
Zaman ne kadar çabuk akýyor? Soruyor,
sorguluyorum. Sordukça, gözlemliyorum.
Bu denli hýzlý yaþanan, her yerin betonlaþ-
maya baþladýðý bu süreçte ortak bir bað
kurmaya çalýþýyorum ülkemin insanlarýyla.
Bir bakýyorum ki biz hayatý deðil hayat

bizi yönlendiriyor. Peki nasýl? Nasýlý var
mý? Lefkoþa'ya bakýn her boþ arazisinde
bir inþaat. Oraya otel yapýlacak, buraya
otopark yapýlacak. Þuraya …
Çocuklarýmýzýn gönül rahatlýðýyla

oynadýðý parklarý bile otopark yapmaya
baþladýlar. Hatta çocuklarýmýz için kurulan
kuruluþlar da otopark olma tehlikesiyle
karþý karþýya. Çünkü gün geçtikçe sayýsý
kat be kat artan arabalarýmýzý koyacak yer
bulamýyoruz. Yani, trafik sorunundan ayrý
olarak bir de otopark sorununu yaþamaya
baþlýyoruz. Daha kendisini yeni yeni hisset-
tirmeye baþlayan ama ilerde dev bir sorun
olabilecek bir problem bence. Lefkoþa'nýn
içine yapýlmasý planlanan çok katlý oteller
de bunun tetikleyicisi durumunda. Fazýl
Plümer Anaokulu'nun olduðu binayý yýkýp
yerine; oraya kondurulacak büyük otel için
otopark yapma projesi konuþuluyor þimdi
her yerde.
Lefkoþa'nýn içinde iki dev bina inþaatý.

Soruyorum "Aa bu inþaatlar da nerden
çýktý? Biraz yüksekler sanki. Yasal mý
bu kadar kat çýkýlmasý? Peki niye
kaldýrým yok? " sorularýma cevaplar
art arda geliyor. Türkiye'den iki þir-
ket tarafýndan otel yapýlacakmýþ.
Üstelik Lefkoþa Belediye

Baþkanlarýmýzýn (eski ve yeni) katkýlarýyla.
"Voyager Kýbrýs LTD" nin, Merit Otel diye
isimlendirdiði otellerden birisi, Lefkoþa
Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn
þirketi SERCEM tarafýndan inþa edilmek-
teymiþ. Bu otel inþaatý þehrin trafiðinin en
yoðun olduðu cadde üzerinde. Bina önün-
deki kaldýrým da binaya aitmiþ. O yüzden
kaldýrmýþlar! Kaldýrýmlarý kamu malý
olmasýn diye. Öteki, bildiðimiz "Severis
Eski Un Fabrikasý".
Hani yýllardýr döküm
saçým duran bir bina
var ya. Ýþte o! Eski
Lefkoþa Belediye
Baþkaný Kutlay Erk'in
g i r i þ i m i y l e
"Paramaribo Turizm
LTD" nin belediyenin
kontrolünde ve kul-
lanýmýnda olan Un
Fabrikasý'ný otele
çevirmesi.
Ada'ya gelen tur-

istler yatacak bir yer
bulsunlar. Nasýlsa otel-
lerimizin yaz- kýþ dolu-
luk oraný neredeyse
yüzde yüz ya! Peki her
þeyi anladýk iyi güzel de "acaba kaç katlý bu
binalar? Bana biraz yüksek göründüler.

Ýmar planý ne bileyim yasasý
yok mu caným bu mem-
leketin?" aslýnda iki
binanýn da yasalarla baþý
biraz dertte. Fasýl 96 ve
Lefkoþa Emirnamesine
göre arsa yapý oran-
larýnýn kullanýlan bölg-
eye uygun nitelikte
olmasý þartý var. Yani
yeni yapýlacak olan bina
diðer binalardan daha
fazla kat taþýmamalýdýr.
Bu durum diðer
binalarýn güneþ almasý-
na engel teþkil edecek
boyutta olmamalýdýr. Bu
binalar arsa/yapý
oranlarýný engelle-
mektedir. Yani
yapýnýn arsa içindeki
alaný arsanýn maksi-
mum düzeyini
aþmaktadýr. Yine
Fasýl 96'ya göre
binanýn arsa alaný,
alanýn 2.2 sini
geçmemelidir. Bu
yönüyle de oteller
gayri yasal olarak
ilerlemektedir.
Otellerle ilgili bir

sürü söylenti kulak-
tan kulaða dolaþmak-
ta; "Ýçine büyük

salonlar yapýlacakmýþ, ülkenin tanýtýmýnda
büyük katkýsý olacakmýþ". Tamam güzel de
bunlar sadece göz boyamak için bana
kalýrsa . Açýkça casinolar canlanacak
diyemiyorlar! Lefkoþa'da iki kumarhane
vardý zaten. Yapýlacak olan iki otelin casi-
nolarý da eklenince dört tane olmuþ olacak.
Ülkemizde þu an yasal olarak 20 tane
kumarhane bulunmakta. Bunlarýn sadece 6
tanesi KKTC vatandaþlarýnýn. Geriye

kalanlar Türkiye'den gelen kiþiler. Çünkü
ülkemizde kumarhanelerle ilgili bir "gazino-
lar yasasý" yok. Kumarhane açmak için
gerekli izinler binaya veriliyormuþ. Otel
sahibi istediðine kiralayabiliyor. Yani
isteyen kiþi rahatça kumarhane açabiliyor!
Son zamanlarda ülkemizde yaþanýlan olay-
lara bir bakýn. Silahlý çatýþmalar, uyuþturu-
cudan ölen gençler hepsinin birbiriyle
alakasý var.
Oteller yapýlmasýn demiyoruz. Yapýlsýn

tabii. Ama öncelikle bakýlmasý gereken; alt
yapý sorunlarýnýn halledilmesi, çevre
düzeninin tam olmasý, otopark alanýnýn
uygunluðuna bakýlmasý, yasal iþlemlere
uygun olmasý ve en önemlisi ihtiyaca göre
yapýlmasý.��

açýkca casinolar canlanacak
diyemiyorlar! Lefkoþa'da iki
kumarhane vardý zaten.
Yapýlacak olan iki otelin casino-
larý da eklenince dört tane
olmuþ olacak. Ülkemizde þu an
yasal olarak 20 tane
kumarhane bulunmakta
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kaldýrýmý
da 

kaldýrýnca
tam süper
olacak!

Literatürü Takip EttimLiteratürü Takip Ettim

Literatürü takip edenleri takip ettim
Kim olduklarý önemli deðil, 
Þair, ressam, sanatçý vesaire

vesaire
Gördüm takip edenleri
Edip de laf edenleri

Laf edip de hayatý bilmeyenleri 
Hayat, literatürle yürümez
Literatür hayatla yürür
Buna uyan literatüre girer 
Uyamayan hamama...
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