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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda 
başlattığımız 50 bin yeni sosyal konut hamlesi 636 bin 787 ön taleple vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. 67 
şehirde 140 projeyle hayata geçireceğimiz yeni konutlarımızın hak sahiplerinin belirleneceği kuralar başladı. 80 proje 
için belirlediğimiz takvim kapsamında Anadolu'nun farklı şehirlerindeki kuralara Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 
da devam edeceğiz. 

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Konya Ardıçlı, Beyşehir, Yunak ve Karapınar ilçelerindeki toplam bin 
353 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura töreninde vatandaşlarımızın sevinç ve heyecanına Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte ortak olduk. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülkede ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın" 
talimatından hareketle düşük taksitli ve uzun vadeli ödeme imkânlarının sunulduğu 50 bin konutumuzla dar gelirli 
vatandaşlarımız ve özel kontenjan ayırdığımız şehit aileleri, gaziler, emekli ve engelli bireyler de ev sahibi olabilecek. 

Yatay ve yerel mimariyi ön plana çıkaran, dayanışmayı ve komşuluğu teşvik eden mahalle kültürünü yaşatan, doğal 
afetlere dayanıklı ve sosyal donatılarla güçlendirilmiş, sürdürülebilir şehirciliğin özgün örnekleri arasında yer alan yeni 
yerleşimler kurmanın memnuniyeti içindeyiz. Bu yıl Anadolu'dan ve büyük şehirlerimizden gelen talepler doğrultusunda 
konut sahibi olamamış vatandaşlarımız için sosyal konut projelerini de hızla hayata geçireceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutun dönüşümü hedefine, kentsel dönüşümde sahadaki 
en büyük kuruluş olmamızın verdiği sorumluluk ve birikimle üzerimize düşen katkıyı sağlayacağız. Kartal ve Kâğıthane'de 
yıkılan binaların inşaatına başladık, yıl sonuna kadar konutları teslim etmeyi hedefliyoruz. Adana'nın Yüreğir ilçesinde 
Sinanpaşa Mahallesi'nde başlattığımız kentsel dönüşüm projesiyle çarpık yapılaşmanın olduğu bölgeyi cazibe merkezi 
hâline getireceğiz. 

İstanbul Büyük Çamlıca Camisi ve Ankara Kuzey Yıldızı Camisi ve Külliyesi'nin resmi açılışları Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından, dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının güçlendiği Ramazan ayında 
gerçekleştirildi. Hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 

Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı sağlık, birlik, bereket ve huzur dileklerimle kutlarım.

Ömer BULUT
Toplu Konut İdaresi Başkanı

50 BİN YENİ SOSYAL KONUTTA KURALAR BAŞLADI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60 bini 
aşkın kişi kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük 
camisi olan İstanbul Büyük Çamlıca Camisi'nin 
resmi açılışında, camilerin evrensel kardeşliğin 
vücut bulduğu mekânlar olduğunu söyledi. 

CUMHURBAŞKANI 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN:
CAMİLER BİRLİK VE 
BERABERLİĞİMİZİN 
ÇİMENTOSUDUR
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İstanbul'da yapımı tamamlanan Büyük Çam-
lıca Camisi ve Ankara'da Diyanet Bilim ve 
Kültür Merkezi ile Kuzey Yıldızı Camisi'nin 
resmi açılışlarını gerçekleştiren Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, camilerin inşa 
edildikleri şehirlere kimlik kazandırdığını, 
medeniyetin farklı özelliklerini yansıtan mi-
mari eserler olduğunu ifade etti.
 
Camilerin sadece taştan, tuğladan, beton-
dan ibaret binalar olmadığına dikkat çeken 
Erdoğan, camilerin tüm müminlerin fark-
lılıklarını bir tarafa bırakarak Hakk'ın kar-
şısında eşitlendiği ve kulluk görevini ifa et-
tiği mukaddes mekânlar olduğunu söyledi. 
Müslümanların "cem" olduğu, bütünleştiği 
mekânlar olan camilerle evrensel kardeş-
liğin vücut bulduğunu belirten Erdoğan, 
"Camiler, ebedi ve ezeli kardeşliğimizin rem-
zi, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur" 
diye konuştu.  

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu ve Osman-
lı mimarisi ile modern mimarinin özellikleri-
ni taşıyan Büyük Çamlıca Camisi'nin kendine 
has güzellikleriyle İstanbul'un sembollerin-
den biri olacağına inandığını dile getirdi. 65 
bin kapasiteli yapının engelli dostu olarak 
inşa edilen külliyesinde geleneksel el sanat-
larının icrası için 2 bin 500 metrekare alana 
sahip atölyelerin bulunduğunu belirten Er-
doğan, şu bilgileri paylaştı:

"Çamlıca Camisi, 57 bin 500 metrekarelik 
bir alana kuruludur. Toplam inşaat alanı 
350 bin metrekaredir. Burası ibadet bölü-
mü yanında konferans salonu, kütüphane, 
sanat galerisi, müze, atölyeler, otopark gibi 
birimlere sahip bir külliyedir. Camimiz altı 
minareye sahiptir. Ana kubbe çapı 34 met-
re, yüksekliği ise 72 metredir. Cami ve iç avlu 
toplam ibadethane alanı ise 18 bin metre-
kareyi buluyor."

CAMİNİN SEMBOLLERİ
Caminin mimarisinin tarihimize, medeniye-
timize ve inancımıza ait birçok sembolü ba-
rındırdığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam 
etti: "Camimizin imanın şartını temsilen al-
tı minaresi var. Bunlardan üç şerefeli dördü 
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minare Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 
metre yüksekliğinde yapılmıştır. Caminin 72 
metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da 
yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kub-
besi ise İstanbul'un plaka numarasını ifade 
ediyor. Kubbenin iç yüzeyine 16 Türk devle-
tini temsilen Allah'ın isimlerinden 16'sı Haşr 
Suresi'nin son iki ayetinden istifade edilerek 
yazılmıştır. Ana kubbenin üzerine 3 metre 
12 santimetre genişliğinde ve 7 metre 77 
santimetre yüksekliğinde, ağırlığı 4,5 tonu 
bulan bir alem yerleştirildi."

KUZEY YILDIZI CAMİSİ VE KÜLLİYESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kuzey Yıl-
dızı Camisi ve Külliyesi'nin 15 bin cemaat 
kapasitesi, misafirhanesi, bedesteni, el sa-
natları dükkânları ve 5 bin kişilik kongre ve 
kültür merkeziyle Ankara'ya yakışan bir eser 
olduğunu söyledi. Bu eserin Ankara'ya ka-
zandırılmasında emeği geçen, alın teri olan 
herkese şükranlarını sunan Erdoğan, "An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza 
ve Toplu Konut İdaremize teşekkür ediyo-
rum. Onların vizyonu, gayretleri olmasaydı 
Ankara'mız böyle muazzam bir külliyeye ka-
vuşamazdı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanesi, oto-
parkı, geleneksel hamamı, aşevi ve diğer 
özellikleriyle Diyanet Bilim ve Kültür Merke-
zi'nin de millete çok yönlü hizmet vereceğine, 
külliye yanına inşa edilecek İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi'nin bölgeye çok fark-
lı bir boyut katacağına dikkat çekti. Eserlerin, 
mimarileri, süslemeleri, hüsnü hat ve tez-
hipleriyle medeniyetin farklı özelliklerini 
yansıttığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Camilerimiz inşa edildikleri şehirlere kim-
lik, kişilik ve karakter kazandıran yapılardır. 
Medeniyetimizin sembol şehirlerinin he-
men hepsi yine sembol bir cami, medrese 
ve külliyeyle anılır. İstanbul'u Sultan Ahmet-
siz, Süleymaniyesiz, Edirne'yi Selimiyesiz, 
Bursa'yı Ulu Camisiz düşünemeyiz. Mardin 
denilince, Erzurum, Konya ve Kayseri deni-
lince aklımıza önce her biri ayrı güzellikteki 
medreseleri, camileri gelir. Ankara'yı Hacı 
Bayram Veli Cami ve Türbesi olmadan an-
latmak mümkün değildir." 

"CAMİLERİN SÜSÜ CEMAATİDİR"
Camilerin müminlerle kıymet kazandığına 
işaret eden Erdoğan, "Nasıl ki kalp insanı 
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ayakta tutan ana organsa, mabetler de ilim, 
hikmet ve fazilet merkezi olarak toplumu di-
ri tutar, canlı tutar, ayakta tutar. Camilerin 
süsü cemaatidir. Çocuklarımızın neşesiyle, 
gençlerimizin heyecanıyla, piri fanilerimi-
zin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve 
becerisiyle dolmayan bir cami, mahzun ve 
öksüz kalmış demektir." 

"DURMAK, DİNLENMEK YOK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisince düzenlenen Türkiye İnovas-
yon Haftası ve İnovalig Ödül Töreni'nde, 
Türk milletinin girişimciliğe, yenilikçiliğe ve 
üretkenliğe açık bir millet olduğuna dikkat 
çekti. Erdoğan, IDEF'19 Savunma Sanayi 
Fuarı'nda sergilenen yerli ürünlerin de bu 
durumun kanıtı olduğunu söyledi. 

Türkiye'de ortaöğretimden üniversiteye, iş 
dünyasından kültür sanata kadar her alan-
da gözle görülür bir inovasyon heyecanının 
yaşandığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye'yi 
2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbiri-
mize durmak, dinlenmek yok. Dünyaya ne 
kadar açılırsak, hedeflerimize o derece yak-
laşırız" diye konuştu.

"ÜRETKENLİKTE DEĞİL, 
TİCARİLEŞTİRMEDE SIKINTI YAŞIYORUZ"
Ülke ihracatının tek çatı kuruluşu olan Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi'nin 83 bin üyesiy-
le Türk ticaret diplomasisinin sahadaki en 
büyük gücü olduğuna vurgu yapan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sanayici, girişimci ve 
ihracatçılarla hep birlikte ileriye gitmek için 
çalışacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üretken-
likte değil, ticarileştirmede sıkıntı yaşıyoruz. 
İnşallah bu tür platformlar en ücra köşede-
ki marangozumuzdan yüksek teknolojiye 
dayalı üretim yapan en modern tesisimize 
kadar her yerde bu anlayışın yerleşmesine 
katkıda bulunacaktır. Bu yaklaşımı yaygın-
laştırdığımızda ne kaynak sıkıntısı ne pazar 
sıkıntısı yaşarız." 

YAPAY ZEKÂ VURGUSU
Yapay zeka uygulamalarının önemine de 
değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dö-
nüşüme kritik bir politika olarak sahip çık-
tıklarını ve bu doğrultuda Dijital Dönüşüm 
Ofisi kurduklarını, e-Devlet uygulamasına 
hız kazandırdıklarını sözlerine ekledi. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, 250 bin konut üretim 
projesinin ilk ayağı olan 50 bin yeni 
sosyal konutun etaplar hâlinde 
yapılacağını belirterek, TOKİ'nin 
ülkeye ve vatandaşlara değer katan 
projeler hayata geçirmeye devam 
edeceğini söyledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve 
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İdare çalışan-
larıyla bir araya geldi. Bakan Kurum, TO-
Kİ'nin tüm şehirlerde çok önemli projelere 
imza attığını belirterek,"TOKİ, Türkiye'nin 
her yerinde çok güzel işler yapıyor ve yap-
maya devam edecek" diye konuştu.

İdarenin sosyal konuttan eğitim kurumla-
rına, spor tesislerinden hastanelere tüm 
yaşam alanlarında büyük üretimler yaptı-
ğını vurgulayan Kurum, ülkeye, şehirlere 
ve vatandaşlara değer katan projelerle 17 
yıl önce başlatılan Planlı Kentleşme ve Ko-
nut Üretimi Seferberliğinin devam ettiğini 
dile getirdi. 

7 BİN 179 KONUT YAPIM SÜRECİNDE 
2023 yılına kadar en az 250 bin sosyal ko-
nut üretimini hedeflediklerini söyleyen Ku-
rum, bunun ilk adımının 50 bin konutu 
kapsayan üretim hamlesi olduğunu belirt-
ti. "Hem kentsel dönüşüm hem depremle 

"TOKİ 
ÇOK GÜZEL 
İŞLER YAPIYOR"
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alakalı riskli binaların dönüşümü ile alt ge-
lir grubu vatandaşlarımızın yaşam kalitesini 
yükseltecek projeler büyük önem arz ediyor" 
diyen Kurum, 67 ilde gerçekleşecek projele-
rin etaplar hâlinde yapılacağını vurguladı. Ba-
kan Kurum, ihalesi yapılan ve ihale sürecinde 
olan toplam 7 bin 179 konutun yapım süreci-
nin de başladığını kaydetti.

İSTANBUL'DA DÖNÜŞÜM 
Kurum, TOKİ ve İller Bankası Genel Müdür-
lüğü ile kentsel dönüşüm sürecinde aktif rol 
alacaklarını belirterek, dönüşüm projeleri-
nin hazırlanacak Kentsel Dönüşüm Strateji 
Belgesi'ne uygun olacağına dikkat çekti. "5 
yıllık süreçte 1,5 milyon konutun dönüşü-
münü gerçekleştirmiş olacağız" diyen Ku-
rum, kentsel dönüşümün İstanbul açısından 
çok önemli olduğunu ifade etti. Kartal ve Kâ-
ğıthane'de yıkılan binaların yıl sonuna kadar 
teslim edileceğini söyleyen Kurum, Kâğıtha-
ne'de 40 dönümlük alanda tüm riskli binala-
rın dönüşüm kapsamına alınacağını belirtti. 

HEYELAN MAĞDURLARINA 
GÜVENLİ KONUTLAR 
Ordu Aybastı'da Şubat'ta meydana gelen 
ve artçı etkileri devam eden heyelan süre-
cinde can kaybını önleyen ciddi tedbirler al-
dıklarını aktaran Bakan Kurum, evsiz kalan 
vatandaşlar için gereken çalışmaların yapı-
lacağını belirtti. Kurum, "Afete maruz alan-
la alakalı tespitlerin yapılmasına müteakip 
vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde 
konutların inşasına en kısa sürede başlamış 
olacağız. Acil alanlardan başlamak suretiy-
le kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde 
yapacağız" dedi. 

ADANA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖDEMESİ
Bakan Murat Kurum, Adana Yüreğir'de çar-
pık yapılaşmanın olduğu Sinanpaşa Mahalle-
si'nde kentsel dönüşüm çalışmalarında uzlaş-
ma sağlanan hak sahiplerine 8 milyon 462 bin 
TL'lik ödeme yapılacağını belirterek, projeyle 
Seyhan Nehri'nin hemen kıyısındaki bölgenin 
cazibe merkezi hâline getirileceğini kaydetti. 
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ZONGULDAK'TA 
DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ
Zonguldak'ta kentsel dönüşüm seferberli-
ğini başlatacaklarını ifade eden Bakan Ku-
rum, bir dönem kömür yıkama alanı olarak 
kullanılan bölgenin 13 yıldır atıl olduğunu 
belirterek, "Türkiye Taş Kömürü Genel Mü-
dürlüğü bünyesindeki 63 bin metrekarelik 
lavuar alanını Milli Emlak Genel Müdürlü-
ğümüz bünyesinde takas yapmak suretiyle 
Zonguldak'a kazandıracağız" diye konuştu. 

Zonguldak'ta toplamda 500 bin metreka-
relik alana yeni bir kent merkezi tasarlaya-
caklarını vurgulayan Kurum, saha uygula-
malarının master plan çerçevesinde TOKİ 
bünyesinde yapılacağını aktardı.

Bakan Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bu-
lut'un da katıldığı bir program kapsamın-
da Zonguldak'ta Balkaya mevkisinde TOKİ 
tarafından yapılacak millet bahçesi proje 
alanını, gezi yolu olarak planlanan Liman 
Caddesi'ni ve Karakum'da inşa edilecek ca-
minin proje alanını gezdi. Kurum, Zongul-
dak'a 234 milyon TL yatırım kapsamında 
sosyal tesisler ve 3 bin 500 konut yapıldı-
ğını, 50 bin konut projesi kapsamında 300 
yeni konutun daha inşa edileceğini söyle-
yerek, "Daha güzel Zonguldak, daha güzel 
şehirler ve ilçeler için var gücümüzle çalı-
şacağız" dedi. 
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50 BİN 
KONUTUN 
SAHİPLERİ 
BELİRLENİYOR 

TOKİ'nin alt ve orta gelirli vatandaşlara dönük 67 şehirde inşa edeceği 
50 bin yeni sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği kuralar 
başladı. Yoğun başvuruların olduğu şehirlerde kuralar Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylarında devam edecek.
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50 bin yeni sosyal konut üretim projesinden 
ev sahibi olmaya hak kazananların belirle-
neceği kuralar başladı. Talep toplama iş-
lemleri 19 Nisan'da tamamlanan konutlara, 
636 bin 787 ön talep toplanmıştı. 6 Mayıs 
itibarıyla hak sahipliği belirleme kuralarının 
başladığı konut projelerinde ilk aşamada 80 
projenin kura takvimi belirlendi.
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BÜTÜNLÜKLÜ YERLEŞİMLER
TOKİ, yeni şehircilik vizyonu doğrultusunda 
yatay yerleşmeyle doğaya ve insana saygılı 
50 bin yeni sosyal konutu hayata geçirerek 
ulaşılabilir ve sürdürülebilir yerleşimler oluş-
turacak. Yeşil alanları, sosyal ve kültürel 
mekânlarıyla bütünlüklü yerleşimler olarak 
ön plana çıkan konut projeleri, uygun öde-
me koşullarıyla alt ve orta gelirli vatandaş-
ları ev sahibi yapacak. 

Yatay mimariye öncelik veren TOKİ,  konut-
ları zemin üzerine 3 ve 4 katlı olarak 2+1 
ve 3+1 daire planlarında tasarladı. Şehir 
silüetiyle uyumlu, doğal afetlere dayanıklı, 
bütünlüklü yaşam alanları olarak hayata 
geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut, inşa 
çalışmalarının başlamasını takiben 36 ay 
içinde teslim edilecek.  

80 İLDE KURA HEYECANI
80 ilde aşamalı olarak gerçekleştirilecek 
kuralar Ankara'da Kuzeykent Projesi'yle 
başladı. Talep toplanan 809 konut için ku-
ralar gerçekleştirildi. Konya'nın Yunak, Bey-
şehir, Karapınar ve Selçuklu ilçelerinde ise 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve 
TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un da katılımıyla 
bin 353 konutun kurası gerçekleştirilerek 
hak sahipleri belirlendi. 

Bunun yanında Kırşehir, Nevşehir, Aksa-
ray, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Bat-
man, Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Gire-
sun, Trabzon, Bayburt, Sivas ve Yozgat il-
lerinde de hak sahipliği belirleme kuraları 
gerçekleştirildi.

İSTANBUL KURALARI AY SONUNDA 
İstanbul'da geliştirilen beş proje kapsa-
mında üretilecek 6 bin 300 konut için 320 
bine yakın talep toplandı. Bu ay sonunda 
başlayacak hak sahiplerini belirleme kura-
larının takvimi ise şöyle: Başakşehir Kaya-
başı'ndaki 4 bin 467 konutun kurası 26-27 
Haziran'da, Silivri Alipaşa'daki 685 konu-
tun kurası 28 Haziran'da, Tuzla'daki 500 
konutun kurası 1 Temmuz'da, Başakşehir 
Ayazma'daki 311 konut ile Başakşehir Hoş-
dere'deki 337 konutun kuraları ise 2 Tem-
muz'da yapılacak. Konut kura tarihlerine 
ilişkin bilgilere www.toki.gov.tr adresinden 
de ulaşılabiliyor. 

KONYA'DA KURA SEVİNCİ
50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamın-
da TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş 
birliğiyle hayata geçirilecek projelerin kura-
sı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un katılımıyla 
gerçekleştirildi. Ardıçlı'da 554, Beyşehir'de 
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405, Yunak 2'nci etapta 94 ve Karapınar'da 
300 olmak üzere bin 353 konutun hak sa-
hiplerinin belirlendiği kura töreninde ko-
nuşan Bakan Kurum, hızlı bir kentleşmenin 
yaşandığı Konya'da artan ve farklılaşan ih-
tiyaçlara dikkat çekti. Kurum, "Bilhassa dar 
ve orta gelirli ailelerimize yönelik projeler 
geliştirmek elzem. İşte bu ailelerimize yö-
nelik projelerimize bir yenisini daha hep 
birlikte ekliyoruz" dedi. 

Selçuklu Ardıçlı Mahallesi Sosyal Konut Pro-
jesi'nde konutların tamamının zemin üzeri-
ne 3 kat şeklinde yükseleceğini ve yatay mi-
marinin esas alınacağını ifade eden Kurum, 
konutların yüzde 40'ının şehit ailelerine, 
engellilere ve emeklilere ayrıldığını belirtti. 

"KONYA'NIN RUHUNU İNCİTMEYECEK 
PROJELERE İMZA ATIYORUZ" 
Bakan Kurum, çevreye ve doğal yapıya 
uyumlu, güçlü sosyal donatı alanlarına sa-
hip nitelikli ve sağlıklı yaşam alanları kur-
duklarını vurgulayarak, "Konya'nın ruhunu 
incitmeyecek projelere imza atıyoruz.  Pro-
jemizde medeniyetimizin bize tarif ettiği 
örnek şehircilik anlayışına uygun, yatay mi-
mari esaslı, mahalle kültürümüzü yansıtan 
bir anlayışla çalışıyoruz, çalışacağız" ifade-
lerini kullandı.

İlki Meram'da açılan millet bahçesinden 
sonra eski Konya Stadı'nın bulunduğu yere 
104 bin metrekarelik alana ikinci millet 
bahçesinin inşa edileceğini söyleyen Bakan 
Murat Kurum, Alaaddin Tepesi'nin sağlık-
laştırma projesinin İller Bankası vasıtasıyla 
gerçekleştirileceğini belirtti. Kurum, 21 bin 
817 konut projesi başlattıkları Konya'da 
bunun 19 bin 265'ini tamamladıklarını da 
sözlerine ekledi. 

Kurum, "Yatay Mimariyle Yükselen Tür-
kiye" sloganıyla 2023 hedefleri doğrultu-
sunda 250 bin sosyal konut yapacaklarını 
vurguladı. 

BİN 353 KONUTA 24 BİN 426 BAŞVURU
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Konya'nın, İda-
renin en çok yatırım yaptığı iller arasında 
bulunduğunu belirterek, şehirde 21 bin 
871 konut üretimi gerçekleştirildiğini söy-
ledi. 50 bin yeni sosyal konut hamlesi kap-
samında Konya'da konut üretimine de-
vam edileceğini ifade eden TOKİ Başkanı 
Bulut, ilk etapta 2 bin 979 konut inşa edile-
ceğini kaydetti. Toplam bin 353 konut için 
24 bin 426 başvurunun olduğunu aktaran 
Bulut, konutların yüzde 10'unun şehit ai-
leleri, yüzde 5'inin engelli ve yüzde 25'inin 
emekliler için ayrıldığını söyledi. 
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Akören 3'üncü etap, Hadim 2'nci etap, Hü-
yük 2'nci etap ve Ardıçlı'daki 554 konutun 
hak sahipleri belli olduğu için buralarda sa-
dece konut belirleme kuraları çekileceğini 
söyleyen Bulut, şunları aktardı:

"Ardıçlı konutları yatay mimari esasa göre 
planlanmış olup zemin üzeri 3 kat şeklinde 
olacak. Konutların en düşük fiyatı 2+1'ler-
de 159 bin TL, 3+1'lerde ise 243 bin 200 
TL. 2+1'ler için en düşük taksit 532 TL iken, 
3+1'lerde en düşük taksit bin 81 TL'den 
başlayacak. 2+1 konutlarda 240 aya kadar, 
3+1 konutlarda ise 180 aya kadar vade ola-
cak. 2+1 konutlarda en az yüzde 12 peşinat 
varken, 3+1'ler için en az yüzde 10 peşinat 
alınacak."

Bulut, konutların sözleşme tarihinden iti-
baren 36 ay içinde teslim edileceğini ve 
taksit ödemelerinin konut teslimlerinden 
sonra başlayacağını kaydetti. 
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Konya Selçuklu Ardıçlı Konut Projesi
2+1 planda 375 konut (brüt 84 m2 )
3+1 planda 179 konut  (brüt 128m2)
 
Konya Yunak 2'nci Etap Toplu Konut Projesi
Alt Gelir Konut Grubu 2+1 planda 46 konut  (brüt 75,00 m²)
Orta Gelir Konut Grubu 3+1 planda 48 konut (brüt 110,00 m²)

Konya Karapınar Projesi
2+1 planda 150 konut  (brüt 85,75 m2)
3+1 planda 150 konut  (brüt 128 m2)

Konya Beyşehir Projesi
2+1 planda 256 konut  (brüt 102 m2)
3+1 planda 149 konut  (brüt 136 m2)
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SANAYİ SİTESİ VE 
BEŞ İLÇEDE MİLLET BAHÇESİ
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Konya'da yapı-
lan yatırımlara da değinerek konut dışı pro-
jelerin de dâhil olduğu ihalelerin bedelinin 
yaklaşık 2 milyar 695 milyon TL olduğunu 
aktardı. Bulut, "600 ve 500 yataklı olmak 
üzere toplam bin 735 yataklı 13 hastane, 
dört sağlık ocağı, 29 ilkokul, ortaokul ve 
lise, bin 286 öğrenci kapasiteli yurt/pansi-
yon, üniversite binaları, 29 ayrı yerde ticari 
iş yeri ve 19 cami gibi çok sayıda sosyal do-
natı ve hizmet binaları inşa ettik ve etmeye 
devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Şehre yapılan yatırımlar arasında mülkiye-
ti Konya Büyükşehir Belediyesine ait olan 
yaklaşık 265 hektarlık bir alanda bin 700 iş 
yerinin yer alacağı Yeni Motorlu Küçük Sa-
nayi Sitesi'nin de bulunduğunu kaydeden 
Bulut, sanayi sitesinin yapımı için iş birliği 
protokolünün imzalandığını belirtti. Proje 

çalışmalarının devam ettiğini ifade eden 
TOKİ Başkanı, projenin bitirilmesi ve talep 
toplama süreci sonrası ihale sürecine geçi-
leceğini aktardı. 
 
TOKİ Başkanı Bulut, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı koordinasyonunda yürütülen Mil-
let Bahçeleri Projesi kapsamında ise Kon-
ya’nın Beyşehir, Seydişehir, Karapınar, Ereğ-
li ve Sarayönü ilçelerinde millet bahçeleri 
yapımı için proje hazırlıklarının başladığını 
sözlerine ekledi.  

DEPREM GERÇEĞİ VE
DÖNÜŞÜM ZORUNLULUĞU 
"Bu ülke deprem felaketinden çok çekti" 
diyerek sağlıksız yapılaşmaya ve kentsel 
dönüşüm zorunluluğuna dikkat çeken Ba-
kan Kurum, şunları aktardı: "Ne zaman 
sağlam, güvenli ve konforlu bir projeye im-
za atsak, aklımıza deprem geliyor, ülkemi-
zin yaşadığı acılar geliyor. Ülke toprakları-
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mızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde yer 
alıyor. Türkiye'de bir asırda büyüklüğü 6 
ve üzerinde 56 deprem meydana geldi. 
Bu depremlerde yaklaşık 82 bin canımızı 
kaybettik. Bugün Kartal'da, Kâğıthane'de, 
geçmişte Konya'da Zümrüt Apartmanı'nda 
ve ülkemizin başka noktalarında deprem 
olmadan yıkılan binaları görüyoruz, maale-
sef acılar yaşıyoruz. Önümüzde halletme-
miz gereken iki gerçek duruyor; hem çarpık 
ve sağlıksız yapılaşmayı durdurmalıyız hem 
de kentsel dönüşümü bir an evvel sonuca 
ulaştırmalıyız."

"ÖNEMLİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ"
Türkiye'de 6,7 milyon yapının sağlıksız oldu-
ğunu, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 
300 bin konutu dönüştürmeyi hedefledikle-
rini dile getiren Kurum, "5 yılda 1 milyon 500 
bin konutu tamamlayacağız" açıklamasında 
bulundu. Bu kapsamda İller Bankası kanalıy-
la 4 milyar TL’lik kredi kaynağını belediyelere 
vererek kentsel dönüşüm sürecini hızlan-
dıracaklarına vurgu yapan Kurum, "Yüzde 
50'ye kadar finans desteği vererek kentsel 
dönüşüm için önemli bir dönemi de başlat-
mış oluyoruz" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL EKİP
Kentsel dönüşüm seferberliğinin merkez 

şehirlerinden İstanbul için Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı tarafından özel bir ekip kurul-
du. Kâğıthane ve Kartal'da çöken binaların 
ardından riskli yapıların dönüştürülmesini 
hızlandırmak amacıyla kurulan ekip, TOKİ ve 
belediyelerle koordineli olarak İstanbul'daki 
dönüşüm çalışmalarını planlayacak.

DÖNÜŞÜMDE 5 YILLIK ACİL EYLEM PLANI 
"Önümüzdeki 20 yıl içinde 6,7 milyon ba-
ğımsız birimi dönüştürmeyi ve şehirlerimi-
zin çevresini baştan aşağı değiştirmeyi he-
defliyoruz" diyen Bakan Kurum, kentsel 
dönüşümde 5 yıllık acil eylem planını hazır-
layıp kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Kredi destekleri ve kaynaklarla kentsel dö-
nüşümü tamamlayacaklarını belirten Ku-
rum, kentsel dönüşümün terörle mücadele 
kadar önemli olduğunu ifade ederek, "Dö-
nüşümü hızlandırmak için 'Kentsel Dönü-
şüm Strateji Belgesi' çalışmalarımızı yaptık. 
Kentsel dönüşüme dair 81 ilimize genelge-
mizi gönderdik. Valiliklerimizin şehir gene-
linde en riskli alandan başlamak suretiyle 
yaptıkları tespit çalışmaları elimize ulaştı. 
Gelen verilerle 5 yıllık eylem planımızı sü-
ratle hazırlayacağız. Bu veriler çok önemli. 
Ülkemiz için, çocuklarımızın geleceği için 
önemli" şeklinde konuştu. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
20 YILDA TAMAMLANACAK
• Her kente özel kentsel dönüşüm anayasası 
olacak. Tüm belediyeler kendi il ve ilçesi için 
kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlaya-
cak ve sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek.

• Hedef, her yıl 300 bin konut dönüştürüle-
cek. Konutların 30 bini bakanlık ve TOKİ, ka-
lanı özel sektör tarafından dönüştürülecek.

• Kentsel dönüşüm alanları ilan edilmeden 
önce vatandaşlardan talep toplanacak.

• Hiçbir konut yarım kalmayacak. Bu amaçla 
kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlik 
kuruluşlarında belirli yeterlilik kriterler ara-
nacak; maketten veya temelden konut satışı 
yapılmayacak.

• Tüm yerel yönetimler İlbank'tan kredibilite-
si olduğuna dair onay belgesi alarak düşük 
faizli kredi kullanabilecek.

• Vatandaşın hakkını korumak için yatırımcı-
dan yapım bedelinin yüzde 10'u kadar temi-
nat ya da tamamlama sigortası istenecek. 

• Kentsel dönüşüm 20 yılda tamamlanacak.
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Kentte ve kırda yeterli ve yaşanabilir konut üretimlerini sürdüren 
TOKİ, Erzincan, Konya ve Aydın'da yatay ve yerel mimari 
hassasiyetlerin yansıtıldığı konut projeleri hayata geçiriyor.

YATAY MİMARİ 
ANLAYIŞLA 
YENİ YERLEŞİMLER 

HAZİRAN 2019
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TOKİ, bütünlüğü hedefleyen ve yoğun-
luğu artırmadan yatay mimariyi özen-
diren bir yaklaşımla, yörelerin mimari 
dokusunu geleceğe taşıyacak yepye-
ni konut projeleri geliştiriyor. Erzincan 
Üzümlü'de hayata geçirilen tarımköy 
projesiyle mevcut dokunun korundu-
ğu modern bir köy inşa edilirken, Kon-
ya Selçuklu ve Aydın İncirliova'da insan 
odaklı, kentle güçlü bağları olan ve ni-
telikli sosyal alanlara sahip yeni konut 
alanları oluşturuluyor.  
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ERZİNCAN ALTINBAŞAK 
TARIMKÖY KONUTLARI
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde inşa edilen 
Altınbaşak Tarımköy Konutları, ahşap oturt-
ma çatılı tek katlı tasarımı ve yerel mimari-
den izler taşıyan yöresel taş kaplamalarıyla 
dikkat çekiyor. 3+1 ve 2+1 planda tasarlanan 
tek katlı 363 konutun her birinin terası bulu-
nuyor. Ayrıca her konut için otopark ve bah-
çe yer alıyor. Projede beş dükkânlı bir ticaret 
alanı da bulunuyor. Ada içi yollardan konut 
alanlarına rahatlıkla ulaşımın sağlandığı bir 
kurgunun benimsendiği tarımköy projesin-
de, açık hava spor salonu ve engelli bireylerin 
yerleşime kolaylıkla uyum sağlayabilmele-
ri için ahşap korkuluklar ile ulaşım rampaları 
gibi çeşitli düzenlemeler de yer alıyor.

TARIMKÖYLER
TOKİ, tarımköy uygulamaları kapsamında her 
bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine göre bugüne 
kadar 6 bin 455 konut yaptı. Tarıma elverişli 
arazilerde dağınık durumdaki yerleşim yerle-
rini bir araya toplayan tarımköy konut uygu-
lamalarıyla mevcut köy mimarisi ve doku-
su korunuyor. Projelerle sosyal imkânları ve 
altyapısıyla hazır modern bir köyde yaşama 
imkânı sunulurken, göç sorununa karşı alter-
natif bir önlem de alınmış olunuyor. Tarım-
köy projeleriyle yerel halkın iş görmede ör-
gütlenmesi, ülke içinde ve dışında pazarla-
nabilir nitelikte tarımsal ürünlerin üretilmesi, 
işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması, bo-
zulmadan saklanması, oluşturulacak şirket 
veya kooperatifler aracılığıyla pazarlanması 
da amaçlanıyor. Ko
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KONYA SELÇUKLU'DA BİNİ AŞKIN KONUT
TOKİ, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Ardıçlı 
Mahallesi'nde 646 parsellik alanda insan-
kent ilişkisini gözeten bir anlayışla bin 57 
konuttan oluşan bir yaşam alanı projelendir-
di. Nisan ayında ihalesi gerçekleştirilen pro-
jedeki konut blokları 3 kattan oluşuyor. Yeni 
şehircilik vizyonu kapsamında yatay mimari-
ye vurgunun ön plana çıktığı proje,  2+1 ve 
3+1 planlı dairelerden oluşuyor. 64 blok şek-
linde planlanan konutların büyüklükleri ise 
brüt 84 ile 128 metrekare arasında değişiyor.    

Yerleşimde cami ve sekiz dükkânlı ticaret 
merkezinin bulunduğu merkez alanda konut 
sakinlerinin bir arada vakit geçirebileceği bir 
meydan bulunuyor. Konut alanında yaya yol-
ları, fitness alanları, basketbol sahası ve ço-
cuk oyun alanları ile bin 144 araçlık otopark 
da yer alıyor. 

KALİTELİ BİR YAŞAM MERKEZİ
Yerel ve modernin iç içe olduğu bir tasarıma 
sahip olan projede, yalın çizgiye sahip cephe-
lerde Selçuklu desenleri, ahşap malzemeler 
ve taş kaplamalar göze çarpıyor. Yöresel ve 
modern mimarinin sentezi görünümünde-
ki konutlar günün ihtiyacını karşılayan dona-
nımları ve konut yaşam kalitesini artıran özel-
likleriyle farklı nitelikteki ailelerin birlikte kali-
teli yaşam sürebileceği bir yaşam merkezi 
olarak hayata geçiriliyor. 

AYDIN İNCİRLİOVA'YA YENİ BİR MAHALLE 
TOKİ, Aydın İncirliova'da dar ve orta gelirli 
vatandaşlar için yaklaşık 17.500 metrekarelik 
bir alanda 206 konuttan oluşan yeni bir yer-
leşim kuruyor. Şehir merkezine 12 kilomet-
re uzaklıktaki yerleşimde iki adada 13 blok 
şeklinde planlanan ve 90,51 metrekare brüt, 
68,11 metrekare net alana sahip 2+1 plan-
da daireler bulunuyor. Caminin de yer aldı-
ğı projede bölge ihtiyaçları düşünülerek faali-
yete geçirilecek dört adet dükkân bulunuyor. 

DİNAMİK SOSYAL ALANLAR 
Mahalle kültürünü geleceğe aktaran bir tasa-
rım anlayışının hâkim olduğu konut proje-
sinde binalar zemin üzerine 4 kat şeklinde 
planlandı. Topografyaya uyumun gözetildiği 
projede bloklar, konut bakış boşluk alanlarını 
ve manzarayı kapatmayacak şekilde konum-
landı. Blok cephelerindeki modern mimari 
anlayışa kat silmesi, pencere kenarı söveler 
ve ferforje korkuluklar gibi geleneksel mima-
ri motifler de eşlik ediyor. Yatay mimari yak-
laşımla tasarlanan ve insan odaklı uygulama-
ların benimsendiği yerleşimde her adanın 
kendi yaşam alanlarıyla entegre sosyal alan-
lar, fitness ve çocuk oyun alanları, parklar 
bulunuyor. Ayrıca ada içlerinde her daire için 
bir adet otopark yeri ayrılırken, engelli oto-
parkları ve engelli erişilebilirliğini gözeten 
uygulamalar da yer alıyor. 
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GÜL DEMİRDAŞ

Ahşap evlerin hikâyesi vardır. Tarih 
kokarlar. Samimi ve mağrurdurlar. 
Heybeleri yüklü, meraklılarıysa bir hayli 
çoktur. Eski mimari yapıların mekânsal 
kompozisyonundaki ahşap uygulamaları 
ve ahşap yapı geleneğinin ön plana 
çıktığı Örencik Kır Evleri ile Kastamonu 
Pelitören Köyü evlerini değerlendiren 
uzman isimler, yapıların yüzyıllık 
malzemesi ahşabı anlattı.
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Örencik Kır Evleri için "Geçmişte var olup
da terk edilmiş ahşap strüktür, ahşap ev 
geleneğimiz bugün için bir üretim tarzı, 
bir sonuç getirebilir mi?" düşüncesiyle bir 
deneme yapmaya çalıştığınızı ifade edi-
yorsunuz. Dokuz adet küçük ve mütevazı 
evden oluşan, tabiatın içinde tabiatla var 
olan bu evleri biraz anlatır mısınız? 
Ülkemiz, 1999 yılındaki büyük depreminin 
yıkıcı etkisiyle, inşa ettiğimiz ve içerisin-
de yaşadığımız yapıların ne denli güven-
siz olduğunu maalesef yaşayarak acı bir 
biçimde tecrübe etti. Turgut Bey (Canse-
ver), depremin ertesi günü İstanbul'da 
olası bir büyük depremden öncelikle etki-
lenecek bölgelerden başlayarak insanla-
rın taşınacağı, iskân edileceği yeni şehirler 
oluşturma fikrine dayanan bir çalışma baş-
lattı. Sosyolojik, ekonomik, jeolojik, mühen-
dislik ve benzer birçok farklı alandaki veri-
yi, uzman kişilerle müzakere ederek bir 
model önerdi.  

Özet olarak, deprem riski büyük olan böl-
gelerde yaşayan vatandaşlarımız, ev-iş-eği-
tim başta olmak üzere sağlık-güvenlik-ti-
caret gibi çeşitli şehirsel donatılara sahip 
yeni şehirlere yerleşecekti. Her biri 25 bin 
kişilik nüfusu barındıracak yeni şehirler 
yıldız kümesi şeklinde konumlanacak, bir-
birlerine ve 75-150 bin nüfuslu merkezle-
re bağlanacaktı. Konutlar hızlı ve düşük 
maliyetlerle inşa edilecek şekilde tasar-
lanacaktı. İnşa sistemi olarak depreme 
dayanıklı hafif çelik ve ahşap strüktür-
ler öngörülüyordu. Yeni şehirlerin haya-
ta geçirilmesi sadece deprem riskini değil, 
aynı zamanda sağlıksız, çirkin, alt yapısı 
yetersiz iskân alanları yerine iyi tasarlan-
mış yerleşmelerin oluşturulmasını müm-
kün kılacaktı.

AHŞAP YORUM
Eşim mimar Emine Öğün ile birlikte katıldı-
ğımız deprem grubu çalışmaları sırasında 
küçük çaplı bir deneme yapmayı düşündük. 
Deprem şokunun etkisi altındaki arkadaş

çevremize "İstanbul'a yakın, depremden et-
kilenme riski bulunmayan bir bölgede 
ahşap kır evleri inşa etmek" önerisinde bu-
lunduk. Teklifimiz kabul görünce arazinin 
bulunması ve projelerin hazırlanmasını ta-
kiben hızla inşa faaliyetine başladık. Evler, 
kâgir subasmanlar üzerine karkas, döşe-
me, tavan, çatı ve cephenin tüm unsurla-
rı ahşap kullanılmak suretiyle imal edil-
di. Islak hacimlerde bile ana yaklaşımdan 
taviz verilmedi. Geleneksel İstanbul evinin 
ahşap çatkı sistemini uygulayarak, Çorum'
da imal ettirdiğimiz alaturka kiremitler-
le çatıları örterek yapıları tamamladık. Ge-
leneksel bağdadi duvarda takviye olarak 
izolasyon amaçlı taş yünü eklenmesi dışın-
da hiçbir farklılığa ihtiyaç duyulmadı. Dış 
cepheler aşı boyası ile boyandı. Ahşap doğ-
ramalar tasarımımız doğrultusunda vücu-
da getirildiler. 

Aslında bu proje bir bakıma Turgut Bey'in 
muhtemel İstanbul depremine önlem ola-
rak hazırladığı önerinin saha testi oldu. 
Ahşap temini, inşaat süresi ve maliyetleri 
dışında evlerin işletme maliyetleri de ger-
çek ortamda test edildi. Örencik Kır Evleri 
projemiz sayesinde gördük ki tek katlı evle-
rin, ahşap strüktürle ve günümüzün gerekli 
kıldığı donanımları da içerecek şekilde inşa 
edilmesi hâlinde uygun sürelerde tamam-
lanarak yaşanacak hâle getirilmesi yanın-
da, inşa, ısınma ve bakım maliyetleri de 
son derece uygun seviyededir.

TAKLİTTEN UZAK, TARAFSIZ VE ZENGİN 
Örencik Kır Evleri'nin mimarisi için, temel 
anlamda "tabiatı taklit etmekten de, ona 
hükmetmekten de özenle kaçınmak" şek-
linde özetlenebilecek bir temel yaklaşıma 
uygun olarak, var olana büyük bir saygıy-
la eklenmek iradesinin dışa vurumudur 
diyebiliriz. Evlerin topoğrafya üzerinde ko-
numlanışları, birbirleriyle ilişkileri, ölçü dü-
zenleri yanında onları vücuda getiren mal-
zemenin seçiliş ve kullanılış şekli de bu 
temel karara katkı yapacak niteliktedir. 

ÖRENCİK 
KIR EVLERİ

Mehmet ÖĞÜN
Y. Mimar

Asırlar içerisinde geliştirilmiş ahşap yapı 
geleneğini Örencik Kır Evleri'ne uygu-
ladıklarını söyleyen Y. Mimar Mehmet 
Öğün, tek katlı ahşap evleri, tabiatı tak-
lit etmekten ve ona hükmetmekten kaçı-
nan bir yaklaşımla hayata geçirdiklerini 
belirtiyor. 
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Yapılarda, ahşabın ham hâliyle taşıdığı 
özellikleri abartılı bir biçimde öne çıkar-
madan, cephelerde aşı boyasının kırmızısı 
sayesinde fiziki çevreye insan eliyle eklen-
miş olma özelliğini ortaya koyarak tezyin 
etmeyi, iç mekânlarda ise beyaz yağlı boya 
ve badana sayesinde tabiatın renkleri kar-
şısındaki tarafsız, çekingen tutumu vurgu-
lamayı hedefledik.

Parçalı bir bütünlüğü varlık yasalarına uyum
açısından önemsediğimizden, evlerin daha 
küçük ölçülerdeki bağımsız eklere sahip 
olması, hem kullanım hem de vaziyet pla-
nında çeşitli ölçekteki unsurlarla daha 
zengin bir bütünlüğün meydana gelmesi-
ni sağladı.

Netice olarak asırlar boyunca uygulanmış 
olan bir yaklaşımın benimsenmesi sayesin-
de sade, basit ve fakat kullanışlı, güzel yer-
leşmelerin uygun süre ve maliyetlerle var 
edilebileceğinin küçük ölçekli bir deneyimi 
oldu Örencik Kır Evleri.

Doğal, sıcak, sağlıklı ve kendine özgü ye-
rel bir havası olan ahşabın doğasından 
biraz bahseder misiniz? 

Ahşap, orman varlığınız varsa kolay temin 
edilebilen, işlenebilen ve kullanılabilen sağ-
lıklı, kadim bir malzeme. Ahşabın yapı sek-
töründe kullanılmasının orman varlığını 
olumsuz yönde etkileyeceği iddiası da çok 
geçerli değil. Örneğin Finlandiya, ana ihraç 
kalemi ahşap olan bir ülke olmasına rağ-
men orman varlığını sürekli artırıyor. Yani 
uygun bir orman geliştirme yaklaşımı saye-
sinde yapı sektörünün ihtiyacın büyükçe 
bir bölümünün ülkemizden karşılanması 
mümkün olabilir.

"ASIRLAR İÇERİSİNDE GELİŞTİRİLMİŞ 
KIYMETLİ BİRİKİM YİTİRİLMİŞTİR"
Farklı kültürler ahşap kullanarak geliştir-
dikleri teknikler sayesinde farklı işlevlere 
yönelik çözümleri tarih boyunca üretebil-
mişler. Basit bir bağ evinden başlayarak 
Birgi'deki görkemli Çakır Ağa Konağı'nı ve-
ya Japonya'daki muhteşem Kyoto Sarayı'nı 
ahşapla inşa etmek mümkün. Japonya'da 
belli bir süre içerisinde yapı eskimiş olsa da 
yıkarak yeniden yapma geleneği sayesinde 
tarihi bilgi ve tecrübenin kuşaktan kuşağa 
aktarımı mümkün oluyor. Japonların yapı-
da ahşap kullanımındaki çözümleme bece-
risi ve tasarım düzeyi son derece yüksektir.  

Bize dönersek, Osmanlı ahşap yapı sana-
tı da son derece değerli birikimleri içerir. 
Ancak ne hazindir ki Japonların gösterdiği 
özeni gösteremediğimiz için yapı stokumuz 
yok oldu. Bunda, yaşanan büyük yangınla-
rın da etkisi olmakla birlikte ahşap yapıyı 
âdeta bir az gelişmişlik ürünü gibi algılama-
mız, bu geleneğin sürdürülmesinin önün-
de daha önemli bir engel teşkil etmiştir. 
Asırlar içerisinde geliştirilmiş kıymetli bir 
birikim yitirilmiştir.

Betonarme bir yapının yapı malzeme fizi-
ği kuralları açısından ömrü 60 ila 70 sene 
civarındadır. Bu sürenin sonunda yıkılma-
sı gerekir aslında; çünkü taşıyıcılık vasfını 
yitirmeye başlar. Ahşap yapılar, gereken 
küçük bakımlar yapıldıkça birkaç kuşağa 
hizmet edebilirler. Değiştirilmesi gereken 
bölümlere yapının bütünü etkilenmeden 
müdahale edilebilir. 

Özgün ahşap konut mimarisinin günü-
müz modern kentlerindeki durumuyla 
ilgili neler söylersiniz? 
Günümüz kentleri bütünlüklü bir planla-
ma ve gelişim hedefine bağlı olmaksızın 
alınan kararlar neticesinde düzensiz bü-
yümüş ve büyümekte olan yapı yığınla-
rı karmaşasından ibaret. Güneş, rüzgâr, 
yeşil alan-tabiat, (varsa) deniz ilişkisi nere-
deyse imkânsız hâle gelmiş durumda. İş 
ile konut ilişkisi düşünülmeden devleşen 
farklı ölçekteki kentlerin hemen hepsinde 
ulaşım en büyük sorun. Bu amansız soru-
nu çözebilmek için de çok pahalı ve zaman 
alan metro yatırımları bir zorunluluk hâli-
ne gelmiş durumda. 

Bu kadar olumsuzluğa ev sahipliği yapan 
ortamlarda ahşap yapıyla ilgili söylenecek 
sözün etkisi okyanusa damlatılacak tat-
lı su kadar olabilir. Eğer yeniden Safran-
bolu'nun taşıdığı şehirsel ve insani değer-
lere ulaşmak, Çakırağa Konağı'ndaki gibi 
tabiatla kucak kucağa yaşamak istiyor-
sak, Turgut Cansever'in önerdiği gibi yeni 
şehirler tasarlamalı ve bir an önce haya-
ta geçirmeliyiz. Tekil veya küçük ölçekli 
çözümlemeler ne kadar doğru ve değerli 
olursa olsunlar bütünün değişimi gerçek-
leşmedikçe hiçbir yararı olmayacaktır.
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"Geleneksel Mimari Uygulamaların Yo-
rumlanması" başlıklı çalışmanızda eski 
mimari ürünlerin strüktürel özellikleri-
nin zenginliğini ve ahşabın etkisini ele 
alıyorsunuz. Eski yapılarda ahşabın kul-
lanıldığı alanların karakteristiklerini an-
latır mısınız? 
Strüktürel özellikler Anadolu'da eski kentsel 
mimari ve konut mimarisindeki ortak karak-
teristiklerden biridir. Eski mimari yapılarda 
strüktür, yapının bulunduğu bölgenin coğ-
rafi, sosyal, ekonomik, jeolojik ve iklimsel 
yapısına göre değişmektedir. Yapılar taş ya 
da ahşap iskeletli dolgu (kil) yapı ve sıva ola-
rak yapılmıştır. Duvarların yapısında kullanı-
lan taşların büyüklüğü ortalama bir ölçünün 
dışına çıkmaz [1]. Yassı olarak kullanılan taş-
ların diğer taşları bağlama kabiliyeti ve taşı-
ma gücü yaklaşık yüzde 20 daha fazladır. Bu 
temel mantıktan hareketledir ki yapıda sta-
biliteyi sağlamak için duvarların aralarına 
ahşap hatıl elemanların atıldığı görülmek-
tedir. Hatıllar ahşap, beton, betonarme, 
taş vb. malzemelerden yapılabilir. Hatılla-
rın, duvarlarda stabiliteyi sağlama yanında 
yukarıdan gelen yükleri dağıtma gibi işlevle-
ri de vardır (Şekil 1).

YASSI VE KIRMA ÇATILAR
Eski Türk mimari ürünlerinde açıklıkların 
geçilmesi, yassı çatı (dam), çatı, kubbe ve 
tonoz gibi yöntemlerden biri uygulanarak 
gerçekleştirilmiştir. Yassı çatıların uygulama 
yönteminde, kalınlığı yetersiz ve bundan 
dolayı sık aralıklarla yerleştirilmiş olan dört-
gen ya da daire kesitli ahşaplar kullanılmış-
tır. Genelde katran ağacından yapılmış olan 
bu ahşap elemanlar bir yatak üzerine otur-
muştur ve dikine istikamette çalı çırpı, ağaç 

dalları, ağaç kabuğu ya da tahta kaplanmış-
tır. Bu sistem üzerine balçık, balçığın güneş 
ışınlarından çatlamasını ve üzerinde dola-
şanların fiziki etkilerinden zarar görmesini 
önlemek için de taş kırıkları serilmiştir [1]. 

Çatı yapımında kaplamalar ve eğim iklime 
bağlı olarak değişir. Alaturka kiremitlerle ya-
pılan kırma çatılar, Doğu Anadolu Bölge-
si dışında hemen hemen tüm bölgeler-
de görülebilmektedir. Toprak dolgulu yassı 
çatı türü ise genelde Orta Anadolu, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çok görü-
lür (Şekil 2).

TAŞ KEMERLER VE AHŞAP LENTOLAR 
Kapıların eşik kısımlarında balçık tabanın 
bozulmasını önlemek için ahşap elemanlar, 
iki yanında ise dikine yonu taşlar kullanıl-
mıştır. Kapı, pencere açıklıklarının geçilme-
sinde kullanılan taş kemerler ya da ahşap 
lentolar eski Türk evlerinin karakteristikle-
rindendir.

Eski Türk mimari yapılarının temel strüktü-
ründe değişik uygulamalar da görülmekte-
dir. Büyük ve ağır yapılarda temeller, önce 
sağlam bir zemine kadar açılan temel çukur-
larına yerleştirilen ahşap ızgaralar üzeri-
ne oturtulmuştur. Konut yapıları gibi küçük 
yapı temelleri ise sağlam zemine kadar açı-
lan çukurlara taş dolgu şeklinde yapılmış-
tır. Fakat yapılarda temelin büyük kaya-taş 
zemin üzerine oturtulmasının daima tercih 
edildiği anlaşılmaktadır (Şekil 2) [1]. 

Şekil 2: Eski mimari yapılarda hatıl, döşeme kirişlemesi 

ve temel strüktürü [1]

ESKİ KENT 
VE MİMARİ

Prof. Dr. Sabit OYMAEL
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
Öğr. Üyesi

Yapay bir çevrenin kendinden beklenen-
leri verebilmesi için eski kent ve mimari 
karakteristikleri ile geçmişinin iyi bilinme-
si gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sabit 
Oymael, eski mimari yapılar ile mekân-
sal kompozisyondaki ahşap uygulamala-
rı değerlendiriyor. 
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Eski Türk evlerindeki mekânsal kompo-
zisyondan da biraz bahseder misiniz? 
Geleneksel evlerde sofadaki hareketli 
mekân anlayışına dikkat çekiyorsunuz. 
Buna neden ihtiyaç duyuluyor? 
Eski nesillerin yaşam tarzı sonucu mekânlar 
büyük ve sayıca fazla tutulmuştur. Bugün 
için geçersiz olmakla birlikte eskiden büyük 
ataerkil bir aile yapısı nedeniyle aile büyük-
lükleri 30 kişiye kadar çıkabilmekte idi. Bu 
durum Türklerde yeni bir ikamet prensibi-
ni ortaya çıkarmıştır. Bu yeni ikamet pren-
sibine örnek olarak iki mutfaklı bir ev planı 
verilebilir. Dış görünüş bakımından Diyar-
bakır evleriyle akrabalık göstermesine kar-
şın bazı evlerin (Ankara planları) planlarında 
iki mutfak görülmektedir. Ailede baba-
nın, evlendirdiği oğlunu kendi gözetimin-
de bağımsız yaşama hazırlamak isteme-
si iki mutfaklı tasarımın çıkış noktasıdır. Bu 
nedenle iç bahçenin üst ve alt kısımlarında-
ki her iki binanın içinde birer mutfak oluştu-
rularak birer bütün sağlanmıştır. 

HAREKETLİ MEKÂN 
Eski Türk evlerinin bir diğer özelliği de mer-
kezi sofadır. Hacimlerin mekân hiyerarşi-
sinde sofa en büyük yeri tutar ve üç tarafı 
sedirle çevrilmiştir. Büyük odalar/merkezi 
sofalar ilk bakışta insana psikolojik ve fiz-
yolojik rahatsızlık verecek gibi görünmekte-
dir. Kavranılmayacak ölçüde büyük bir sofa-
nın ortasında durulduğunda bir korku ve bir 
boşluk hissedilir; insana bir ürperti gelir. Bu 
korku ve ürpertiyi yenmek ve nerede olun-
duğunu bilmek için mekânlar kavranabilir 
hâle getirilir. Hane halkı sayısının büyüklü-
ğü karşısında, hareketli (knestezik) mekân 
uygulamasıyla ve sofanın iç duvarları süs-
lü, oymalı dolaplar/külahlı yapılarak [3],  söz 
konusu negatifsel yönler pozitife dönüş-
müştür (Şekil 3). 

O mekânda inişli ve çıkışlı kademelenme-
ler, hareketlenmeler, dalgalanmalar yapılır. 
Sofa iç mekânında zeminden yaklaşık 100 
santimetre yukarıya çıkılarak ve aşağıya ini-
lerek oluşturulan bodruma inilmesi, knes-
tezik (hareketli) uygulamanın bir sonucu-

dur. Söz konusu bodrum kat genelde odun, 
kömür deposu olarak kullanılmaktadır. Böy-
lece ağır kış koşullarında insanların ısınma 
amaçlı dış mekânlara bağımlılığının azalma-
sı söz konusu olmaktadır [4]. 

MİMARİDE MAHREMİYET
Eski Türk mimari yapılarında dışarıdan konut 
içinin gözükmesi kesinlikle istenmez. Pen-
cerelerde kepenklerin varlığı, cami içlerin-
de kadınlar kısmının ahşap ve benzeri per-
delerle ayrılması bu düşüncenin ürünüdür. 
Temelde mahremiyet ve onun sonucu içe 
dönük bir karakter yapısına sahip olan Müs-
lüman Türklerin bu düşünce yapısı, kentsel 
mimaride çıkmaz sokaklar olarak somutlaş-
mıştır. Kapalılık, içe dönüklük, İslam dininin 
insana ve onun mimari ürünlerine yansıma-
sının çıkış noktasını oluşturur. 

Eski Türk mimarisinde ortak mekân olgu-
su Anadolu hanlarında, kervansaraylarda, 
camili, medreseli, aşevli, hastaneli büyük 
komplekslerde ve konut mimarisinde görü-
lür. Bu konuya mekânların "mahremiyet" 
kavramına göre düzenlenmiş olduğu şek-
linde bakılabilir. Buna dışa kapalılık denir. 
Örneğin; Topkapı Sarayı'nda ortak mekân 
olgusu düşüncesinden hareketledir ki hep-
sinin birleştiği ortak avlu oluşturulmuştur. 
Bu da içe dönüklüktür. İç Anadolu Bölgesi'n-
de taş evler genelde birbirlerine bitişik yapıl-
mıştır. Bu husus binaların ısıl konfor şartla-
rının iyileştirilmesiyle açıklanabileceği gibi 
insanların sosyal dayanışma ve korunma 
duygusunun dışa yansıması olarak da açık-
lanabilir.

Geleneksel Türk konut mimarisindeki süs-
leme özelliklerine de değinebilir misiniz?
Eski Türk mimari mekânları üzerinde sana-
tın etkilerini özellikle mimari dekorasyonda 
izlemek mümkündür. Süsleme; sarayların, 
medreselerin, camilerin dış cephelerinde, 
konutların saçaklarında büyük ölçüde yer 
alır. Ele geçen bu süslerin bir kısmı mer-
mer tozu ve alçıdan yapılmış bir harca, yani 
stukoya [5], bir kısmı da merkezi konumda 
bulunan sofanın duvarlarına, gömme dolap 
kapaklarıyla tavanlarına zengin ahşap süsle-
meleriyle işlenmiştir (Şekil 4). Fakat bu nok-
tada temel prensibin süslemecilik olmayıp 
insanlara başka mesajlar vermek olduğu 
düşünülebilir.

ESKİ MİMARİYİ BİLMEK 
Geleneksel yerleşim dokusu ve yapıların var-
lığı günümüzde uygun tasarımlarına örnek 
teşkil edebilir. Geleneksel yapılar fiziksel ve 
niteliksel olarak incelendiğinde belli yerel 
özelliklerinin hem fırsatlar yarattığı hem de 
pek çok açıdan kısıtlılık yarattığı görülür. Bu 
husus, kültürümüzün sonraki nesillere akta-
rılması ve dünya milletlerine tanıtılması açı-
sından ayrıca öneme sahiptir. Geleneksel 
uygulamalar kentsel kimlik oluşumunda, 
kültürel mirasın korunmasında ve sürdürüle-
bilirliğinde vazgeçilmez unsurlardır. 

Yapay bir çevrenin kendinden beklenenle-
ri verebilmesi, geçmişten esinlenerek gele-
ceğe ışık tutabilmesi için eski kent ve mima-
ri karakteristikleri ile geçmişinin iyi bilinmesi 
gerekir [6].
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[3] Günay, R., Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Pan Matbaacılık ve Limited, Ankara, 1981 [3] Tola, A. S., Kasa Dayalı His ve Mekana Yansıması, İstanbul, 1974 
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[6] Oymael,S., Kıran Çakır, H., Sallı Bideci, Ö.,  Geleneksel Mimari Uygulamaların Yorumlanması, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), (16-18 May) Elazığ, Turkey 2011. 
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Kastamonu Araç'a bağlı Pelitören Köyü 
gözlemlerinizde, "Yalnız ahşap kullanı-
mında bile nitelikli bir çizgi çeşitliliğine 
ulaşılmıştır" şeklinde bir ifadeniz var. 
Bölge mimarisinin biçimlenmesinde et-
kin malzeme olan ahşabın konut mi-
marisindeki etkisine dair neler söyler-
siniz?
Mimari çizgi çeşitliliği, ahşap kullanımın-
daki ustalık düzeyinin sanatsal ifade ola-
rak yansımasıyla belirginleşiyor. Bu düze-
yin sadece belli bölgelerde kendisini göster-
diğini söylemek yanlış olur. Binlerce yıllık 
birikimle şekillenen mimari çizgilerin hep-
sini bir arada görme olanağına sahip bir 
coğrafyada yaşıyoruz. Anadolu'nun gele-
neksel mimarisindeki malzeme kullanımı 
çeşitliliği ve bu çeşitliliğin sanatsal yansı-
maları süreç boyunca bu coğrafyada etki-
sini göstermiş. Güneydoğu Anadolu'da 
taş, İç Anadolu'da kerpiç, Kuzey Anado-
lu'da, Karadeniz'de, Marmara'da ahşap 
kullanımındaki çeşitlilik ve mimari yansı-
malar, yöresel etkilere dair belirgin örnek-
leri oluşturuyor.

Bölge mimarisini de kapsayan boyutta, Pe-
litören Köyü özelinde kullanılan "yalnız 
ahşap kullanımında bile nitelikli bir çizgi 
çeşitliliğine ulaşılmıştır" tanımı, ahşap yapı 
malzemesinin çok yönlü kullanıma da işa-
ret etmektedir. Bu durum özenli çizgiler-
le oluşturulmuş üst ışıklık detaylı iki kapı-
nın yan yana gelişindeki yalınlıkta da, yapı 
malzemesi kullanımındaki strüktürel kay-
gının cephe kuruluşundaki yansımasında 
da izlenir. Bu geleneksel mimaride tasa-
rım-strüktür ilişkisinin yalın bir ifadesidir.

Tasarım-strüktür ilişkisi bölge mimarisi 
kapsamında detaylı olarak incelendiğin-
de "ahşap çatkı" olarak tanımladığımız 
sistem kuruluşunun ötesinde, ahşap mal-
zeme kullanımının yaşamı biçimlendiren 
bütün alanlarda etkili olduğunu gözlem-
leriz. Bu, ölçek strüktür kuruluşunu ve 
yapısal mimari elemanlarla birlikte konu-
tun farklı mekânlarındaki süsleme ögele-
rine kadar uzanan geniş bir kullanım ala-
nını içerir. 

"AHŞAP KULLANIMINDA SANATSAL 
DÜZEYİN SINIRLARI ZORLANIR"
Bölgedeki yerleşim dokularındaki yapı mal-
zemesinin temel unsuru ahşaptır. Strük-
tür kuruluşunda ahşap malzemenin kul-
lanımı, ahşap taşıyıcı unsurların yapının 

KASTAMONU'DA AHŞAPTAN 
BİR KÖY: PELİTÖREN

Y. Metin KESKİN
Öğr. Gör. Y. Mimar

Kastamonu'daki Pelitören Köyü'nde 
yaşamı biçimlendiren tüm alanlarda 
yer alan ahşabın kullanımını anlatan Y. 
Mimar Y. Metin Keskin, ortak mimari bel-
leğin, geleneksel dokunun korunması ve 
kentsel ölçekte çağdaş mimari çizgiyle 
birlikte değerlendirilmesiyle sürdürülebi-
lir olacağını vurguluyor.  

34

HAZİRAN 2019 DOSYA



bütününde cepheye yansıması ve cep-
heyi biçimlendirmesi, iç mekânların dışa 
yansıdığı doluluk-boşluk dengesiyle belir-
ginleşen cephe kurgusundaki tasarım ka-
rarlılığı, doku bütünlüğünü sağlayan ve sü-
rekliliği olan yapım prensiplerinin varlığı-
na dair güçlü işarettir. 

Bölgede taş temel ya da zemin katın taş 
duvarları üzerinde yükselen ahşap çatkıyla 
kurulmuş sistem, ahşap payandalarla des-
teklenen çıkmalarla genişler, geniş saçak-
lı ahşap çatı konstrüksiyonu ile sonlanır. 
Pencere ve kapı gibi ahşap mimari eleman-
lar akılcı detaylarıyla yapıların mimarisini ta-
mamlar. Cephedeki yalın ve kararlı çizgi-
ye karşın, iç mekânlardaki zengin çizgiler-
le, ahşap tekne tavanlardaki bezemeli-mo-
tifli çıta düzeniyle, dolap nişlerindeki oyma 
ve bezemelerle ahşap kullanımında sanat-
sal düzeyin sınırları zorlanır. 

Ahşap yapıların oluşturduğu bir mahal-
leyi betimleyebilir misiniz? Bu mahalle-
deki ahşap evlerin birbirleriyle olan kom-
şuluğunu, evlerin -neredeyse mahalleyi 
örten- ahşap saçaklarını anlatır mısınız? 
Ortak belleğimizde yer alan bu resmi bu-
gün nasıl okumalıyız? 
Anadolu'daki geleneksel mahalle dokusu,
en yalın hâliyle merkezi işaretleyen cami, 
ulu ağacıyla, çeşmesiyle, kahvehane gibi 
toplanma mekânlarıyla biçimlenen mey-
dan ve onu saran dar sokaklarla örül-
müş 'genellikle' organik konut dokusuy-
la tanımlanır. Bölgelere göre ahşap, taş, 
kerpiç malzeme kullanılarak biçimlendiril-

miş konut mimarisi, dokusal bütünlüğüy-
le sanki tek elden çıkmışçasına geniş bir 
organizmayı oluşturur.

Bütünü oluşturan her türden mimari yapı, 
ilkeleri olan tasarım anlayışının birer ürü-
nü olarak dokuyu tanımlarken, yaşamsal 
inceliğin yansımaları konutların mimari 
çizgisinde biçimlenir. Bu biçimlenme kimi 
zaman Kula'da olduğu gibi üstünü saçak-
ların örtüğü dar sokak üstünde 'öpüşen' 
çıkmaların farklı yönlere açılan pencere-
lerin konumlanışındaki komşuluk ilişki-
sindeki inceliği tanımlarken, kimi zaman 
da birbirine benzer evlerin sınırını çizdiği, 
sonunu göremediğimiz sokağın dokusal 
bütünlüğünün önemini anlatır. 'Hayat'lı 
avlunun yüksek duvarıyla ya da birbiri-
ne dayanarak sokak sınırlarını belirleyen 
evlerin oluşturduğu organik doku, tasarım 
ilkeleri geleneklerle oluşturulmuş, yaşam-
sal kullanım kararlarının öne çıktığı yapılar 
bütününün kent ölçeğindeki yansımasıdır. 

KENTSEL DOKUYA YAŞAMSAL 
KATKI SAĞLAMAK 
Günümüzde bireysel ve kamusal yaşam alan-
ları oluşturmaktan çok, yabancılaştıran ve 
mülkiyete dayalı konut dizileri olarak ta-
nımlanabilecek oluşum, gerçek anlamda 
'insan yaşamıyla ilişki kurmaktan uzak kent-
sel dokunun' öne çıktığı, çevre verileriyle 
ilişki kurmayan bir olgu olarak değerlen-
dirilebilir. 

İnsan odaklı tasarım anlayışıyla değerlen-
dirildiğinde geleneksel mimarlık sürecini 
dikkate alan her yeni tasarım kendi özgün 
çizgisini oluştururken, kentsel dokuya ya-
şamsal bir katkı sağlayacaktır. Ancak bu, 
kent plancıları ve mimarlar gibi meslek 
insanlarının ötesinde, yönetimsel düzey-
de de cevap bulması gereken çok katman-
lı bir sorundur.  

Günümüz mimarlığında son yıllarda 'çağ-
daş tasarım unsurlarından' biri olarak ge-

Safranbolu Gökçüoğlu Konağı
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lişen ve değerlendirilen bütün sosyal ke-
simlerin kentsel dokudaki ortak yaşam 
alanlarını kullanmasına yönelik tasarım 
ilkeleri, bu süreçte geleneksel mimarlık 
kavramlarının da değerlendirildiği ve kul-
lanıldığı insan ve çevre odaklı mimari tasa-
rım anlayışının sonucudur. 
 
"Yaşadığımız kentler tarihsel ve me-
kânsal süreklilikleriyle kimliğimizi ta-
nımlar" diye bir ifadeniz var. Bulundu-
ğumuz yüzyıl mimarisi, farklılaşan ihti-
yaçlar, konuttan beklentilerimiz gibi 
pek çok etkenin bu sürekliliğe sekte 
vurduğunu ve doğal olarak ortak belle-
ğimizin zayıfladığını söyleyebilir miyiz? 
Bu sürekliliği sağlamada bir mimar ve 
restorasyon uzmanı olarak neler öne-
rirsiniz?  
Yaşadığımız dönemde 'kültürel kimlik so-
runu' bütün toplumlar için geçerli, ancak 
bulunduğumuz sorunlu coğrafyada bu, 
farklı boyutlarda karşımıza çıkmakta; mi-
mari etkileşim de bunun bir parçası. Kaçı-
nılmaz bir durum olarak etkileşimli dün-
ya düzeninde mimari çizgiler de değişiyor 
ve evrenselleşiyor. Geleneksel aile yapı-
sındaki değişim ve küçülme, yaşam bi-
çimlerindeki farklılık, ihtiyaçlardaki önce-
likler konut planlamasında ve mimarisin-
de değişimi beraberinde getirmekte.

Ortak belleğimizin bir parçası olarak ta-
nımladığımız mimari olgunun bize anlattı-
ğı, yaşamı biçimlendiren kent ölçeğindeki 
dokunun varlığı; konutlar ise bunun belir-
leyici bir parçası. Ancak kenti tanımlayan 
dokunun diğer parçalarının eksik olması 
durumunda ortaya çıkanın mimari bir olu-
şum olduğunu söylemek mümkün değil. 
Kültürel kimlik olarak tanımlanan olgunun 
mimariye yansımadığı bir ortamda özgün, 
evrensel değerleri taşıyan mimarlık düze-
yini yakalamak zor görünüyor.

ORTAK MİMARİ BELLEK İÇİN
GELENEKSEL DOKU VE ÇAĞDAŞ MİMARİ 
Koruma kavramı içinde "Yaşadığımız kent-
ler tarihsel ve mekânsal süreklilikleriyle 
kimliğimizi tanımlar" ifadesi hâlâ geçerlili-
ğini koruyor, ancak kentlerimizdeki doku-
sal bütünlüğü korumak koşuluyla. Yaşam 
biçimlerimizdeki değişim sürecinin mima-

riye yansımasının sorun olarak tanım-
lanmaması düşüncesindeyim. Bugün ve 
gelecekte sorun olarak karşılaşacağımız 
esas nokta, geçmişte mimari gereksinme-
ler, yapı gelenekleri, yaşam ilişkileri sonu-
cunda biçimlenen nitelikli mimari çizgi-
nin, bugün ve gelecekte içi boşalmış birer 
kopya olarak karşımıza çıkma tehlikesi-
dir. Ortak mimari belleğin sürdürülebilir 
olmasının yolu, belleği oluşturan gelenek-
sel dokunun korunması ve kentsel ölçek 
gözetilerek çağdaş mimari çizgiyle birlikte 
değerlendirilmesiyle mümkün olacaktır.  
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TOKİ tarafından Kayseri Kocasinan'da 
inşa edilen, sakinlerine şehir içinde 
sakin ve huzurlu bir hayat sunan 
Şeker TOKİ Konutları, kentin gözdesi 
olmayı sürdürüyor.
Röportaj-Foto: Orhun Kaan Akbaş

ŞEKER TOKİ 
ŞEHRİN 
GÖZDESİ 
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Şehir merkezine 7 kilometre, şehir hasta-
nesine ve otogara 1 kilometre mesafede 
bulunan ve 14.000 metrekare yeşil alana 
sahip Kayseri Kocasinan Şeker TOKİ Ko-
nutları, 14 blok ve 546 konuttan oluşuyor. 
Sakinleri için oyun parkları, spor alanları, 
cami ve buna benzer imkânları bulunan 
Şeker TOKİ'de, huzurlu, güvenli, konforlu 
ve düzenli bir yaşam devam ediyor. 

"İKİ DAYIMI BURAYA ÇAĞIRDIM, 
SIRA DEDEMDE"
Şeker TOKİ Konutları sakinlerinden Fatma 
Avinç, Kayseri'ye İstanbul'dan göç etmiş. 
Site yaşamındaki sakinlik, güvenlik ve hu-
zurdan son derece memnun olduğunu di-
le getiren Avinç, "İki dayımı da buraya ça-

ğırdım, sıra dedemde" diyor. Yerleşimde-
ki doğal yaşamdan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Avinç, şunları aktarıyor: "Pen-
ceremi açtığım zaman bir dağ görebiliyo-
rum ama İstanbul'da bu yok. Evler çok sık 
ve fazla gürültü var. Diğer taraftan okul ve 
hastane bakımından daha avantajlı bura-
sı, daha sakin, yoğunluk az. Yaşam alanı-
mız güvenli. İstanbul'da küçük kızımı tek 
başına sokağa salamazdım ama burada 
güvendeyiz. Kızımın sokağa tek başına çık-
masına müsaade ediyorum. Çitlerle çevrili 
ve gördüğünüz gibi güvenli."

"EVİMİZİN TAPUSUNU ALDIK, 
MAAŞIMIZ DA YETİYOR"
Bir diğer konut sakini Mehrali Bozbıyık ise 
Şeker TOKİ Konutlarına köyden göç ettikle-
rini ve köydeki zorlukları geride bıraktık-
larını ifade ediyor. Bozbıyık, "Buradaki 
evler küçük; temizliği, bakımı kolay. Konut 
alanının temizliği, huzuru ve güvenliği için ça-
lışan bir site yönetimi, görevliler var. Hiz-
metler yapılıyor, ihtiyaçlar gideriliyor" diye 
konuşuyor. Merhali Bozbıyık, cami, okul, 
market, park ve spor alanlarını sıralayarak, 
hemen her şeyin olduğu güzel bir ortamda 
yaşadıklarını dile getiriyor. 

Bozbıyık, şöyle devam ediyor: "Tertemiz 
oturuyoruz evimizde. Hanım soba yakı-
yordu, köy şartlarında zordu. Affedersin 
tezek, odun, kömür... Hanım kaldırıp da 
bu yakacakları sobaya koyamıyordu, beni 
çağırıyordu. Burada kova, soba falan yok. 
Rahatız şükür. Emekliyim, evimizin tapu-
sunu aldık, maaşımız da yetiyor. İki başı-
mızayız."

"DAHA ÖNCE TOKİ'DEYDİM, 
YİNE TOKİ'YE GELDİM"
Fatih Kalem, daha önce de TOKİ evlerinde 
oturduğunu ve yine tercihinin bir başka 
TOKİ'den yana olduğunu belirterek şöyle 
konuşuyor: "Daha önce bir diğer TOKİ'de 
oturuyordum ama orada kiracıydım. Yi-
ne TOKİ'ye geldim. Ağabeyim de TOKİ'de 
oturuyor. Alıştık ve sevdik burayı. Önceki 
TOKİ'ye kıyasla buradaki sistem çok da-
ha iyi. Çitin çekilmesi, çevre güvenliğinin 
sağlanması, gerekli önlemlerin alınması... 
Bundan önceki sistemde siteye yabancılar 
girebiliyordu ama şimdi burası çok daha 

güvenli. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı-
ya daha rahat gönderebiliyoruz."

85 metrekare büyüklüğündeki 2+1 evleri-
nin kullanışlı olduğunu ve kaliteli malzeme 
kullanıldığını söyleyen Kalem, "Lavabo, ban-
yo, mutfak olsun evimizin planı çok iyi. Öy-
le dar bir alanımız yok. Kullanışlı. Bir aileye 
yeter ölçülerde" diyor. Kalem, konut sa-
kinlerine sunulan olanaklardan memnun 
olduğunu belirterek, "Mesela şimdiye ka-
dar oturduğum hiçbir evde evimin önünde 
bir park yoktu. Güvenlik imkânı da çok faz-
la burada" diye ekliyor. 
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"ŞEHİR ORTAMINDA TEMİZ HAVA" 
Şeker TOKİ sakinlerinden Nezahat Kaya, 
bir evde aranan bütün özelliklerin bura-
da olduğunu söyleyerek memnuniyetini 
şu sözlerle ifade ediyor: "Konut içleri ol-
sun, ortak yaşam alanları olsun burada 
bizlere sağlanan imkânlar gayet iyi. Sıcak 
suyumuz var, iyi ısınıyoruz. Sıcak ve hu-
zurlu bir yer burası. Malzeme ve işçilik 
kalitesinden de memnunuz. Yakın zama-
na kadar market sıkıntımız vardı ama bu 
sıkıntı giderildi. Ulaşım noktasında ba-
zı sıkıntılar yaşıyoruz ama onun dışında 
gayet memnunuz." 

"Şehir ortamında temiz hava" diye vurgu-
layan Kaya, "Hem kırsal kesimi andırıyor 
hem huzuru, temiz havayı tattırıyor" diye-
rek Kayseri'deki bu güzel ve sakin ortam-
da yaşamaktan memnun olduğunu dile 
getiriyor. 

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRAN HİZMETLER 
Siteye dokuz personelle hizmet verdikle-
rini söyleyen Site Müdürü İsmail Kuru-
mahmut, blok temizlikleri, günlük çöple-
rin alınması, genel mıntıka temizliği, 
elektrik-su faturalarının ödemesi, asan-
sörlerin bakımları, kat sakinlerinin so-
runlarına çözüm bulmak gibi Şeker TOKİ 
Konutlarını güzelleştirmek ve konut ala-
nında yaşam kalitesini artırmak üzere 
pek çok hizmet sunduklarını anlatıyor. 
Sitede çevre duvarlarının mevcut oldu-
ğunu, giriş çıkışların kartla yapıldığını, 
araç giriş çıkışlarınınsa sim kart siste-
miyle yapıldığını belirten Kurumahmut, 
"Blokları boyamak, kar tutucu yapmak 
planladığımız hizmetler arasında yer alı-
yor. Bisikletlik yapıyoruz. En önemlisi de 
okul yapılıyor" diye ekliyor. 

Site Müdürü İsmail Kurumahmut
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TSE Tuzla laboratuarlarında gerçek duvarlar üzerinde test edilmiştir. 
Ekoklinker kendinden yalıtımlı, kil esaslı, farklı yoğunluklarda üretilen
ve ilave yalıtıma gerek duyulmayan yeni nesil duvar sistemleridir. Özel 
fırınlarda yüksek derecede pişirilen klinker tuğlanın iç kısmına mineral 
yün yerleştirilerek üretilen Ekoklinker ısı ve ses yalıtımında büyük 
ölçüde avantaj sağlar. 

www.isiklartugla.com.trwww.ekoklinker.com



Kaynak: ÇEDBİK

TÜRKİYE 
YEŞİL BİNA 
SAYISINDA 

AVRUPA 
LİDERİ

Türkiye'de sertifikalı yeşil 
bina sayısı Nisan ayı itibarıyla 

400'e ulaştı. Böylelikle yeşil 
bina sayısında 2017'den beri 
dünyada ilk 10 ülke arasına 

giren Türkiye, bu yıl 6'ncı 
sıraya yükseldi. Avrupa 

ülkeleri arasında ise ilk sıraya 
sahip oldu. 

DÜRDANE SEVİNÇ

Ofis %41

Konut %21

Karma Kullanımı %4
Havaalanı %0

Bina Kullanım
Türü (Proje Sayısı)

Endüstriyel %12

Eğitim %5

AVM %2

Ticaret %5

Spor %1

Sosyal %2
Sağlık %1

Otel %4

TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT YEŞİL BİNALARIN NİTELİKSEL DAĞILIMI
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Sürdürülebilirlik, çevre, enerji tasarrufu tüm 
dünyada gündemdeki yerini koruyor. Bu 
nedenle su ve enerjiden yüzde 24-50 civa-
rında tasarruf sağlayan yeşil binalar, gayri-
menkul sektöründe yükselişini sürdürüyor.  

Yeşil binalar yatırım boyutuyla da önem 
taşıyor. Binaya  "yeşil" unvanını veren özel-
likler, binanın değerini, dolayısıyla satış ve 
kira fiyatlarını da artırıyor. 

Türkiye'de yeşil binaların geçmişi çok eski-
lere dayanmasa da 2007 yılında hızlı baş-
layan yeşil üretim trendi, bugün Türkiye'yi 
dünya gayrimenkul sektöründe ön sırala-
ra taşıdı. Aynı yıl Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Derneği'nin (ÇEDBİK) kurulmasıyla gelişen 
bilinç sonucunda Türkiye, yeşil bina sayı-
sıyla dünya 6'ncılığına yükseldi. ÇEDBİK 
verilerine göre Nisan 2019 itibarıyla serti-
fikalı yeşil bina sayısı 400'e ulaştı. 

Amerikan Yeşil Bina Konseyi USGBC veri-
lerinden derlenen bilgilere göre Türkiye, 
150 ülke içinde; Kanada, Çin, Hindistan, 
Brezilya ve Kore'nin ardından 6'ncı sıraya 
yerleşti. İlk 6 ülkenin LEED sertifikalı bina 
alanı 31 Aralık 2018 itibarıyla şöyle sıra-

lanıyor: Kanada 46,81 milyon metrekare, 
Çin 68,83 milyon metrekare, Hindistan 
24,81 milyon metrekare, Brezilya 16,74 mil-
yon metrekare, Kore 12,15 milyon metre-
kare, Türkiye 10,9 milyon metrekare. Ni-
san sonu itibarıyla Türkiye'deki sertifikalı 
bina alanı ise 11,3 milyon metrekare oldu.

ULUSAL SERTİFİKA B.E.S.T 
Türkiye'deki yeşil binalarda ağırlıklı olarak 
bulunan ABD kaynaklı LEED sertifikasının 
yanı sıra BREEAM (İngiltere), CASBEE (Ja-
ponya) ile DGNB (Almanya) sertifikaları da 
bulunuyor. Sertifika almış binaların yak-
laşık yüzde 90'ı LEED, kalanı ise BREAM, 
DGNB ve EDGE sertifikasına sahip. 

Türkiye de kendi yeşil bina sertifikasını 2015 
yılında hayata geçirdi. ÇEDBİK'in öncülü-
ğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
desteğiyle hazırlanan "Binalarda Ekolojik 
ve Sürdürülebilir Tasarım Sertifikası" kısa 
ismiyle "B.E.S.T Sertifikası", Türkiye stan-
dart ve yönetmeliklerine uygun, yerel ko-
şullara cevap verecek şekilde düzenlendi. 
Konut binalarının potansiyeli dikkate alı-
narak önce B.E.S.T Konut Sertifikası çıka-
rıldı ve 2016'da da pilot bir projeye serti-

fika verildi. ÇEDBİK, 2019 sonuna kadar 
B.E.S.T Ofis ve B.E.S.T Mevcut Bina Sertifi-
kalarını da aktif hâle getirmeyi hedefliyor. 

IFC, EBRD vb. kredi kurumları tarafından 
tanınan ve uluslararası arenada kabul gö-
ren yerli sertifikanın en büyük avantajla-
rından biri, yabancı sertifikalardan daha 
ekonomik olması. Tüm bu avantajlarıyla 
B.E.S.T'in bu yıldan itibaren daha da yay-
gınlaşması bekleniyor. 

YEŞİL OFİSLER 
Türkiye'deki mevcut yeşil binaların nite-
liğine baktığımızda, ofis binalarının önde 
olduğunu görüyoruz. Özellikle küresel fir-
maların yeşil bina talebinin yoğun olma-
sı, yeni ofis binalarının önemli kısmını 
etkiliyor. Türkiye'deki yeşil binaların yüz-
de 41'ini ofis, yüzde 21'ini konut, yüzde 
12'sini endüstriyel, yüzde 5'ini eğitim ve 
yüzde 4'ünü karma kullanım ve otel bina-
ları oluşturuyor.
 
Türkiye'deki yeşil binaların veri tabanı, Çev-
re Dostu Yeşil binalar Derneği (ÇEDBİK) web 
sitesinde ayrıntılı olarak yer alıyor. 
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ÇEDBİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI EBRU ÜNVER KARAER:

BİNA DEYİNCE AKLA 
"YEŞİL BİNA" GELMELİ
Dünya Yeşil Bina Konseyi'nin yeşil binayı 
"yeni normal bina" olarak isimlendirdiğini 
aktaran ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ebru Ünver Karaer, bu algının Türkiye'de 
de oluşması gerektiğine ve ulusal yeşil 
bina sertifikası B.E.S.T'in yaygınlaşmasında 
TOKİ ve Emlak Konut GYO'nun itici güç 
olabileceğine işaret etti. 

ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Ün-
ver Karaer, Türkiye'nin yeşil bina sayısında 
Avrupa'da birinciliğe ve dünyada altıncılı-
ğa yükselmesinin, toplumun bilinçlendi-
rilmesiyle doğru orantılı olduğuna dikkat 
çekti. Buna karşın yeşil bina projeleri-
nin yüzde 95'inin İstanbul, İzmir, Ankara 
gibi büyük şehirlerde öbeklendiğine işa-
ret eden Karaer, "Dağılımın Türkiye’nin 
her noktasına yayılması için gerek ÇEDBİK 
olarak gerek Bakanlık ve yerel yönetimler 
olarak ortak bir çalışma yapılması gerekti-
ğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde hemen hemen tüm 
yeni binaların yeşil bina ilkelerine göre 
inşa edildiğini aktaran Karaer, yeşil bina 
sayısının artmasının ülkemiz için önem-
li bir hedef olması gerektiğine dikkat çek-
ti. Öncelikle bu bilincin toplumun her nok-
tasında artmasını ve artık "standart" yani 
"normal" bina denildiğinde akla "yeşil 
bina" gelmesi gerektiğini dile getiren Ka-
raer, şunları söyledi:

"ÇEDBİK, Dünya Yeşil Bina Konseyi'nin 
(WGBC) kurucu üyesi ve ayrıca WGBC'nin 
Avrupa ayağı olan Avrupa Bölgesel Ağı 
(ERN) icra kurulu üyesidir. Her iki kuruluş 
da dünya ve Avrupa düzeyinde yeşil bina 
konusunda çatı konseyleridir. Bu konsey-
ler yıllık yeşil bina stratejisini, gelişmelerini 
yönlendiren kurullardır ve ÇEDBİK bu ku-
rulların yönetim grubu içinde yer almakta-
dır. Son yapılan görüşmelerde artık yeşil 
binayı NORMAL hatta YENİ NORMAL (NEW 

NORMAL BUILDING) olarak isimlendirme 
kararı alınmıştır. Diğer binalara standart 
bina denmesi uygun bulunmuştur; böyle-
ce normal olanın ve yapılması gerekenin, 
yeşil bina olduğu vurgulanmaktadır."

Ülkemizdeki yeşil binaların artması için yatı-
rımcılara verilebilecek teşviklere de değinen 
Ebru Ünver Karaer, önerilerini şöyle aktardı: 
"Suyu verimli kullanan binada suyun birim 
maliyetinin düşürülmesi, elektriği verimli 
kullanan hatta yenilenebilir kaynakları kul-
lanan projelerde enerji fiyatlarının düşürül-
mesi, atıklarını değerlendiren projelerden 
çöp vergisinin azaltılması, yeşil bina yapan 
projelere katkı teşviklerinin verilmesi ilk akla 
gelen çalışmalar olabilir. Bu konuda uygu-
layıcılar ve yatırımcılarla konuşularak daha 
farklı ancak yeşil bina sistemlerini destekle-
yici özel paketlerin de oluşturulabileceğine 
inanıyorum. Zira Avrupa’da bu konuda cid-
di devlet destekli paketler bulunmaktadır. 
Bunların incelenmesi ve ülkemizin standart-
ları dikkate alınarak uygun bir şekilde uygu-
lanması bile önemli bir adım olacaktır."

ULUSAL SERTİFİKALI İLK TOPLU KONUT 
PROJESİ KİPTAŞ BAYRAMPAŞA OLACAK
Ebru Ünver Karaer, gayrimenkul sektörün-
de ağırlığı olan konutların yeşil binaya dö-
nüşmesinin önemli olduğuna da değini-
yor. Site veya toplu konut kapsamında 
10 adet sertifikalı proje bulunduğunu ak-
taran Karaer, KİPTAŞ'ın Bayrampaşa Top-
lu Konut Projesi'nin ulusal sertifika B.E.S.T 
Konut için başvuran ilk proje olduğunu 
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ve çalışmaların sonuçlanmak üzere oldu-
ğunu açıkladı. KİPTAŞ'ın bu yolda ciddi bir 
adım attığını vurgulayan Karaer, "Bize ile-
tecekleri dosyaların değerlendiricileri-
miz tarafından incelenmesi sonucunda, 
ilk yerli sertifikamız olan B.E.S.T Konut, 23 
binadan oluşan böyle büyük ve kapsam-
lı projede kullanılmış olacak. Bu ve buna 
benzer geniş kapsamlı veya daha küçük 
ölçekli tüm yapılarda yeşil bina sertifika-
sı kullanılması, özellikle yerel ve genel yö-
netimlerin desteklediği inşaat firmalarının 
bu konuyu dikkate alıp gerekli önemi ver-
mesiyle başlamalıdır" dedi. 

BEST'in ulusal olması ve fiyat gibi avantaj-
ları dikkate alındığında, 2019 yılında çok 
daha fazla projede kullanılacağına ina-
nan Ebru Ünver Karaer, "B.E.S.T'in bilinir-
liliğinin diğer sertifikalarla aynı düzeye en 
kısa zamanda ulaşacağına eminiz. Yeter 
ki yerli firmalar yerli sertifikayı kullanma 
konusunda bizimle görüşmeye başlasın-
lar. Umarız KİPTAŞ'ın açtığı bu yolda TOKİ 
veya Emlak Konut da itici kuvvet olurlar" 
temennisinde bulundu. 

YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN 
YEŞİL BİNALAR 
Ebru Ünver Karaer, özellikle su ve enerji 
tasarrufu sağlayan yeşil binaların avantaj-
larını şöyle özetledi: 

"Yeşil binalar, yaşam kalitemizin yüksel-
mesini sağlayacak olan iç ortam hava kali-
tesini dikkate alan, elektrik ve diğer enerji 
kaynaklarını daha verimli kullanan ve böy-
lece daha az masraflı bir hayat imkânıyla 
ekonomiye katkı sağlayan binalardır. Ayrı-
ca boşa harcanan su yerine doğanın ver-
diği imkânları kullanarak (gri su arıtma sis-
temleri, yağmur suyu toplama sistemleri 
vb.) çevreye destek olan bu yapıların su-
yun verimli kullanılmasıyla yaşamamıza 
ve dünyaya katkısı bulunmaktadır.  

Yeşil binalar, kullanım sırasında işletme 
giderlerindeki azalmayla standart binala-
ra göre daha ekonomiktir. Sertifikalı pro-
jelerin satış hızı standart binalara göre 
yaklaşık yüzde 10 daha yüksektir. Çünkü 
günümüzde son kullanıcılar, ekonomik ve ka-
liteli yaşam sağlayan, yaşarken işletim ma-
liyetlerinin düşük olduğu ev ve ofis arayı-
şındalar. 

Sertifikalı binaların daha maliyetli olduğu 
yolundaki genel kanıyı da bu vesileyle dü-
zeltmek doğru olacaktır. Kriterlere uygun 
bir şekilde, konusunda uzman kişiler tara-
fından tasarlanan ve inşa edilen yeşil bi-
nalarda maliyet artışı olmadan binayı ta-
mamlamak mümkündür."

MÜKEMMEL

İYİ

ÇOK İYİ

ONAYLI

Bi
na

la
rd
a 

Ek
olojik ve Sürdürülebilir Tasarım

Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Der

neğ
i

348 TÜRKİYE 11.3
340 ALMANYA 8.8
317 İSPANYA 6.0
279 İSVEÇ 7.6
255 İTALYA 4.5
182 FİNLANDİYA 4.8
160 POLONYA 2.5
118 BİRLEŞİK KRALLIK 0.6
88 FRANSA 1.1
75 İRLANDA 0.8
57 MACARİSTAN 1.1
55 ÇEK CUMHURİYETİ 1.4
43 ROMANYA 1.1
42 RUSYA 1.3
42 İSVİÇRE 0.6
24 HOLLANDA 0.6
31 AVUSTURYA 0.7
22 YUNANİSTAN 0.3
21 DANİMARKA 0.8
18 SLOVAKYA 0.5
16 BULGARİSTAN 0.3
15 BELÇİKA 0.3
15 SIRBİSTAN 0.3
14 ESTONYA 0.8
12 PORTEKİZ 0.3
36 DİĞER AB ÜLKELERİ  0.5

SERTİFİKALI BİNA 
ALANI  (m2- milyon)

AVRUPA'DA LEED SERTİFİKALI İLK 25 ÜLKE

SERTİFİKA SAYISI ÜLKE
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10 BİNİNCİ 
PROJEYE 
DOĞRU 

DÜRDANE SEVİNÇ

Yurt dışında 123 ülkede 9 bin 700 proje 
hayata geçiren Türk inşaat sektörü, 
konut üretimiyle başladığı üretim 
yolculuğunda metro, enerji santrali, 
havalimanı gibi büyük ölçekli 
projelerle gücünü pekiştiriyor. 
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Türk inşaat sektörü Cumhuriyet sonrası 
Türkiye'nin inşasında ortaya koyduğu per-
formansı 1970'lerden sonra ülke dışına 
taşımaya başladı. 1972 yılında STFA'nın gi-
rişimiyle Libya ile başlayan üretim yolcu-
luğu, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Yuna-
nistan ve İran'da devam etti. Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika pazarlarına 1980'lerde Rusya 
Federasyonu ve BDT ülkeleri eklendi. İler-
leyen yıllarda yeni ülkelerin sayısı artar-
ken, yurt dışında üstlenilen işlerin hacmi 
ve gelir miktarı da büyümeye başladı. 

47 YILIN BİLANÇOSU: 
123 ÜLKE, 382 MİLYAR DOLAR 
2002 yılında 4,4 milyar dolar düzeyinde olan
yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, 2018'de 
20 milyar dolara ulaştı. Yurt dışında dün-
ya inşaat sektörünün parlayan yıldızı hâ-
line gelen Türk müteahhitleri, en verim-
li dönemini yıllık 30 milyar dolar değerin-
de projeyle 2012-2015 aralığında yakaladı.   

Müteahhitlerin ilk kez yurt dışına çıktığı 
1972 yılından bugüne 47 yılda 123 ülkede 
9 bin 700 projeye imza atıldı. Bu projelerin 
karşılığı olarak ülkeye kazandırılan meb-
lağ ise 382 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 
En Büyük 225 Uluslararası Müteahhidi lis-
tesinde yer alan Türk firması sayısı 46'ya 
yükselirken, sektör Çin'in ardından dünya 
ikincisi oldu. Türk İnşaat sektörünü 36 fir-
ma ile ABD izledi. 

EN ÖNEMLİ PAZARLAR AVRASYA'DA
Türk müteahhitlerin dünyaya açılma se-
rüveninin başladığı Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika, sektörün en önemli pazarları oldu. 
TMB'nin verilerine göre bugüne kadarki iş 
hacminin yaklaşık yarısı (yüzde 46) Asya 
ve Avrupa'yı kapsayan Avrasya bölgesinde 
gerçekleşti. Bu bölgeyi Orta Doğu (yüzde 
26),  Afrika (yüzde 18), Avrupa (yüzde 6), 
Güney Asya ve Uzak Doğu (yüzde 3,2) ile 
Amerika (yüzde 0,6) izliyor.

Ülke bazında baktığımızda müteahhitleri-
mizin 2018 yılında ilk üç pazarının Rusya 
Federasyonu  (3,9 milyar dolar), Suudi Ara-
bistan (3 milyar dolar) ve Katar (2 milyar 
dolar) olduğu görülüyor. "Türk Müteahhit-
lerin İlk 10 Pazarı" tablosu, Rusya ve Suudi 
Arabistan'ın 2016 ve 2017 yıllarında da ilk 
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üçte bulunduğunu gösteriyor.

1972-2012 dönemini baz aldığımızda en 
çok iş üstlenilen ülkeler Rusya Federas-
yonu (yüzde 17,2), Türkmenistan (yüzde 
12,1), Libya (yüzde 11,3), Irak (yüzde 7,2), 
Kazakistan (yüzde 6,5), Katar (yüzde 5,2) 
ve Suudi Arabistan (yüzde 5,1) olarak sı-
ralanıyor. Orta Doğu'daki karışıklıklar ön-
celikle Libya ve Irak pazarını olumsuz etkile-
di. Müteahhitler de son yıllarda yeni pazar-
lara açıldı. 2012 yılında ilk kez Kolombiya, 
Papua Yeni Gine, Somali ve Peru'da proje 
alındı. Hâkim coğrafyadan yeni pazar ara-
yışına giren müteahhitler rotalarını Afrika, 
Güney Amerika ve Uzak Doğu'ya çevirdi. 

SAHRA ALTI AFRİKA'NIN PAYI YÜKSELİYOR
Afrika kıtasında 54 ülke bulunuyor. Kuzey 
Afrika ülkeleri Fas, Cezayir, Tunus, Libya, 
Mısır, Türkiye ile uzun yıllardır yakın ilişkisi 
olan ülkeler. Büyük Sahra Çölü'nün güne-
yindeki ülkeleri kapsayan Sahra Altı Afri-
ka'da ise 850 milyonun üzerinde nüfusa 
sahip 49 ülke bulunuyor. 

Türk müteahhitler, Sahra Altı Afrika'da 
1990'ların ortalarından itibaren başta Eti-
yopya, Nijerya, Sudan, Kamerun, Kongo, 
Gana, Mali ve Senegal olmak üzere önemli 
projeler üstlenmeye başladı. 2017 yılında 
müteahhitlerin en çok iş yaptığı ülke, toplam 
2,5 milyar dolar ile Tanzanya oldu. Son 3 yıla 
baktığımızda Senegal, Nijerya ve Sudan'ın 

da ilk 10'da bulunduğu dikkat çekiyor. 

YURT DIŞINDA EN ÇOK KONUT, 
YOL, KÖPRÜ VE TÜNEL YAPIYORUZ
Yurt dışında müteahhitlerimizce üstlenilen
projelerin iş türlerine göre dağılımı ağır-
lıklarına göre sırasıyla konut (yüzde 13), 
yol-köprü-tünel (yüzde 12,9), iş merkezi 
(yüzde 8), enerji santrali (yüzde 7,2), hava-
alanı (yüzde 6,9), endüstriyel tesis (yüzde 
6,5), demir yolu (yüzde 5,1), sosyal-kültü-
rel tesis (yüzde 4,9), turizm tesisi (yüzde 
4,2) ve petrokimya tesisi (yüzde 4,2) olarak 
sıralanıyor. 

PRESTİJLİ PROJELER
Yurt dışında küçük ölçekli altyapı projele-
riyle faaliyetlerine başlayan Türk müteah-
hitlerinin bugün metrodan havalimanına, 
yol projelerinden enerji santrallerine kadar 
büyük projelerin altında imzası bulunuyor. 

2018 yılında üstlenilen büyük çaplı proje-
ler arasında, 1,1 milyar dolar proje değe-
rine sahip Sudan Hartum Havalimanı öne 
çıkıyor. Rusya'da 1,6 milyar dolar tutarın-
da Amur doğal gaz işleme tesisi ile Haba-
rovsk ve Çelyabinsk Havalimanları da yine 
dikkat çeken projeler arasında yer alıyor.  

Hollanda'daki 1,1 milyar dolar tutarında-
ki Blankenburg bağlantı yolu ve Schiphol 
Havalimanı ek terminal binası yapımı, Ro-
manya-Bükreş'te yaklaşık 480 milyon dolar 
değerindeki A1-A2 otoyollarını bağlayan yol 
yapım işi de Avrupa'da yakın zamanda başla-
yan ve devam eden işlerden dikkat çekenleri. 

Yurt dışındaki 47 yıllık birikimi ve dünya 
ikinciliği payesiyle pek çok ülkede alt ve üst 
yapı inşasını sürdüren Türk inşaat sektörü-
nün yakın hedefi; geliştirdiği 9 bin 700 pro-
je sayısını kısa sürede 10 bine yükseltmek.  

KA
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: T
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B

TÜRK MÜTEAHHİTLERİN İLK 10 PAZARI

2016    2017  2018   Toplam Proje 
Bedeli ($)

Toplam Proje 
Bedeli ($)

Toplam Proje 
Bedeli ($)

Katar 2.402.072.483

Suudi Arabistan 1.382.563.237

Rusya Federasyonu 1.152.784.809

Özbekistan 862.324.741

Bahreyn 789.234.166

BAE 679.088.868

Kuveyt 626.266.592

Senegal 497.637.847

Pakistan 480.558.412

Ukrayna 464.797.915

Diğerleri 4.593.450.990

                     TOPLAM  13.930.780.060

Tanzanya 2.531.336.000

Suudi Arabistan 2.084.054.869

Rusya Federasyonu 1.856.342.966

BAE 1.655.584.593

Cezayir 1.076.136.351

Irak 1.035.859.679

Gürcistan 739.476.392

Kazakistan 656.531.658

Katar 496.488.009

Nijerya 382.093.320

Diğerleri 3.061.664.544

                           TOPLAM  15.575.568.381

Rusya Federasyonu 3.904.661.116

Suudi Arabistan 3.013.761.895

Katar 2.028.970.732

Sudan 1.668.742.518

Polonya 1.530.527.811

Kazakistan 1.487.573.366

Türkmenistan 755.483.543

Cezayir 515.842.946

Romanya 478.600.000

Kuveyt 445.119.063

Diğerleri 4.057.607.916

                         TOPLAM 19.886.890.906
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Küresel ekonomi açısından zor bir yıl olan 
2018'de yurt dışında 20 milyar dolar değe-
rinde yeni proje geliştiren inşaat sektörü, 
yurt dışı başarısı için yeni hedefler koydu. 
2030'da Türk müteahhitlerinin uluslarara-
sı pazardan aldığı payı 50 milyar dolarla 
yüzde 7'lere yükseltmeyi amaçlayan Tür-
kiye Müteahhitler Birliği yetkilileri, "Önü-
müzdeki dönem yapılacak bazı düzenle-
melere bağlı olarak yurt dışı için Türk iş 
gücünde de '100 bin istihdam' hedefimi-
zi ortaya koyduk" diye konuştu. 

Peki, müteahhitleri bu hedefe götürecek 
hedef pazarlarda durum nedir? En büyük 
pazarlardan Rusya ve Irak'a dair olumlu 
gelişmeler dikkat çekici…

RUSYA YENİDEN LİDER
2015 yılında yaşanan talihsiz uçak kaza-
sının iki ülke arasındaki ilişkileri bozma-
sı, müteahhitlik hizmetlerini doğrudan et-
kilemişti. İlişkilerin normalleşmesinin ar-
dından Rusya, yurt dışı müteahhitlik hiz-
metlerimizde pazar sıralamasında lider 
konumuna geri döndü. TMB yetkilileri, Rus-
ya'da 2012-2015 döneminde yıllık po-
tansiyel proje tutarı olan 5-6 milyar dola-
rın kısa sürede yeniden yakalanabileceği-
ne dikkat çekiyor. 

Irak'ta ise yeni kurulan hükümetin, ülke-
nin yeniden imarına ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesine gösterdiği önemle olum-
lu bir dönemin başlangıç sinyallerine işa-
ret ettiğini belirten TMB yetkilileri, Tica-
ret Bakanlığı başkanlığında 25 Nisan 2019 
tarihinde Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştir-
di. "Irak'ın Yeniden İmarı için Türkiye-Irak 
İnşaat Forumu" kapsamında üst düzey 
yetkililere bölgenin imarında Türk müte-

ahhitlerinin iş birliği arzusu vurgulandı. 

Irak'ın yanı sıra Libya'ya dönük girişim-
ler de hız kazandı. Türk müteahhitlerinin 
Libya'da yarım kalmış projeleri ve alacak-
larına ilişkin iki ülke arasında TMB'nin de 
içinde yer aldığı bir Ortak Çalışma Grubu 
oluşturuldu. Son toplantının 19-21 Mart 
2019 tarihleri arasında Trablus'ta yapıl-
dığını ancak ardından Libya'da başlayan 
iç karışıklıklar sonucu süreç tamamlana-
madan çalışmaların duraklama dönemi-
ne girdiğini aktaran TMB yetkilileri, "Yakın 
coğrafyamızda barış ve istikrar ortamının 
yeniden sağlanması, bu toprakların insan-
ları olarak hepimizin en büyük arzusudur" 
ifadelerini kullandı.  

ÖNE ÇIKAN HEDEF PAZARLAR 
TMB, Türkiye'nin yurt dışı pazarımızın bü-
yük bölümünü oluşturan Rusya, Libya ve 
Irak'ta geçen yıllarda yaşanan kaybı den-
geleyebilmek için yeni pazar arayışları-
nı yoğun olarak sürdürüyor. Sahra Altı Af-
rika, Hindistan, ASEAN Bölgesi ve Latin Ame-
rika TMB'nin birkaç yıldır yakından takip etti-
ği, potansiyeli yüksek pazarlar arasında yer 
alıyor. 2019 hedeflerini açıklarken Sahra Altı 
Afrika ülkelerine daha fazla yoğunlaşacak-
larının işaretini veren TMB yetkilileri, şun-
ları söylüyor: "Rusya ve Irak bu yıl yurt dışı 
müteahhitlik hizmetleri açısından önemini 
koruyacaktır. Libya'daki son gelişmeler ise 
Birliğimizce yakından izlenmektedir. Sahra 
Altı Afrika ülkeleri, sahip olmaya başladıkları 
istikrarla başta altyapı projeleri olmak üze-
re birçok konuda yatırım programları baş-
latmaktadır. Firmalarımız bunlarla yakından 
ilgilenmekte; Etiyopya, Ekvator Ginesi, Sene-
gal ve Sudan gibi ülkelerde önemli işler üst-
lenmektedir."

TMB, 2018'de 20 milyar dolara ulaşan 
yurt dışı müteahhitlik gelirini 2030'da 
50 milyar dolara çıkartarak Türkiye’nin 
uluslararası pazar payını yüzde 7'ye 
yükseltmeyi hedefliyor.

HEDEF 50 MİLYAR DOLAR
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GÜL DEMİRDAŞ

Prof. Dr. Pınar Dinç Kalaycı ve Arş. Gör. 
Gizem Özkan Üstün, mimarlık ve müzik 
arasında tarihsel süreçte disiplinler ara-
sı, günümüzde ise disiplinler ötesi ilişkiler 
kurulduğunu belirterek, müzik ve mimari 
arasındaki benzerliğin temelinin duyusal 
deneyim olduğunu söylüyor. 

Arş. Gör. Gizem ÖZKAN ÜSTÜN
Prof. Dr. Pınar DİNÇ KALAYCI
Gazi Üni. Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü 

İki tasarım alanı olan mimarlık ile müzi-
ğin birbirine benzerliklerine dair hangi 
değerlerden bahsedilebiliriz? Ve bu ben-
zerliği ne kadar eskiye götürebiliriz?
Mimarlık, işlevsel gereklilikler çerçevesinde 
gerçekleşeceği yere ait toplumu duygu-
sal yönden destekleyecek nitelikte mekân 
oluşturma becerisi olarak tanımlanabilir. 
Antikite'ye uzanan mimarlık tanımı 'Mimar-
lık = İşlev + (Strüktür + Konstrüksiyon) + Sa-

natsal Değer' şeklinde yapılmaktadır. 

Bu tanımı, Rus mimar Felix Novikov 'Mi-
mari = (Bilim + Teknoloji) x Sanat' olarak 
yorumlarken, Bülent Özer, 'Mimari = Fonk-
siyon x (Strüktür + Konstrüksiyon) x Sanat-
sal Değer' olarak düzenlemiştir. Günümüz 
tanımlarında görülmektedir ki, sanatsal de-
ğer sıfıra (0) yaklaştıkça mimarlığın değeri 
azalmakta; sanatsal değer sıfırlandığında 
ise, mimarlık değeri yok olmaktadır.1 

Mimarlığın bilimsel, sanatsal ve felsefi yönü 
nedeniyle disiplinler arası etkileşim alanı 
geniştir. Günümüz bilgi kuramsal çerçeve-
nin neden olduğu yapılanma, disiplinlerin 
sınırlarının birbirine karıştığı bir ortam ya-
ratmakta, disiplinler ötesi ilişkilere neden 
olmaktadır.2 Mimarlık ve müzik arasında 
da tarihsel süreçte disiplinler arası, günü-
müzde disiplinler ötesi ilişkiler kurulduğu 
gözlemlenebilir. 

DUYUSAL VE 
DUYGUSAL 
ORTAKLIK  
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MÜZİKAL VE MEKÂNSAL ZEKÂ 
ARASINDAKİ BAĞ 
Müzik ve mimarlık arasında kurulan ilişki-
lerin kaynağını aramak için öncelikle insan 
zekâsını irdelemek yerinde olacaktır. İn-
san zekâsını tanımlamak amacıyla yapılan 
geleneksel testler, düşüncenin mantıklı 
ve sözel süreçlerine odaklanmakta, sözel 
olmayan, mekânsal ve soyut boyutların-
dan uzaklaşmaktadır. Gardner'in önerdiği 
çoğulcu yaklaşıma göre ise, insan zekâsı 
problem çözme için dilsel, mantıksal-mate-
matiksel, mekânsal, müzikal, natüralist, be-
densel-kinestetik, kişiye özel ve kişiler arası 
becerileri içermelidir. Müzikal ve mekânsal 
zekâ arasındaki bağlar az belirgin, ancak ol-
dukça orijinaldir. Müzikal kapasiteler bey-
nin sağ yarım küresinde konumlanmakta 
ve mekânsal kapasitelere oldukça yakın 
pozisyonda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir-
birlerine bağlıdırlar. Estetik bir form olarak 
müzik, özerk bir zekâ bölgesine sahip olsa 
da diğer zekâ alanlarına kendisini ödünç 
verebilmektedir.3

Tarihsel süreçte, mimarlar ve düşünürlerin 
müzik ile mekânsal ilişkiler kurma deneme-

1 Özer, B. (2000). Kültür, Sanat, Mimarlık. (3. Baskı). İstanbul: Yem Yayın, 176 - 2 Mennan, Z. (1999). Geri-Dönüşümlü Bir Tema: 
Mimarlığın 'Asal' Sorunu. Mimarlık, 289, 36-37 - 3Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 
London: Heinemann, xii,130,133 - 4 Üstün, G.Ö., Kalaycı, P.D. (2017). Müzik-Mimarlık Etkileşiminde Yöntemsel Yaklaşımlar, 
Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 10, 16-36 - 5 Üstün, G.Ö., (2017). Çağdaş Mimarlığı Okumak: Klasik Batı 
Müziği Üzerinden Bir Okuma Denemesi.(Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
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leri, Mimarlık-Müzik Etkileşiminde Yöntemsel 
Yaklaşımlar4-5 içerikli çalışmalarımızda belir-
tildiği gibi metaforik, sayısal-geometrik, tek-
nik, analojik ve bilişsel bağlantılar olarak beş 
temel sınıfta incelenebilir. Metaforik bağlan-
tılar mimari eser-müzik arasında edebi ben-
zetme yoluyla kurgulanırken, diğer dört yak-
laşım ortak bir tasarım ürünü ortaya koyma 
amacı taşımaktadır. 

LYRA ÇALINDI, THEBAL SURLARI OLUŞTU
Mimarlık ve müzik arasında kurgulanan 
benzerlik/yakınlık/ortaklığın antik dönem-
lere dayandığı görülmektedir. Örneğin, Yu-
nan mitolojisinde tanrı Zeus'un kızı Anti-
ope'nin oğlu Amphion'a tanrı Apollon ta-
rafından hediye edilen enstrüman 'Lyra', 
Amphion tarafından çalındığında büyük 
taşların 'hoplaya zıplaya' gelerek sıralanıp 
Thebal kentinin surlarını oluşturduğu söy-
lenir.6 Amphion'un bir müzik aygıtını inşa 
etme aracı olarak kullandığının hayal edil-
mesine yönelik bu efsane, Antik dönem 
toplumunun mimarlık ve müzik arasında 
kurduğu ilişkiyi göstermektedir.

Müzik ve mimarlıktaki ortak kavramla-
ra da değinir misiniz? Müzikteki ritim, 
oran, armoni ve kompozisyonun mima-
ri eserdeki karşılığı nedir?
Birçok sanat dalının tasarım süreçlerin-
de kompozisyonu oluşturan ritim, tekrar, 
oran, armoni, doku, bütünlük, hiyerarşi, 
tema gibi kavramlar ortaktır. Disiplinler 
bu kavramları kendi bağımsız alanlarında 
özgünleştirmektedir. Söz konusu mimar-
lık-müzik ilişkisi yaklaşımlarının çoğunda 
kompozisyonu oluşturan temel kavramlar 
referans alınmıştır. Leon Battista Alber-
ti'nin S. Francesco Kilisesi ve Santa Maria 
Novella Katedrali cephelerinde müzikal 
oranları mimari oranlara uyarlayarak kul-
lanması,7 Palladio'nun Villa Foscari'de me-
kânsal organizasyonu müzikteki uyumlu 
oranlara uyan basit matematiksel oran-
tıları kullanarak tasarlaması8 bu duruma 
örneklerdir. Ancak bu yaklaşımlar oldukça 
figüratif/grafik sonuçlar doğurmaktadır. 

BACH BESTELERİNDE GEOMETRİK ORAN
Bach'ın bestelerinde geometrik oranların, 
matematiksel formüllerin, fraktal dağı-
lımların olması, geometri ve matematikle 
iç içe olan mimari eserlerle özdeşleştiril-
mesine yol açmaktadır. Barok dönemde 
seslerin niteliklerinin mimari süslemelere 
benzetilmesi, Gotik dönemde ince ve yük-
sek kolonların tiz seslere benzetilmesi ka-
dar metaforiktir. İlişkilendirmeler figüratif 
nitelikte olsa da nasıl yapılırsa yapılsın, bir 
deney ortamı yarattığı ve mekâna deneysel 
karakter kazandırdığı söylenebilir.

Ses için bir mekâna ihtiyaç vardır, peki 
mekânı sessiz düşünebilir miyiz? 
Mimarlık ve müzik arasında var olan bağ-
lar figüratifliğin/grafikliğin/somut olmanın 
ötesindedir.  Jencks'e9 göre mimarlık değiş-
ken biçimde algılanan bir edimdir ve mü-
zikle ortak yanı algı üzerine kurulu olma-
sıdır. Müziğin duyguları harekete geçirici 
etkisi ve mimarlığın duyulara hitap eden 
duygulanımsal niteliklere sahip olması, ben-
zerlik algısındaki temeldir. Değişkenlik için-
de algılanan mekân, zamana ve alımlayana 
göre sesli ya da sessiz düşünülebilir. 

DUYUSAL DENEYİM
Fenomenal felsefede algının öznesi olan 
beden, tüm deneyimlerini duyumlar yoluy-
la gerçekleştirmektedir. Duyusal deneyim 
değişken ve iletişim hâlindedir. Farklı yön-
lere giderken aniden buluşabilirler. Örne-
ğin müzik, görülen mekânda somut olarak 
var olmasa da mekânı değişime uğratır. 
İşitme, görme ve diğer tüm duyular sorgu-
lanarak, çözümlenerek ve tasvir edilerek 
'nitelik' kazanırlar.10 'Çok duyulu' bir dene-
yim olan mimarlık, salt görme duyusuyla 
deneyimlenemez.11 Algı dünyasında işitilen 
nitelik görsel imgelerin birbiri içine geçme-
sini sağlar, böylece hareket algısı oluşur.
Dolayısıyla, mekânın deneyimlerinde geri 
planda deneyimciye eşlik eden bir müzi-
ğin olması veya olmaması mekân algısında 
farklılıklar yaratır.12 Duyguların kişisel zekâ-
larda merkezi bir yer tutması13 nedeniyle, 

duyguları alıcıya doğrudan geçiren müziğin 
mimarlık tarafından ilham alınması, ortaya 
etkileşimin ürününü çıkaracaktır. 

DUYUSAL VE DUYGUSAL ORTAKLIK
LIQUID ARCHITECTURE
Siberuzayda mimarlık ve müzik arasında 
etkileşimli modeller ortaya koyan Marcos 
Novak'ın ortaya attığı 'mimari müzik (ar-
chimusic)', 'dolaşılabilir müzik (navigable 
music)', 'likit mimarlık (liquid architecture)' 
gibi terimler duyusal ve duygulanımsal or-
taklığa dair deneyimler sunmaktadır. No-
vak'a göre ardışıklık ve akış içindeki müzik, 
zorunlulukların ve sınırların değil, olasılıkla-
rın var ettiği bir mimarlık ile etkileşebilir.14 

Onun ele aldığı mimarlık, müzikal veriyi içi-
ne alan 4'üncü boyutu kazanmış, akış hâ-
lindeki (likit) mimarlıktır. Mekânın zamanla 
olan ilişkisi birbiri içine geçmiş bir ilişkidir, 
müzikle etkileşimi ise deneyimseldir. 

MÜZİĞİN MEKÂNSALLAŞTIRILMASINA
BİRKAÇ ÖRNEK
Endüstri 4.0 ve ötesinin işaret ettiği gele-
cek, denenmemiş olanın denendiği, mi-
marlık için yeni ve bir o kadar da eski ilham 
kaynaklarının farklı uygulamalarla devreye 
sokulduğu, zaman, toplum ve çevrenin bü-
tün etkilerinin mimariye birebir yansıdığı 
ortamları işaret etmektedir. Bu bağlamda, 
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mima-
ri Proje dersi kapsamında Prof.Dr. Pınar 
Dinç Kalaycı, Öğr.Gör.Dr. Can Güngör, Öğr.
Gör. Bolkar Açıkkol ve Araş.Gör. Gizem Öz-
kan Üstün'ün yürüttüğü Atölye DüşleDü-
şün bünyesinde 2018-2019 güz ve bahar 
dönemlerinde mimarlık-müzik etkileşimi 
araştırması olarak 'Akış-Mekân' konusu ça-
lışılmıştır. 

'Akış-Mekân' kavramıyla Novak'ın zaman 
kavramını ele alışından ilham alarak, reel 
zamanın içinde ardışık olayların sayısının 
arttığı öne sürülmekte, dolayısıyla mimar-
lığın ve zamanın akış içinde dönüştüğü 
düşünülmekte, söz konusu akış için potan-
siyeller/senaryolar araştırılmaktadır. Zama-

6Tümer, G. (1996). Müzik ve Mimarlık. Arredamento Mimarlık Dergisi, 405(05), 118 - 7Wittkower, R. (1941). Alberti’s Approach to Antiquity in Architecture. Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, 4(1/2), 1-18 - 8Rasmussen, S. (1994). Yaşanan Mimari. (çev. Ö. Erduran). İstanbul: Remzi Kitabevi, 11-132 - 9Jencks, C. (2013). Architecture Becomes Music. Theory, 
232, 93-110 - 10Merleau-Ponty, M. (2016). Algının Fenomenolojisi. İstanbul: İthaki, 284-311 - 11 Pallasma, J. (2011). Tenin Gözleri. İstanbul: Yem Yayın, 52. 12 Merleau-Ponty, M. (2016). 
Algının Fenomenolojisi. İstanbul: İthaki, 286 - 13Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. London: Heinemann, 131 - 14Novak, M. (1991). Liquid Architecture 
in Cyberspace. M. Benedikt, Cyberspace: First Steps, Cambridge: The MIT Press, 272-285.
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nın akışı, ardışıklığı ve ardışıklıktaki şiirsel-
lik müziğin içinde mevcuttur ve mimarlığa 
kaynaklık etme durumuna yönelik deney-
sel tasarımlar gerçekleştirilmiştir. 

Akış-Mekân konusu kapsamında müziğin 
reelleştirilmesi ve mekânsallaştırılması bağ-
lamında, Atölye DüşleDüşün çalışmaların-
dan birkaç örnek aşağıda sunulmuştur. 
Daha detaylı bir inceleme https://studiot-
hinkimagine.wordpress.com/ adresinden 
yapılabilir.  

Pink Floyd'un 'Shine on You Crazy Diamond' 
adlı müzik eserine ait maket çalışması (Atöl-
ye DüşleDüşün öğrencisi Mehmet Barış Atıcı 
tarafından üretilmiştir) Pink Floyd'un 'Shine 
on You Crazy Diamond' adlı müzik eserine 
ait maket çalışmasında, müziğin zaman için-
deki akışına göre hissedilen durağanlık-ha-
reket-heyecan duyguları somutlaştırılmıştır. 

Fazıl Say'ın 'Kara Toprak' adlı müzik eseri-
ne ait maket çalışması (Atölye DüşleDüşün 
öğrencisi Mustafa Türkmen tarafından üre-
tilmiştir) Say'ın 'Kara Toprak' adlı müzik ese-
rine ait maket çalışmasında, 6 dakika 20 sa-
niyelik parçada hissedilenin, akış içindeki bir 
döngü olduğu vurgulanmıştır. Öğrencinin 
müziği algısına göre, müzik tamamlandığın-
da başladığı noktaya geri dönmekte, ancak 
başlangıçtaki varlığı değişime uğramış ol-
maktadır.

Thom Yorke'un 'Suspirium' adlı müzik ese-
rine ait maket çalışması (Atölye 3 Öğrencisi 
Ahmet Necip Belek tarafından üretilmiştir) 
Thom Yorke'un 'Suspirium' adlı müzik ese-
rine ait maket çalışmasında, 'akışkanlık, 
süreklilik, döngü' kavramları ele alınmıştır. 
Müzikte hissedilenin akış içindeki 'hüzün' ol-
duğu vurgulanmıştır. Çalışma, müzikteki sa-
yısal-geometrik niteliği ön plana çıkarmak-
tadır. Müzikteki her form saptanmış, formu 
oluşturan notaların değer ve aralarındaki 
ölçü farklılıklarına göre sayısal bir düzen 
oluşturulmuştur. Bu sayısal düzen, maketin 
oluşum mantığını ortaya çıkarmıştır.

Monty Norman& John Barry'nin 'Dr. No' adlı 
müzik eserine ait maket çalışması (Atölye 
DüşleDüşün Öğrencisi Dilek Ertürk tarafın-
dan üretilmiştir.) Monty Norman& John Bar-
ry'nin 'Dr. No' adlı müzik eserine ait maket 
çalışmasında, müziğin zaman içinde aynı 
duygulara hitap ettiği düşünülmüş ve bu 
durum kendi içinde kapalı ve sürekliliği olan 
elemanlar oluşturularak ifade edilmiştir. 
Makette kullanılan renk, müzikte hissedilen 
gerilimi ifade etmektedir. Müziğin farklı sa-
niyelerinde 'vurulmak, atılmak, kapılmak' 
eylemleri hissedilmiş, makette bu eylemler 
somutlaştırılmıştır.

'Dr. No' adlı müzik eserinin zaman içindeki 
akışından esinlenilerek, ırmak kenarında 
tasarlanan dans okulu için zaman-mekân 
kesitleri önerilmiştir. Irmak kenarında ko-
numlanan mimari tasarım, ırmağın yüzyılla-
rı kapsayan ve bu geniş zaman dilimi içinde 
gerçekleşen yeryüzü değişikliklerine adapte 
olmaktadır. 2019'dan 2238 yılına kadar 4 
ayrı zaman-mekânsal kesit, farklı mekânsal 
organizasyonlar ve değişen mimari formla-
ra neden olmuştur. Müzik çalışmasıyla elde 
edilen 'vurulmak, atılmak, kapılmak' eylem-
leri sırasıyla zaman-mekân kesitlerine yansı-
tılmıştır. 

Sonuç olarak, mimarlık-müzik etkileşiminin 
ya da müziğin mimari tasarımda bir kaynak 
olarak kullanılması durumunun çok eski 
çağlara dayanan bir geçmişe sahip olduğu 
kadar, günümüzün sayısallaşan ve dijitalle-
şen dünyasında bir o kadar da deneysel bir 
geleceğe açık olduğunu ifade etmek yanlış 
olmayacaktır. 
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Resimden dokumaya, fotoğraftan gravüre tüm iki 
boyutlu sanat çalışmalarını kapsayan yüzey sanatları, 
tasarımlarda iç mekâna kimlik kazandırıyor. 

YÜZEY SANATLARININ 
TASARIMA ETKİSİ

Y. MİMAR PELİN SÜRMELİ
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Sanatı yaşam alanına dâhil etmek, gün-
lük yaşantımızın kalitesini yükseltmenin ve 
daha iyisi için önemli bir fark yaratmanın 
en etkili yollarından birisi. Bunun en kolay 
yolu da iç mekânda çeşitli sanat eserlerini 
kullanmak… Bazen çok küçük bir sanatsal 
dokunuş dahi çok şey ifade ederken; çev-
renizi algılayış biçiminizde de etkili bir fark 
yaratmakta.

İç mekân tasarımında sanat eserlerinin kul-
lanımı son yıllarda oldukça yaygın. Geçmiş-
ten gelen aile yadigârı objelerin, resim ya 
da fotoğrafların yanında günümüzde fark-
lı sanat eserleri, mekân tasarımını tamam-
layıcı elemanlar olarak karşımıza çıkmakta. 
Bunlar arasında en yaygın kullanılanlar ise 
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yüzey sanatları. Tüm iki boyutlu sanat ça-
lışmaları, bir eni ve boyu olan kâğıt, tuval, 
bir duvar yüzeyi, ahşap ya da kumaş üze-
rine uygulanan resimler, afişler, grafik çi-
zimler, karikatürler, fotoğraflar, hat sanatı 
örnekleri, minyatürler, gravürler, ebrular, 
batik ve nakışlar yüzey sanatları olarak ad-
landırılmakta.

"İÇ MEKÂN TASARIMI 
TEATRAL BİR YARATIMDIR"
İç mimarlar bir mekânı tasarlarken dokula-
rı, yüzeyleri, kumaşları, desenleri katman-
landırarak çalışır ve tüm bu katmanların 
bir araya gelmesiyle bir atmosfer yaratır. 
Bu atmosferi tamamlayan en etkili görsel 
eleman olan sanat eseri ise o mekân için 
bir tema yaratabilir ya da etkisiyle mekân-
da öngörülmüş temayı yıkabilir.

İç mekân tasarımı bir nevi teatral bir ya-

ratımdır. Bu yaratım içerisinde kullanıla-
cak olan sanat eserlerinin mekândaki teat-
ral etkiyi artıracağı da muhakkaktır. Sanat 
eserinin öznelliği mekâna kimlik ve karak-
ter kazandırırken; bir hacim sanatı olan mi-
marlığın yüzey sanatlarıyla süslenmesi ne-
ticesinde de son derece etkili iç mekânlar 
ortaya çıkar. 

MEKÂNDA ODAK NOKTASI
Dekorasyonun temel prensiplerinden biri-
si, mekânda bir odak noktası ya da diğer 
bir deyişle cazibe merkezi oluşturulması-
dır. Mekânda kullanılacak olan sanat ese-
ri bir anda odak noktasını değiştirebilir. Bu 
odak noktasının bir şömine veya bir tuval 
olmasını istemeniz tasarımda gerekli yön-
lendirmeyi sağlayacaktır. Örneğin büyük 
bir tuval üzeri yağlıboya bunu kolaylıkla 
sağlayacaktır. Göz alıcı bu tablonun yaşa-
ma alanınızdaki bir şöminenin üzerinde ya 

da yatağınızın başucu duvarında asılı oldu-
ğunu hayal edin… Sonuç tam da istenildiği 
gibi olacaktır.

Sanat eserleri ve özellikle yüzey sanatları 
doğru kullanıldıklarında çok büyük bir güç-
tür. Tablolar, fotoğraflar, afişler, gravürler 
ve benzeri eserler en etkili şekilde mekân 
içerisindeki bir duvar yüzeyine asılarak teş-
hir edilir. Eğer daha yenilikçi bir stiliniz var-
sa mekân içerisinde graffitiyi ya da çeşitli 
ekranlarda izleyeceğiniz dijital sanat eser-
lerini de tercih edebilirsiniz.

Açıkçası sevdiğiniz ve sizi yansıtan bir sa-
nat eseri seçmek, koltuklarınıza uyacak bir 
kırlent bulmaktan biraz daha fazla çaba ge-
rektiriyor. Bir başkasının yaratımı olan, sizi 
ve zevkinizi tanımlayan ve mekânı bütün 
hâle getiren bir eser bulmak çok zor ve göz 
korkutucu görünebilir fakat her zaman he-
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yecan vericidir. Sonuç ise seçtiğiniz parça 
kadar ilham verici ve ilgi çekici olacaktır. 

DOĞRU FON DOĞRU EBAT 
Bulunduğu mekâna ve asılacağı duvar yü-
zeyine göre sanat eserinin boyutları da 
önem teşkil eder. Doğru fondaki doğru 
ebatlı bir eserin etkisi tartışılmaz. Aksi du-
rumda sonuç hüsran olacaktır. Çok büyük 
bir eser mekânda dengesizlik ve kopukluk 
yaratacak, yeterli bakış mesafesi sağlana-
madığından eser gerektiği gibi algılanama-
yacaktır. Yerine göre çok küçük bir eser ise 
etraftaki mobilyalar arasında kaybolacak-
tır. Örneğin küçük bir tabloyu bir şömine-
nin üzerine astığınızda aynı alanda iki odak 
noktası yaratmaya çalışırken küçük tablo-
nun büyük şömine karşısında yenilmesine 
engel olamazsınız.

Eseri yaşam alanınızdaki hangi yüzeyde ko-
numlandıracağınız da ayrıca önemlidir. Ha-
rika ve büyük bir tabloyu giriş holüne ya da 
koridora koymaktan kaçının. Aksine evin 

salonunda ona hak ettiği özel alanı verin. 
Eserin algılanabilmesi için bakış mesafesi-
ne dikkat ederken, ufuk çizgisinin de orta-
lama göz seviyesi yüksekliğinde olması ge-
rektiğini unutmayın. 

RENK SEÇİMİ VE AYDINLATMA 
Bir renk paleti seçmek iç mekân tasarım-
larındaki başlıca kriterlerden biridir. Duva-
rınıza asmayı düşündüğünüz bir tablo ya 
da bir dokuma, kullanmak istediğiniz renk 
paleti için başlangıç olabilir. Dekorasyona 
dâhil etmek istediğiniz sanat eserinden iki 
ya da üç renk seçerek işe başlayabilirsiniz. 
Baskın rengi ve devamında tamamlayıcı 
birkaç tondaki geçiş renklerini belirleyin ve 
ardından mekânda kullanacağınız ögeler-
de bu renkleri arayın, sonuçtan memnun 
kalacaksınız. Renksel çalışmaları yaparken 
mekân büyüklüğünü de göz önünde bu-
lundurmalısınız. 

İki boyutlu bir sanat eserinin istenilen et-
kiyi yaratması için üzerine asılacağı duvar 

yüzeyi ile eserin çerçevesi de önem teşkil 
etmektedir. Doğru renk, materyal ve doku 
seçimleriyle yaratılmak istenilen etki çer-
çevelenir ve perçinlenir. Dramatik etkiyi 
tamamlamak için aydınlatmayı da doğru 
konumlandırmak gereklidir. Doğru renk-
sel geriverim için doğru ışık kaynağı ve ışık 
rengini seçmek önemlidir. Eserin rengine 
ve yapısına zarar vermeyecek armatürlerin 
kullanılması gereklidir.

İYİ BİR YATIRIM ENSTRÜMANI
Gün geçtikçe daha fazla insan sanattan et-
kilenirken sanat piyasası da son birkaç yıl-
da oldukça hareketlendi. İyi bir yatırım ens-
trümanı olan sanat eserleri çoğu zaman 
oldukça yüksek maliyetli olabilmekte. An-
cak küçük bütçelerle de zevkinize uygun ve 
sizinle konuşan çok özel parçalar edinmek 
her zaman mümkün. Bu şekilde sanatın iyi-
leştirici gücünü yaşamınızın her anında ve 
yakınınızda hissedebilirsiniz.
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Anadolu'nun eski evlerini gezdiğinizde bahçelerde sizi büyük 
oyuklar karşılar. Şifa sayılan ilkbahar yağmurlarını biriktiren 
büyüklerimiz modern takvimlere girmeyen pek çok bilgiyi 
miras bıraktı bize. Özellikle mevsim ve iklim ilişkisinin hayata 
etkisi üzerine yüzyılların deneyimini barındıran "halk takvimi", 
yörelerin kültür mirasları arasında bugüne ulaştı. 

AYÇA ÖRER
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Eskilerin, özellikle iklimsel değişimler, hava 
tahmini ve doğa hareketlerini gözlem ve 
yorumla belirledikleri dönemler "halk tak-
vimi" olarak anılır. Yüzyılların deneyim ve 
birikimiyle bugüne ulaşan tanımların her 
biri, bir yaşam tecrübesinin ürünüdür.  

Takvimlerde gördüğümüz "Ülker", "Kesta-
ne Karası", "Kuş Geçimi" ve "Ayandon", bi-
rer fırtınadır örneğin. Daha da eski ajanda-
ların kenarlarında da âmedî-i lâklâk (ley-
leklerin gelişi), reft-i piristû (kırlangıçla-
rın gidişi), cereyân-ı mâ-ı eşcâr (ağaçla-
ra su yürümesi), âhâr-ı şeb-i yeldâ (uzun 
gecelerin sonu), şikeste-i germâ (sıcak-
ların kırılması) gibi notlar yer alır. Üste-
lik miladi takvimden 13 gün farklı olan 
Rumi takvime göre şekillenen halk takvi-
mi neredeyse şaşmaz bir kesinlik içerir.

Osmanlı tarihi ve İstanbul kültürü üzerine 
çalışmalarıyla tanınan Reşat Ekrem Koçu, 
eskilerin, yılı ikiye ayırdığını nakleder. Buna 
göre bir yılda "Kasım Günleri" ve "Hızır 
Günleri" diye iki bölüm vardır. Kasım 180, 
Hızır ise 186 gündür. Bu günlerin özelliğini 
şöyle not düşer Koçu:

"Kasım, Kasım ayının 8'inci günü girer, Ka-
sım'ın 46'sında 40 gün manasına gelen 
'Erbain', 86'sında 50 gün anlamına gelen 
'Hamsi' girmiş olur ki bu suretle kışın en 
şiddetli zamanları sayılan 90 gün geçmiş 
olur. Kasım'ın yüzü 'Geldik yüze, çık düze', 
yüz ellisi ise 'Yüz elli, yaz belli' sözü ile kar-
şılanır."

ZÜREFANIN DÜŞKÜNÜ
Eskiler, kışın bu en zorlu, en çetin günle-
rinde baş açık gezilmemesini telkin eder, 
havanın olumsuz etkilerine karşı başı sı-
cak tutmak gereğinin altını çizerler. Yılın en 
uzun günü (şeb-i yeldâ) 21 Aralık ise erbain 
günlerinin başlangıcıdır. Bu günlerde ince 
giyinenlere "zemherir zürefası" denir. Ata-
sözünde de geçer: "Zürefanın düşkünü be-
yaz giyer kış günü." 

Kış mevsimi için 90 hesabı kullanılmış ve 
kış ikiye bölünmüştür: 40 gün zemheri ve 
50 gün hamsin olmak üzere toplam 90 
gün. 40 günlük zemheri, karakışın 6'sında 
başlar ve zemheri ayının 17'sinde biter. 
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Kışın ikinci bölümü olan hamsin, zemheri 
ayının 18'inde başlar ve Mart'ın dokuzun-
da sona erer.

Kışın zorluğunu pekiştiren, erbain günleri-
ne denk gelen Aya Andon fırtınası, yine es-
kilerin dilinde "Şiddet-i sermâ" diye geçer. 
Ocak ayının 26'ncı veya 27'nci günlerinde 
görülür. Özellikle o günlerde küçük çocuk-
ların ve yaşlıların zorunlu olmadıkça dışarı 
çıkmamasına dikkat edilir ki soğuktan etki-
lenmesinler. Bu günler eskilerin takvimin-
de öylesine önemlidir ki erbain bitiminde 
evlerde ziyafetler düzenlenir, hane halkı-
nın hastalığa yakalanmamasına şükredi-
lir. Kış doksanını bir on gün geçince "Vardık 
yüze, çıktık düze" denildiği gibi bir on gün 
daha sonra da "Yüz on, tarlaya kon!" deni-
lerek tarla işlerine başlanır.
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KOCAKARI SOĞUKLARI 
Baharın müjdecisi sayılan cemrelerin ilki 
miladi takvime göre 19-20 Şubat'ta düş-
se de bu, soğukların kırıldığı manasına gel-
mez. Baharla beraber başlayan ve yer yer 
kışı düşündüren soğuklar, halk dilinde çe-
şitli karşılıklar bulur. Bunların en önemlile-
rinden biri "Kocakarı Soğukları" da denilen 
Berdül'acüz günleridir. Bu soğuklar tarihte 
öylesine yer eder ki gün gün özel isimleri 
bile vardır: Sın, Sinnaber, Vabır, Amir, Mu-
temir, Muallel, Matfiyülcemer.

Genellikle miladi takvime göre 11-17 Mart 
arası yaşanan bu soğuklara ismini veren 
acüz, "kuyruk sokumu" dediğimiz son ke-
miktir. Soğuğun kuyruk sokumuna kadar 
üşüttüğü, eskilerin dilinde böyle anlatılır. 
Yaşlı kadınların bu günlerde sık vefat ettiği 
düşüncesiyle yine bu fırtına "Kocakarı So-
ğukları" diye adlandırılır. 

"MERAK ETMEYİN, 
ARKASINDAN DA ÖKÜZ GELİYOR!"
Nisan ayına rastlayan Öküz Soğukları (Sit-
te-i Sevr) da ünlüdür. Hatta bu soğuklar-
la ilgili bir de anekdot vardır. Şair Haşmet, 
bir arkadaşıyla yolda giderken Şâire Fitnat 
Hanım'ın önde yürüdüğünü fark eder, so-
ğuklardan söz ediyormuş gibi yaparak, "Bu 
kocakarı da usandırdı" der. Fitnat Hanım 
dönüp cevabı yapıştırır: "Merak etmeyin, 
arkasından da öküz geliyor!"

Yine Nisan ayına denk gelen "Abrilin beşi" 
günleri, "Korkma zemherinin kışından, kork 
abrilin beşinden, öküzü ayırır eşinden" de-
nilecek kadar önemli görülür.

O CEMRE BENİM, BU CEMRE SENİN
Baharın gelişi ve sıcak günler de halk takvi-
minde önemlidir. Hatta baharın başlangıcı-
nı müjdeleyen cemrelere maniler bile yakıl-
mıştır. Reşat Ekrem Koçu bu geleneği şöyle 
anlatır:

"İstanbul halkı, cemreleri yıldızların oğlu üç 
kardeş kabul eder ve şöyle bir tekerleme-
si vardır:

Üç biraderler
Kevâkibzâdeler
Biri meşrebi havâî
Biri deryâde yüzer
Biri hâk-i pâye yüz sürer

Kadınlar cemreye 'Cemile Hanım' derler ve 
'Birinci cemre benim, ikinci cemre filanın, 
üçüncü cemre de falanın…' diye bu günleri 
benimseyerek havanın iyi veya fırtınalı olu-
şuyla kime ait ise onun huyu arasında bir 
ilgi bularak eğlenirlerdi."

Cemrelerin bitimiyle beraber bugün de 
varlığını koruyan Hıdrellez günü gelir ki bu 
artık mevsimlerin dönüşümünün haberci-
sidir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandı-
rılan bu günde Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın yer-
yüzünde buluştuklarına inanılır. İlkbaharın 
sonu ile yaz başında, 40 gün "kırkikindiler" 
yağar. Sıcaklık farkının en çok olduğu ikindi 
vaktinde yağdığı için bu ismi alan kısa ama 
coşkulu yağmurdan sonra hava mis gibi 
toprak kokar, üstelik bir de eleğimsağma 
(gökkuşağı) çıkar. Hıdrellez, aynı zamanda 
Kasım günlerinin bitişinin, Hızır günlerinin 
gelişinin müjdecisidir. Sonra yaz başlar. 
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Yazın en sıcak günleri de insanlar için zordur. 
Şiddetli sıcakların yaşandığı günler "bâhur 
günleri" (eyyâm-ı bâhur) diye geçer. Arapça 
"şiddetli hararet" manasına gelen bu günler 
19 Temmuz ila 26 Temmuz arasındadır. 

Yine yaz günlerinin sonuna denk gelen 
"Pastırma yazı" da halk takviminin önemli 
tarihlerindendir. Ekim ortasında görülen bu 
günlerde hava sıcaklığı 10 derece kadar ar-
tar, yaz günlerindeki gibi bir sıcaklık yaşanır.

ÇİÇEKTEN AL HABERİ
Yalnızca fırtınalar değil, türlü nebatat ve 
hayvanat da havadan haber verir. Mesela 
ayvaların erken olgunlaşması şiddetli so-
ğukların habercisi olarak görülür, ayvanın 
çiçek açması da yaz habercisi sayılır. Kavak 
ağaçlarının üstten yaprak dökmesi soğu-
ğa, kestanenin bolluğu yoğun kar yağışına, 
karasineklerin erken çıkması da rutubetli 
günlere yorulur. 

Ayın durumu da hava tahminlerinin önemli 
belirleyicilerindendir. Hilalin görüldüğü ilk 
günlerde hilalin alt kısmı yukarıya doğru 
meyilli ve bakıldığında bir çanak şeklinde 
ise "Bu ay, ayın çanağı dolu, yağış var" de-
nir. Meşe pelitlerinin çok olması, kuşların 
alçaktan uçması, keçilerin kuyruğunu kıs-
ması… Hepsi soğuk alametidir. Sıcak hava-
lardaysa "Hava tam köpeği gölgeye yatır-
malık" denir.

Yine rüzgârları ve sayılı fırtınaları takip 
eden halk takvimi, lodoslu günlerin insan-
ların dengesini bozduğunu, baş ağrılarına 
sebep olduğunu, poyrazlı günlerde yılan 
ve akreplerin yuvalarından çıktığını, yağ-
mur sonrası karasineklerin insanları ısırdı-
ğını da bilir.

Yazın en sıcak günleri olarak geçen "Ey-
yâm-ı Bâhur"da denize girilmez; tuzlu suy-
la ıslanan tenin o günlerde esen sam yeli 
rüzgârı yüzünden lekeli kalacağına ve leke-
lerin ömür boyu düzelmeyeceğine inanılır.

Kasım'ın 115'inde kurbağalar bağırır, 120'
sinde ağaçlara su yürür, bağlar budanır. 
"120'ye varamam, 130'a kalamam" diyen 
leyleklerin gelişi bu günlerdedir. Kasım'ın 
135'i Nevruz'dur (yeni gün). 140'ında ha-

şerat hareketlenir, çaylaklar gelir, çiçekler 
açar. Kasım'ın 150'si bülbüllerin ötme za-
manıdır. Mart'ın 20'sine doğru kırlangıç fır-
tınası eser.

Şubat ayı, halk takviminde "gücük"tür. Ka-
rarsız olduğu düşünüldüğü için şöyle de-
nir: "Ya kar yağar, kar gücük devenin 
kuyruğuna çıkar; ya da sıcak olur, sı-
caklık gücük iti solutur." 

Dünya değişse de iklimsel tah-
minler bilimsel analizlerle me-
teoroloji bilimiyle yapılsa da, 
halk takviminin tanımları hâ-
len doğruluğunu koruma-
ya devam ediyor. 
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AYIN KİTAPLARI

BERGER'IN 
GÖZÜNDEN 

John Berger'in sanat üzerine düşünmeye, 
yapıtları yeniden hayal etmeye davet eden 
yazılarının bir araya getirilmesiyle oluşan 
kitabı Manzaralar; Beril Eyüboğlu, Özlem 
Dalkıran ve Oğuz Tecimen'in çevirisiyle Metis 
Yayınları tarafından yayımlandı. Geçen yıl yine 
Metis Yayınları'ndan çıkan Portreler'in kardeşi 
niteliğindeki bu kitap, Berger'in düşüncesini 
şekillendiren bireylerden; haritalar, patika-
lar, mekânlar, köyler, kasabalar, kentler ve 
tarihsel zamanlardan söz eden yazılarının 
bir toplamı. Berger'in eseri, yeniden hayal 
etmeye, farklı biçimlerde görmeye bir davet 
niteliğinde. Bu çerçevede kitaptaki metinler iki 
ana bölüme ayrılmış: "Haritaları Yeniden Çiz-
mek" ve "Arazi". İlk bölüm, Berger'in düşünce-
sini etkileyen ve şekillendiren insanlardan söz 
eden yazılardan oluşuyor. Bu bölümde yer 
alan isimlerin hepsi, Berger'in kendini "hikâye 
anlatıcısı" olarak tanımlamasında rol oyna-
mışlar. Bu tanımın, Berger'in pek az yazarda 
rastladığımız yazı üretimindeki çeşitliliğine 
vurgu yaptığını düşünürsek yazıların önemi 
bir kat daha artıyor. İkinci bölümün başlığı 
ise Berger'in"Arazi" adlı şiirinden alınmış. İlk 
bölümde harita ve kılavuzlarla yön bulmaya 
çalışan Berger'i "arazide" görüyoruz bu kez. 

Kitaba kronolojik sırayla yerleştirilen yazılar 
arasında ilerledikçe sınıflandırmanın zor-
laştığını ve okuduklarınızın "manzaraya dair 
sanat yazıları" olmaktan uzaklaştığını da fark 
ediyoruz. Fakat hiçbir fazlalık ya da eksiklik 
barındırmayan John Berger cümleleri sizi bü-
yülenmiş gibi içine çektiği için bu gibi detaylar 
pek dikkat çekmiyor. "Mekânla İlgili On Not" 
başlıklı yazının şu kısmına bakın mesela:
"Mülteciler uzun ve meşakkatli yolculuklar-
dan, başkalarının ne denli alçalabileceğine 
bizzat tanık olduktan, her şeyden çok kendi 
benzersiz ve bildiğinden şaşmaz cesaretlerine 
güvenmeyi öğrendikten sonra, bir yabancı 
transit istasyonunda bekler bulurlar kendileri-
ni; artık anavatanlarından onlara kalan sadece 
kendileridir: Kendi elleri, kendi gözleri, kendi 
ayakları, omuzları, bedenleri, üzerlerine ge-
çirdikleri giysiler ve bir çatı özlemiyle geceleri 
altında uyumak için başlarına çektikleridir."
Büyük kısmı kırsalda geçen ve kendisi kadar 
ünlü yazarlarınkine pek de benzemeyen 
Berger'in yalın hayatı, kaleme aldıklarına çok 
net biçimde yansıyor. Berger yalnızca bir 
düşünür değildi, "durup düşündükten sonra 
konuşan" bir düşünürdü. Sadece yazılarında 
değil; söyleşilerinde, yapımcılığını üstlendiği 
programlarda ve derslerinde bir an susup 
uzaklaşırdı. Ve siz de bir noktaya odaklandı-
ğını ya da düşüncesini açıklayacak en uygun 
ifadeyi aradığını anlardınız.
Portreler'de olduğu gibi Manzaralar'ın ön 
sözünü kaleme alan Tom Overton, yazısını 
şöyle bitiriyor:  "Şayet Berger'in yazdığı gibi, 
'göç etmek her zaman dünyanın merkezini 
değiştirip düzenden yoksun, yitik, bölük pör-
çük parçacıklardan oluşan bir dünyaya yola 
çıkmak' ise, o halde hepimizin yeni haritalara 
çok ihtiyacı var."

TURGAY BAKIRTAŞ
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İvi Stangali, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 
öğrencilerinden ve Onlar Grubu'nun 
kurucularındandı. Hayatı boyunca kendini Rum ya 
da Türk olarak değil, "sadece bir ressam" olarak 
tanımladı. 1950'lerin İstanbul'unda çok renkli 
bir sanat çevresinde bulundu. 1964'te, henüz 
42 yaşında ve çok üretken olduğu bir dönemde 
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Kıbrıs 
restleşmeleri sürecinde Yunan uyruğuna mensup 
olduğu gerekçesiyle sınır dışı edildi ve Atina'ya 
yerleşti. Bir gün İstanbul'a döneceği hayaliyle yaşadı 
bir süre. Zamanla umutlarını da üretkenliğini 
de yitirdi ve 77 yaşında öldü. Sanat tarihimizin 
önemli bir döneminde varlık göstermiş olmasına 
rağmen, Stangali'nin yaşam öyküsü neredeyse hiç 
dillendirilmedi. Ta ki İstanbullu Rumların kültürel 
mirası üzerine çalışmalarıyla tanınan Sula Bozis'in, 
ressamın kızı Maya Stangali'nin arşivindeki belgeler 
üzerinde çalışmaya başladığı 2005 yılına kadar. 
"Ressamı Hatırlamak", 2005'te başlayan uzun bir 
araştırmanın sonunda Sula Bozis ve sanat tarihçisi 
Doç. Dr. Seza Sinanlar Uslu'nun imzasıyla aramıza 
katıldı.
Der: Sula Bozis & Seza Sinanlar Uslu / İvi Stangali - 
Ressamı Hatırlamak / Yapı Kredi Yayınları / 168 sayfa

Bugünün sağlık ve hastalık algısı, geçtiğimiz yüzyıla 
kıyasla önemli ölçüde farklılık gösteriyor: Sağlığın 
devasa bir sektör hâline gelmesi, ilaç pazarının 
büyük kârlar getiren bir ticarete dönüşmesi, 
hastalıkların teşhisinde teknolojik tıbbi cihazların 
ileri düzey başarısı, sağlıklı yaşam mitlerinin bir 
tür tarikat kutsallığında benimsenmesi ve medya 
unsurlarının yaşlanma ve obezite korkularını 
toplumun bilinçaltına süpürmesi gibi birçok etken, 
insanların sağlık ve hastalık algılarını yeniden 
düzenledi. İslam Can imzalı "Sağlık Olsun", sağlık 
ve hastalığın çeşitli toplumsal görünümlerini ele 
alıyor. Bu görünümler içerisinde; sağlık ve hastalığın 
toplumsal boyutları, sağlıklı yaşam miti, hastalığın 
değişen sosyal inşası, hasta-hekim ve hasta-diğer 
sağlık personeli etkileşimi, toplum sağlığı ve sağlık 
sistemi, sağlık endüstrisi, sağlık hastalığı, risk 
toplumunda sağlığın durumu gibi sağlık-hastalık ve 
toplum ilişkileri yer buluyor. Ayrıca bu çalışmayla 
birlikte Türkiye'deki sağlık sosyolojisi literatüründe 
yeterince yer bulamayan bazı konular da tartışılıyor: 
Tıbbi jeoloji, bir sosyal bilim olarak tıp, medyadaki 
"sağlık şovu" programları, medikal magazin ve tıbbın 
pembe dizileri gibi.
İslam Can / Sağlık Olsun / Çizgi Kitabevi / 272 sayfa

STANGALİ'Yİ 
HATIRLAMAK

CEMAL NADİR'İN 
SİVRİ KALEMİNDEN

DÜNDEN BUGÜNE 
SAĞLIK

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat sonrası 
kıpırdanmaya başlayan mizah basını, II. 
Meşrutiyet sonrası tabiri caizse tam bir patlama 
yaşadı. Bu dönemde hem geleneksel hem de 
Batılı tarzda birçok mizahî gazete ve karikatür 
mecmuası yayınlandı. Cumhuriyet Dönemine 
gelindiğinde ise dikkatleri üzerinde toplayan 
iki karikatürist vardı: Cemal Nadir Güler (1902-
1947) ve Ramiz Gökçe (1900-1953). 1937 yılının 
ilk aylarında bir taraftan "Bay Amca" serisiyle 
fırtınalar koparan Cemal Nadir, diğer taraftan 
Akşam gazetesinde devrin edebiyatçılarına 
dair karakter ve karikatür analizi yaptı. "Portre 
karikatür" olarak nitelendirilebilecek bu 
analizlerde şairler, yazarlar ve devlet adamları 
birçok yönüyle, özellikle de edebî, psikolojik, siyasî 
ve sosyal kimlikleri açısından değerlendirildi. 
Cemal Nadir, bu seride karikatür kadar dikkat 
çekici yorumlarla da portrelerini zenginleştirdi.
"Fotoğraf Tahlilleri" adıyla neşredilen (ve bugün 
de aynı isimle kitaplaştırılan) Akşam gazetesinin 
bu tefrikasında 42 isim yer alıyor. 7 Kânunusâni 
1937 tarihinde Abidin Daver'le başlayan karikatür 
serisi, 29 Teşrinisâni 1937 tarihinde Yahya 
Kemal'le son buluyor.
Cemal Nadir Güler / Fotoğraf Tahlilleri / 
Çolpan Kitap / 250 sayfa
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KEMANIN 
GENÇ DÂHİSİ 
GELİYOR

MONET TABLOSUNA 
110 MİLYON DOLAR

Sanat tarihinin en önemli isimlerinden Fransız izlenimci ressam Claude Monet'nin ot 
yığınları serisinde yer alan tablosu 110,7 milyon dolara satıldı. Sotheby's müzayede 
evinin New York'ta açık artırmaya çıkardığı 1890 tarihli yağlı boya tablo rekor fiyata 
alıcı buldu. İlk kez izlenimci bir resme 100 milyon doların üzerinde ödeme yapıldığı 
belirtilirken, müzayedeye katılan diğer beş kişiyle çekişen alıcının kimliği açıklanmadı.
Claude Monet'nin Normandiya bölgesindeki evi yakınında kırsal hayatı resmettiği ot 
yığınları serisindeki 25 eserin büyük bölümü dünya genelindeki sanat galerilerinde 
sergileniyor. Monet'nin bundan önce en yüksek fiyat verilen resmi Nympheas en fleur 
(Çiçek Açan Nilüferler) olmuştu. Tablo, Mayıs 2018'de 84,7 milyon dolara satılmıştı.

ZEKİ MÜREN DE 
BİZİ GÖRECEK Mİ?

BEYKOZ'DA 
BİLLUR VE 
CAM MÜZESİ 
KURULUYOR

Çocuk Sinema Okulu'nun çocuk sinemacıları, Yılmaz Erdoğan'ın "Zeki Müren 
de bizi görecek mi?"  ünlü repliğiyle hafızalarda yer edinen Vizontele filmini 
yeniden çekti. Çocuk Sinema Okulu yapımcılarından Esra Özge Aktürk, 
karikatürist Varol Yaşaroğlu ve oyuncu Emre Turanlı ile birlikte yürüttükleri 
Çocuk Sinema Okulu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. 3 yıl önce başladıkları 
Çocuk Sinema Okulu'nun sosyal medya mecralarına ilgisi artan çocuklara 
sinema ve televizyonu öğretebilmek için kurulduğunu anlatan Aktürk, 
çocuklara 6 aylık süreçte 8 branşta eğitim verdiklerini aktardı. 6 aylık sinema 
eğitimlerinin ardından İstanbul ve Ankara'da öğrencilerin kendi belirledikleri bir 
filmin çekimlerini ve kurgusunu kendilerinin yaptığını anlatan Aktürk, belirlenen 
bir sinemada bu filmin vizyona girerek biletlerinin satıldığını dile getirdi. Sanatçı 
Yılmaz Erdoğan'a ulaştıklarını ve Vizontele'nin yeniden çekimi için kendisinden 
izin aldıklarını belirten Aktürk, şöyle konuştu: "Vizontele'de 33 kişilik çocuk 
ekibi yer aldı. Çocukların 20'si hem oyunculuk yaptı hem de kamera arkasında 
görev aldı. Çocuklarımız kameramanlık yaptı, yönetmen koltuğuna oturdu, sanat 
yönetmeni çocuklar ise orijinal filmdekine benzer kostüm ve dekor tasarladılar. 
Sinema biletlerini de kendileri tasarladılar. Montaj kurgu kısmında montaj 
eğitmenleriyle birlikte montaj sürecine de katıldılar. Filmde, Vizontele'nin aynı 
senaryosu kullanıldı." Filmin galasının 10 Haziran'da Ankara'da yapılacağını 
söyleyen Aktürk, galaya Yılmaz Erdoğan ile Yeşilçam'ın ve Türk 
sinemasının ünlü isimlerinin de davetli olduğunu kaydetti.   

Osmanlı'dan günümüze cam üretimiyle anılan Beykoz'da cam tarihinin 
sergileneceği, gelecek kuşaklara aktarılacağı, ilçenin turizmi ve 
tanıtımına katkı sunacak olan Beykoz Billur ve Cam Müzesi kuruluyor. 
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından kurulacak olan Beykoz 
Billur ve Cam Müzesi'nde Selçuklu'dan günümüze cam sanatını anlatan 
tarihi eser, obje ve ürünler yer alacak. Beykoz Korusu içinde yaklaşık 
400 dönüm arazi üzerinde bulunan Tarihi Abraham Paşa Köşkü'nde 
yapım çalışmaları devam eden müzede, ağırlıklı olarak Milli Saraylar 
envanterine kayıtlı eserler yer alacak. 1.400 metrekarelik kapalı 
alanı bulunan köşk, dönemlerine göre 13 sergi salonu düzenlemesiyle 
ziyarete açılacak. Camın ham maddesiyle başlayan yolculukta Selçuklu 
ve Osmanlı saraylarından eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Müzede en büyük alan Beykoz camlarına ayrılacak. Beykoz'un simgesi 
çeşm-i bülbül ürünler, sürahiler, gülabdanlar, zarif ve özgün Beykoz işi 
camlar geniş bir yelpazede sergilenecek. Ayrıca çeşm-i bülbül yapımını 
anlatan gösterimler ile cam ustalarının kullandığı pipolar, makaslar, 
kalıplar ve çeşitli cam yapım aletleri de sergilenecek.

Dünyaca ünlü Alman keman virtüözü David Garrett, 21 Eylül'de 
İstanbul'da konser verecek. "Unlimited Live" dünya turnesi 
kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Alman keman virtüözü 
David Garrett, Yapı Kredi'nin ana sponsorluğunda Volkswagen 
Arena'da sahne alacak. Müzik otoritelerince yaşayan en önemli 
keman sanatçılarından biri kabul edilen Garrett, henüz 4 
yaşındayken kardeşine hediye edilen kemanla müziğe adım attı. 
Bir yıl içinde keman çalmayı öğrenen Garrett, aynı yıl girdiği bir 
yarışmayı kazandı; 7 yaşındayken düzenli resitaller vermeye 
başladı ve 13 yaşındayken iki CD kaydetti. Genç sanatçı, 
Londra'da Royal Collage Of Music'teki eğitiminin ardından 
New York'ta Julliard School'da eğitimine devam etti. Rimski-
Korsakov'un ünlü bestesi "Flight of The Bumble Bee"yi 1 dakika 
6,56 saniyede, yani saniyede 13 nota basarak yorumlayan 
Garrett, 2008'de Guinness Rekorlar Kitabına "Dünyanın En Hızlı 
Keman Çalan İnsanı" olarak geçti. BOĞAZA KARŞI 

SÜTUN'LAR 
Sakıp Sabancı Müzesi'nin 12 Eylül 2017 - 15 Nisan 2018 tarihlerinde ev sahipliği yaptığı 
"Ai Weiwei Porselene Dair" sergisi kapsamında ilk kez İstanbul'a gelen, Ai Weiwei'in 
Çin'deki porselen üretim geleneğinden ilhamla ortaya çıkardığı eseri Sütun'lar, 
Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyonuna katıldı. İki özgün parçadan oluşan eser, Sakıp 
Sabancı Müzesi'nin kalıcı koleksiyonuna ev sahipliği yapan Atlı Köşk'te sergilenecek. 
Ai Weiwei'in, Çin'in tarihi "porselen başkenti" Jingdezhen'de 2016'da üretilen anıtsal 
eseri Sütun'lar; malzemenin olanaklarını ölçek, çoklu üretim ve karmaşıklık açısından 
genişletmek için porselen üretim geleneğine başvurulan çalışmaları örnekliyor. 
Önce imparatorluk sarayının kullanımı için sonrasında dünyanın dört bir yanına ihraç 
amacıyla üretilip yüzyıllar içinde geliştirilen porselen, Çin sanatının en saygın formu 
kabul ediliyor. İkişer metre uzunluğunda iki özgün parçadan oluşan anıtsal eser 
Sütun'lar, Atlı Köşk'ün sembolleşmiş merdivenlerini takip eden camekânlı girişte, 
Boğaz'a karşı yeni konumlarında görülebilir.
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ONE LOVE 
PROGRAMI 
AÇIKLANDI

CERMODERN'LE 
YENİDEN

Savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli ressam Hiba 
Aizouq, çalışmalarını CerModern atölyelerinde sürdürme imkânına kavuştu. 
CerModern'in sanatçı ikame programı kapsamında kendisine atölye imkânı 
sunulan Aizouq'in burada yaptığı eserlerin de bulunduğu "Koşulsuz Hikâyeler" 
sergisi, geçtiğimiz ay Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Suriye'de 
iç savaş başladıktan sonra ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Aizouq, önce 
Erbil'e sonra da İstanbul'a gitti. Yaşadığı kötü günlere rağmen resim sanatından 
asla kopmayan ve gittiği her yerde çalışmalarına devam eden Aizouq, ilk 
kişisel sergisini Erbil'de açtı. İstanbul'da atölyelere katılan Aizouq, CerModern 
aracılığıyla yaşamında yeni bir sayfa açtı ve birçok eser üretti. Hiba Aizouq, 
"Koşulsuz Hikâyeler" sergisine ilişkin, eserlerinde kendilerine dönük, rahat, 
hatta biraz da tembel insanlara yer verdiğini dile getirdi. Üzerinde durduğu 
konulardan birinin de ilişkiler olduğunu belirten Aizouq, bunu sadece kadın 
erkek ilişkisiyle sınırlandırmadığını, tablolarında cinsiyetsiz figürleri de tercih 
ettiğini söyledi. Sanatçının 60 eserinden oluşan "Koşulsuz Hikâyeler" sergisi, 
CerModern'in Hub Galerisinde 16 Haziran'a kadar görülebilecek.

TANSU ÇİLLER 
TUSSAUDS'DA

Bu yıl 20-21 Temmuz tarihlerinde Parkorman ve Volkswagen Arena'da 
15'inci kez gerçekleştirilecek olan One Love Festival, katılacak sanatçıları 
açıkladı. Türkiye ve dünyadan müziğin tanınmış ve gelecek vadeden isimlerini 
ağırlayacak olan One Love Festival'de, Fransız müzik prodüktörü ve yönetmen 
Guillaume ve Jonathan Alric ikilisinin dans müziği projesi The Blaze ile İngiltere 
çıkışlı electro-pop üçlüsü Years & Years dikkat çekiyor. Londra çıkışlı Mercury 
Prize adayı, soul ve blues şarkı yazarı Michael Kiwanuka, Amsterdam çıkışlı 
afrobeat grubu Jungle by Night ve Türkçe rap müziğin önemli isimlerinden 
Kamufle festivalde yer alacak isimlerden bazıları. Festivalin "Kendine 
Has Sahnesi"nde ise son albümleri Fırtınayt ile elektronik müziğe adım 
atan Büyük Ev Ablukada; indie pop ve elektro-pop tarzındaki albümleriyle 
tanınan Danimarkalı müzisyen ve dansçı Oh Land; albümleriyle uluslararası 
başarı kazanan Gaye Su Akyol; İstanbul’un alternatif müzik sahnesinde 
yeni albümüyle yükselişte olan Gözyaşı Çetesi; İngiltere müzik sahnesinde 
dikkatleri hızla üstüne çeken Skinny Pelembe ve yaptıkları müziği "ruh pop" 
olarak tanımlayan İstanbullu alternatif müzik grubu Ati ve Aşk Üçgeni yer 
alacak. Parkorman'da ise Kerem Akdağ ve Ece Özel gibi uluslararası başarı 
sağlamış Türk DJ ve prodüktörlerin yanı sıra, Amsterdam müzik sahnesinin 
son yıllarda en çok dikkat çeken yeteneklerinden biri olan DJ ve prodüktör 
Max Abysmal; Hollanda'nın ünlü ve çok sevilen dans festivali Dekmantel'in 
kurucusu olan DJ ikilisi Dekmantel Soundsystem; dans ve elektronik müzik 
dendiğinde uluslararası festivallerin aranan isimleri arasında yer alan Palms 
Trax festival katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in balmumu figürü Madame Tussauds 
İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu. Türkiye'nin ve dünyanın ünlü isimleriyle yan 
yana sergilenen figür, Çiller'in fotoğraf arşivinden kendisinin de onayıyla seçilen 
bir pozun belirlenmesinin ardından Londra'da hazırlandı. Tansu Çiller, 1993'te 
parti genel başkanı olarak katıldığı ilk genel seçim çalışmalarında kullandığı 
kıyafeti kostüm olarak tercih ederek figürde kullanılmak üzere müzeye hediye 
etti. Yaklaşık 150 kilogram balmumundan yapılan figürün kaş ve saçları için 
gerçek insan saçı kullanıldı. Gerçekçi bir görünüm ve renk kazandırmak için ten 
rengi fotoğraflar üzerinden yağlı boya ile birebir çalışıldı.
Madame Tussauds İstanbul'da; Mustafa Kemal Atatürk, Angelina Jolie, Brad Pitt, 
Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce ve Michael Jackson'ın da 
aralarında bulunduğu 60'ın üzerinde figür yer alıyor.

"Kış Uykusu" filmiyle sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Altın 
Palmiye'yi kazanan yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, 
eserleriyle Bayburt'ta. Ceylan'ın 2003 ve 2013 yılları arasında çektiği 
fotoğraflardan oluşan ve Dirimart'ın katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, 
Bayburt'un Bayraktar Köyü'nde ressam Hüsamettin Koçan'ın kurduğu 
Baksı Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Usta yönetmenin sinema 
ile fotoğraf dünyası arasındaki geçişkenlik ve çok katmanlılığın bir 
kutlaması düşüncesi üzerine hazırlanan sergi, sanatçının yapıtlarıyla 
kırsala olan yolculuk olarak değerlendiriliyor. "Babamın Dünyası" ve 
"Sinemaskop Türkiye" başlıklarıyla iki bölümde sergilenen eserler 25 
Ağustos'a kadar görülebilecek.

NURİ BİLGE'NİN 
KADRAJINDAN

Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern, Türkiye modern sanatını dünyaya tanıtmak 
üzere iş birliğine imza attı. İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan 
bir seçki, Mayıs ayı itibarıyla İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Özel Yolcu 
Salonunda yolcularla buluşmaya başladı. 16 sanatçının 38 yapıtı, İstanbul 
Havalimanı THY Dış Hatlar Lounge-Business'da İstanbul Modern'e özel olarak 
ayrılan bir bölümde sergileniyor. 130 metrekarelik bir alana kurulu "İstanbul 
Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan Bir Seçki" başlıklı sergi, Türkiye modern 
sanatının dört ana eğilimini yansıtan önemli örnekleri bir araya getiriyor. Seçkide 
Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, 
Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, 
Neş'e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, 
Fahrelnissa Zeid'in yapıtları sergileniyor. Proje kapsamında, koleksiyon seçkileri 
yılda üç kez yenilenecek.

HAVALİMANI 
MODERN
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Lillium Natural Kare

Modern ve şık tasarımı, özel renk 
seçenekleri ve kalitesiyle, artık 
mekanlarınız daha sıcak ve estetik...

pastel renkli çerçeve seçeneği

092 Mavi 078 Lila091 Yeşil

094 Turuncu 085 Magenta 095 Açık Lila 

093 Rose

074 Sarı

renk ürün seçeneği

001 Beyaz

052 Yeşil

101 Natural Meşe

060 Gold

103 Natural Kiraz 102 Natural Ceviz 096 Kahverengi

050 Füme 100 İnci 105 Natural Çam

010 Krem 065 Metalik Gümüş 057 Dore






