowledged 
in the opening. Opened by 
Fikri Ataoğlu, Nidai Güngördü, 
Cafer Gürcafer and Bahar Çıralı 
Founder of ARTTERAPI Centre, 
the children together with their 
parents, a number of contractors 
and inhabitants of Kyrenia 
attended to the exhibition.

ÇIRALI: “MAIN AIM TO IMPROVE 
THE SELF-CONFIDENCE”

In the opening speech of 
exhibition, the Founder of ART-
TERAPI Centre Bahar Çıralı emp-
hasized that the main aim is to 

improve the self-confidence of 
children and ensure in making 
them sensitive individuals.

Çıralı noted, as “We wanted to 
be an example to children throu-
gh this project in cooperation 
with the Cyprus Turkish Building 
Contractors Association. I would 
like to thank all companies 
showing their support to this 
project” 

GÜRCAFER: “OUR CHILDREN 
MUST RAISE WITH ENVIRON-
MENT AWARENESS “

President of CTBCA Cafer 
Gürcafer underlined the envi-
ronmental pollution as one of 
the major problems in the world 
by emphasizing in raising the 
children with environmental 
awareness. Gürcafer then than-
ked to the ARTTERAPİ Centre 
for their activities in improving 
the environmental awareness of 
children and congratulated the 
children with artwork. 

GÜNGÖRDÜ: “I AM DEFENDING 
PLANNED DEVELOPMENT”

After the speech of President 
of CTBCA Cafer Gürcafer, the 
Mayor of Kyrenia Nisai Güngör-
dü explained that improving 
the environmental awareness is 
based on education and indica-
ted the environmental problems 
of Kyrenia. Emphasizing as him 
being the supporter and defen-
der of planned development, 
Güngördü noted that a develop-
ment plant should urgently be 
adopted.

ATAOĞLU: “ENVIRONMENT 
LESSON TO BE MANDATORY “

As the last speaker, Minister 
of Tourism and Environment, 
Fikri Ataoğlu said that the en-
vironment lesson would be in 
the curriculum as a mandatory 
lesson by the next academic 
year. Ataoğlu congratulated the 
children and thanked everyone 
for their support in the project.

The exhibition opened fol-
lowing the speeches.

ARTTERAPİ Merkezi’ne 
çoukların duyarlılığının artması 
amacıyla sürdürdüğü çalışma-
lardan dolayı teşekkür eden 
Gürcafer, resimlerin sahibi olan 
çocukları da kutladı.

GÜNGÖRDÜ: “PLANLI GELİŞME-
NİN SAVUNUCUSUYUM”

KTİMB Başkanı Cafer Gürca-
fer’in ardından söz alan Girne 
Belediye Başkanı Nidai Güngör-
dü, çevreye karşı duyarlılığın 
artırılmasının eğitim işi olduğu-
nu anlatarak, Girne’nin çevre ile 
ilgili sorunlarına değindi. Planlı 
gelişmenin destekleyicisi ve sa-

vunucusu olduğunu vurgulayan 
Güngördü, imar planına acilen 
geçilmesi gerektiğini söyledi.

ATAOĞLU: “ÇEVRE DERSİ 
ZORUNLU OLACAK”

Son olarak söz alan Turizm ve 
Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, 
önümüzeki öğretim döneminde 
çevre dersinin zorunlu ders 
olarak müfredatta yer alacağını 
anlattı. Ataoğlu, sergide resmle-
ri bulunan çocukları kutlayarak, 
projeye katkı koyan herkese 
teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergi-
nin açılışı gerçekleşti.
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Müteahhitler, 
lösemili 
çocuklar 
için koştu

Contractors 
run for

children with 
leukemia

Lefkoşa Türk Belediyesi 
(LTB) tarafından, Kemal Sara-
çoğlu Lösemili Çocuklar ve 
Kanserle Savaş Vakfı yararına, 
geleneksel olarak düzenlenen 
“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor 
Maratonu”na Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği Yönetim 
Kurulu üyeleri de kayıt yaptıra-
rak katkı koydu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 
tarafından, sosyal sorumluluk 

kapsamında, geleneksel olarak 
düzenlenen “Lefkoşa Marato-
nu” bu yıl 23 Ekim Pazar günü 
gerçekleşti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhit-
leri Birliği Yönetim Kurulu üye-
leri , tüm geliri Kemal Saraçoğlu 
Lösemili Çocuklar ve Kanserle 
Savaş Vakfı’na bağışlanacak 
olan Maratona kayıt yaptırarak 
lösemili çocukların eğitimine 
katkı koydu.

The Board Members of Cyprus 
Turkish Building Contractors 
Association registered to contri-
bute for the traditional “Nicosia 
Runs With Turkcell Marathon” 
organized by the Nicosia 
Turkish Municipality (LTB) for 
the benefit of Kemal Saraçoğlu 
Foundation for Children with 
Leukemia and Fight Against 
Cancer. The Traditional “Nicosia 
Marathon” organized by the 

LTB was run on 23rd October 
this year with the purpose of 
social responsibility. The Board 
Members of Cyprus Turkish Bu-
ilding Contractors Association 
registered to the Marathon to 
contribute with the education 
of children with leukemia, as all 
income will be donated to the 
Kemal Saraçoğlu Foundation 
for Children with Leukemia and 
Fight Against Cancer.
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Abbasoğlu: Enerji 
Verimliliği Yasası şart

UKÜ Sürdürülebilir Enerji 
Araştırma Merkezi Başkanı ve 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ser-
kan Abbasoğlu, İnşaat Müteah-
hitleri 2017 Dergisi için, önemli 
değerlendirmelerde bulundu 

Abbasoğlu, “Enerji Verimliliği 
Yasası bir an önce çıkarılmalıdır. 
Devlet konutlarda izolasyon 
ve merkezi ısıtma yapılması 
konusunda teşvik vermelidir” 
dedi. Yeni yapılacak konutlarda 
enerji verimliliği uygulamasının 
şart olarak koşulmasını isteyen 
Abbasoğlu, “Konutlarda, güneş 
enerjisi kullanılmasına yönel-
meli. Akıllı binaya geçişin zama-
nı da gelmiştir” diye konuştu.

Enerji verimliliği başka, enerji 
tasarrufu başka

SORU: Konutlarda enerji 
verimliliği nasıl sağlanır?

ABBASOĞLU: Enerji verimliliği, 
hiçbir konfor şartını azaltmadan 
enerji tüketimini azaltmaktır. 
Enerji tasarrufu ise başka bir 
şeydir, tasarruf odada otururken 
ışığı kapatıp karanlıkta otur-
maktır. Verimlilik başka, tasarruf 
başka bir şeydir. Biz, verimlilik 
odaklı çalışmalıyız. Çünkü biz 
konforu düşürmek istemeyiz. 
Aydınlık ve ısı aynı kalsın ama, 
mümkün olduğu kadar da daha 
az harcayalım. Enerji verimlili-
ğiyle bu mümkündür. Bu ülkede 
yaklaşık 100 bin konut var. 
Konutlarda izolasyon yapmamız 
gerekir.

Her konuta izolasyon şarttır
SORU: Her konuta izolasyon 

şart mı?
ABBASOĞLU: Bu açık ve nettir. 

Her konuta izolasyon şarttır. 
200 metre kare bir konutun 
maliyeti 120 bin pound ise, izo-
lasyon maliyeti 10 bini geçmez. 
Bina maliyetinin yüzde 5’inin 
altındadır. Ömrü en az 20 yıl, 
geri ödemesi de en az 2 buçuk 
yıldır. Bir binayı izolasyonla bir 
kutunun içine alıyorsunuz ve 
tüm çevresini kaplıyorsunuz. Isı 
dışarı çıkamıyor, dışarıdan da 
içeriye giremiyor. 

Her binaya enerji verimliliği 
gereklidir ve konutlarda enerji 
verimliliğinin birinci adımı da 

izolasyondur. Aydınlatma arma-
törleri konusunda yine kötüyüz. 
Hala bizim evlerde kullandığımız 
normal ampuller gerçekten çok 
verimsizdir. Kompakt Floresan 
lambalara geçtik şimdi ancak, o 
teknoloji bile eski kaldı şu anda. 
“Led” diye bir teknoloji var 
şimdi dünyada. Hem kullanım 
süresi çok uzundur, hem de 
enerji tüketimi normal kullan-
dığımız ampullerin onda birinin 
altındadır.

Kuzey pencere açılmamalı
Yapılarda pencereler de çok 

önemli. Bizim adamızda kuzey 
yöne pencere açılması kadar 

The Head of the Sustainable 
Energy Research Centre and 
Vice Rector of CIU Assoc. Prof. 
Dr. Serkan Abbasoğlu had made 
significant assessment for Buil-
ding Contractors 2017. 

Abbasoğlu, “The Energy Effi-
ciency Law should be adopted 
immediately.

The government should give 
incentives for isolation and 
central heating at homes”. Indi-
cating that the energy efficien-
cy should be a must in the new 
homes to be built, Abbasoğlu 
“Solar energy should be used 
at homes. This is the time for 
smart building”.

Energy efficiency and energy 
saving are different.

QUESTION: How is it to ensu-
re energy efficiency at home?

ABBASOĞLU: Energy ef-
ficiency is to minimize the 
energy consumption without 
diminishing any comfort condi-
tions. Energy saving is different; 
saving means turning off the 
light and sitting in a dark room. 
We should work efficiency 
oriented, as we do not want 
to deteriorate the comfort. We 
should keep the light and tem-
perature the same but spend as 
little as we can. This is possible 
with energy efficiency. 
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Abbasoğlu: Energy 
Efficiency Law is essential

We have around 100 thou-
sand houses in this country. 
You need to have insulation at 
home.

Each home needs insulation
QUESTION: Is insulation a 

must for every house?
ABBASOĞLU: This is very clear 

and obvious that each home 
needs insulation. If the cost of a 
200 square meter house is 120 
thousand sterling pounds, the 
cost insulation would not be 
more than 10 thousand, which 
is less than 5% of building cost. 
It would stay at least 20 years 
and repaid at least 2.5 years. 

You put a building in a box 
with insulation and cover its 
surrounding. The temperature 
stays in and does not go out. 

Each building requires energy 
efficiency and the first step at 
homes is the insulation. 

We are again very bad about 
the lighting fittings. 

The ordinary light bulbs 
that we still use at houses are 
not efficient at all. We now 
switched to compact florescent 
lamps but even those are not 
up-to-date. 

The world now uses a tech-
nology called “led” with long 
period of use and utilizes less 
than one tenth of regular light 
bulbs. 

No windows facing the north 
Windows are very important 

in buildings. Having windows 
on the north side of buildings 
is such a wrong practice. All 
heat would go out and no heat 
would get in. If there would be 
window on the north side, then 
it should be small. 

People should discuss this 
with the architecture and mec-
hanical engineers. You get light 
with big windows but lose the 
heat. 

Electricity should not be used 
in heating anymore

QUESTION: Can’t we prevent 
this by double-glazing?

ABBASOĞLU: Double-glazing 
makes sense since it minimize 
your loss by fifty per cent. It has 
a high cost so it is not financially 
applicable. The glass windows 
with double-glazing without 
metal frame (when the frame 
is metal then the insulation 
should go within) can be consi-
dered as a rational investment 
in terms of heat and sound. But 
if possible, the windows should 
be on the south side. 

The windows must have 
shading. The air conditioner 
choice is very important too. In 
our island, the air-conditioner 
is the only way for cooling. The 
air-conditioners should be pur-
chased as A class with inverter 

yanlış bir uygulama olamaz. 
Bütün ısı dışarıyla gider, hiçbir 
şekilde ısı içeriye alınmaz. 
Olabildiğince kuzeye açılacak 
pencerenin küçük olması da 
gerekiyor. 

İnsanların bu işleri yaparken, 
mimar ve makine mühendisle-
riyle konuşması gerekiyor. Bü-
yük pencerelerle ışık alıyorsun  
ama, ısıyı da kaybediyorsun. 

Isınmada elektrikten artık 
uzaklaşmak gerekir

SORU: Çift camlarla bu kaybın 
önüne geçemez miyiz?

ABBASOĞLU: Çift cam man-
tıklıdır. Tek cama göre kaybınızı 

yarı yarıya düşürür neredeyse. 
3 cam daha mantıklıdır ama 
maliyeti çok yüksek olduğu için 
şu an için mali yönden uygun 
değildir. Çift cam pencere, çer-
çevesi metal olmayacak şekilde 
(metal olacaksa içinde izolasyon 
dolaşması gerekir) yapılan 
cam pencere uygulamalarında, 
mantıklı bir yatırım olduğunu 
söylemek lazım. Hem ısı, hem 
ses açısından. Ama mümkünse, 
pencereler güneye yapılmalıdır. 
Pencerelerin üzerine mutlaka 
gölgelik yapılması gerekir. 
Bunun yanında evlerde kullanı-
lacak klima da çok önemli. Bizim 
adamızda soğutmayı klimadan 
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başka bir cihazla yapma şansı-
mız yok. Klima alırken, kesinlikle 
A sınıfı, inverter teknolojisini 
kullanmak gerekir. Bunun verim-
liliği normal klimadan yaklaşık 
bir buçuk- iki katıdır. Çok kısa 
sürede yine kendini ödeyen bir 
yatırımdır bu. Devlet izolasyon 
ve merkezi ısıtma için teşvik 
vermeli

SORU: Merkezi ısıtma şu anda 
ülkemizde ekonomik değildir 
diyebilir miyiz?

ABBASOĞLU:  Merkezi ısıtma, 
şu andaki maliyetlerle, bireysel 
manada ekonomik değildir. Yakıt 
fiyatı yani LPG çok pahalıdır. 
Devletin bunu cazip hale getirip, 
vatandaşın elektrikten uzaklaş-
masını sağlaması gerekmektedir. 
Devlet açısından merkezi ısıtma 
çok mantıklı. Devlet yakıtı halka 
verimli kullandırmalıdır. Gerçi, 
bizim enerjimizin ne kadarı 
konutlarda ısıtma ve soğutmaya 
kullanılır, ölçemiyoruz. Bu 
konuda biz bir master çalışması 
başlattık ölçmek için. Devlet de 
bu konuda bize destek verece-
ğini açıkladı. Devletin bu ülkede, 
izolasyon ve yakıt için (merkezi 
ısıtmada) kesinlikle teşvik ver-
mesi gerekir. Bunlar için de bir 
yasa gerekir. Ne kadar az enerji 
harcanırsa, bizim devletimiz o 
kadar tasarruf eder. KIB-TEK ne 
yazık ki bunu planlamıyor. “Ben 
enerji tasarrufu ile ilgili bir adım 
atayım ve enerji tüketimimi 
%20 düşüreyim” denmiyor. 

Enerji Verimliliği Yasası şart
SORU: Yenilenebilir enerji 

dediğimizde ne anlamamız 
gerekiyor?

ABBASOĞLU:  Biz, Enerji 
Verimliliği Yasasını yapmadan, 
Yenilenebilir Enerji Yasası 
yaptık. Bu doğru bir yürüme 
değil, bu tamamen bir hatadır. 
Dışarıya elektrik üreten bir pa-
nel koyduğunuz zaman, sanki de 
en iyi işi siz yapmış gibisinizdir. 
Yenilenebilir Enerji Kurulu veri-
lerine göre, 2014’te konutlarda 
160, 2015’te 306, 2016 yılında 
230 olmak üzere toplamda 
745 konut izinlendirildi; 2016 
yılı sonuna kadar. Bunların 
içerisinde bitmeyenler de var. 
13.5 megawat izinlendirme 
yaptık.  2016 yılında bir dura-
ğanlaşma oldu çünkü, çok fazla 
bir zam yapılmadı elektriğe. Bir 
de, maliyetler yüksek gelirdi 
insanlara. 2017’de inanılmaz bir 
talep var özellikle son yapılan 
zamdan sonra. Önceden, bir yıl 
sonunda üretilen fazla da olsa 
sıfırlanırdı.Şimdi Tüzükte yapı-

lan değişiklikle,onu sıfırlamıyor, 
bir sonraki yıla aktarıyoruz. 
Dolayısıyla, bundan sonra güneş 
enerjisinden üretilen enerjinin 
kaybı diye bir şey söz konusu 
değil. Bunun önünü açtığımız 
için de bu konuda daha fazla ta-
lep olacaktır diye düşünüyorum. 
Ama yenilenebilir enerji için 
yine de hedeften çok uzağız. 
Çünkü tüzükler doğru düzgün 
yapılmadı. İnsanlar güvenemedi. 
Şu anda konutlarda geldiğimiz 
kapasiteye baktığımızda, bizim 
konutlarımızın en az yüzde 
30’unu güneş enerjisi ile yap-
mamız gerekirdi.

Cihazlar kurulurken bilinçli 
davranılmalı 

SORU:  Standart bir ev için 
güneş enerjisinin maliyeti ne 
kadardır?

ABBASOĞLU:  Yenilenebilir 
enerjide bir evin ihtiyacı 5 kilo 
wat civarıdır. Bunun da maliyeti 
7 bin ile 10 bin euro arasındadır. 
Elektrikten yıllık yaklaşık 4 bin 
TL tasarruf yapar bu sistemi kur-
duğu zaman kişi. Bu da 8 yılda 
öder kendini. Bugün için hala 
bu sistem ideal bir sistem değil. 
Cazip olabilmesi için  maliyetin 
5 bin euroya düşmesi gerekir. 
Dünya bunu konutlara uzun 
süreli kredi vererek yapıyor. 

technology, which have almost 
one point five or two times 
more efficiency. This is again 
an investment that pays itself. 
The government should provide 
incentives for insulation and 
central heating.

QUESTION: Can we say that 
the central heating is not cost 
effective in our country now?

ABBASOĞLU:  The central 
heating, with current costs, is 
not individually cost effective. 
The price of fuel, LPG is very 
expensive. 

The government should make 
it more attractive for the consu-
mers in order to leave the ele-
ctricity. Central heating is very 
rational for the government. 

Yet we do not know how 
much of our energy is used in 
heating and cooling at homes; 
we can’t measure it. 

We have launched a master 
study to measure. The govern-
ment said that they would sup-
port us. He government should 
certainly give incentives for 
insulation and fuel (in central 
heating). Then we need a law 
accordingly. The less energy is 
spent, the more saving for our 
government. 

KIB-TEK unfortunately does 
not plan this; they do not say 

“we should take a step for 
energy saving and decrease the 
energy consumption by 20%”. 

Energy Efficiency Law is 
essential

QUESTION: What should we 
understand by the renewable 
energy?

ABBASOĞLU:  We adopted 
the Renewable Energy Law be-
fore the Energy Efficiency Law. 
This is a total mistake. When 
you put an energy-generating 
panel outside, you can consider 
yourself as if you did the best 
thing. According to the data of 
Renewable Energy Board, a to-
tal number of 745 homes were 
issued permits as 160 in 2014, 
306 in 2015 and 230 in 2016- 
until the end of 2016. There are 
still uncompleted ones too. We 
permitted 13.5 megawatts. It 
slowed down a little bit in 2016 
since there was not so much 
price increase in electricity. 

People also find it costly. 
Especially after the recent 
price increase, there is a huge 
demand. In the beginning, 
when there is a surplus, it was 
used to become zero. But now, 
following and amendment in 
the regulation, it is transferred 
to the following year. Therefore, 
there is no loss in the generated 
solar energy. Since we started 
to this application, there would 
be more demand. But still we 
are far away from the target in 
the renewable energy since the 
regulations were not drafted 
appropriately. People could not 
trust. When we look at the ca-
pacity in the houses, we should 
have built at least 30 per cent 
of houses with solar energy.

People should be more infor-
med about the devices 

QUESTION:  What is the cost 
of solar energy for a standard 
home?

ABBASOĞLU:  In renewable 
energy, the need of a house is 
around 5 kilowatts, which has a 
cost of approximately between 
7 thousand and 10 thousand 
Euros. This system would bring 
around 4 thousand TL saving 
each year. And the system 
would pay itself in 8 years. This 
system is still not ideal. The 
cost should be lowered to 5 
thousand Euros in order to be 
more attractive for people.

Around the world, long-term 
loans are credited for such 
system. 
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Konut tasarımı ve yaşam 
şekillerinin etkileşimi

Halk arasında, atasözü olmaya 
aday bir deyiş vardır: İlk evini ya-
pıp satacaksın, ikinci evini yapıp 
kiraya vereceksin, üçüncü evini 
yapıp yaşayacaksın. Belli ki kişi-
nin kendine uygun konuta sahip 
olması ve dolayısı ile bir hayat 
kurgulaması bir dizi karmaşık ve 
zor deneyimlerden geçmekte. 
Bu deyimi insanlara söyleten,  
yaşayacağı, mutlu olacağı, ken-
dine yuva yapacağı bir eve sahip 
olması için ihtiyaç duyduğu bu 
süreç, elbette zaman, enerji ve 
maddi kayıp getiren bir süreç. 
Bu sürece sebep olan pek çok 
faktörün irdelenmesi gerektiği 
gibi, bunun dönüştürülebilmesi 
için de üzerinde düşünülmesi 
gerekmektedir. 

Birtakım değişimler, konut 
ve yaşantı arasında çelişkiler 
oluşturmaya başlar.  Teknolojik 
ve ekonomik gelişmelerle 
birlite farklılaşan sosyo-kültürel 
yaşam toplumun aile ve kültürel 
yapısını da etkilemekte ve yeni 
alışkanlıklarla yaşam model-
leri oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte değişen  ihtiyaçlara 
yaşam alanlarının cevap vermesi 
beklenmektedir. Üzerinde durul-
ması gereken bir örnek olarak 
sosyal medyanın etkilerinin 
yeni bir yaşam modeli getirdiği 
gerçeğiyle elektronik ortamların 
yeni “sosyalleşme” ortamları 
haline gelmesi, sosyalleşme 
adına aslında yalnızlaşma, bi-
reyselleşmeye doğru gidiş 
mekansal ihtiyaç ve kurgusunu 
da etkileyip değişime uğratacak 
faktörlerden biri haline gelebil-
mektedir. Bu bağlamda, insanın 
mekanla ilişki kurma ihtiyacı 
mekandan soyutlanma ihtiyacıy-
la yer değiştirebilmekte ve ortak 
alanlarda  gruplaşma hacimleri 
yerine bireysel kalıp etraftan 
soyutlanılabilecek kabuklar 
arayışı içine girme ihtiyacı do-
ğabilmektedir. Bu da şüphesiz 
mekan tasarım yaklaşımlarını 
da etkilemekte, ortak kamusal 
mekanlardan bireysel konut 
mekanlarına kadar bu etkileşim 
zincirleme devam etmektedir. 
Değişen tüm bu yaşam şartları 
faktörlerinin yanı sıra, kişilerin 
yaşam deneyimlerini sorgula-

mayan, kimi zaman başka yaşam 
deneyimleri ve kültürlerin 
izlerini taşıyan tasarım yaklaşım-
larının veya taleplerinin zaman 
içinde  kendi yaşamlarına hitap 
etmeyen konutlara dönüşmesi 
de başka bir faktördür.

Değişen şartlara ve zevklere 
cevap veremeyen konutların 
değiştirilmesi yoluna gidilmesi 
yerine, bu değişimlere ayak 
uydurabilecek, ileride olası de-
ğişimleri ön görebilen esnek ve 
sürdürülebilir tasarım yaklaşım-
ları yoluna da gidilebilmektedir. 
Bu noktada tasarımcının araştı-
rıcı, iyi analiz edici ve sorgula-
yıcı yönü önem kazanmaktadır. 
Kullanıcı gereksinimlerinin esas 
alındığı tasarım ve karar süre-
cinin iyi işlemesi, bağlamın iyi 
analiz edilmesi, kültürün öğeleri, 
ideoloji, yaşam biçimi, aile yapı-
sı ve aile içi iletişimin irdelen-
mesini kapsayan bir ön hazırlık 
gerekmektedir.  Bir konutun onu 
kullanıcıya ait ve özgün kılan 
mekansal çeşitlenmeleri ve me-
kanların işlevsel ilişkileri kullanı-
cının gündelik yaşantısına bağlı 
olarak oluşmakta ve farklılıklar 
göstermektedir. Doğru sonuca 
ulaşmak için, kullanıcının kendi 
ihtiyaç, karakter ve yaşantısına 
odaklı taleplerde bulunması, 
tasarımcı yoluyla kişinin mev-
cut mekanındaki deneyim ve 
davranışlarının, memnuniyet ve 
şikayetlerinin anlaşılması, ve 
bununla birlikte kullanıcıdan ge-
len talep ve fikirlerin geliştirilip 
şekillendirilmesiyle yeni fikirler 
doğurması gerekmektedir. 

Temelde bir konutun ihtiyacı 
olan belli başlı mekanları ortaya 
koymakla birlikte, kullanıcının 
tipik bir gününü, davranışlarını, 
bir hafta sonunu nasıl geçirdiği, 
hobilerinin ne olduğu, mevcut 
yaşadığı ortamda onları nelerin 
rahatsız ve mutsuz ettiğini 
anlamanın yanısıra, kullanıcının 
ihtiyaçlarının ötesinde kimlik ve 
imaj yaratma kaygısının ön plana 
geçip geçmediğini, bunun ya-
şam kalitesini düşürecek bir ters 
orantı oluşturup oluşturmadığını 
sorgulamak sonucunda talep 
edilen ihtiyaç programının ve 
mekansal ilişki şemasının seyrini 

There is a proverbial saying: 
You build and sell your first 
home, you build and rent your 
second home and build and 
live in your third home. It is 
obvious that for individuals, 
owning a suitable home and 
hence designing a life go th-
rough a series of complicated 
and difficult experiences. Such 
phase making people to speak 
out this saying as a necessity 
in owning a house to live, be 
happy and make it a home no 
doubt demands time, energy 
and financial losses. 

As many factors should be 
analyzed causing such phase, 
yet it should be thought over 
to transform as some changes 
and contradictions between 
house and life. 

The socio-cultural life that 
changes with the technological 
and economic developments 
affects the family and cultural 
nature of the society and cre-
ates new models of living with 
new habits. 

Additionally the living spa-
ces are expected to answer the 
changing needs. For instance, 
with the reality of a new model 
of living through the influence 
of social media, as an example 
to be considered it transformed 
the electronic spaces into new 
“socialization” spaces and had 
become as one of the factors 
leading a change on the spatial 
need and setup with getting 
isolated and individualized in 
the name of socialization.

Therefore, the need to relate 
with the space may shift with 
the need of isolation from 
the space, and a need to find 
cocoons, which would keep us 
individual as isolated, rather 
than being in groups in com-
mon areas. 

This certainly has an influ-
ence on the interior design 
approaches and such interac-
tion goes from common public 
spaces to individual home 
spaces like a chain. In addition 
to all living conditions factors, 
another factor would be the 
transition of design approaches 

or demands that do not questi-
on the personal experiences of 
people with possible traces of 
other living experiences and 
cultures into houses that do 
not address one’s lives.

Instead of changing the 
houses that do not address the 
changing conditions and tastes, 
the flexible and sustainable 
design approaches that would 
keep up with the changes and 
foresee the future changes 
should be adopted. At this 
point, the researcher, analyst 
and interrogator aspects of the 
designer become important. 

The user needs should be ta-
ken as a basis while the design 
and decision-making process 
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Home design and 
interaction of lifestyles

should proceed well, the 
context should be well anal-
yzed and a preliminary work 
covering the cultural elements, 
ideology, life style, family 
structure and family commu-
nication should be conducted. 
The spatial diversifications that 
make a house personal and 
unique, and functional relati-
ons of spaces are based on the 
daily lives of users and shows 
variations.

In order to reach the correct 
outcome, the use should make 
demands that are based on the 
need, character and life style 
and the designer should ge-
nerate new ideas through the 
understanding of experiences 
and behaviors as well as the 
satisfaction and complaints of 
an individual in their existing 
spaces. 

While reflecting some certain 
spaces required by a house 
and understanding a typical 
day of a user, behaviors, how 
that person spends a weekend, 
what hobbies are and what 
makes such person anxious 
and unhappy in the existing 
environment, a user may go 
towards a different direction 
upon questioning whether the 
identity and image creation go 
beyond the needs and such 
cause an opposite relation in 
diminishing the life quality by 
changing the needs scheme 
and spatial relation descripti-
on; hence the needs, life style 
and spatial equivalence of the 
character can be found much 
better.

Experience and space design 
have bilateral interaction. As 
experiences and needs have an 
impact on the houses, the hou-
ses also influence the experi-
ence and needs of individuals 
and indirectly shape them. A 
series of styles in designing a 
space dictates how the users 
should live and structures the 
behaviors, feelings and habits. 
How to meet with people and 
interact with them also identi-
fied. 

For instance, the spaces that 

are not very well designed for 
a family that gather only lunch 
time would negatively affect 
their quality in time.

Another example from one of 
my architectural experiences 
might be a proposal to attach a 
library as an extension to the li-
ving room where an individual 
would spend time with family 
rather than typically putting it 
in a separate room that would 
enrich the space as well as 
such isolating activity would 
be performed in an interaction 
with the family.

This would create a positive 
feedback showing that being 
together with books attract 
the interest of children and 
lead them to spend more time 
with their families in addition 
to transforming hobbies that 
a child spends the most time 
doing into a common life style. 

As a result of the interpreta-
tion of user demands, the life 
experience of a family on the 
togetherness denominator has 
been positively affected.

Each house should reflect 
the personality and the life sty-
le of its owner separately but 
also in a bigger scale a group 
of houses should establish 
the character and collective 
life style of a neighborhood. 
Another dimension in this 
interaction would be that the 
total of individual experiences 
shape the life experiences of 
community. 

For example, the green areas 
that should be allocated to a 
certain parcel area should not 
be located on the most useless 
and remote place in the land, 
and should be planned in the 
way to be directly related with 
the buildings and become a 
common meeting point; mo-
reover the buildings locations 
in the apartment housing 
developments shall be defined 
in the way to create definite 
and functional semi-open 
way which would enhance the 
social bonds as well as the in-
dividual outdoor space quality 
and neighbor character.

değiştirerek kullanıcı farklı bir 
yöne yönlenebilmekte, ihtiyaç, 
yaşam biçimi ve karakterin me-
kansal karşılığı daha doğru bir 
şekilde bulunabilmektedir.

Yaşantı ve mekan kurgusu iki 
yönlü bir etkileşime sahiptir. 
Yaşantı ve ihtiyaçlar konutları 
etkilediği gibi, konutlar da 
kişilerin yaşantı ve ihtiyaçlarını 
etkilemekte ve dolaylı olarak 
şekillendirmektedir. Bir dizi 
mekanın kurgulanış biçimi, kul-
lanıcıya nasıl yaşayacağını dikte 
eder. Nasıl yaşadığı davranışla-
rını, hislerini ve alışkanlıklarını 
yapılandırır. Bu biçim içerisinde 
diğer insanlarla nasıl biraraya 
geleceği, nasıl etkileşim halin-
de olacağı belirlenir. Örneğin 

gün içerisinde sadece yemek 
saatinde biraraya gelen bir aile 
için doğru kurgulanamamış ilgili 
mekanlar dolaylı olarak birlikte 
geçirebilecekleri zaman kalite-
sini etkileyecektir. Tipik olarak 
ayrı bir çalışma odasında talep 
edilen kitaplığın, ailesinin za-
man geçireceği oturma odasının 
bir uzantısına, okuma köşesiyle 
mekanı zenginleştirecek bir 
kütüphane ilişkilendirilmesi 
gibi basit görülebilecek bir 
önerinin, önceden kendini 
soyutlamak durumunda bırakan 
bu aktivitesinin artık ailesiyle 
iletişim halinde gerçekleştire-
bildiği , kitaplarla iç içe olmanın 
çocuklarının ilgisini çekebildiği 
ve birlikte zaman geçirmelerine 
neden olduğu, kullanıcının evde 
en çok zaman harcadığı hobisi-
nin zamanla ortak yaşam biçimi 
haline dönüştüğü yönünde 
alınan olumlu geribildirim, bu 
bağlamda kendi mimarlık de-
neyimlerimden bir diğer örnek 
olabilir. Kullanıcının taleplerinin 
yorumlanması sonucu basit bir 
mekansal kurgu öneri ve müde-
halesiyle, bir ailenin birliktelik 
paydasındaki yaşam deneyimi 
olumlu şekilde etkilenmiştir.

Herbir konutun ayrı ayrı, 
sahibinin kişilik, yaşam tarzını 
yansıtma gerekliliği yanında, 
daha büyük ölçekte biraraya 
gelişlerinin bir mahallenin  ka-
rakterini ve toplu yaşam tarzını 
oluşturması gerekliliği de vardır. 

Bireysel yaşantıların toplam-
larının topluluğun yaşantı de-
neyimini de şekillendirmesi bu 
etkileşimin başka bir boyutudur. 
Örneğin belli parsel alanına bı-
rakılması gereken yeşil alanların, 
arazinin genelde en kullanışsız 
ücra köşesine konumlandırılma-
sı yerine, binalarla direk ilişkilen-
dirilecek, ortak buluşma noktası 
haline getirilecek bir planlama 
yoluna gidilmesi, apartman 
toplu konut projelerinde bina 
yerleşimlerinin, tanımlı ve 
fonksiyon yüklü yarı açık alanlar 
oluşturacak şekilde kurgulanma-
sı, sosyal bağları güçlendireceği 
kadar bireysel dış mekan yaşam 
kalitesini ve mahalle karakterini 
de artırabilecek yaklaşımlardır. 

Elvan Şenkayalar
Mimar
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1 ABDULLAH SOYKAN CONSTRUCTION LİMİTED   5338408085   BLD. BULVARI SOK.HASAN MURAT BİNASI KAT1 NO 1 YENİKENT-GÖNYELİ
2 ABOHORLU İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2255271 533 8610143 2255273 K.KAYMAKLI
3 ADEM ANGI 2253671   2253670 20. SK. ORG. SAN. BÖL. NO. 57
4 ADEMOĞULLARI MİM. MÜHENDİSLİK. İNŞ. ŞTİ.LTD. 2275916 5428512539   2 ŞHT. İSMAİL A BÜNENCİ SK.
5 AHED CONSTRUCTION LİMİTED 2239670 5338690602- 2239671 KENAN EVREN CAD.MUSTAFA DERELİ İŞ MERK.BLOK A KAT 2 NO:1 GÖNYELİ
6 AHMET BAYRAKTAR CONSTRUCTION LTD. OFİS YOK 5338672624-  HASAN RUSO SOKAK 1.ÖZTEK 68/2 KÜÇÜKKAYMAKLI
7 AK TEKİN PROPERTIES LTD.   5338660069   BEDRETTİN DEMİREL CAD NO:7
8 AKFEN LTD. 2289905 5428521101- 2284326 ŞHT. ERDOĞAN RİFAT SK. AK 5 APT. 10/1-2 KUMSAL
9 AKIN DEMİRAĞ İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2276161 5338665858- 2288869 26 BELİĞ PAŞA SOKAK
10 AKSİM İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2274378 5338709030- 2287447 HASANE ILGAZ SK. NO.14 K.ÇİFTLİK
11 AKTUNÇ & TÜFEKÇİ DEVELOPMENT LİMİTED 05488262555  5488709794   12 BÜLENT ECEVİT CADDESİ 9/17-0 HASPOLAT
12 ALÇICIOĞLU EMLAK İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2279101 5428802467- 2279101 93 ATATÜRK CD. YENİŞEHİR
13 ALDEM CONSTRUCTION LTD. 2292282- 5428568250- 2292388 OSMAN PAŞA CAD. 9/3 KÖŞKLÜÇİFTLİK
14 ALDORA CONSTRUCTION LTD. 2273366 5488567063- 2277326 GAZETECİ HASAN TAHSİN CD. NO 12 LEMAR YOLU ORTAKÖY
15 ALFALINE TRADING LİMİTED 2254098 5428573345-   ŞHT. HÜSEYİN CEMAL SOK. ÖZTEK 73 APT.K.1 D.2 TAŞKINKÖY - LEFKOŞA
16 ALİ & ÖMER KOFALI HOMES LTD. 4445005 5488800005 2412120 ESKİ GÜZELYURT YOLU YILMAZKÖY
17 ALİ KOFALI CONSTRUCTIONS LTD. 0392 2412020 5488800005- 39224120 ESKİ GÜZELYURT YOLU YILMAZKÖY
18 ALİ YIRTICI CONSTRUCTION LTD.   5428599060-   56 ATATÜRK CAD. YENİŞEHİR
19 ALPAL EMLAK VE TURİZM LTD. 2257749 5428533409 2254533 DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI BAYKAN ALPAL APT. KAT 1 DAİRE 1
20 ALPAY & CELAL İNŞAAT ŞİRKETİ LTD.   5488793393  ALPAY APT.5 DAİRE 8 BÜYÜKAYI SOK. GÖNYELİ
21 ALPDAĞ İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED. 2231377 5338613639   ECEVİT SK. NO.44 GÖNYELİ
22 AMARA CONS. LTD.   5338617641   YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 16
23 ARANGÜL İNŞ. TESİSAT VE TİC. 2281256   2270002 7/C ATATÜRK CD.
24 ARİFOĞLU İNŞAAT ŞTİ. LTD. 2237952 5338510252 2232467 20 TEMMUZ SOKAK  NO:21 ARİFOĞLU 3 KAT:3 D:6 YENİKENT GÖNYELİ
25 ARISE TRADING LTD.   5338539452-   ŞHT. MUSTAFA ORHAN SOK. NO:5 GÖNYELİ
26 ARİXON CONS. LTD.   5338482900- 2279234 3. CENGİZHAN SOK. K.ÇİFTLİK
27 ASCON LTD. 2288517 5338410144- 2283857 ALİRIZA EFENDİ CD. NECATİ HASAN BİNALARI NO 13-14
28 ASİN İNŞAAT LİMİTED 2252904-114 5338617136 2252835 ORGANİZE SANAYİ BÖL. 7 SOK NO 16
29 ASOK PROPERTIES LİMİTED 2254631 5488672765 2253765 MUTLU SOKAK HAMİTKÖY LEFKOŞA
30 ASPAR TEKNİK LTD.  0533 834 1001 5338617755 2335772 HASPOLAT KİRLİ SANAYİ BÖL. HASPOLAT
31 ASTA CONSTRUCTION LTD. 2358007   2358009 2.CADDE, NO:12 ALAYKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ALAYKÖY
32 AŞKIN ÖZDİREN CONSTRUCTION LTD. 2285734 5428517980- 2285867 KEMAL AŞIK CD. OSMAN TUĞSAN BİNALARI 64 D. 6
33 ATSA İNŞAAT LTD. 2273903 5338655765- 2273881 HAŞİM BEY SOKAK ŞAVER BORAL APT. NO:13-A KÜÇÜKKAYMAKLI
34 AVEA YATIRIM DANIŞMANLIK LTD.   5338649275 2270245 ALİRIZA EFENDİ CD. NECATİ HASAN BİNALARI ORTAKÖY
35 AVİA İNŞ. LTD. 2275852 5338849000- 2286286 ŞHT. CEMİL ÇELİK SOK. AVİA APT. NO 2
36 AYAPI CONSTRUCTION ŞTİ. LTD.   5338777747-  KEMAL AKSOY CAD. APT. 43 DAİRE 4/25 TAŞKINKÖY
37 AYHAN KOCAOĞLAN İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2235829 5338618145- 2235829 TURNA GEÇİDİ SK. NO 19 GÖNYELİ
38 AYTUN SARI MÜT.VE İNŞ.ŞİRKETİ LİMİTED 2278537 5338672210- 2278537 RÜSTEM AĞA SOK. 7B K.KAYMAKLI
39 AZİZ TÜFEKÇİ İNŞAAT ŞTİ.LİMİTED 2252105 5428517959- 2254940 KARAMAN SOK. NO 7 K.KAYMAKLI
40 BABAVURA ENTERPRISES LTD.  223 74 32 5338636637 223 50 13 DERVİŞ EREL SİTESİ, 22-24 ŞHT. MUSTAFA MEHMET SOK.
41 BAŞKENT DECO DEVELOPMENT LTD. 5488680606     GÖZDE İŞ MERKEZİ ORTAKÖY LEFKOŞA
42 BAŞPINAR CONSTRUCTION LİMİTED 2323456 5338510385- 2323634 LEFKOŞA-MAĞUSA ANAYOLU,MODA BULVARI NO :50 MİNARELİKÖY
43 BAŞTAŞLAR İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2239774 5338697369 2239776 YOLCU SOK. NO:3 YENİKENT/ GÖNYELİ
44 BEMAL CONSTRUCTION LİMİTED 2234475 5338687593 2288881 ÖMÜR SOKAK NO:1 GÖNYELİ
45 BERGÜN İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED 2252368 5338878287 2255852 KIR SOKAK NO:8 KİRLİ SANAYİ BÖLGE MİNARELİKÖY
46 BEYLERBEYİ EMLAK LİMİTED 2273673 5338853353 2277429 ŞHT.AHMET BEYAZ SOK. NO:6 K.ÇİFTLİK
47 BİN YAPI İNŞAAT LTD. 2289429 5338477468 2271632 ŞHT. DOĞAN AHMET İLKOKULU YANI ALYANS DÜĞÜN SALONU K.KAYMAKLI
48 BİNBİR CONSTRUCTİON LİMİTED 4441001   4441002 YONCA KAVŞAĞI DEMİRHAN
49 BORAL EMLAK VE İNŞAAT ŞTİ. LTD. 8245600   8245601 13/a HAŞİM BEY SOKAK K.KAYMAKLI
50 BOZALP İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2273441 5428511424- 2284489 63/1 MUSTAFA RUSO CAD. K.KAYMAKLI
51 BOZKAYA LİMİTED 2372595 5338608359- 2372597 GÜNGÖRKÖY
52 BULANCAK LİMİTED 2335305 5428514078- 2335769 HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ 2.CADDE NO:19

mÜTeaHHiTlerimiZ
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53 BULDUKMEN TRANSPORT LİMİTED 2292555 5338313232 2292550 91 HASPOLAT ORGANİZE SAN.BÖL. LEFKOŞA
54 CAMGÖZLER LTD. 4449988 5338629803 2284795 DEMAK İŞ HANI NO:24 - LEFKOŞA
55 CANAY CONSTRUCTION LİMİTED   5428755199-  CENGİZ TOPEL SK.MİNE APT.NO:2 D-3
56 CANBİL İNŞAAT LİMİTED 2273058   2273176 BEDREDDİN DEMİREL CAD.NO:92
57 CAPITON CONSTRUCTION LİMİTED 2290333 5428724898- 2237084 GAZETECİ HASAN TAHSİN CD. KERMİYA
58 CEMAN CONSTRUCTION LİMİTED 2283272 5428519750- 2286787 TOSUNOĞLU APT. No:23/A KAT 2 5. SOKAK, ORTAKÖY
59 CEMEGE DEVELOPMENT LTD. 4443344 5338628788- 2254755 HAYDAR ALİYEV CAD. 13/2 KÜÇÜKKAYMAKLI
60 CEYDA CONSTRUCTION LTD. 2368329 5338513226- 2368329 GAZİKÖY
61 COLOSSEUM CONSTRUCTION LİMİTED 2287456   2287455 İDADİ SK. NO:22 SELMİYE
62 COŞKU İNŞAAT VE TİCARET LTD. 2275940 8624622 2275640 MUHTAR YUSUF GALERİA FBLOK KAT 2/115 K.KAYMAKLI
63 CYPRUS ATA PROPERTIES & CONSTRUCTION LTD   5488663131- 227 36 09 HASAN İĞNECİ SOK.BAYRAKTAR APT. D 1 K.KAYMAKLI LEFKOŞA
64 CYSINGS CONSTRUCTION LTD. 2286040 5338812981- 2286896 ŞHT. MUSTAFA RUSO CAD. NO:2 ÇOLAK APT. DAİRE 10 KAT 5
65 ÇAĞLAR ABOHORLU LTD. 2285037 5338635414- 2287317 RÜZGARLI SK. NO:13 K.KAYMAKLI
66 ÇETİN KÜRŞAT ENGINEERING&CONSTRUCTION 2283860 5428810600 2277836 120 MEHMET AKİF CAD.
67 ÇİMSER TİCARET LİMİTED 2291141 5338601213- 2281328 ŞHT. ECVET YUSUF CAD. ASKONAK 2 APT. D2 YENİŞEHİR
68 DAHİ İNŞAAT LTD.     2283927 VAKIFLAR İŞ HANI K2 NO 6 ORTAKÖY
69 DEKOVİZYON CONSTRUCTION LİMİTED   5338682866  MİTHAT PAŞA SK.NO:28 YEDİLER
70 DENKO KUM ÇAKIL, DOZER İŞLETMELERİ LTD 2233107 5338511516- 2239106 ZAMBAK SK.ULUĞ APT.B BLOK ZEMİN KAT GÖNYELİ
71 DENNER CONSTRUCTION LTD. 2281041 5428510685- 2281054 ŞHT.MUSTAFA RUSO CAD.CANEV DENNER BİNALARI
72 DERVİŞ SÜTCÜOĞLU 2285836 5428510775  HAMİTKÖY YOLU NO:27 - K. KAYMAKLI
73 DESTEBAŞI CONSTRUCTION LTD. 3650584-86 5428570011- 3651450 KİRLİ SANAYİ BÖLGESİ HASPOLAT
74 DESTINY YAPI MARKET LTD. 0533-8347932 5338347931- 2286842 BEDREDDİN DEMİREL CAD.DEVRİM SOK. NO: 140 DEMİRHAN
75 DRN İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 6730000 5488324582- 6730099 ŞHT. MUSTAFA AHMET RUSO CAD. NO 176
76 EMEK DEVELOPMENT LİMİTED 2274767 5338684724- 2271025 ŞHT.HİKMET REZAN SK.NO:5
77 EMEK İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2274767 5338800079 2271025 ŞHT.HİKMET REZAN SOK.NO:5
78 EMİLYA TİCARET ŞTİ. LTD.   05428550005 2257159 ŞHT.KEMAL ÜNAL CAD. LEFKONUKLU PLAZA KAT 2 NO 13 TAŞKINKÖY
79 ERBAŞ TİCARET VE TURİZM LİMİTED 2292780-81-82 5338404440- 2271132 SONAYALİ SK.NO:6 DEREBOYU
80 ERDAL ARABACIOĞLU CONSTRUCTION LTD. 2240161-2 5338511549- 2234643 DR.FAZIL KÜÇÜK BULVARI GÖNYELİ
81 ERDİM KOFALI CONSTRUCTION ŞTİ. LTD. 2234399 5338671377- 2241204 EREN PAŞA CAD. GÖNYELİ
82 ERHUN & EKREM CONSTRUCTION LTD.   5488555421-   Başak sokak feride apt kat 5 no no 14 kızılbaş
83 ERKAN TURAN İNŞAAT LTD. 2271036 5428889000-   ŞHT. MUSTAFA YERLİOĞLU SOK. KOŞANLAR APT.NO.4 ORTAKÖY
84 ERMEZ KARDEŞLER İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ 2232615 5338612002  ATATÜRK CAD. DORUK SOK. AŞIKLAR TEPESİ GÖNYELİ
85 FLASHY İNŞAAT LTD. 2257340 5338400969- 2257346 HAMİTKÖY KAVŞAĞI FLASH OTO BİNASI
86 FORMAN İNTERNATIONAL LİMİTED 2283588 5338554220 2285759 8 ÖMER DEPRELİ SK
87 GALLİGALAR FİNANS LİMİTED 2274601 5428528837- 2279928 2-3-4 KAYMAKLI STADYUM DÜKKANLARI
88 GAZİ KARACA İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED 227 1106 5338710500   ŞHT. MUSTAFA ABDULLAH SOK. ALPAY APT. NO: 7/A YENİŞEHİR
89 GERÇEK İNŞAAT VE MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETİ LTD 2280910 5428880505- 2280908 BOLU SK.GERÇEK 6 APT.NO:1 K.KAYMAKLI
90 GERSA CONSTRUCTION LİMİTED 2280910 5428880505- 2280908 BOLU SK.GERÇEK 6 APT.NO:2 K.KAYMAKLI
91 GÖNYELİ İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED   5338656612- 2231470 25 B CEBECİ SOK GÜZELYURT ANAYOLU GÖNYELİ
92 GÜLENAY İNŞAAT LTD. 4440595 5338616149- 2336013 Gün Sokak No:6 Minareli Köy Kirli Sanayi Bölgesi - LEFKOŞA
93 GÜLENLER TİCARET LTD. 2233579 5428520605-   BAŞARAN SOKAK NO:8 GÖNYELİ
94 GÜRDAĞ TRADING & INDUSTRY LİMİTED 2335855 5338846355- 2335856 ATATÜRK CADDESİ YILDIRIM SOKAK NO:3 HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ
95 H.ŞAKİR LİMİTED 2231522 5428514107- 2232572 ATATÜRK CAD.NO:14 GÖNYELİ
96 HABITAT CONSTRUCTION LTD. 2255094 5428630700- 2253014 SANAYİ BÖL.7. SOKAK NO:1 LEFKOŞA
97 HALİL ÇAĞAY CONSTRUCTION LTD.   5428657276-   ALADAĞ SOKAK SOSYAL KONUTLAR NO:27 KÜÇÜKKAYMAKLI
98 HANE İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED   5428509363-   20 ÖTLEGEN SOK. K.KAYMAKLI
99 HAS - ER DESIGN LTD. 5338343414   2255756 ŞHT. HÜSEYİN AMCA CADDESİ NO:57 GÖNYELİ
100 HASAN AKGÜZ 2235133     YAMAN BEY SK.NO:193 GÖÇMENKÖY
101 HASAN EVLİYAOĞULLARI İNŞAAT ŞTİ.LTD. 2234251 5338615108 2234252 ATATÜRK CAD.NO:158 GÖNYELİ
102 HASAN KARPAZLI İNŞAAT LİMİTED 2277764 5338297764 2270648 ÖZKER ÖZGÜR CAD K.KAYMAKLI
103 HEBO YAPI SANAYİ VE TİC.ŞTİ.LTD. 2323107 5338754453- 2323085 HEBO SOK.NO:2 DEMİRHAN LEFKOŞA
104 HERPA ESTATE LTD. 2257058 5338634041 2254646 Y.SANAYİ BÖL.6 SOK NO:25
105 HÖSEM DİKBAŞ 2288307 5338668185 2288307 ÜZÜMLÜ SOK NO:42

OUr CONTraCTOrs
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106 HÜSEYİN ÇAKIR CONSTRUCTION LTD. 2275995 5338690062-   11 ŞHT.BİRAY MUSTAFA SOK. YENİŞEHİR
107 HÜSEYİN KARASU CONSTRUCTION LTD. 8150324 5338397474- 8150325 ŞHT.KEMAL ÜNAL CAD.NO: 122/A TAŞKINKÖY-LEFKOŞA
108 HÜSEYİN YARKINER 2282873 8514478   11 ŞHT.SONAY ALİ SOK.
109 HÜSEYİN YONCACI İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED 2231104(EV) 5428511388   ATATÜRK CAD.FEZA SOK.NO:2 GÖNYELİ
110 İBRAHİM NECİPOĞLU MÜTEAHHİTLİK 227 93 83 5428555422 228 03 72 ŞHT. MUSAFA RUSO CAD. NO:26 K.KAYMAKLI
111 ICHA PROPERTIES LİMİTED   5488400736- 2292332 16 ŞHT.ŞENER ENVER SK.  YENİŞEHİR
112 ICONES DESIGN LİMİTED 2282216 5338624320- 2270948 MUSTAFA AHMET RUSO CAD.CEVAT BEY SOK.NO:1 KAT-2
113 İLCAN ALTYAPI İNŞAAT ŞTİ. LİMİTED   5488446056-   ZEYTİNLİ SOKAK nO:8 GÖNYELİ
114 İMKAN DEVELOPMENT LTD. 2280876 5488624470- 2280875 ERDOĞAN SONSAL SK.TÜRKSAN APT. NO:8 D-5 TAŞKINKÖY
115 İRFAN GÖÇEN İNŞAAT VE EMLAK ŞİRKETİ LTD 22 83 832 5488663131- 22 83 914 GÜNAYDIN SOKAK NO:1  YENİKENT GÖNYELİ - LEFKOŞA
116 İSKELE PETROL İSTASYONU LTD. 2270484 5338612280- 2270328 NO:10 ALİ EKREM SOK. K.KAYMAKLI
117 İSMAİL ÖZEMEK İNŞAAT ŞTİ. LTD.   5338513910   KIŞLA SOK. NO: 9 YENİKENT GÖNYELİ
118 İSMAİL SAYI 2280800 5338415254 2282833 KEMAL AŞIK CAD.NO:17 YENİŞEHİR
119 İŞ YAP İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2270946 5428570005- 2289543 ŞHT.MUSTAFA ERTAN SOK.NO:9-C K.KAYMAKLI
120 İŞTAŞ YAPI LTD.   5428513045   NO:16 ŞHT. GAZETECİ HASAN TAHSİN CADDESİ
121 İZHAKOĞLU İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ LTD. 2284804 5338527594- 2291173 ŞHT.MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK ÇOMUNOĞLU APT. 7/A YENİŞŞEHİR
122 İZO YAPI MARKET TİC. LTD.   5428517091   HAŞİMBEY SK.ÖZTEK 2 K.KAYMAKLI
123 JANET & JANEM CONSTRUCTION ŞİRKETİ LTD 2284385 5338310987- 22 75919 7/2  DINAR  SOKAK  K.KAYMAKLI
124 KAHVECİ LTD. 2335794 5338412222- 2335397 KİRLİ SANAYİ BÖLGESİ GÜN SOK. HASPOLAT
125 KAMTEK LİMİTED 4440707 5338508504- 2335823 HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ
126 KANLI KARDEŞLER İNŞAAT VE MÜT. LTD 2240601 5338683815- 2240602 GÖNYELİ YENİKENT ROKET EGSOZLARI KARŞISI NO:26
127 KAYAS CONSTRUCTION LİMİTED 2283119 5338577792- 2283019 SALİH MECİT SOK.UYGUR APT. KAT-3 NO:5
128 KEMAL AKTUNÇ İNŞAAT LTD. 2237780 5338612041- 2237203 24, CUMHURİYET SOKAK YENİKENT GÖNYELİ
129 KEYSTONE CONSTRUCTION LTD. 228 68 21 5338618124 228 84 21 NO:83 OKULLAR YOLU K.KAYMAKLI
130 KIBRIS TÜRK ASFALT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 2335500 5338400969- 2335632 HASPOLAT ÇEMBERİ HASPOLAT
131 KİSAT LİMİTED   5428517810   ÖĞRETMENLER CAD.ÖĞRETMENLER APT. KERMİYA-ORTAKÖY
132 KOMBOS CONSTRUCTION LİMİTED 2253412 5338250411- 2254393 ORGANİZE SANAYİ BÖL.
133 KORCEM İNŞAAT ŞTİ. LİMİTED 5488548145- 5488548145-  SAHA KONUTLARI SOKAK NO:23 MİNARELİKÖY
134 KORMAN CONSTRUCTION LİMİTED 2286320 5338604320 2286324 100 BEDREDDİN DEMİREL CAD. KAT-3
135 KOYUNCU TİCARET LİMİTED  5428529390-  GAZETECİ HSAN TAHSİN CAD. HACIALİ APT.F/79 KERMİYA
136 KÖPRÜ İNŞAAT ŞİRKETİ  LİMİTED 0542 850 4027 5428504027-   POLEN APARTMANI DAİRE 2 BELEDİYE BULVARI GÖNYELİ LEFKOŞA
137 KÖSEZADE CONSTRUCTION LTD 2271661 5428535474- 2286000 ŞHT.MUSTAFA RUSO CAD.NO:73 K.KAYMAKLI -LEFKOŞA
138 KURUCUOĞLU YATIRIM LİMİTED 2237540 5338776333 2236340 ŞHT. ALİ HASİP SOK.ÖZ APT.DÜKKAN 2-3 ORTAKÖY LEFKOŞA
139 KUTLUHAN İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ ŞTİ.LTD.   5338811007 2281871 KEMAL AŞIK CAD. OSMAN TUĞSAL  APT  D:9
140 LEVENT İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 6730000 5338672202 2235771 ŞHT. YÜZBAŞI TEKİN YURDABAK GÖÇMENKÖY
141 LORD İNŞAAT LİMİTED 2231916 5338510252- 2237953 ATATÜRK CAD. GÖNYELİ
142 MARKON İNŞAAT LİMİTED   5338252222-  GÖNYELİ PETUNYA SOKAK LEVENT 6/5
143 MEDER İNŞAAT   5338619615 2254753 ODUNCULAR YOLU SK. DİN SİTESİ KARŞISI HAMİTKÖY
144 MEDITERRANEAN DEVELOPMENT LİMİTED 2253752 5338672244- 2254751 ORGANİZE SANAYİ BÖL.NO:12
145 MEHMET ALİ REFİKOĞULLARI MAR CONS.LTD. 2237966 5428510330- 2237965 BEKİR ŞEFKİ NACİ SOK. NO:2 GÖNYELİ
146 MEHMET PEHLİVANOĞLU İNŞAAT ŞİRKETİ LTD 227 60 37     ATATÜRK CADDESİ ÖZTEK 6 APT. OFİS 1
147 MEHMETÇİK DEVELOPMENT ŞTİ. LTD. 2258150 5428516350- 2258151 33 KURTBABA SOK.VEYSİ İŞ HANI
148 MERT KOFALI İNŞAAT ŞTİ.LTD.   5428513862- 2235012 YALÇIN PARK KARŞISI GÖNYELİ
149 MESAN DEVELOPMENT ŞİRKETİ LİMİTED 2286801 5488648944 2286808 25.ŞHT.ASTEĞMEN İDRİS DOĞAN SK. GELİBOLU
150 MESAN İNŞAAT ŞTİ. LİMİTED 2286801 5338613551- 2286808 25 ŞHT.AST.TEĞMEN İDRİS DOĞAN SK GELİBOLU
151 METŞEN CONSTRUCTON LTD. 2290747 5428516666- 2291930 11 REŞADİYE SOK.
152 MRB İNŞAAT LİMİTED   5338627503   NERGİS SOKAK NO:15 YENİKENT GÖNYELİ
153 MUAMMER ARI VE OĞULLARI İNŞAAT 2323080 5428514291- 2323080 TEKGÜÇ SOK.NO:11 DEMİRHAN
154 MUHAMMED ARSLAN 2357588 5428515789 2357588 35 TOROS SOK.NO:16 ALAYKÖY
155 MULLAAHMET TRADING & DEVELOPMENT LTD 5338601094 5338601094  SÖĞÜTÖRE SOKAK NO:14 DUMLUPINAR K.KAYMAKLI
156 MURATOLAR LİMİTED 2282598 5338600307 2282598 HACIALİ SİTESİ NO:3 C BLOK NO:1 KERMİYA
157 MUSA TAMAKAN CONSTRUCTION LİMİTED 2236025 5338618635-   TURNA GEÇİDİ SK. ORTA BÖLGE GÖNYELİ NO 4 DAİRE 1
158 MUSTAFA CANDEMİR CONSTRUCTION LTD. 2286525 5338600760- 2278235 22 ATATÜRK CAD. YENİŞEHİR
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OUr CONTraCTOrs
Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep Fax. NO. adres
159 MUSTAFA EVLİYA İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2240315 5338525107- 2240315 AŞIKLAR TEPESİ NO:2 GÖNYELİ
160 MUSTAFA HACI ALİ EMLAK ŞİRKETİ LİMİTED 2277824 5428511655- 2283388 KIZILAY SOK.NO:1 YENİŞEHİR
161 MUSTAFA İLHAN CONSTRUCTION LTD. 2257106 5428562810- 2258144 ÇETİN BAŞAR SOK. NO 34 TAŞKINKÖY LEFKOŞA
162 MÜDÜROĞLU LTD. 2272112   2257154 ORTAKÖY
163 NAZLI KARDEŞLER CONSTRUCTION LTD. 2239926 5338617966- 2239927 EVREN PAŞA CAD. MUSTAFA DERELİ İŞ MERKEZİ B BLOK GÖNYELİ
164 NE SA İNŞAAT VE  YATIRIM LTD. 2291211 5428597571- 2291210 28.SELMİYE MEYDANI
165 NECATİ HASAN GÜNEY CONSTRUCTION LTD 533832 88 66  5338410144-  ATATÜRK CAD. NO:33 HAMİTKÖY
166 NEFER İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 225 23 68 5488581391- 225 5852 SANAYİ BÖLGESİ 16. SOK. NO:38
167 NETKON CONSTRUCTION LİMİTED 2285534 5488357089 2335990 1 A OSMAN PAŞA CAD.
168 NEW CLOUDS LİMİTED 2290101 5338614444- 2290100 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 26. SOKAK NO:8
169 NURTAŞ TİCARET LTD.   5338603088-   BELEDİYE SOK.NO:12 YENİKENT / GÖNYELİ
170 OKUT İNŞAAT LİMİTED 2279998 5338603955-  2273537 9.ŞHT. OSMAN YUSUF SK. YENİŞEHİR
171 OLYMPOS CONSTRUCTION LTD. 2286429 5428511182- 2285046 DİNAR SOK.AKNAR APT. NO:2
172 ONMET CONSTRUCTION LTD. 2238602 5428511475- 2238684 POLEN PLAZA APT.19/2 BELEDİYE BUL YENİKENT GÖNYELİ
173 ORHAN EREN LTD. 2233393 5338607821-   AQUA CİTY SİVİL SAVUNMA KORULUĞU YANI BOĞAZ
174 OS-HA İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2282643 5488663131- 2282725 ŞENER ENVER SOK.30/A YENİŞEHİR
175 OSMAN EFE 2272357   2285802 196 TANZİMAT SOK.
176 OSMAN EMİN   5428515673   6 ŞHT SONAY ALİ SOK. KUMSAL
177 OSMAN HACET TİCARET ŞTİ. LTD. 0533 864 60 19 5338646019- 22 54 343 DR.FAZIL KÜÇÜK BULVARI, DİN SİTESİ KARŞISI,HACET APT. HAMİTKÖ
178 OYCON DEVELOPMENT LTD. 2279891 5338736420 2291313 OKULLAR YOLU SOKAK NO 14/B YENİŞEHİR
179 ÖMER BAŞTAŞ-ÖMER ARABACIOĞLU CONST.   5428510155- 2285784 ATATÜRK CAD. 217 GÖNYELİ
180 ÖMER EBEDENÖLMEZ VE OĞULLARI İNŞAAT MÜT.  5338693884  GAZİ MUSTAFA CAHİT CAD.NO:94 GÖNYELİ-LEFKOŞA
181 ÖNGÜN DİZAYN VE İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 5338685242 5338685242   SİLAHLI KUVVETLER CAD. NO: 8 DUMLUPINAR GAZİMAĞUSA
182 ÖYPAŞ YATIRIM - TOPLUKONUT PAZ. LTD 2277870 5428574771 2276612 10.SOK. ORGNİZE SANAYİ BÖL. LEFKO
183 ÖZ SA DESIGN AND CONSTRUCTION LTD. 2237314 5338654288 2237314 55 HİZMET SOK ORTAKÖY
184 ÖZAKINSEL PROJE DEK. İNŞAAT SANAYİ LTD. 2241368 5338687326- 2241367 HALKALI SOK NO.13 GÖNYELİ D/5 LEFKOŞA
185 ÖZKAN PARALİK İŞLETMELERİ LİMİTED 2252811-12 5338600416- 2252813 ŞHT MUSTAFA RUSO CAD 714 K.KAYMAKLI
186 ÖZMERHAN CONSTRUCTION LİMİTED 4442012 5338633000- 2288728 ATATÜRK CAD. NO:76 YENİŞEHİR
187 ÖZ-PA CONSTRUCTION AND DESIGN LİMİTED   5428512393 2282236 DENEY SOKAK NO:6 KIZILAY LEFKOŞA
188 ÖZSOY LİMİTED 2273409/71409 5428541053- 2289810 ATATÜRK CAD.ÖZSOY APT.
189 ÖZTEK LTD. 2283303 5338682799- 2287771 YENİŞEHİR
190 ÖZÜSTÜN NAKLİYAT 2256018 5428513513 2256018 NO 7 ILGIN SOK TAŞKINKÖY
191 PARTNER İNŞAAT SANAYİ  VE TİCARET  ŞTİ.  2271038 5325757941   21 ŞHT. AYTEKİN ZEKAİ SK.
192 PAYE İNŞAAT LİMİTED   05338731040-   ŞHT. AHMET AYDIN SOKAK NO:12 YENİŞEHİR
193 REBA CONSTRUCTION LİMİTED 2279670 5428723469 2279671 26/4 CANDEMİR 7 APT.ATATÜRK CAD. YENİŞEHİR
194 REHA İNŞAAT ŞTİ. LTD. 2231775 5338663399- 2233479 LEFKOŞA G/YURT ANAYOLU ÜZERİ ALAYKÖY
195 REP-CON TRADING LTD. 2240161 5338505470- 2234643 DR.FAZIL KÜÇÜK BULVARI GÖNYELİ GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERİ
196 RUHİ CONSTRUCTION LTD.   5428530606 2233352 KUĞULU SOKAK NO:3 GÖNYELİ
197 RÜZGAR ASİL ADIŞANLI CONSTRUCTION LTD.   5338400969-   81/A İSMAİL BEYOĞLU CAD. K.KAYMAKLI
198 SADIK GARDİYANOĞLU CONSTRUCTION LTD. 2289085 5338670008 2289079 ŞHT. İBRAHİM RAMADAN SOK. GARDİYANOĞLU APT. NO.30/B
199 SALİH KÖROĞLU CONSTRUCTION  ŞTİ. LTD. 2335939 5488888867- 2335991 KİRLİ SANAYİ BÖLGESİ HASPOLAT
200 SALİH ÖZTÜRK   5338645808   SİVRİCE SK NO.1 K.KAYMAKLI KAHRAMANLAR CD.
201 SAMİ KARASALİH 2233659 5428517981-   ESKİ BOĞAZ YOLU PÜLÜMER KORULUĞU YANI GÖNYELİ
202 SANVERLER ENTERPRISES LTD. 2284457 5428517738 2283370 77, BEDREDDİN DEMİREL CAD.
203 SCA TRADING LİMİTED 8655681 5338642801- 2287833 143 BEDREDDİN DEMİREL CD. KUMSAL
204 SED. & TEV. & DİNÇ YAPI-İNŞ. ŞTİ.LT   5488562506-   SARMAŞIK SOK. NO.4 GÖNYELİ LEFKOŞ
205 SEDAŞ İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2289505 5338650858- 2287006 GÖÇMENKÖY STARK RESİDENCE DAİRE D ZEMİN KAT
206 SELBA TRADING LİMİTED 4442526 5338652526- 2275960 ÖZLEM SOK. NO:13 K.KAYMAKLI
207 SERCEM ASFALT LTD. 444 07 17 5488830717   GÜNDÜZ TEZEL SOK.NO:17 K.ÇİFTLİK 
208 SERMUS TİCARET ŞTİ. LİMİTED 223 46 84  5338612241- 223 46 84 GZELYURT ANAYOLU ÜZERİ ALAYKÖY KAVŞAĞI
209 SERÖZHAN İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED   5338614422 2252793 SAMİ YUNUS PEMBE SK. NO.6 TAŞKINKÖY
210 SERTOĞLU İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED   5428611684- 2280402 BOLU SOK.NO.4 K. KAYMAKLI
211 SEZER KÖROĞLU LİMİTED 2288811 5338618305 2289981 KEMERLİ ÇARŞI NO:9 DEREBOYU
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212 SİBİRYA CONSTRUCTİON LTD   5338402000-   HASPOLAT KİRLİ SAN BÖL. SERCEM ASFALT YANI
213 SİCİMOĞLU INVESTMENT LTD. 2255113 5428513388- 2255573 DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI ALPET YAN NO 2 LEFKOŞA
214 SİMAN CONST. & DEVELOPMENT CO. LTD. 2290861 5338353530 2280011 OSMANPAŞA CD. ŞEMSİ KAZIM APT.
215 SITKIOĞULLARI CONSTRUCTION LİMİTED 2277212 5428519937- 2278212 ŞHT. ARİF MEHMET ALİ SOK. NO.4 KIZILAY - LEFKOŞA
216 SKYLAP İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ LİMİTED 2231906 5428555027- 2231342 DÖRT YOL KAVŞAĞI GÖNYELİ
217 SONER YETKİLİ CONSTRUCTION LİMİTED 2274767 5428830749- 2271025 SHT. HİKMET REZVAN SK. NO 5 KUMSAL
218 SOYER KOLOZALİ İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED   5338613500   ATATÜRK CADDESİ NO 242 GÖNYELİ
219 SÖYLEMEZ İNŞAAT LİMİTED 2270150 5428577137 2286756 HASPOLAT SANAYİ BÖLGESİ, ATATÜRK CADDESİ, SALHANE KARŞISI
220 STEEL & STONE CONSTRUCTION  LİMİTED 2277748 5338601213- 2281328 AS KONAK 2 APT.K-1 D-2 ŞHT.ECVET YUSUF CD.YENİŞEHİR
221 SÜLEYMAN AKNAR İNŞAAT  ŞTİ. LTD. 2286429 5428511182- 2285046 AKNAR APT. NO.2 K. KAYMAKLI YUSUF KAPTAN SOK
222 SÜTÇÜOĞLU LİMİTED 2256911 5428512809- 2254343 HAMİTKÖY YOLU NO:27 - K. KAYMAKLI
223 ŞAHLAR İNŞAAT LTD.   5428543811-  MARTI SOKAK NO:14 GÖNYELİ
224 ŞAKİR YAPI VE SANAYİ LİMİTED 2231522 5428514107 2232572 ATATÜRK CD. GÖNYELİ
225 ŞAKİR-KEMAL-SERKAN ENTERPRISES LTD. 2236090 5488514758   CENGİZ TOPEL SOK. ŞAKİR APT.NO:3 GÖNYELİ-LEFKOŞA
226 ŞENOL GÜLTEKİN İNŞAAT ŞTİ. LTD. 2270777 5338690708 2270645 ŞHT. ECVET YUSUF CAD. NO:18 KAT 1 DAİRE 1 YENİŞEHİR
227 ŞENOL ÖZILGAZ İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2282008 5428511239- 2285160 ŞHT. HÜSEYİN TOPAL SOK. ŞENOL 7 APT 7 DAİRE 1 ORTAKÖY
228 ŞERİFE AKMERGİZ 2256188 5428547499   D.S.K. ZEYTİN SK. NO.11 TAŞKINKÖY
229 ŞEVKİ & HASAN ÇİĞDEM ÖKSÜZOĞULLARI 0533 8637117 533 8637117-   KIŞLA SK.NO:9 YENİKENT GÖNYELİ
230 TARMAC ASFALT BETON İNŞAAT LİMİTED 2335963 5338306688- 2232518 KİRLİ SAN. BÖL. HASPOLAT
231 TAŞMER SANAYİ TİCARET LİMİTED 0542 8511584 5338635576- 2255126 ALAYKÖY
232 TEKNO DESIGN CONSTRUCTION LTD. 2277543 5428511669- 2282686 ŞHT.NİZAMETTİN AYDIN SOK. NO:3 OTRAKÖY-LEFKOŞA
233 TELZA CONSTRUCTION LTD. 2274961 5338670003- 2279968 ŞHT. MUSTAFA RUSO CD. ÇOLAK APT.
234 TEMEL LIMITED 2283114 5428527656- 2278119 111 BEDREDDİN DEMİREL CAD.
235 TEMSA PARKETAŞ SANAYİ LİMİTED 2255417 5338614124- 2278590 4 B RIZA VURUŞKAN SK. KUMSAL
236 TERAS İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED   5488578707   12. GELİNCİK SOKAK KIZILBAŞ
237 TOLORAY İNŞAAT LİMİTED   5488222000 228 0218 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8.CAD. NO.6 KAT:3  K. KAYMAKLI
238 TOSUN ARSA PARSEL VE ALTYAPI İŞLERİ LTD 2231088 5338675166 2232518 KUĞULU NO:27 A GÖNYELİ ÇEMBERİ GÖNYELİ LEFKOŞA
239 TOSUNOĞLU İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2253907 5338695969- 2253906 AHMET AYDIN SOKAK NO:12 YENİŞEHİR
240 TRUE WAY CONSTRUCTION LTD. 2280227 5338600790-   ATATÜRK CADDESİ CANDEMİR 7 APT.NO 26 D.8 YENİŞEHİR LEFKOŞA
241 TÜFEKÇİ LİMİTED 2335500 5338690922- 2335632 HASPOLAT KAVŞAĞI
242 TÜFEKÇİOĞLU CONSTRUCTION LİMİTED 2285960 5428517927 2285961 20 ATATÜRK CD. YENİŞEHİR
243 UZ & BAY INVESTMENT LİMİTED 2287304 5428516378   KEMAL ŞEMİLER CD. NO.12 KERMİYA
244 VEDAT ERTÜNGÜ 2281675 5428526235  8 ŞHT BÜLENT HÜSEYİN SK. K.KAYMAKLI
245 VELİS TİCARET LİMİTED 2325151 5428517155 2325152 PK. 836
246 VİPERA  İNŞAAT  ŞTİ. LTD. 2270150 5338634107- 2286756 97A MEHMET AKİF CADDESİ DEREBOYU
247 VURAL MUT İNŞAAT LİMİTED 2232244 5428558090- 2233344 DEVLET HASTANESİ KARŞISI MUT APT. ORTAKÖY
248 WHITE STONE CONSTRUCTION LTD. 5428511333    BAHÇELİEVLER MAH. RECEP SOK. NO:31 DEĞİRMENLİK
249 WIDE CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LTD 2277931 5338828080- 2277932 SABRİ KAZMAOĞLU SOKAK NO:10 KÖŞKLÜÇİFTLİK
250 YAĞIZ İNŞAAT LİMİTED 0392 225 30 01 5338505901 0392 225  26. SOKAK YENİ SANAYİ BÖLGESİ
251 YAPICI İNŞAAT ŞTİ. LİMİTED 2285579 5428518338- 2275865 94, BEDRETTİN DEMİREL CD.
252 YAPIM İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK LİMİTED 444 20 44 5338522905- 2287771 ŞH. ECVET YUSUF CAD. NO:44/D YENİŞEHİR -LEFKOŞA
253 YEDİ KONUT İNŞAAT LTD.   5338666098  12. SOKAK NO:10 AKSU APT. STÜDYO 1 ORTAKÖY
254 YEKTA VE OĞULLARI İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2235829 5338658844 2235829 TURNA GEÇİDİ SK. NO.19 D.5 GÖNYELİ
255 YUNUS ALAÇAM İNŞAAT TİCARET LİMİTED   5488550496   GÜLÇİÇEK SOKAK MESAN EVLERİ NO:6 HAMİTKÖY - LEFKOŞA
256 ZAGROS DEVELOPMENT & CONSTRUCTION LTD 0533 836 11 00 5338604191-  MUZAFFER PAŞA MEYDANI HACI ALİ APT. DÜK NO:8 KÖŞKLÜÇİFT
257 ZEMİN İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 2231088 5338675152 2232518 ARTESA YANI DÜKKAN 4 GÖNYELİ

GaZimaĞUsa
Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep Fax. NO. adres 
1 AKFA CONSTRUCTION LİMİTED   5338650907   DALİ APT. NO.4 SALAMİS YOLU
2 AKOL PROPERTIES LTD. 4442555 5488451000 3660026 ŞHT. İBRAHİM HASAN CADDESİ ÇANAKKALE
3 AKYAZI KREDİ VE YATIRIM LİMİTED 3744244     YENİ ERENKÖY
4 ALTIN KOZA CONSTRUCTION LTD. 3660907 5335590415- 3660905 ismet inönü bul.selimoğlu apt dükkan no:6

mÜTeaHHiTlerimiZ
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5 AVKIRAN İNŞ. ŞTİ. LTD. 3660743 5338651565 3664164 İSMET İNÖNÜ BUL. K6 D11 MAVİCAMLI BİNA
6 AYCAN CONS. LTD. 2368658 5338853036- 2368658 TURUNÇLU KURUDERE YOL KAVŞAĞI P.KÖY EVRİ paşakent sit.z bl.n d1
7 AYDORA ÇELİK YAPI LTD.   5338514883   FEVZİ ÇAKMAK SOK.NO:22 AKDOĞAN
8 BİÇİCİ İNŞAAT LTD. 3661127 5338639199-  SAFFET BAYRAM SOK.NO:2A AŞAĞI MARAŞ
9 BODEX CONSTRUCTION CO. LİMİTED   5338411139   LARNAKA YOLU E.ATAOĞLU BENZ İST. ÜZERİ
10 BURAK İNŞAAT LTD. 3668221 5488876242 3663221 SEYHAN SOK BİNBİR ÇEŞİT YANI BURAK 1 APT ZEMİN KAT AYRUGA
11 CENGİZ DURMUŞ 4413991-92 5338691883-  ERTUĞRUL SOK. NO:2 A
12 CENGİZ TOPAL AND BROTHER CONST. LTD.  5338707810- 3662759 ESKİ SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BİNAS LARNAKA YOLU NO96
13 CİNER CONSTRUCTION LTD.  5338629025-    NERGİSLİ
14 CRIPTON CONSTRUCTION LİMİTED 0548 888 0500 5488880111-  İLKER KARTER CAD. SÖNMEZ SOK. THEMİS İŞ HANI NO:54
15 CUMHUR SOY 3648504 5338690289 3648103 KÜÇÜK T. SALİHLİ CD. APT 313 D-1 LEVENT SİTESİ TUZLA
16 ÇATANKAYA İNŞAAT-ELEKTRİK MÜH. VE MÜT. ŞTİ. LTD. 5338531381-  CEMAL TOGAN SOK. APT.7 DAİRE:4 LEVENT SİTESİ LEMAR YANI
17 ÇETİN ALKAN CONSTRUCTION LİMİTED 0542 8800888 5428562810- 3651021 IŞIKLI SK. NO 8 AYLUKA
18 DOĞANKENT CONSTRUCTİON & ESTATE LİMİTED 3655260 5338371100- 3655261 MUSTAFA KEMAL BULVARI NO: 6/2 NOYANLAR APT.BLOK 2 G/MSA
19 DÖRTER CONSTRUCTION LTD. 3656004 5338661026-   6 MESUDİYE SOK. DAİRE 2 MARAŞ
20 DÖVEÇ BROTHERS LİMİTED 3651367 5428523313 3651368 96 İSMET İNÖNÜ BULVARI GÜLSEREN KARŞISI K-1 NO:20
21 DÖVEÇ CONSTRUCTION LİMİTED  5488361515 3651368  İSMET İNÖNÜ MUHARREM DÖVEÇ APT. KAT:1 NO:1
22 ELMAP TRADING LİMİTED 3653655 5338343654- 3653654 EŞREF BİTLİS CAD.KOMBOS APT.K1D2
23 ERBATU EMLAK İNŞAAT LİMİTED 3669534 5428745364- 3655999 EŞREF BİTLİS BUL. FAZIL POLAT PAŞA CAMİ KARŞISI NO:2
24 ERSOY KIRŞAN   5338618669   MORMENEKŞE
25 FAMAGUSTA CONSTRUCTION LTD. 8615577 5338418401-  ÖZYAHYALAR APT. SALAMİS YOLU
26 FIRAT KASIM İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETİ LTD   5338421006   ATATÜRK CADDESİ NO:19 GÖRNEÇ
27 GOSSİP CONSTRUCTION LTD. 3655400 5428512600 3655401 GÜLSEREN PLAJI YOLU
28 GÖK & GÖK CONSTRUCTION LİMİTED   5338539615-   SAÇIKARALILAR SOKAK NO:22 GAZİMAĞ
29 GÜÇLÜER LTD. 3667146 5338536002- 3667399 GENÇLİK SOKAK NO:30 PK 181
30 GÜDER İNŞAAT ŞTİ. LİMİTED 3661372 5428571222- 3661372- 7 LİMAN YOLU KAPALI ÇARŞI
31 GÜLERNAZ CONSTRUCTION LTD.   5338361460-   PERTER PAŞA MAH. BEYOĞLU SOK. GÜLERNAZ 2 APT. KAT 5 D 16 MARAŞ
32 GÜNEY İNŞAAT LİMİTED 3650584-86 533835038 3656086 EŞREF BİTLİS CD.GÜNEY APT.K-4 D-7 SAKARYA
33 HALKEN İNŞAAT VE EMLAK ŞTİ.LTD. 4444848 5428641166- 3655892 1.VATAN SOK.HALKEN APT. NO:3 DUMLUPINAR
34 HOMELAND PROPERTIES ŞİRKETİ LTD. 3664250 5488631307- 3664251 39.TÜMEN CAD.ESKİ AÇIK PAZAR KARŞ AŞAĞI MARAŞ MAĞUSA
35 HÜRAY İNŞAAT VE EMLAK ŞİRKETİ LİMİTED   5338481063   FADIL RIZA SOK NO:10
36 HÜSEYİN UMAY ESTATE &CONSTRUCTION ŞİRKETİ LİMİTED 5488408480- 3655965 ŞEVKAT HEPŞEN SOKAK DERİN 2 APT.
37 HÜSREV KARAALİ CONSTRUCTION LTD. 3662633 5338516541- 3662633 15 AĞUSTOS BULVARI METE APT. A BLOK KAT:3
38 İLKAY GENÇ CONSTRUCTION LİMİTED 3669097 5338261653- 3667766 İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:19
39 İLKTUĞ CONSTRUCTION LİMİTED       REFLEXTEAM APT. A BLOK KAT 3 D/6 İSMET İNÖNÜ BULVARI MAĞUSA
40 İLSU CONSTRUCTION LTD. 3651450 54888620007 3651450 4 NOYANLAR APT.NO:7
41 İNKA İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 365 33 37 5428580033 365 33 38 EŞREF BİTLİS CAD.LEVENT ÖĞR. SİTESİ DÜKKAN NO:3
42 JAKARANDA CONSTRUCTION LTD. 3652908 5338769547- 3652904 İSMET İNÖNÜ BUL. KANSOY DÖVEÇ İŞ MERKEZİ NO.1
43 KARAKAŞLI CONSTRUCTION LTD. 3661860 5338400103- 3661858 İSMET İNÖNÜ BUL. ALKAN APT. K-2 D-2
44 KAVAZ CONSTRUCTION LTD.   5338671898-   ŞHT. İBRAHİM HASAN SK. K.SANAYİ B STYLEWOOD BİNASI
45 KEMAL BAHÇECİ 3766035 5338660385   SERDARLI NO:3
46 KIZIL İNŞAAT LTD. 5338633489    KUMSAL SOK. NO:6 İNÖNÜ
47 KÖMÜRCÜGİL CONSTRUCTION LİMİTED   5428510624-   YENİBOĞAZİÇİ KARAKOL KARŞISI
48 KURTSAN İNŞAAT AHŞAP VE METAL SANAYİİ LTD. 366 36 61 5428741234- 366 54 61 5. SOKAK NO:1 KAT:2 BÜYÜK SANAYİ
49 LAHZA CONSTRUCTİON LTD. 3662716 5428602373 3665091 İSMET İNÖNÜ BULVARI ALKAN APT. 10 KAT 2 DAİRE 4
50 LEVENT BAYRAKÇI CONSTRUCTION LTD. 3842443 5428500791   ALANİÇİ
51 LONGSON(EU)ENTERPRISES LİMİTED 3651111 5428559588- 3652825 D.A.Ü. KAMPÜSÜ YURTLAR BÖLÜMÜ LONGSON ENETR.
52 M.M.K. CONSTRUCTION LİMİTED   5338628227-   KARPAZ YOLU,SALAMİS OTEL KARŞISI YUNUS EMRE SOK. Y.BOĞAZİÇİ
53 MAHMUT BETONCU MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK LİMİTED 5428520384   İSMET İNÖNÜ BULVARI CITY LIFE APT NO:1 DAİRE:20
54 METHÜR CONSTRUCTION TRADING LİMİTED 3667156 5428513953- 3667156 POLATPAŞA BUL.EVKAF APT.KAT-2 D-9
55 MOR MÜTEAHHİTLİK LTD. 3664955 5338612327 3654338 LİMAN YOLU ESKİ ETİ TESİSLERİ YANI KANDİL SOK.
56 MY WAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LTD. 3665485 5338693836- 3665969 MUSTAFA KEMAL BUL.  REFLEX PLAZA A.BLOK K-2 D-4
57 NORTHERNLAND CONSTRUCTION LTD. 3653444 5338628522- 3653443 MUSTAFA KEMAL BUL. ALİ EDİP APT. NO:1
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Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep Fax. NO. adres
58 ONLAR İNŞAAT VE EMLAK ŞİRKETİ LTD. 3653786 5488344029- 3653788 HASAN BARBAÇOLLİ YOLU ONLAR APT.  K-1D-1 SAKARYA
59 ORAN CONSTRUCTION LİMİTED 5338642062 5338642068- 3652259 GENÇLİK SOK. NO:12 EUROPEAN HOTEL KARŞISI
60 OSMAN TUĞCE CONSTRUCTION LTD. 3788194 5428530826- 3789761 NARLI SOK.NO:8 YENİBOĞAZİÇİ
61 OUTDOOR COMPANY LTD. 3892222 5338665175- 3892215 YALI MAH.NO:35 TATLISU
62 OYO TRADING LİMİTED 3664487 5338652003- 3664486 KÜÇÜK SANAYİ BÖL. AYKUT YUSUF OGULLARI SOK.
63 ÖMER SUAY 3653235 5488611793 3653236 SUAY 2 APT. KAT:1 NO:1 SALAMİS YOLU
64 PAMFİLYA CONSTRUCTION LİMİTED   5428562810-   İSMET İNÖNÜ BULVARI SUAY 2 APT. K-1 D/4 ZABİTLER PETR.KARŞISI
65 PDM&C CONSTRUCTION LTD. 3665520 5428526040 3665519 KOZAN SK. AKSUN APT. NO.2
66 PERÇİNER MÜTEAHHİTLİK LTD. 3788339 5428513139- 3788439 İSTİKLAL CADDESİ SELVİ SOKAK NO:6 MORMENEKŞE
67 REFLEXTEAM CO. LİMİTED 3664644 5338701360- 3668998 TERMİNAL KARŞISI REFLEX TEAM PLAZA 1A BLOK NO:9
68 SALLAKOĞULLARI (SANAYİ VE TİCARET) LİMİTED.   5338253635- 3664208 PK 66 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
69 SARYAP İNŞAAT LTD. 4440425 5488224909 - OKULLAR YOLU NO:15 NERGİSLİ G/MSA
70 SEHAN İNŞAAT LİMİTED 3654756 5428844379 3654756 İSMET İNÖNÜ BLV. DALİ APT. K-2
71 SUNALP ÖĞÜNÇER   5428539008   SÜTLÜCE
72 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. 3651982 5338602404- 3653997 TANER YOLCU ORG. SAN BÖL.135
73 TANYEL CONSTRUCTION AND ESTATE  LİMİTED 3661470 5338658565 3668970 38/101A, İLKER KARTER CAD.
74 TOSUNOĞLU DEVELOPMENT LİMİTED 2253907 5428751122- 2253906 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
75 TOTO İNŞAAT LTD. 3977386 5338404942 3978517 AKİF ATAKEŞ SOKAK NO:1 B VADİLİ
76 TRUST CONSTRUCTION LTD.  3655325 5338385000- 3655327 İSMET İNÖNÜ BULVARI  UNİVERSAL BANK ÜZERİ KAT 1 NO 2
77 TURGUT ERYILDIZ 3712399 5488239909   BOĞAZTEPE
78 UÇANOK EMLAK VE İNŞAAT  ŞTİ. LİMİTED 3653883 5338613472- 3653884 Organize Büyük Sanayi Bölgesi
79 UZUN İNŞAAT ŞİRKETİ  LTD. 3651541 5488682223- 3651542 191 İSMET İNÖNÜ BLV. SALAMİS YOLU
80 VİMERA TİCARET  İŞLETMELERİ  LİMİTED 3788682 5428885055- 3788565 İSTİKLAL CAD. NO:44 YENİBOĞAZİÇİ
81 WESTERN CONSTRUCTION LTD. 3655970 5428539595 3653707 NO:77 MUSTAFA KEMAL BULVARI
82 YAPI-AŞ.İNŞAAT LTD.   5428513062 364 88 89 MAXMILE POWER GO KARTİNG ERSOY BİRKAN CAD.TUZLA GAZİMAĞUSA
83 YÜKSELİR İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ LTD. 3778113 5338657719  İSTİKLAL CAD. NO:41 İNÖNÜ

GirNe
Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep Fax. NO. adres
1 A & D CONSTRUCTION LİMİTED 6505040 5338617700- FAKS YOK DURSUN ÖZSARAÇ SOKAK NO:19
2 ABHAZ İNŞAAT LTD. 8224330-33 5338605525- 8224335 NACİ TALAT CD. DİZAYN 74 YANI NO.3 K.OĞLANOĞLU
3 ADİL CONSTRUCTION LİMİTED 8160518 5428513214 8153212 69 NAMIK KEMAL CD.
4 ADNAN ŞENER ÖZSOYKAL OFİS YOK 5488800111 FAKS YOK NO:5 ÖZCEM İŞ MERKEZİ, HZ. ÖMER CADDESİ, ÇATALKÖY
5 AFİK CONSTRUCTION LTD. 2272341 5338673973- 2284770 METE ADANIR CADDESİ NO 11B
6 AHMET AGAH 8244374     PK 294 , ÇATALKÖY No:12
7 AKANSU KARDEŞLER LTD. 2253121/5428510992  5338514041-2255020 ANKARA CADDESİ 41/A ALSANCAK
8 AKEVLER CONSTRUCTION LİMİTED   5428886771-   ORHAN BARUT SOKAK NO:26 GİRNE
9 AKSÜT İNŞ. ŞTİ. LTD.   5338610495   UĞUR MUMCU CD. DÜKKAN 4 KARAKUM
10 AKTOR PROJE İNŞAAT SANAYİ VE TİC. ŞTİ. LTD. 2290950 5428510659   ZİYA RIZKI CAD. NO: 95 GİRNE
11 ALASKA ESTATE CONS. LTD. 8223713 5338664775- 8223110 FİKRİ TERKAN PLAZA BLOK NO:1 KARAOĞLANOĞLU GİRNE
12 ALİ ÇAĞLAYAN CONSTRUCTION LTD. 8212501 5428519436 FAKS YOK 20 TEMMUZ CAD. 54/4 ALSANCAK
13 ALTINÖR İNŞ. ŞTİ. LTD. 6503000 (dh 7070) 5338620467-8154005 ZİYA RIZKI CAD. NO 16
14 ANADOLU İNŞAAT TURİZM LİMİTED 8158846-47 5338685985 8159405 MÜCAHİTLER CD. AYIŞIĞI EVLERİ A/2
15 AR - OK CONSTRUCTION LİMİTED 8156557 5338552626- 8156558 SEMİH SANCAR CAD. HÜSEYİN KARANTİNACI İŞ MERKEZİ  KAT:2
16 ARDEM DEVELOPMENT LİMİTED 5338707030 5338707030-   ŞHT. ÖZDEMİR APT. 20/3 NACİ TALAT CADDESİ
17 ARGETA CONSTRUCTION & DEV.CO. LTD. 8150573 5338629988-   KURTULUŞ MEVKİ BEYLERBEYİ KAVŞAĞI EMEK APT DÜK. 6
18 RMACON DESIGN LTD. 8158924 5338340506- 8156897 25 BELLAPAİS IŞIKLARI
19 ARPALIKLI ALTYAPI VE İNŞAAT İŞLERİ LTD. 2346796 5338684403- 2346797 BOĞAZ TAŞKIRMA TESİSLERİ BOĞAZKÖY 
20 ARTSAN DEVELOPMENT LTD.   5338707030-   Naci Talat Cad.Şehit Özdemir Apt. 20/3
21 AS-DA DİZAYN VE DEKORASYON ŞİRKETİ LİMİTED 8155522 5338613387- 8155521 ECEVİT CAD. NO:76
22 ASPIRE TRADING LTD. 8223984-988 5338569728- 8223988 ÖZER PLAZA DÜK..No:5 KARAOĞLANOĞLU
23 ASPOOL LİMİTED 2252904-8154007  2252835 ATATÜRK CD. NO 5
24 AŞAN NAKLİYAT KAMYON VE DOZER ŞİRKETİ LİMİTED 8222177 5338707740-8222184 KARAOĞLANOĞLU SANAYİ BÖLGESİ
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FİRMA ADI OFİS TEL.NO. TEL.NO.CEP FAX. NO. ADRES
25 ATASER İNŞ. NAKLİYAT LTD. 8213328-29 5338542387- 8213329 ALSANCAK KARAOĞLANOĞLU CD. ATASER - 2 NO:1
26 AXTRA İNŞ. VE YAPI MALZEMELERİ ŞTİ. LTD. 4444454   FAKS YOK ŞHT. MEHMET MUSTAFA SOK. ÖZYALÇIN CENTRIUM C BLOK171/1
27 AZPER CONS. LTD. 8160739 5338653012- 8160738 JASMINE COURT GİRİŞİ ESER 2 APT NO:1
28 BEKİR PAŞAOĞLU CONSTRUCTION LTD. 8223975-76 5428530060 8224304 KARAOĞLANOĞLU CAD.PAŞAOĞLU İŞ MER Abaras Construction
29 BESTLINE CONSTRUCTION LTD. 8160371 5338692163- 8160371 ZEYTİNLİK SOSYAL KONUTLARI 
30 BEYZA İNŞAAT TURİZM VE SANAYİ ŞTİ. LTD.   5338649775 8211413 BARIŞ SON NO .8 ALSANCAK
31 BİÇENTÜRK CONSTRUCTION LTD. 8150620 5428536466 8156869 ATATÜRK MEYDANI DÜK. 1 OZANKÖY
32 BLUE CRYSTAL CONS AND ENGINEERING LTD. 8159484 5338618942 8159484 KURTULUŞ CAD.19/A
33 BLUE SKY CONSTRUCTION LİMİTED 6500455 5338629464- 6500456 ECEVİT CAD.NO:5
34 BORAT CONSTRUCTION CO. LTD.   5338582211 8212747 -  KARAOĞLANOĞLU CAD.ATASER İŞ MERKE
35 BORAY DEVELOPMENTS LİMİTED 8222919-720 5428519933- 2280249- 5 TERKAN PLAZA KARAOĞLANOĞLU CAD.
36 BORMAT PROPERTY MANAGEMENT CO. LTD. 8223505 5338602831- 8223551 KARAOĞLANOĞLU CAD.BORMAT İŞ MERKEZİ
37 CAASKA TURİZM LTD.   5338506121-   DENİZ SOKAK NO:37 ÇATALKÖY- GİRNE
38 CANER CONSTRUCTION LİMİTED 8161135-36 5428726401- 8161137 BEYLERBEYİ YOLU ELMALI SK. NO1 BEYLERBEYİ
39 CANİLKAN İNŞAAT LTD. 8157466 5428567089- 8157465 POLATLI SOK. ALDEM APT. NO: 2
40 CARRINGTON TRADING LTD.   5338697310- 8150655 6 NERGİS SOK KAROĞLANOĞLU
41 CENNETOĞLU & SONS TRADING LTD. 0533 862 33 00 5338876888 FAKS YOK 67 KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:2 YEŞİLTEPE
42 CYPRUS PLANT LTD. 8223160-8223135 5338400201-8223748- ÖZ - EN PLAZA OFİS NO:1-2 KARAOĞLANOĞLU
43 CYPRUS POOLS LTD. 8151545 , 8161139 5338610008-8151546 METE ADANIR CAD.CYPRUS POOLS APT.NO:28/A
44 CYSKY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LTD. 8151569 5488770047 8160963 HZ. ÖMER CADDESİ 4915 KARAKUM
45 ÇAĞYAP İNŞAAT ŞTİ. LTD. OFİS YOK 5338613847- FAKS YOK ŞHT. SONAY ÖZDAYI SOKAK ÇAĞ İŞ MERKEZİ A9 BOĞAZKÖY
46 DAPSAN  YAPI CONSTRUCTION LTD. 8150475 5338632303 8150476 METE ADANIR CAD. ÇAKARTO BUİNES CENTER NO:2 DAİRE :4 GİRNE
47 DAVRANDI İNŞAAT ŞTİ. LTD. 8160613 5338667971 8160614 BEYLERBEYİ OZANKÖY KAVŞAĞI FUTBOL SAHASI YANI
48 DERİNOK İNŞAAT LTD.   542 8512698   11.ŞHT.MÜNÜR SOK. ALSANCAK
49 DISTINCTIVE PROPERTIES LTD. 8154046 5338672112- 8154046 7 KARŞIYAKA SK. KYRENIA COURT 5 APT. D2
50 DÖNÜM CONSTRUCTION LTD.   5428581882- FAKS YOK SANCAR SOK.NO:23B
51 ELVİN İNŞAAT LTD. 8222229 5338603674 8222229 29 EKİM SK.NO:8 KARAOĞLANOĞLU
52 EMİNAĞA CONSTRUCTION LİMİTED 8222301 5338655578- FAKS YOK ÜNİVERSİTE YOLU NO:7 KARAOĞLANOĞLU
53 EMTAN İNŞAAT ŞTİ. LTD. 8154743 - 8153745 5428510691- 8156474 METE ADANIR CAD.EMTAN 2 D-3
54 ERCAN İYİGÜN 8245323 5428523987 FAKS YOK ARAPKÖY
55 ERDEMEL İNŞAAT ŞTİ.LTD.   5338512171   ZEYTİNLİ SOK. NUREL 14 APT. DAİRE
56 ERSOY & SONS.CONSTRUCTION LTD. 8159870 5338710100 8156813 HAZRETİ ÖMER CAD. KUZEY PLAZA OZANKÖY
57 ESENTEPE TRADING LTD. 8457373 5338685227   İSKENDERUN CAD.NO:28 GİRNE
58 EUROCON CONSTRUCTION LİMİTED 8223480-8223481 5338345466-8223475 KARAOĞLANOĞLU CAD.120 E KARAOĞLANOĞLU -GİRNE
59 EUROPE D & T LTD.   5428512430   İNCESU DR.FZIL KÜÇÜK CAD.NO:9
60 FAYART CONS.LTD. 8154513 5428510987 8152525 NACİ TALAT CAD.GÖVSA APT.NO:1
61 FEO İNŞAAT LTD. 0533 864 26 98 5488516366- FAKS YOK ŞHT. FEVAİT ALİ SOKAK NO:7
62 FİKRİ ÖZALTIN TRADING LTD. 0533 866 71 70 5338667170 822 34 56 KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:100/A ÖZALTIN DÜKKANLARI NO:2
63 FİKRİ TERKAN İNŞAAT ŞTİ. LTD. 8223490-91 5338612605- 8223492 TERKAN PLAZA A BLOK NO:6 KARAOĞLANOĞLU
64 FİNİST CONSTRUCTION LTD. 8150836- 5338625042- 2276037 ARAPKÖY YOBAN PROPERTY BLOK K 3 DAİRE 1
65 FULLMARKS ENTERPRISES LTD. 8157198 5338343940- 8157198 YENİ LİMAN YOLU MERSİN CD. UYSAL TÜRKMEN APT. KARŞISI
66 GREEN PINES CONSTRUCTION LİMİTED OFİS YOK 5338769730 FAKS YOK ESENTEPE
67 GREENPOINT CONSTRUCTION LTD. 8158022   FAKS YOK BEDREDDİN DEMİREL CAD.ŞEMSİ KAZIM İŞ YERİ D.3
68 GROUND FORCE DESIGN & BUILD LTD. 8212792 5338653252- 8212792 YAĞMUR SOK. NO 43 KARŞIYAKA
69 GÜLBAĞ İNŞAAT LTD. 0548 863 39  5338610488-   KARAOĞLANOĞLU CAD.NO:4 SEL APT. D. NO:2 KARAOĞLANOĞLU GİRNE
70 GÜLER & GÜLER İNŞAAT ŞTİ.LTD. 8152759-8154368 5338810448-8155265 SALİH KANAT SOKAK ÖZLEM APT.D.1
71 GÜLKENT İNŞAAT ŞTİ. LTD. 5338691220   FAKS YOK ÇANAKKALE CADDESİ ÇİÇEKLİ BAYIR NO:22 ÇATALKÖY
72 HALİDE KARAAZİZ İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 8160613 5338624198 8160613 BEYLERBEYİ OZANKÖY KAVŞAĞ  FUTBOL SAHASI YANI
73 HARÇ İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 8157970 5428595771 8157970 İSKENDURUN CAD ALTINÖR 2 APT NO. 41 C
74 HASADA İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 8222229 5428551129 8222229 29 EKİM SOKAK NO: 10 KARAOĞLANOĞL
75 HASAN BEDEL INVESTMENT AND CONSTRUCTION LTD. 0542 881 35 00 5428813500-815 87 59 ZAFER CAD. BEDEL PLAZA NO:1
76 HASAN İSAK CONSTRUCTION AND TOURISM CO.LTD. 8157889 5428517824- 8156094 38 BÜLENT ECEVİT SOK. OZANKÖY
77 HASAN ŞAH TRADING LİMİTED 8245306-8245608 5338641407-2236665 HZ. ÖMER CADDESİ MÜLK PLAZA NO:4 OZANKÖY
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Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep Fax. NO. adres
78 HEDRON İNŞAAT ŞTİ. LTD. 8154868 5338347474- 8154869 MUSTAFA ÇAĞATAY CADDESİ NO:1
79 HIGH HILLS DEVELOPMENTS LTD.   5428563601- mail atılsın NARLI SK.LİFE APT.D BLOK D-1 DOĞAN KÖY
80 HUNÇ IRON CONSTRUCTION TURZ. VE TİC. SAN. LTD. 8158095 5338665401-8158053 DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI CANDEMİR APT. K.1 D.4
81 IDOL CONSTRUCTION DEVELOPMENT LİMİTED 8154143-8155236 5338689175-8155338 BEDREDDİN DEMİREL CAD.BEKİROĞLU DÜKKANLARI
82 İLKAV CONSTRUCTION LİMİTED 8161135 - 36 5338315089- 8213296 BEYLERBEYİ YOLU ÜZERİ ELMALı sok. NO:2  OZANKÖY
83 IMPERIAL REAL ESTATE & CONSTRUCTION LİMİTED 8157520 5428533781-Faks Yok 26 C KARAOĞLANOĞLU
84 INTERAGE CONSTRUCTION & RECONSTRUCTION LTD. 8152941 5338662400-8152943 SEMİH SANCAR CAD NUREL 5 APT DAİRE 4
85 İSMAİL BEYDOLA&SONS LİMİTED 8150922-21 5338615400 8223099 KARAOĞLANOĞLU SANAYİ BÖLGESİ
86 KALİ CONSTRUCTION LİMİTED 8150225-6- 5338685714- 53386004 HZ. ÖMER CAD. 60/7 OZANKÖY
87 KARALINE TRADING LTD. 8160103 5338416678- 8161115 SEMİH SANCAR CAD MERDİYE İŞ MERKEZİ NO 1
88 KARAPASHA  & SON LİMİTED 8157434 5428511323 FAX YOK UĞUR MUMCU CAD. KARAKUM
89 KAVANLAR YAPI LİMİTED 8161135-36 5338315089- 8153541 BEYLERBEYİ YOLU ÜZERİ ELMALI SOK. KAVANLAR PLAZA NO:1 OZANKÖY
90 KAYNARCA İŞLETMELERİ LTD. 5338700938 5338540902- 8212761 SAKARYA SOKAK ALSANCAK
91 KAYYIM TİCARET ŞTİ. LTD. 8154056 5338617799- 8158363 ZİYA RIZKI CAD.E/12
92 KESİM CONSTRUCTION LTD. 8150560 5428515140 8150559 TÜRKMEN SOKAK AFRODİT APT. NO:23/E
93 KIBRIS İNŞAAT ŞİRKETİ LTD. 6505075-76-77-78 5338411076-6505079 YARADANAKUL SOK. NO:7
94 KIRGIN TRADING LIMITED 8152519 5428542583 8153957 6. KURTULUŞ CAD.
95 KONKUR  İNŞAAT ŞTİ.LTD. 8152829 5338603873   ŞHT.ALİ AKAY SOK NO 9 ALSANCAK
96 KULAKSIZ CONSTRUCTION LTD. 8150358 5338688460- 8150357 UĞUR MUMCU CAD. EREN İŞ MERKEZİ
97 KUMYALI ESTATE & CONSTRUCTION LİMİTED 816 02 55 5338638338 816 02 54 ECEVİT CAD. NO:59
98 KURİŞ İNŞAAT İŞLETMELERİ ŞTİ. LTD. 8153931 5428512093   20 TEMMUZ CAD KURİŞ APT. NO:7 NO:4 KARAKUM
99 KUŞÇU KARDEŞLER CONSTRUCTION LTD. 3301112_15 kadar 5488552425-3301116 KIB ET YANI ÇATALKÖY
100 KYRENIA MARITIME LİMİTED   5338617645   ZEYTİNLİK YOLU LEVENT SİTESİ B12/OFİS 2
101 KYRENİA POOLS LTD. 8153067 5428517557 8152979 MUSTAFA ÇAĞATAY CAD. ZEHRA NEVZAT APT NO:3
102 LANDROCK CONSTRUCTION LTD. 8160306/07/8150473 5338635309-8159936 METE ADANIR CD. NO15/D
103 LARA CONSTRUCTION LİMİTED 8222084-88-2674 5428503954-8222091 KARAOĞLANOĞLU SANAYİ BÖLGESİ
104 LEGO CONSTRUCTION LTD.   5338348484- 8154869 M.ÇAĞATAY CAD. AKÇİÇEK HASTANESİ KARŞISI NO:54
105 MEHMET & MEHMET PERÇİNKARDEŞLER 8154570 5338404447- 8156468 SEMİHSANCAR CAD. PERÇİNKARDEŞLER İŞ MERKEZİ NO:4
106 MENDİRES TRADING LİMİTED 822 20 36 5338750145 8222037 KARAOĞLANOĞLU CAD. ÖZEN PLAZA NO:3 KARAOĞLANOĞLU
107 MISRA HAFRİYAT NAKLİYAT ŞTİ. LTD. 8155611 5338250081- 8155612 ŞHT. CELAL BEKİROĞLU SK. NOKTA APT. NO:11/2
108 MUAMMER SIRDAŞ   5428821001   NO:1 ANAFARTALAR CAD. ÇATALKÖY
109 MUSTAFA YAPICIOĞLU VE OĞLU LTD. 8156670 5338616744 8151442 KARŞIYAKA SOKAK 1A
110 NEW EURO CONSTRUCTION LİMİTED 8151152-8153674 5338682440-8153674 56 MUSTAFA ÇAĞATAY CAD.
111 NEWCASTLE CONSTRUCTION LTD. 5338650929 5338629849- 8212611 SHT. İSMAİL BEYOĞLU CAD. NO:27 LAPTA
112 NİYAZİ AVCISOY 8156108 5428528528   OZANKÖY
113 NİYAZİ BEDEL CONSTRUCTION LTD. 8153398 5338400191- 8158759 ZAFER CAD OZANKÖY BEDEL PALZA NO 1
114 NORTH CYPRUS ANDELİP ESTATE AGENT LTD. 8224455 5338696745- 8224456 KARAOĞLANOĞLU ÖZEN PLAZA OFİS 6
115 NORTH CYPRUS PROPERTIES & CONSTRUCTION LİMİTED   5338611080- SENAR SOK DEMİRAĞA İŞ MERKEZİ NO:1-2
116 NORTH SHORES DEVELOPMENT LTD. 8154388-8154265 5338340974-8151841 ZİYA RIZKI CAD.262 DER-MER APT. NO:1
117 NORTHPOWER PROPERTY LTD. 815 83 17 5338641210- FAKS YOK SEDAT SİMAVİ CADDESİ 32/1 PALMİYE SİTESİ
118 NURETTİN EROĞLU CONSTRUCTION & TRADING LTD. OFİS YOK 5338828153-FAKS YOK Yağmur sok.sanayi sitesi no:5 karaoğlanoğlu
119 OĞULVEREN İNŞAAT LTD. 2235784 5338703316   DOĞANKÖY SAPAĞI KURTULUŞ CAD. FANCITY İŞ MERK.KAT 2 NO 1
120 ONURALP PROJE GELİŞTİRME VE YÖN. ŞTİ. LTD. 8157690 5338865452 8154613 SALİH MİROĞLU CAD. MUSLAK SOK. KAVŞAĞI MAJESTİC 1 APT.NO1-2
121 ORHUN SARAÇOĞLU İNŞAAT ŞİRKETİ  LTD. 0533 834 02 50 5338614534   ZAFER SOK. BİRSU 6 APT. DAİRE:2
122 OZAN KAYACAN 8160505 5338619911 8158657 Bedreddin Demirel Cad. Özyalçın 156 Dükkan:3
123 ÖNCEL TİCARET LTD. 8150713 5338643443 8150714 METE ADANIR CAD. UFUK APT 12/a
124 ÖSKAN BEŞOK CONSTRUCTION LTD. 8252157 5338627140- 8252254 ÖZGÜN SK. NO: 21 KARŞIYAKA
125 ÖTENÇAY İNŞAAT ŞTİ. LTD. 2278559 5338733427-   BUFAVENTO CAD. PEKALP KONUTLARI NO:10 ÇATALKÖY
126 ÖZİNANÇ İNŞAAT LTD. 8151918 5338617880- 8157299 ARSLAN SEÇKİN CAD.ÖZEN 2 APT.
127 ÖZKAL İNŞAAT LİMİTED 5428788838 5338470922-   SAKARYA SOK. TAÇ APT. NO:2 GİRNE
128 ÖZYALÇIN CONSTRUCTION LTD. 8151850- 5488811111  5338686502-8151851 ŞHT. EMİN ALPKAYA SOK. ÖZYALÇIN APT. NO:89 D.9
129 PRAXIS DESIGN LTD. 815 41 09 5428813210 FAX YOK KARAOĞLANOĞLU CAD. ÖZEN PLAZA NO:4, KARAOĞLANOĞLU
130 PRIMESPOT ESTATE & CONSTRUCTION LTD. 5488588888- 5488688888 FAKS YOK HZ. ÖMER CAD.NO:16 TAŞGEN KARAAZİZ PLAZA D5 OZANKÖY
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31 PROBUILDER YATIRIM TİCARET LTD.   5488889990   ALTIN SOKAK NO: 8 ESENTEPE GİRNE
132 RECAİOĞLU LİMİTED 8151645-8154071 5338617769-8152966 METE ADANIR CD. EMEK  APT.
133 REDİF NUREL CONSTRUCTION LTD. 8151988 5338687842- 8150369 SEMİH SACAR CAD. NUREL 5 APT. DÜK. 2
134 REPSAM CONSTRUCTION LTD. 8151917 5428554013- FAXS YOK ATATÜRK CAD. NO:28 OSMAN BAYRAMOĞLU İŞ MERKEZİ KAT1 OFİS1
135 RISE DESIGN AND CONSTRUCTION LİMİTED 8223891-92-93 5428582614- 8223890 KARAOĞLANOĞLU CAD.NO.217 KARAOĞLANOĞLU
136 ROCKFORD DEVELOPMENT LTD. 8160834-35-36   8161122 ZİYA RIZKI CD. DER-MER APT. KAT 2, D.2
137 ROK HILUX CONSTRUCTION LTD. 8222251 5338654585   ADNAN DAMAR SOK. NO:13 KARAOĞLANOĞLU
138 SADIK TÜCCAROĞLU İNŞAAT TİCARET LTD. 8155287 5428511101- 8151505 OZANKÖY P.K 73
139 SALİH CAN CONSTRUCTION LTD. 8150868 5428515975- 8150951 OZANKÖY
140 SANTA FE TİCARET  LİMİTED 8157063 5338320007- 8150344 BEDRETTİN DEMİREL CAD NO.15 KAT 2
141 SAT CO. LTD.   5338605755- 8236016 C-22 ÇİÇEKLİ BAYIR MAHALLESİ BEYLERBEYİ
142 SAVOY CO. LTD. 8155422 5428526690- 8156356 ŞHT. FEHMİ ERCAN SOK NO.5
143 SEKİZ CONSTRUCTION CO. LTD. 815 24 88 5338320007- 815 24 89 DR. SALİH MİROĞLU CAD. NO:45/D2
144 SELTAN CONSTRUCTION ŞTİ. LTD. 8161169 5338478576- 8161169- DR.FAZIL KÜÇÜK BLVCANDEMİR 5 APT. K-1 D.7
145 SERBİL İNŞAAT LİMİTED 5338561171 5338561171 faks yok MEHMET RIZA MOHAÇ SOK. NO:8
146 SER-SOY CONSTRUCTION  LTD. 5338512295     ÇİMEN APT.3 D- 8 METE ADANIR CAD
147 SEVİLLA VİLLA LİMİTED 8160577 5338640899- 8160591 MUSTAFA ÇAĞATAY CD.NO.72 çatalköy
148 SİER YAPI LTD. 0533 840 23 66 5338402366 FAX YOK DR. FAZIL KÜÇÜK CAD. NO:68 OZANKÖY
149 SİLYON İNŞAAT LİMİTED 8223976 5338476740- 8224304 PAŞAOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7 KARAOĞLANOĞLU
150 SONAY AKGÜNEY CONSTRUCTION LTD.   5338680030-   ÖZGÜR SOKAK NO:32 ALSANCAK
151 SONERSEN CONSTRUCTION  LTD. 8157640 5338682575- 8157648 ŞHT.DURSUN ÖZSARAÇ SOK. NO:8 SONERSEN APT. 1 DAİRE 1 GİRNE
152 SOYER ARSEVEN İNŞAAT ŞTİ. LTD.   5428832009-   ŞHT. MEHMET MUSTAFA SOKAK ÖZYALÇIN APT.NO 172-D 18
153 STEELCON HOMES LİMİTED 8153162 5338626378 FAKS YOK NACİ TALAT CADDESİ NO:38/17
154 SYDNEY CONSTRUCTION  LİMİTED 8157928 5338620863- 8157922 UĞUR MUMCU CAD EREN İŞ MER NO.6 KARAKUM
155 TARANCI İNŞAAT LTD. 0533 854 23 87 5338542387 Faks yok ATASER İŞ MERKEZİ 1 DÜKKAN NO:2 ALSANCAK
156 TAŞKINLAR CONSTRUCTION LİMİTED 8154666 5338690211- 8158666 UĞUR MUMCU BULV.MET FORM PLAZA NO 4 KARAKUM GİRNE
157 TEKUT CONSTRUCTION LTD.   5338891709 FAKS YOK ESENTEPE GİRNE ATATÜRK CAD. NO:4
158 TENAŞ LTD. 8223911 5338513995 8223912 K.OĞLANOĞLU CAD 102 B
159 TEZTAŞ İNŞAAT LTD.   5338324300   ŞHT. TONGUÇ SOKAK ÇIKMAZ NO:4 ALSANCAK
160 THREEM CONSTRUCTION ŞTİ.LTD. 8160548 5338606878   BEDRETTİN DEMİREL CAD SONYA APT DA 1 KAT 2
161 TİERRA CONSRUCTION  LTD. 8160077 5428823377 8160078 TIERRA APT. 2DR. FAZIL KÜÇÜK BLV. Y.L. YOLU
162 TUNALI İNŞAAT ŞTİ. LTD. 8160672 5338634903-- 8160671 KURTULUŞ CD. 19
163 TÜNAY ÇELEBİ & CO. CONSTRUCTION LTD. 8154513 5428517145- 8151529 ZEYTİNLİK YOLU NO 1 KAT 2
164 ÜÇÜNCÜBOYUT CONSTRUCTION  LTD.   5338760854   ATATÜRK CD. NO.9/6
165 VEDAT HACIABİTOĞLU CONSTRUCTION LTD.   5338404191   BEŞPARMAKLAR CAD.NO:76 ÇATALKÖY
166 VELİSOY ENTERPRİESES LTD. 8211851 5338655557- 8211845 KOCATEPE SK. NO.2 ALSANCAK
167 VESTA CONSTRUCTİON LTD. 8152298 5338692026- 8156584 ZAFER CAD.KORAY İŞ MERKEZİ NO:4/C OZANKÖY - GİRNE
168 VIC CONSTRUCTION LTD.     8218163 K.OĞLANOĞLU CD. ALSANCAK
169 VİRGO CONSTRUCTION LTD. 815 54 07 5338400271 815 54 06 YENİ TERMİNAL BİNASI BELEDİYE DÜK. NO: 18 B
170 YA-HO PROPERTIES LTD. 8158326-27 5338680439- 8155968 HİKMET AĞA SK. GENÇ APT.
171 YALKIN EMLAK LİMİTED 8152205-8150843 5428517636-8150842 ZİYA RIZKI CD. NO.27
172 YAMACI İNŞAAT LİMİTED 8155861 5428524007- 2253520 BÜYÜK BİLGİ ÜNAL PAŞA SOK. NO : 12
173 YAPISAL ÇÖZÜM HİZMETLERİ 8224115 533 8683084   KARAOĞLANOĞLU CAD. ZEHRA NEVZAT PLAZA NO:1
174 YENAL ENTERPRIESES LTD. 8150599 5338692618 8150625 KELEŞOĞLU SİTESİ  ERGENE SOK NO,6  ADATUR YANI
175 YETKİLİ İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 8157148-8156201 5338612307-8158822 YETKİLİ  1 APT. NO.1 EMİN ALPKAYA SOK,İSKENDURUN CAD
176 YILDIRIM YAPI MARKET LTD. 8158928 5338687024- 8153572(hi KARAKUM
177 YUSUF ELGÜN 8245413 5338661205- 8245413 LEVENT APT. NO.4-1 ÇATALKÖY
178 ZİRKON CONSTRUCTION LTD. 8155021-8155028 5428510232-8155021- METE ADANIR CD. SEVDALI SOK. BLUE BAY B KAT 1 DAİRE 1
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GÜZelYUrT
Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep Fax. NO. adres
1 ALAS CONSTRUCTION LTD. 7146353 5428686255- 7146353 KUTLU ADALI CAD. ALAS SİT. C-1
2 ALTUN & FIRAT İNŞ. LTD. 7144462 5338641555- 7144462 AYDINKÖY
3 BEYİTOĞLULARI CONSTRUCTION LTD.   5338323018   LADEN SOKAK NO7 C36 KALKANLI
4 ÇAYIR İNŞAAT ŞTİ.LTD. 7142337   7145963 M.AKİF SOK. NO 17  YEŞİLYURT
5 EĞİLMEZ CONSTRUCTION LTD. 5338238823 5338536924-  15 ATATÜRK CADDESİ
6 EMİNE EMLAK LTD. 7142984 5338449147 7142985 TURGUT ÖZAL CAD.NO:9A
7 ERKAP İNŞAAT ŞİRKETİ LİMİTED 7145901 5338340005- 7142292 TURAN KAYNAK SİTESİ NO .6
8 KANŞEM CONSTRUCTİON LİMİTED 7143810 5338613428-   ZÜBEYİR HAMİT SOKAK NO:11
9 KOVANCI TRADING LİMİTED 7141371 5428866517 7141371 12. LALE SOKAK KALKANLI
10 MERŞE TAŞIMACILIK LTD. 7146118 5428510635- 7146120 ECEVİT CADDESİ  NO:114 C
11 MUSTAFA GÜREN 7237628 5428512736- 7237628 YEŞİLYURT 61
12 ÖZKAN HÜR 7142607 5338401494   ŞHT.RAMİZ TURAN SOK. NO:27
13 ŞERMUS TİCARET LTD. 7142633 5428518434- 7146024 ZİYA GÖKALP SOK NO 19
14 ŞERSA İNŞAAT ŞTİ. LTD. 7144829 5338688375 7143031 KÜÇÜK SAN SİT. 2. SK. A5
15 WAYLAND CONSTRUCTION LİMİTED   5338716850-   SEYİTALİ KOVANCIL KALKANLI

isKele
Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep Fax. NO. adres
1 ALİ ÇOBAN 3832602 5428524020- 3832579 ÇAYIROVA
2 ALİRIZA  AROĞLU   5428539154   BÜYÜKKONUK
3 ANFORA LİMİTED 3712100   3713179 ANFORA ALIŞ VERİŞ MERKEZİ C BLOK NO.5 SINIRÜSTÜ
4 AYCEMES MÜTEAHHİTLİK 3744304 5428524664 3744341 YENİ ERENKÖY
5 CESİM KIZIL 3812133     ZİYAMET D 339
6 GENÇLER İNŞAAT 3872057 5338625378 3872057 10 B KAPLICAKÖYÜ
7 HASAN KIZILKANAT 6301258 5428519875- 3651584 MEMO SOK. NO.10 ZİYAMET
8 KARPASIA CONSTRUCTION LİMİTED 3745061 533 8345070 3745062 ERENKÖY
9 MANYERİ CONSTRUCTION LTD.   5338604703- 3744125 ÇİÇEK SK. YEŞİLKÖY
10 MAVİÇAY CONSTRUCTION LİMİTED 3744157 5338632914- 3744430 YENİERENKÖY
11 NEW VİLLAS CYPRUS LTD. 3713610 5338659668 3713610  NEW VİLLAS BAHÇALAR KÖYÜ
12 NOYANLAR CONSTRUCTION LTD. 3714000- 5428521391- 3714004  DOKTORLAR SİTESİ YANI YENİ İSKELE
13 TROYLAKE CYPRUS DEVELOPMENT LTD. 3712674 5338631040- 3667611 ŞHT.CEMİL ÇELİK SK. AVİA APT.NO 2
14 YILTAN KULLE MÜTEAHHİTLİK LTD. 3733707 5338630066- 3712616 GÖNENDERE

leFKe
Firma adı OFis Tel.NO. Tel.NO.Cep Fax. NO. adres
1 BORYAP YAPI VE TİCARET LTD. 2281211 5428521940-  ŞHT. MAHMUT GARABETÇA SOKAK NO:46/1 BAĞLIKÖY
2 EVREN ERENAY 7287485 5338629990  ATATÜRK CADDESİ.
3 HAKAN ORAN CONSTRUCTION LTD. 7278362 5338611693-   ECEVİT CAD. NO: 78 A GEMİKONAĞI
4 ULAŞ OKTAY CONSTRUCTION LİMİTED 7278845 5488880099 7287072 TAHİR EFENDİ SOKAK BELEDİYE DÜKKANLARI NO:3D - LEFKE
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