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SOSYAL KONUT KURALARI TAMAMLANDI
Tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapma hedefiyle sürdürdüğümüz sosyal konut üretimi çalışmaları
kapsamında hayata geçirdiğimiz 50 bin ve 100 bin konutu içeren iki büyük kampanyamız devam ediyor.
100 bin sosyal konutluk projemizin kuralarını tamamladık. 81 şehirde inşa edeceğimiz yeni yaşam alanlarıyla
vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılarken, yatay ve yerel mimariyi yansıtan özgün tasarımları, sosyal ve
kültürel alanları, nitelikli çevre düzenlemesiyle şehirlere değer katacak yepyeni yerleşimler kuruyoruz.
Türkiye genelinde toplam 402 projeyle yürütülen konut üretimleri, çağdaş şehircilik anlayışına uygun, kaliteli,
günün ihtiyaçlarına yanıt veren; içinde meydanı, camisi, okulu ve diğer sosyal donatılarıyla mahalle kültürünün
gelişimine zemin hazırlayacak bir tasarım yaklaşımıyla inşa ediliyor.
Yeni sosyal konut üretimlerinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye genelinde
önemli kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Hızlı, yerinde ve gönüllülük esasıyla hayata geçen dönüşüm
projelerimizle, deprem ve çevresel risk barındıran alanlarda insan odaklı ve sürdürülebilir çevreler kuruyoruz.
İhalesini gerçekleştirdiğimiz 154.141 dönüşüm konutumuzun büyük bir kısmını tamamlayarak hak sahiplerine teslim
ettik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere afet riski yüksek illerdeki 110 kentsel dönüşüm projemizin çalışmaları
ise devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un katılımıyla Zeytinburnu ve Kâğıthane’de deprem dönüşümü
kapsamında inşa edeceğimiz projelerin temellerini attık. Zeytinburnu’nda 160 konut ve 49 iş yeri ile Zeytinburnu
Millet Bahçesi, Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde ise 688 konut ve 57 dükkândan oluşan projelerle mahalle
ölçeğinde bir dönüşüm gerçekleştireceğiz.
Şehirleri depreme hazır hâle getirmek için Türkiye’nin hemen her yerinde yürütülen kentsel dönüşüm
seferberliğinde, TOKİ olarak yüksek tecrübe ve uygulama pratiğimizle var gücümüzle çalışıyoruz.
Öte yandan 2019 sonunda yaşanan depremden zarar gören Arnavutluk’ta üreteceğimiz deprem konutlarının inşa
süreci başlıyor. Ülkede yürüteceğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 522 konut, 37 ticari ünite ve 375
araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz.
Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra şehirlerimize güzel çevreler kazandırmak ve yaşam
kalitesini yükseltmek için millet bahçelerini hayata geçirerek, kimlikli yeşil şehirler oluşturmada önemli bir
sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar 11 millet bahçesini tamamlayarak vatatandaşlarımızın
hizmetine sunduk, 28 millet bahçesinin yapımı sürüyor. 21 millet bahçemizin ihale süreci devam ederken 96
projemiz tasarım aşamasında.
Şehirlerimizi güçlü kılacak, geleceğin Türkiye’sine taşıyacak projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam
edeceğiz.
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AYASOFYA’DA
86 YIL SONRA
İLK NAMAZ
İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’e kadar
cami olarak kullanılan ve 86 yıl müze olarak kalan Ayasofya,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kılınan
cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.
Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete
açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk cuma namazı caminin içi ve
çevresini dolduran binlerce vatandaşın
katılımıyla kılındı. Camimin dört minaresinden dört müezzinle ezan okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen programda duaları ve

6

Kur’an-ı Kerim tilavetlerini dinleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami içinde
Kur’an-ı Kerim okudu. Fatiha ve Bakara
surelerinin ilk beş ayetini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın
kıldırdığı Cuma namazına iştirak etti.
Camideki ilk cuma namazında Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli ile çok sayıda davetli
ve vatandaş saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da
kadınlar için ayrılan bölümde namazını
kıldı.
FATİH SULTAN MEHMET HAN’IN
TÜRBESİNİ ZİYARET
Namazın ardından Fatih Sultan Mehmet
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Han’ın türbesini ziyaret eden Erdoğan,
86 yıllık bir süreç sonunda Ayasofya-i
Kebir Cami-i Şerifi’nin aslına döndüğünü söyledi. Erdoğan, “Camiydi, tekrar
cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami
olarak tüm inananlara hizmete devam
eder. Ama bunun yanında tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her
dinden insanın gelip gezebileceği bir
yer” diye konuştu.
“Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan Ayasofya’yı, Cumhur İttifakı
olarak büyük bir gayretle aslına döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sâri
özlemini gerçekleştirme bakımından çok
çok önemliydi. Bundan sonra içeride ve
dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları
var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya’mızı çok daha farklı, çok
daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş
olacağız” diye konuştu.
AYASOFYA’NIN KAPILARI
HERKESE AÇIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm camiler
gibi Ayasofya’nın kapılarının da yerli
ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim
herkese sonuna kadar açık olacağını belirterek, “İnsanlığın ortak mirası
olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi
kucaklamaya çok daha samimi, çok
daha özgün şekilde devam edecektir” dedi. Erdoğan, müze statüsünden
çıkmasıyla birlikte Ayasofya’ya ücretli
giriş uygulamasının da kaldırıldığını
ifade etti.
“HER TÜRLÜ GÖRÜŞÜ
ANLAYIŞLA KARŞILARIZ”
Herkesi Ayasofya kararına saygılı olmaya davet eden Erdoğan, “Uluslararası
alanda bu konuda ortaya konulan her
türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız.
Ancak Ayasofya’nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye’nin egemenlik
haklarıyla ilgilidir. Yeni bir düzenlemeyle Ayasofya’nın ibadete açılması,
ülkemizin egemenlik hakkı kullanımından ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı
neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81
vilayeti neyse, Ayasofya’nın vakfiyesi-
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ne uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur. Bu konuda görüş
belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve
ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak
kabul ederiz” diye konuştu.
LEVENT’TEKİ BARBOROS
HAYRETTİN PAŞA CAMİSİ’NİN
TEMELİ ATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un
asırlar içinde inşa edilen selatin camileriyle dünyanın en zengin şehirlerinin başında
geldiğini belirterek, Levent Camisi’nin
İstanbul’un cami zenginliğini bir adım
daha öteye taşıyacağını ifade etti.
“İnşa ettiğimiz yeni camilerin aynı
zamanda insanlığın ortak medeniyetine
yaptığımız katkılar olarak görüyoruz”
diyen Erdoğan, Levent Camisi’nin 20
bin kişilik cemaat kapasitesi, dört minaresi, 25 metrelik kubbe çapı ve diğer
unsurlarıyla İstanbul’a yakışır bir eser
olacağını söyledi. Camiye baş levendin
adını vererek Barbaros Hayrettin Paşa
Cami ismini koymayı uygun gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
inşa çalışmalarının süratle bitirilip hizmete sunulacağını kaydetti.
Türkiye’nin her dinden, her inançtan,
her meşrepten vatandaşına ibadet imkânı sunan bir ülke olduğuna işaret eden
Erdoğan, “Hâlihazırda ülkemizde sayıları
435’i bulan kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır. Hatta ülkemizde Balat’taki
Demir Kilise örneğinde olduğu gibi
restorasyonla ayağa kaldırılan yeni kiliselere dahi biz destek verdik. Türkiye
farklı dönemlere ve medeniyetlere ait
binlerce tarihi ibadet mekânına sahiptir.
Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak, hakikatlere
sırt dönmek demektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört
bir yanında camilerin ve diğer dinlere
mensup insanların ibadethanelerinin
saldırıya uğradığını, asıl bunun üzerinde
durulması gerektiğini belirterek, “Biz
ülkemizdeki hâkim inanç grubu olan
Müslümanların da diğer dinlere mensup
olanların da hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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O KARANLIK GECE,
AYDINLIK BİR YARINA
DÖNÜŞTÜ”
Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi milli
iradeyi ayaklar altına alarak Türkiye’nin geleceğini karartmak
isteyen hainlerin şanlı bir direnişle hüsrana uğradığını
söyledi. Erdoğan, 15 Temmuz’da nesilden nesile aktarılacak bir
kahramanlık destanı yazıldığını vurguladı.
8
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15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü
yıl dönümünde demokrasi şehitleri anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
anma törenleri kapsamında ilk olarak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz
Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. TBMM’deki
etkinliğe katılan Erdoğan, şehit ailelerini
ve gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi, hürriyet aşığı bu millete
zincir vurmayı tekrar denediler ve
hamdolsun başaramadılar. Ezanımızı
susturmak, bayrağımızı indirmek, milli
iradeyi ayaklar altına almak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri, şanlı
bir direnişle hüsrana uğrattık” diye
konuştu.
“BU MECLİS, MAYASI BAĞIMSIZLIK
ATEŞİYLE YOĞRULMUŞ
BİR MECLİSTİR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de
yaptığı konuşmada, “Dünyada gazi
unvanını bu kadar hak eden ve bu
kadar hakkıyla taşıyan bir başka Meclis
bilmiyorum. Dünyada meclisine bu
kadar sahip çıkan ve gerektiğinde gövdesini ona siper eden bir başka millet
de bilmiyorum” diye vurguladı.
15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü hainlerin TBMM’yi özellikle hedef almasının
rastgele bir tercih olmadığının altını
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu
Meclis, masa başında değil savaş

meydanında kurulmuş bir Meclis’tir. Bu
Meclis, sadece düşmanla değil ihanetle
de mücadele ederek zafere yürümüş
bir Meclis’tir. Bu Meclis, ülkemizi her
sıkıntılı dönemin ardından milletimizin
umudu olarak yeniden ayağa kaldıran
Meclis’tir. Bu Meclis, Polatlı’dan top
sesleri gelirken de tepesine bombalar
yağdırılırken de azimle milletin hizmetinde olmayı sürdürmüş Meclis’tir.
Bu Meclis, mayası bağımsızlık ateşiyle
yoğrulmuş bir Meclis’tir. Bu Meclis,
tarihe gömülmek istenen 700 yıllık bir
cihan devletinden genç bir Cumhuriyet çıkartarak milletimizin ayağına
takılmaya çalışılan prangayı kırıp atan
Meclis’tir” diye konuştu.
“15 TEMMUZ, VARLIK-YOKLUK
MÜCADELELERİ ZİNCİRİNİN
EN SON HALKASIDIR”
15 Temmuz’un sıradan bir darbe girişimi olmadığına vurgu yapan Erdoğan,
arkasında büyük hesapların olduğu,
gerçekleştiğinde ülkenin bambaşka
mecralara sürükleneceği tarihi bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekerek, “15
Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız
asırlar boyunca verdiğimiz varlık-yokluk mücadeleleri zincirinin en son
halkasıdır” dedi.
TERÖRLE MÜCADELEDE
BİR MİLAT
Şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin milletin de canının birer parçası olduğunu,
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geride kalan yakınlarıyla yetim ve öksüzlerin millete emanet olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’un demokrasiye güç katmanın yanı
sıra Türkiye’nin terörle mücadelesinde
de bir milat olduğuna dikkat çekerek,
FETÖ’ye karşı 15 Temmuz’un ardından çok daha etkili ve kararlı tedbirler
aldıklarını ve 251 vatandaşı katleden
FETÖ’cülerden işledikleri cinayetlerin
hesabını hukuk önünde sorduklarını
söyledi.
“BU DARBE GİRİŞİMİ
MİLLETİMİZİN AZMİNİ
KAMÇILAMIŞTIR”
Erdoğan, 15 Temmuz’un Türkiye’ye
işgal girişimi olduğuna, bunun için
ordu içindeki teröristlerin kullanılmış
olmasının işgal girişimine alçakça bir
ihaneti de eklediğine işaret etti. Erdoğan, milletin, vatanın özgürlüğüne sahip
çıkarak hesap yapanların heveslerini
kursaklarında bıraktığını belirterek, “Bu
darbe girişimi milletimizi yıldırmak bir
yana, azmini kamçılamıştır. Üzerimize
çöken o kara gecede, ülkemizi yükseltmek, güçlendirmek, büyütmek için daha
çok çalışmamız, daha çok mücadele
etmemiz gerektiğini gördük. Biliyoruz
ki Türkiye, 83 milyon vatandaşı ve 81
vilayetiyle güzeldir. Biliyoruz ki Türkiye, birliğiyle, beraberliğiyle güzeldir. Biliyoruz ki Türkiye, dostluğuyla,
kardeşliğiyle güzeldir. Kimsenin bunları
bozmasına izin vermeyeceğiz” diye
konuştu.
9
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BÜYÜK YATIRIMLARLA
KALKINMA HAMLESİ
SÜRÜYOR
Dünyada yatırımların durduğu bir dönemde Türkiye’nin sağlıktan
ulaşıma, tarımdan sanayi ve enerjiye her alanda projelere hız verdiğini
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın döneminde hizmete aldığımız
hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım yatırımları
eser ve hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir
yanında yükselmiştir” dedi.
10
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Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG)
yerli otomobil fabrikasının temel atma
törenine katılan Cumhurbaşkanı
R. Tayyip Erdoğan, Siirt Pervari Köprüsü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca işletmeye alınan hidroelektrik santralleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi
Denetim Kurulu Gelir İdaresi Başkanlığı
Ataşehir Hizmet Binası, Amasya Çevre
Yolu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet
Binasının açılışını gerçekleştirdi.
Altyapısı güçlü bir sağlık tesisi olarak
yeniden inşa edilen Kartal Dr. Lütfi
Kırdar Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya
Ovası birinci, ikinci ve üçüncü kısım
sulamalarını hizmete alma törenine
katıldı.
YERLİ OTOMOBİL
FABRİKASININ TEMELİ ATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil
fabrikasıyla 60 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım
daha atıldığını belirterek, “Koronavirüs
salgınına rağmen gece gündüz demeden
çalıştık, çabaladık. Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu veya askıya aldığı
bir dönemde Türkiye olarak sağlıktan
ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji ve çevreye kadar her alanda projelerimize hız
verdik. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri,
millet bahçeleri, ulaşım yatırımları eser
ve hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri
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olarak ülkemizin dört bir yanında yükselmiştir” diye konuştu.
Temeli atılan Türkiye’nin Otomobili Fabrikası’nın, yatırım zincirinin altın halkası
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, fabrikanın üretimin yanı sıra
test ve müşteri deneyim parkıyla doğrudan vatandaşlara hizmet edeceğini,
çocukların ve gençlerin yeni teknolojilerle burada tanışacağını söyledi. Tesisin 4
bin kişiye istihdam sağlayacağına dikkat
çeken Erdoğan, 2022’de araçları banttan indirmeyi planladıklarını belirterek,
“Böylece Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli Türkiye’den
yola çıkacak. Üretime geçtikten üç yıl
sonra, binek otomobillerde ülkemizde
en yüksek yerlilikle üretilen tek marka,
Türkiye’nin Otomobili olacaktır” dedi.
TÜRK MÜHENDİS VE İŞÇİLERİNİN
ESERİ BEĞENDİK KÖPRÜSÜ
Erdoğan, Siirt’in Pervari ilçesine bağlı
Beğendik beldesinde yapımı tamamlanan,
Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik
Köprüsü’nün açılışına canlı bağlantıyla
katıldı. Erdoğan, Türkiye’nin dört bir
yanını kara ve demir yollarıyla, tünellerle, geçitlerle donatırken zorlu coğrafyaları da ihmal etmediklerini belirterek,
“Mücadeleden kaçmak yerine tabiatın
zorluklarının üstesinden gelmeyi tercih
ettik” dedi.
Türkiye’nin 6 bin 100 kilometre olan
11
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kara yolu uzunluğunu 27 bin 300
kilometreye çıkardıklarını aktaran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorduk
ki yol medeniyettir, su medeniyettir.
Dolayısıyla buna devam etmemiz
gerekiyordu” diyerek, 72 kilometrelik
bir yol ve onun güzergâhında yer alan
165 metrelik Beğendik Köprüsü’nün
inşa edildiğini söyledi.
AMASYA ÇEVRE YOLU AÇILDI
Amasya Çevre Yolu açılış törenine
video konferans yöntemiyle katılan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin
şehir içinden geçen araç trafiğini
tamamen şehir dışına çıkardığını,
trafik güvenliği ve konforunun yanında vakitten ve akaryakıttan tasarruf
sağlayacağını söyledi.
Amasya’da pek çok önemli projeyi
hayata geçirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya’da
bölünmüş yol uzunluğunu son 18 yılda
yapılan 5,1 milyar liralık yatırımla 29
kilometreden 270 kilometreye çıkardıklarını, Merzifon Havalimanı’nın
yolcu sayısını sadece son iki yılda 12
kat artırarak 168 bine yükselttiklerini
ifade etti.
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“YENİLENEBİLİR ENERJİDE
DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ
ARASINDAYIZ”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından işletmeye alınan hidroelektrik santrallerinin toplu açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Enerji yatırımlarımızdan en
büyük payı yenilenebilir enerji sektörümüz aldı. Yenilenebilir enerjide
dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız.
Yenilenebilir enerji kurulu gücünde
dünyada 13’üncü, Avrupa’da altıncı
sırada yer alıyoruz” diye konuştu.
Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ilk
reaktörünü de 2023’te devreye alacaklarını söyleyen Erdoğan,
madenlerin gün yüzüne çıkarılması
için yoğun bir çalışma içinde olduklarını, bor cevheri başta olmak üzere
diğer madenlerde de işlenmiş ürün
dönemini başlattıklarını ifade etti.
“TOKİ BU YIL 120 BİN KONUTU
HAYATA GEÇİRMENİN
GAYRETİ İÇİNDE”
Son 18 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye Türkiye’ye pek çok
eser kazandırıldığını söyleyen Erdo-

ğan, “Sanayide KOBİ’leri ve organize
sanayi bölgelerini destekleyerek, yüksek teknolojiye bağlı üretimi teşvik
ederek kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihracatımızın gücünü
artırdık. Mevcut 62 savunma sanayisi
projesinin üzerine bütçesi 60 milyar
doları bulan 700 proje daha ekleyerek
kendi kendimize yeterlilik oranımızı
yüzde 20’lerden yüzde 70’ler seviyesine çıkardık. TOKİ vasıtasıyla
vatandaşlarımızın hesaplı, hızlı ve
güvenilir şekilde ev sahibi olmasına
öncülük ederken, millet bahçeleri ve
millet kıraathaneleriyle şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. TOKİ
bu yıl 120 bin konutu hızla hayata
geçirmenin gayreti içinde.”
“SALGIN SONRASI TÜRKİYE’NİN
CAZİBESİ ARTACAK”
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi
Denetim Kurulu Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası açılışında
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İstanbul Finans Merkezi’nin tamamlanmış ilk eserini açtıklarını belirterek
bankalar ve diğer yapılar tamamlandığında bölgenin çekim alanı hâline
geleceğine dikkat çekti. Erdoğan,
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Milli İstihbarat Teşkilatı Binası

salgın sonrası Türkiye ile birlikte İstanbul’un da cazibesinin artacağını belirterek, salgının dünya ekonomisinde çok
ciddi küçülmeye yol açtığı bir dönemde
Türkiye’nin olumlu yönde ayrışacağına
inandıklarını ifade etti.
“TÜRKİYE’Yİ ÜÇ KITANIN SAĞLIK
MERKEZİ YAPMA HEDEFİMİZDE
KARARLIYIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi açılışı
yapılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir
Hastanesi’nin 618 milyon liralık bir
yatırımla güçlü bir sağlık tesisi olarak
inşa edildiğini belirterek, yılda 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın
yatarak tedavi görmesini planladıklarını
ve kanser cerrahisi başta olmak üzere
yılda 100 bin ameliyat yapılmasını
öngördüklerini söyledi.
Dünya genelinde yaklaşık 550 bin
insanın hayatına mal olan Kovid-19’un
sağlığın ve sağlık altyapısının önemini
bir kez daha gösterdiğini vurgulayan
Erdoğan, “Koronavirüs ile örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye’nin
önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır. Türkiye’yi üç kıtanın sağlık merkezi
yapma hedefimizde kararlıyız” dedi.

KONYA OVASI SULAMALARI
HİZMETE ALINDI
Konya Ovası birinci, ikinci ve üçüncü kısım sulamalarını hizmete alma
törenine video konferansla bağlanarak
katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası Projesi bel
kemiğini Göksu Havzası’ndan Akdeniz’e
dökülen suların bir kısmının Toroslar
üzerinden ovaya aktarılmasının oluşturduğunu söyledi.
Toroslardan getirilen suyun ovada en
verimli şekilde kullanılacağını, projenin
aynı zamanda şehirlerin içme suyu
ihtiyacını da karşılayacağını anlatan
Erdoğan, projenin diğer kısımlarının
tamamlanmasıyla Konya’da suyla buluşacak toprak büyüklüğünün 11 milyon
dekarı bulacağını sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje kapsamında Niğde, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Kırıkkale’de
depolama, baraj, gölet, sulama, içme
suyu, enerji projelerine devam edileceğini belirterek, Konya’ya ilave olarak
diğer illerde 15,5 milyon dekar arazinin
sulanmasını hedeflediklerini bildirdi.
Erdoğan, projeye 43 milyar lira yatırım

yapıldığını belirterek, Türkiye’nin tarım
potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını kaydetti.
“MİT’İN TEKNOLOJİK
KAPASİTESİNİ ARTIRDIK”
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul
Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası
açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT’in karargâh binasının Ocak
ayında hizmete girdiğini anımsatarak,
açılışını yaptıklarını İstanbul Bölge Başkanlığı hizmet binasının teşkilata yakışır
şekilde tasarlandığını söyledi.
Türkiye’nin, dış istihbaratta giderek
genişleyen etki alanı sayesinde tüm
platformlarda bölgesel ve küresel bir
güç olarak yerini aldığını ifade eden
Erdoğan, istihbarat diplomasisi alanındaki başarılar sayesinde diğer çalışmaları da daha güçlü ve kararlı şekilde
yürütebildiklerini söyledi.
Erdoğan, MİT’in teknolojik kapasitesini
artırdıklarını, fiziki şartlarını geliştirdiklerini ayrıca teşkilatın hukuki mevzuatını da güçlendirerek istihbari ve
operasyonel çalışmaları için gerekli
altyapıyı oluşturduklarını anlattı.
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ZEYTİNBURNU VE KÂĞITHANE’DE

DEPREM DÖNÜŞÜMÜ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı
Ömer Bulut’un katılımıyla İstanbul Zeytinburnu ve
Kâğıthane’de TOKİ’nin deprem dönüşümü kapsamında inşa
edeceği konut, ticari birimler ve millet bahçesini kapsayan
projelerin temelleri atıldı.
14
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İstanbul Zeytinburnu ve Kâğıthane’de
deprem dönüşümü kapsamında inşa
edilecek toplam 1.116 yeni konut ve
123 iş yeri ile bir millet bahçesinin
temeli törenle atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel
dönüşüm seferberliğini hızlı, yerinde,
gönüllü dönüşüm ilkesiyle sürdürerek
ülkeyi depremlere hazır hâle getirme
gayreti içinde olduklarını vurguladı.
İstanbul’un deprem açısından ülkedeki
riskli bölgelerin başında geldiğini ve
tüm ilçelerde aşamalı olarak dönüşüm
çalışmaları yaptıklarını ifade eden
Kurum, İstanbul’u mahalle mahalle,
sokak sokak depreme hazırladıklarını ifade etti. Türkiye genelinde 1,5
milyon, İstanbul’da 300 bin konutu
acilen dönüştürmeyi hedeflediklerini
ve 2023’e dek çalışmaları tamamlamak
istediklerini belirten Kurum, İstanbul’da 39 ilçede 65 riskli alanda kentsel
dönüşüm konutlarının yapılacağını
kaydetti.
Beştelsiz Mahallesi’nde yatay mimari
anlayışla tasarlanan, sokakları ve iç
avlusuyla mahalle kültürünü yansıtan
bir yaşam alanı inşa ettiklerini söyleyen
Kurum, projede 428 daire ile 69 iş yerinin olacağını ifade etti. Kurum, “Temelini
attığımız projemizle beraber Telsiz’de
ve Merkezefendi’de toplam 1.204 konut
ve 219 iş yerini, Zeytinburnu Belediye-

si, Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığımız ve Emlak Konut Genel
Müdürlüğü ile yapıp en kısa zamanda
teslim edeceğiz” diye konuştu.
54 bin metrekarelik millet bahçesinin
de temelini attıklarını aktaran Bakan
Kurum, içerisinde yürüyüş ve bisiklet
yolundan biyolojik gölete, camiden
millet kıraathanesi ve spor alanına,
pek çok imkânı barındıracak millet
bahçesiyle Zeytinburnu’na örnek bir
yeşil alan kazandıracaklarını söyledi.
Kurum, “Zeytinburnu'nda bir yeni millet bahçesi projemiz daha var. Çırpıcı
Millet Bahçesi’ni Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmıştık. Şimdi de
Merkezefendi Millet Bahçe’sinin proje
çalışmaları devam ediyor” dedi.
Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde
de 27 bin metrekarelik alanda yatay
mimari anlayışıyla mahalle kültürünü
yansıtan bir yaşam alanı inşa edeceklerini dile getiren Kurum, 18 bloktan
oluşan projede; 14 bin metrekare yeşil
alan, 688 konut ve 57 iş yeri ile 548
araç kapasiteli iki kapalı otoparkın
bulunduğunu aktardı.
“CENNET VATANIMIZIN YÜZDE
66’SI DEPREM RİSKİ ALTINDA”
“Üzülerek söylüyorum, cennet vatanımızın yüzde 66’sı deprem riski altında.

TOK İH ABE R

Nüfusumuzun yüzde 71’i bu alanlarda
yaşıyor. Son 100 yılda büyüklüğü 6,0
ve üzerinde 60’a yakın deprem meydana geldi. Marmara Depremi'ni yaşadık. Bu depremlerde 80 bin canımızı
toprağa verdik” diyen Kurum, 2002’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde eğitim, sağlık, ulaşım, çevre ve
şehircilik ile depreme hazırlık için
devrim niteliğinde kararlar alındığını
söyleyerek şöyle devam etti: “Önce
sosyal konut hamleleri yapıldı. Yüz
binlerce vatandaşımız ev sahibi oldu,
güvenli konutlarda yaşamaya başladı.
Şu an itibarıyla rakam 940 bine ulaştı.
Bu yıl içinde 50 bin ve 100 bin sosyal
konut üretim kampanyaları kapsamındaki projelerle birlikte 1 milyon konut
rakamına ulaşacağız. Toplamda 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış olacağız.”
“KENTSEL DÖNÜŞÜME, DEPREM
DÖNÜŞÜMÜ DİYORUZ”
2012 yılında kentsel dönüşüm seferberliğinin İstanbul Esenler’den başlatıldığını aktaran Kurum, bugüne kadar
1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü
tamamladıklarını, son olarak Sivrice
merkezli depremden sonra Elazığ’da
ve Malatya’da 24 bin konutun çalışmalarını başlattıklarını hatırlattı. Kurum,
ilk konutların Ağustos ayı içerisinde
tamamlanarak vatandaşlara verileceği-
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ni kaydetti.
Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Bolu, Malatya, Samsun,
Sinop ve Zonguldak’a kadar birçok ilde
dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü
belirten Kurum, “İstanbul’da 65 riskli
bölgede 117 bin riskli yapımıza dair
çalışmalarımızı olanca hızıyla sürdürüyoruz. Biz kentsel dönüşüme, deprem
dönüşümü diyoruz. Çünkü biz kentsel
dönüşümde sadece yeni binalar üretme hedefiyle yola çıkmadık; aziz milletimizin, sizlerin, yavrularımızın can
kaybını, mal kaybını, gelecek kaybını
önlemeyi hedefledik” dedi.
“İSTANBUL’U SOKAK SOKAK
DEPREME HAZIRLIYORUZ”
Bakan Kurum, İstanbul’u mahalle
mahalle, sokak sokak depreme hazırladıklarını, dönüşüm sürecini vatandaşlar ve belediyelerle gönül birliğiyle
yürüttüklerini söyledi. Oturdukları
binaların risk analizlerini acilen yaptırmaları konusunda vatandaşları uyaran
Kurum, “Bakın Kartal’da çok büyük bir
acı yaşadık, İstanbul’un göbeğinde bir
binamız kendiliğinden çöktü. İstanbullulara seslenmek istiyorum; oturduğunuz binalarınızın risk analizini acilen
yaptırın. Çocuklarımızın geleceği için
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yaptırın, canlarımız için yaptırın. Bize
düşen ne varsa yanınızda olacağız”
diye konuştu.
DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİ İSTANBUL
İstanbul’un bütün ilçelerinde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü aktaran
Bakan Kurum, şu bilgileri verdi: “Acil
dönüşmesi gereken konutların maalesef 5’te 1’i İstanbul’umuzda yer alıyor.
Bu demek oluyor ki deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. Şu anda
Gaziosmanpaşa’da, Üsküdar Kirazlıtepe’de, Ümraniye’de, Ataşehir’de,
Esenler’de, Maltepe’de, Bağcılar’da,
Güngören Tozkoparan’da, Eyüpsultan’da, Başakşehir’de, Zeytinburnu’nda,
Beyoğlu Sütlüce’de, Okmeydanı ve
Hacıhüsrev’de dönüşüm konutlarımız
hızla yükselmektedir. 2 yılda İstanbul’umuzda 117 bin riskli yapıya dair
çalışmalarımızı başlattık. Bu konutlarda 500-600 bin vatandaşımız sağlam
ve güvenli bir şekilde oturacak. 2021
yılı hedefimiz İstanbul’da 100 bin
konutu dönüştürmek.”
Konut alanlarında millet bahçeleri de
yapıldığını söyleyen Bakan Kurum,
tüm sosyal donatılarıyla birlikte bütünlüklü yerleşimlerin oluşturulduğunu
belirtti. Kurum, “Meydan, yeşil alan ve
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Üsküdar Kentsel Dönüşüm

o alanı çevreleyen konutlardan, içinde
okulu ve sosyal alanları olan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Yeşil alanlar,
ekolojik koridorlar diyoruz. Vatandaşımızın çocuğuyla, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte yaşayacağı yaşam alanları
oluşturuyoruz. Tüm binalarımızı sıfır
atığa uyumlu, enerji verimli, akıllı bina
konseptine uygun yapıyoruz. Tüm
ekibimizle, belediye başkanlarımızla
birlikte milletimize yakışır yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz”
diye konuştu.
“KENTSEL DÖNÜŞÜME
BİR SAYFA DAHA AÇIYORUZ”
Türkiye genelinde, özellikle kent merkezlerinde trafik ve otopark sorununu
çözecek adımlar attıklarına işaret eden
Kurum, “Kentsel dönüşüme bir sayfa
daha açıyoruz. Şehrin merkezinde kalmış ve otopark problemi olan yerlerde
binalarımızı dönüştürmek suretiyle
katlı otoparklar yapacağız” dedi.
AFET RİSKİ YÜKSEK İLLERDE
110 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde önemli kentsel
dönüşüm projeleri yürüttüklerini,
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere
afet riski yüksek illerde 110 dönüşüm

projesini sürdürdüklerini söyledi.
Bulut, sosyal konut üretimi, kentsel
dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve
millet bahçelerinin yapımını sağlayarak şehirlerin iyileştirilmesi ve vatandaşların konut ihtiyacının karşılanmasında önemli bir sorumluluğu yerine
getirdiklerini ifade etti.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şunları
kaydetti: “Bugüne kadar TOKİ tarafından 154.141 kentsel dönüşüm konutu
ihale edilmiş olup bu konutların büyük
bir kısmı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Hâlen İstanbul ve
Ankara başta olmak üzere özellikle afet
riskinin yüksek olduğu illerimizde 110
kentsel dönüşüm projesi yürütülmektedir. İstanbul’da Zeytinburnu, Kâğıthane,
Gaziosmanpaşa, Esenler, Üsküdar,
Ataşehir, Bağcılar gibi 20 ilçede aktif
olarak 35 proje devam etmekte ve bu
projeler kapsamında 29.314 bağımsız
birim üretilmektedir. Bu çerçevede
10.202 konutun ihalesi yapıldı, 10.151
konutun ihalesi bu yıl içinde yapılacak,
8.961 adet konutun ise projelendirme
çalışmasına devam edilmektedir.”
“ZEYTİNBURNU’NDA SAĞLIKLI
BİR YAŞAM ORTAMI OLUŞACAK”
Zeytinburnu’nda temeli atılan projenin,
2017 yılında kendiliğinden çöken Kuran
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sitesinin alanında olduğunu anımsatan
Bulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Zeytinburnu Belediyesi
arasında yapılan iş birliğiyle alana iki
bloktan oluşan 160 konut ve 49 iş yerinin yapılacağını söyledi.

okul, kamu hizmet ve üniversite binaları, stadyum ve cami gibi çok sayıda
hizmet ve sosyal donatı binası inşa
ederek İstanbul’umuzun gelişmesine
katkı sağladık. Hâlen 10.523 sosyal
konutun inşaatı devam etmektedir”
açıklamasında bulundu.

Bulut, dönüşüm kapsamında hayata geçirilecek projeyle ilgili şunları
aktardı: “Toplam inşaat alanı 45 bin
metrekare olup inşa edilecek konutların çoğunluğu 3+1 ve 2+1 konutlardan
oluşmakta, 218 araçlık kapalı otopark
alanı bulunmaktadır. Konutlar önümüzdeki yılın sonuna doğru bitirilecektir.
Bu konutlar, güvenli olmasının yanında
yeşil alanları, çocuk parkları ve yeni iş
alanlarıyla sağlıklı bir yaşam ortamının
oluşmasını sağlayacaktır.”
ZEYTİNBURNU MİLLET BAHÇESİ
Bulut, temeli atılan Zeytinburnu Millet
Bahçesi’nin bölgenin önemli rekreasyon alanlarından biri olacağını söyledi.
“Toplam proje alanı 54 bin metrekare
olup bisiklet ve yürüyüş yolları, çok
amaçlı etkinlik çayırları, biyolojik göletleri, koku ve ses bahçeleri, su kanalları
gibi vatandaşlarımızın hem vakit geçirebileceği hem de spor yapıp bol nefes
alabilecekleri alanlar bulunmaktadır”
diyen Başkan Bulut, projeyi 2021 yılının
başlarında bitirmeyi planladıklarını
kaydetti.
İstanbul’a TOKİ tarafından 19 millet
bahçesinin planlandığını söyleyen
Bulut, Kayaşehir ve Pendik Millet
Bahçelerinin tamamlandığını, Zeytinburnu ve Davutpaşa Millet Bahçelerinin
yapımının devam ettiğini, Çatalca ve
Güngören Millet Bahçelerinin ihalesinin
yapıldığını, 13 millet bahçesinin de proje
aşamasında olduğunu kaydetti.
“Şehirleri daha yeşil hâle getirmek,
yaşam alanlarının kalitesini yükseltmek, kimlikli şehirler oluşturmak için
bütün illerimizde millet bahçeleri
yapıyoruz” diyen TOKİ Başkanı Bulut,
bugüne kadar TOKİ tarafından 11 millet
bahçesinin tamamlandığını, 28 millet
bahçesinin yapımının devam ettiğini, 21
millet bahçesinin ihale sürecinde ve 96
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TOKİ ve iştiraklerince İstanbul’a yaklaşık 50 milyarlık yatırım yapıldığını
aktaran Bulut, 50 bin konut üretimi
kapsamında 6.300 konut, 100 bin konut
üretimi kapsamında 10 bin konut olmak
üzere Başakşehir, Tuzla ve Kayabaşı'nda toplamda 16.300 konutun inşaatına
başlandığını aktardı.

millet bahçesinin de tasarım aşamasında olduğunu belirtti. Toplamda 156
millet bahçesinin planlandığını söyleyen Bulut, “Bu sayı illerimizden gelen
talebe göre artmaktadır” dedi.
KAĞITHANE’DE MAHALLE
ÖLÇEĞİNDE DÖNÜŞÜM
Bulut, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde temeli atılan 688 konutluk
projenin 18 bloktan oluştuğunu ve
135.447 metrekare proje alanına sahip
olduğunu aktardı. Farklı mimarilerde
inşa edilecek konutların zemin kat dahil
5 ve 8 kat arasında olduğunu, ağırlıklı olarak 2+1 dairelerden oluştuğunu
belirten Bulut, projede 23 metrekare
ile 184 metrekare arasında değişen
57 ticari bölüm bulunduğunu söyledi.
Bulut, ayrıca projede 14.332 metrekarelik yeşil alan olduğunu ve bloklarla
bağlantılı 548 araçlık kapalı iki otoparka
yer verildiğini kaydetti.
“İSTANBUL ÖNCELİKLİ İLLERİN
BAŞINDA GELİYOR”
İstanbul’un öncelikli illerin başında
geldiğini belirten Başkan Bulut, “17 yıl
içinde İstanbul’a 167 bin konut, 2.200
yatak kapasiteli yedi hastane, 71 adet

1 MİLYON SOSYAL KONUT
HEDEFİNE DOĞRU
Konutun, şehirleşmenin, güvenli ve
sağlıklı mekânlarda yaşamının önemli
bir aracı olduğunu ifade eden Bulut,
TOKİ’nin temel görevinin sosyal konut
üretmek olduğunu ve 17 yıl içinde inşa
edilen konutlarda yaklaşık 3,5 milyon
kişinin oturduğunu söyledi. “Sosyal
konut üretiminde 1 milyonuncu konut
hedefine doğru ilerlerken Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen ve TOKİ tarafından
inşa edilen 50 bin ve 100 bin konut
üretim projeleri hızla devam etmektedir” diyen Bulut, 81 ilde 402 projeyle
başlatılan konut üretimlerinin, çağdaş
şehircilik yaklaşımı içinde nitelikli, ihtiyaçlara yanıt veren, meydanı, camisi,
yolları ve sosyal donatıları bulunan bir
mahalle anlayışıyla, yatay mimari konseptle inşa edildiğini kaydetti.
Ayrıca, kamu kuruluşlarının ihtiyaç
duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik ve
spor gibi hizmet binaları ve tesislerinin yapımında da etkin görev alarak
şehirlerin gelişmesine katkı sağladıklarını söyleyen TOKİ Başkanı Ömer
Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu
çerçevede 24 bin derslikli 1.096 okul,
75 bin kapasiteli 193 öğrenci yurdu, 267
hastane, 1.047 ticari ünite, 234 kamu
hizmet binası, 19 stadyum ve 761 cami
olmak üzere toplamda 15.900 donatı
inşa edilmiştir.”
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SEL FELAKETİNİN
YARALARI SARILIYOR
Rize ve Artvin’de yaşanan seller nedeniyle toplam altı kişi hayatını kaybederken, bölgede hasarlar meydana
geldi. Bakan Murat Kurum, Rize Çayeli
ilçesinde Şairler Deresi’nde ve Madenli
beldesinde toplam dört yapı ve 20 iş
yerinin afetten etkilendiğini ifade ederek
şunları söyledi: “Şairler Deresi güzergâhı üzerindeki yapıları kaldırıyoruz. Dere
güzergâhını genişletme ve köprü iyileştirme çalışması yapacağımız bölgede
vatandaşlarımıza, esnaflarımıza kira ve
taşınma yardımı sağlayacağız.”
Bakan Kurum, Madenli beldesinde dere
güzergâhında yaşayan vatandaşların
taşınması için 250 konut inşa edeceklerini ve sel nedeniyle oluşan altyapı
hasarlarını gidermek üzere İller Bankası
Genel Müdürlüğü eliyle hibe desteği
sağlayacaklarını söyledi. Kurum, İlbank
Genel Müdürlüğünün sel günü itibarıyla
hasar tespiti yaptığını ve çalışmaları
başlattığını ifade ederek yaklaşık 1,5
milyon liralık hasar olduğunu belirtti.
ARTVİN YUSUFELİ’NDE İNCELEME
Bakan Kurum, Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanda
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hasar gören Yusufeli Barajı inşaatında
da incelemelerde bulunarak dünyanın
üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli
Barajı’nın devreye alınmasıyla yeni ilçe
merkezine taşınacak yerleşim yerindeki
çalışmaları da inceledi.
Daha önce İstanbul, Bursa, Trabzon,
Düzce ve Sakarya’da birçok sel ve
heyelan afetinin yaşandığına dikkati
çeken Kurum, tüm dünyayı etkileyen
mevsim normallerinin üstünde iklim
değişikliğinin Türkiye’yi de etkilediğini
söyledi. Kurum, “Olası sel ve heyelanlarda vatandaşımızın can güvenliğini
tesis etmek için dere güzergâhlarındaki
riskli yapıları tespit ederek gerekli tüm
önlemleri alıyoruz” dedi.
Kurum, hazırlanan İklim Değişikliği
Eylem Planı çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, Rize,
Giresun, Artvin ve Samsun’da dere
güzergâhları üzerindeki yapıları tespit
ettiklerini belirtti. Kurum, “Sel ve taşkın
riski altındaki vatandaşımızın taşınma
sürecini de yönetiyoruz. Bu çerçevede
Giresun’da 570 konut ile Trabzon Araklı,
Giresun Bulancak ve Rize’de de konut
işlerimiz var” dedi.
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ARNAVUTLUK
DEPREM KONUTLARININ
İNŞASI BAŞLIYOR
TOKİ’nin Arnavutluk’ta inşa edeceği 522 deprem konutunun inşa süreci
başlıyor. Konutlar, Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İş Birliği
Sözleşmesi kapsamında hayata geçiriliyor.
İNŞA SÜRECİNİ
TOKİ YÜRÜTÜYOR
Konutların inşaat süreçlerinin TOKİ
tarafından yürütüldüğünü aktaran
Kurum, “TOKİ Başkanlığımız, konut
yapımı konusunda ülkemizin en önemli
kamu kurumudur. Türkiye’de toplamda 940 bini konut alanı olmak üzere
1 milyonu aşkın bağımsız bölümün
inşasını başarıyla gerçekleştirmiştir.
Ayrıca yurt dışında yaşanan doğal
afetler sonrasında insani yardım amacıyla Endonezya, Sri Lanka, Pakistan
ve Somali’de konut, hastane, okul ve
kamu hizmet binaları inşasını gerçekleştirmiştir. TOKİ bu teknik tecrübe
ve uygulama pratiğini Arnavutluk’ta
da başarıyla hayata geçirecektir” diye
konuştu.

Arnavutluk’ta Kasım 2019’da yaşanan
depremin ardından ülkedeki dönüşüme
Türkiye’nin öncülük etmesi amacıyla
iki ülke arasında dönüşümün ilk aşaması olan deprem konutlarının inşasına yönelik bir protokol imzalandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sürecin bir kardeşlik
vazifesinin gereği olduğunu söyleyen
Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin her
zaman ve her alanda dost ülke Arnavutluk’un yanında olduğunu vurguladı. Kurum, depremden hemen sonra
arama kurtarma ve sağlık ekipleriyle
Arnavutluk’taki vatandaşlara yardım
etmenin gayretinde olduklarını, Tiran
ve Durres’te hasar tespit çalışmalarına katıldıklarını, deprem konutlarının
inşa edileceği Laç kasabasındaki proje
sahasını incelediklerini anımsattı.
Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu sözleşmeyle süreci resmen
başlatmış oluyoruz. Konutlarımızın
projelerini Arnavutluk’taki kardeşleri-
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mizin konut kullanma alışkanlıklarına,
Arnavutluk’un yerel mimarisine uygun
olacak şekilde hazırladık. Yer tesliminin yapılmasıyla inşaatları hızlı bir
şekilde başlatacağız.”

Bakan Kurum, kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Arnavutluk Devlet Başkanı Ilir
Meta’nın teşrifiyle konutların teslim
törenlerini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.
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GÜÇLÜ ŞEHİRLER
GÜÇLÜ TÜRKİYE
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
“Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye” yaklaşımıyla
tüm kentleri geleceğe taşıyacak bir
planlamayla adım attıklarını söyledi.
Aydın, İstanbul, Kilis, Osmaniye,
Kırıkkale, Ankara Kalecik, Kütahya ve
Yalova’da uygulaması süren çevre ve
şehircilik projelerini yerinde inceleyen
Bakan Murat Kurum, şehirleri tarihi,
kültürel ve doğal güzelliklerini koruyarak ihya edeceklerini ve yatırımlara
devam edeceklerini ifade etti.
“HEDEFİMİZ, KİLİS’İMİZİ
DAHA GÜÇLÜ KILMAK”
Bakan Kurum, Kilis ziyaretinde Bakanlıkça yürütülen millet bahçesi, toplu
konut ve diğer şehircilik projelerini
inceledi. Kilis’te tarihi değerleri gün
yüzüne çıkaracak bir meydan düzenlemesi yapılacağını aktaran Kurum,
“Bu meydan düzenlemesi içinde bir
dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz.
Riskli binaların dönüşümle yenilenmesi, meydanın daha da genişletilmesi ve
meydana bakan binaların cephelerinin
sağlıklaştırılması sağlanacak. Yaptığımız
hem kentsel dönüşüm hem de deprem
dönüşümü olacak ve şehrimize önemli
bir eseri kazandırmış olacağız” dedi.
Kentte nüfus artışı nedeniyle okul ihtiyacı olduğunu, bunun için Tekel Suma
Fabrikası olarak bilinen araziye okul
yapımı için kaynak sağlayacaklarını
aktaran Kurum, kısa sürede yapılacak 12
okulla ihtiyacın karşılanacağını belirtti.
Kilis’e 101 bin metrekare büyüklüğünde
bir millet bahçesi yapılacağını söyleyen
Kurum, sosyal konut uygulamaları kap-
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samında yaklaşık 735 konutun inşa edileceğini aktardı. Kentin yağmur suyu ve
kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve
ilave hatların döşenmesi için 250 milyon
liralık bir proje gerçekleştirdiklerini de
aktaran Kurum, “Hedefimiz, Kilis’imizi
daha güçlü kılmak” dedi.
OSMANİYE’YE 735 KONUT
Osmaniye’yi ziyaret eden Bakan Kurum,
Türkiye genelindeki sosyal konut projelerinin tüm dar gelirli vatandaşlar ev
sahibi olana dek süreceğini söyledi. “Şu
an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. Bir
milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız” diyen Kurum, kentte
inşa edilecek 735 konutun temellerinin
atıldığını, konutları 2021 yılı başında
vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını belirtti.
Bahçe ilçesinde 50 dönüm üzerinde
yürütülen Şelale Teras Projesi hakkında
da bilgi veren Kurum, İller Bankası aracılığıyla belediyeye 1 milyon 250 bin lira
hibe desteği sağladıklarını aktardı.
BAHÇE’DEKİ KONUTLAR KISA
SÜREDE TESLİM EDİLECEK
2019 yılında biri 50 bin, diğeri 100 bin
konutu kapsayan iki büyük sosyal konut
kampanyası başlattıklarını anımsatan
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bu kapsamda Osmaniye’de 735 konutun temellerinin atıldığını söyledi. Bulut, Osmaniye
Merkez’de 600, Bahçe ilçesinde 135
konut inşa ettiklerini belirterek konut-
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ların inşaatının yüzde 50 seviyesine
ulaştığını aktardı. Bahçe’deki 135 konutun
67’sinin 2+1, 48’inin 3+1 nitelikte olduğunu
kaydeden Bulut, “Normalde iş bitim tarihi
Nisan 2021 gözükmekle birlikte çok daha
süratle konutlarımızı tamamlayıp Bahçe
ilçemizin sakinlerine teslim edeceğiz”
dedi.
AKILLI KAMU BİNALARI
VE SOSYAL ALANLAR
Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışını yapan
Bakan Kurum, Sıfır Atık Sistemi ve
akıllı bina uygulamalarının yer aldığı yeni
binayla vatandaşlara daha kaliteli hizmet
verileceğini söyledi. Kurum, kamu binalarında enerji tüketiminin azaltılmasını
sağlamaya dönük çalışmalara hız kazandırdıklarını vurgulayarak, “Sadece kendi
bakanlık binalarımızda değil, tüm kamu
binalarımızda akıllı otomasyon sistemlerini kullanıyor, doğal malzemeleri seçiyor,
güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyoruz
ve binalarımızın birçoğu kendi elektriğini
üretiyor. Osmaniye İl Müdürlüğümüzün
yeni binasında da başta sıfır atık olmak
üzere akıllı bina uygulamalarını hayata
geçiriyoruz” dedi.
Osmaniye’nin farklı ilçe ve beldelerindeki
diğer projelere de değinen Kurum, üç yeni
millet bahçesi yapılacağını ve eş zamanlı
olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının
devam edeceğini aktardı. Bu kapsamda
şehre yakışacak bir meydan yapılacağını
belirten Bakan Kurum, “Ayrıca Osmaniye
Belediyesinin etrafındaki 33 bin metrekarelik alanda TOKİ eliyle örnek bir kentsel
dönüşüm projesi başlatıyoruz” dedi.
KIRIKKALE’YE 2 BİNİ AŞKIN
SOSYAL KONUT
Kırıkkale’yi de ziyaret eden Bakan Kurum,
kentsel dönüşüm alanlarını gezerek şehrin
sorunlarını ve eksiklerini yerinde inceledi.
Riskli binalardan oluşan Ardiyeciler
Sitesi’nin bulunduğu 17 bin metrekarelik
alanı yeşil alan olarak bölgeye kazandıracaklarını söyleyen Kurum, belediyenin
yanında 8 bin metrekarelik alanda kentsel
dönüşüm projesi yürüteceklerini söyledi.
Konut projeleri kapsamında Kırıkkale’de
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de dar gelirli vatandaşlara dönük sosyal
konut uygulamaları yapıldığını anlatan
Kurum, “50 bin sosyal konut üretimi
kapsamında Merkez ve Delice ilçesinde
okul, ticari birim, cami ve her türlü sosyal
donatının olduğu 1.321 konutu, 100 bin
sosyal konut üretimi kapsamındaki dört
projede de 731 konut olmak üzere toplam
2.042 adet konutu yapıyoruz” dedi.
KIRIKKALE MİLLET BAHÇESİ’NDE
ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Kızılırmak’ın yanında 300 bin metrekarelik alanda Yeşil Vadi Millet Bahçesi
çalışmalarının sürdüğünü belirterek
projenin yıl sonunda biteceğini söyleyen Bakan Kurum, 530 bin metrekarelik
alanda yapılacak Kırıkkale Millet Bahçesi projesine de 1 ay içinde başlanacağını
açıkladı.
Kentin içme suyu problemini çözmek
amacıyla inşa edilen Halifeli İçme Suyu
Tesisinin açılışını gerçekleştiren Bakan
Kurum, 15 köyü ilgilendiren kanalizasyon ve içme suyu projesiyle ilgili
adımların hızla atılacağını kaydetti.
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KALECİK’TE DÖNÜŞÜM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Ankara’nın Kalecik ilçesinde
kentsel dönüşüm projesi kapsamında
12 hektarlık alana eski Ankara evlerinin
yapılacağını bildirdi. 376 hak sahibinin
olduğu alanda yürütülecek projede
evlerin zemin üzerine bir kat yükseklikte olacağını belirten Kurum, ilçenin
tarihi dokusuna uygun, yatay mimari
esaslı kentsel dönüşüm için 400 rezerv
konut üreteceklerini de söyledi.
Millet bahçesi projesi kapsamında
belediyeye yaklaşık 60 bin metrekarelik alanı tahsis ettiklerini, ayrıca hibe
ve teknik destek vereceklerini belirten Kurum, ilçeye yapılacak projelere
ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Tarımköy
uygulaması yapmak istiyoruz. Heyelan
riski altında bir köyümüz var, çalışmalarımızı başlattık. Kalecikli vatandaşlarımızın şehirden köye gelmeleri, köylerinde akrabalarıyla bir arada olmaları
için Türkiye’nin her yerinde yaptığımız
projelerin bir örneğini de Kalecik’te
yapacağız. Taleplerin gelmesi hâlin-

de yaklaşık 700-800 metrekare arazi
içerisinde, bahçesinde organik tarımın
yapılacağı evlerimizi inşa edeceğiz.”
FRİGYA VADİSİ MEDENİYET
ÇEVRE PROJESİ
Kütahya’da yapımı devam eden projeleri inceleyen Murat Kurum, Afyonkarahisar ile başlayıp Kütahya’yı da
içine alan Frigya Vadisi Medeniyet
Çevre Projesi’ni hazırladıklarını belirtti.
Kurum, içinde sergi salonlarını, yürüyüş
ve bisiklet alanları, çini atölyeleri vb.
alanların bulunduğu önemli bir projeyi
şehre kazandıracaklarını söyledi.
TOKİ, KÜTAHYA’DA MODERN
SANAYİ SİTESİ KURACAK
Valiliğe köy yollarının yapımı için nakdi
destek vereceklerini, bu kapsamda İl
Özel İdaresine 2 milyon lira hibe desteği sağlayacaklarını bildiren Kurum, şehrin içinde kalan küçük sanayi alanlarını,
İnköy Mahallesi’nde 9 bin metrekare
alanda TOKİ tarafından oluşturulacak
modern sanayi sitesine taşıyacaklarını, boşalan alanları ise sosyal donatı
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olarak şehre kazandıracaklarını açıkladı.
Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında şehre 2 bin 283 konut inşa
edeceklerini de belirtti.
Vefa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm
çalışmalarında kullanılmak üzere 500
rezerv konutun inşa edileceği alanda
incelemelerde bulunan Kurum, talep
eden vatandaşların bu konutlara taşınabileceğini ve projenin en geç yıl sonuna
kadar başlatılacağını söyledi. Evliya
Çelebi Mahallesi’nde 90 bin metrekarelik alanda TOKİ’nin yürüttüğü millet
bahçesi alanını da inceleyen Kurum,
inşa çalışmalarının 2021 yılında tamamlanacağını kaydetti.
AİZANOİ ANTİK KENTİ
Bakan Murat Kurum, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki 5 bin yıllık Aizanoi
Antik Kenti’ni de ziyaret ederek Kazı
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer’den
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zeus
Tapınağı’nı gezen Kurum, antik kentin
Türkiye’nin önemli kültür miraslarından biri olarak UNESCO Dünya Mirası

Geçici Listesi’nde yer aldığını söyledi.
Bölgenin tarihi dokusunu koruyarak
doğal güzelliklerini ortaya çıkaracak
çevre düzenleme projesine Bakanlık
olarak destek vereceklerini söyleyen
Kurum, tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefiyle Türkiye’nin
pek çok yerinde projeler geliştirmeye
çalıştıklarını belirtti.
YALOVA’DA ÖRNEK
DÖNÜŞÜM PROJESİ
1999’da meydana gelen depremde Yalova’da büyük acılar yaşandığını anımsatan
Kurum, o acıların unutulmadığını ve bir
daha bu acıların yaşanmaması için kentsel dönüşüme önem verdiklerini söyledi.
Yalova Merkez Mahallesi’nde vatandaşların talepleri doğrultusunda gönüllü,
yerinde ve hızlı bir kentsel dönüşüm
projesi başlatacaklarını, vatandaşların
kira ve harç muafiyeti gibi tüm yardımlardan faydalanacağını söyleyen Kurum,
Merkez Bağlarbaşı Mahallesi’nde de bir
dönüşüm projesi yapacaklarını belirtti.
Yaklaşık 587 hak sahibinin bulunduğu 10 hektarlık alanda TOKİ eliyle
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zemin üzerine üç-dört katı geçmeyecek konutlarıyla mahalle anlayışının
yaşatılacağı, Yalova’ya yakışacak bir
kentsel dönüşüm projesi geliştirdiklerini
belirten Kurum, yıl sonuna kadar hak
sahipleriyle görüşüp ihalenin tamamlanmasıyla inşaata başlamak istediklerini ifade etti.
Yalova’da dar gelirli vatandaşların ev
sahibi olabilmeleri için 100 Bin Sosyal
Konut Projesi kapsamında Kazımiye
Mahallesi’ne 300 sosyal konutun yapılacağını aktaran Bakan Kurum, mevcut
Belediye ve Valilik binalarının taşınacağı ve yıkım yapılacak alanın meydan ve
yer altı otoparkı olarak değerlendirileceğini aktardı.
BİSİKLET YOLU VE SIFIR ATIK PROJESİ
Çiftlikköy ve Yalova Üniversitesi
arasında 20 kilometrelik bisiklet yolu
yapacaklarını açıklayan Kurum, vatandaşların bisiklet ile Edirne’den Hakkâri’ye kadar gidebileceği bir bisiklet yolu
güzergâhı oluşturacaklarını kaydetti.
Kurum, Kirazlı mevkisinde belediye
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iş birliğinde yapılacak atık tesisiyle
Sıfır Atık Projesi kapsamında 4 milyon
lira yatırım yapılacağını belirtti. Bakan
Murat Kurum, Yalova’da 400 yataklı
devlet hastanesi inşaatı ile flamingoların
uğrak yeri olan Hersek Lagünü’nde de
incelemelerde bulundu.
BAKAN KURUM, İSTANBUL FİNANS
MERKEZİ İÇİN TARİH VERDİ
Ataşehir’de yapımı süren İstanbul
Finans Merkezi’ndeki çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, 300 bin metrekare
alana inşa edilen merkezde 4 bin 800
işçinin yoğun mesai harcadığını, inşaat
ilerleme seviyesinin yüzde 34’e geldiğini söyledi. Kurum, tamamlandığında
aynı anda 50 bin kişinin çalışacağı,
dünyanın sayılı finans merkezlerinden
biri olacak İstanbul Finans Merkezi’ni
2021 yılı sonuna kadar tamamlamayı
hedeflediklerini kaydetti.

Kurum, Aydın’a 2002 yılından bugüne
25,5 milyar liralık yatırım yapıldığını, il
merkezi ve ilçelerinde sosyal konuttan
deprem riski taşıyan alanlardaki kentsel
dönüşüme, altyapı ve üstyapı çalışmalarından millet bahçesi projelerine
kadar şehre değer katacak çalışmaları
aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Nazilli’de 34 bin metrekare alanda bir
millet bahçesi yapımının devam ettiğine
işaret eden Kurum, şehrin merkezinde
üniversitenin alt kısmında bulunan 92
bin metrekarelik alana tüm Aydınlıların yararlanabileceği bir millet bahçesi
yapacaklarını aktardı. Ilıcabaşı Mahallesi’nde ise yapıların dönüşümü için
çalışma başlatıldığını belirten Kurum,
takiben diğer riskli mahalleleri de
dönüştürmek istediklerini ifade etti.

AYDIN’DA DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR
İl ziyaretleri kapsamında Aydın’a gelen
Murat Kurum, 50 Bin Sosyal Konut
Projesi kapsamında İncirliova’da projelendirilen konut projesini inceledi. TOKİ
tarafından inşa edilen 206 konutluk
proje alanını gezen Bakan Kurum, ilçeye yatay mimari planda tasarlanmış ve
mahalle kültürüne katkı sunacak şekilde
inşa edilmiş yepyeni konutlar kazandıracaklarını belirtti.

OKMEYDANI’NIN MARKA
DEĞERİ YÜKSELECEK
Bakan Kurum, İstanbul Okmeydanı
Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı kapsamında Fetihtepe Mahallesi
sakinleriyle bir araya geldi. Kurum,
Okmeydanı’nda, Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa
ve Kulaksız Mahallelerinin bulunduğu,
içerisinde 80 bin vatandaşın yaşadığı
1,5 milyon metrekare büyüklüğündeki
alanda kentsel dönüşüme başladıklarını
ifade etti.

Akçakonak Mahallesi’nde inşası
planlanan konut bölgesini de gezen

Okmeydanı’nda dönüşümün yerinde,
hızlı ve vatandaşlarla uzlaşarak yapıla-
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cağını söyleyen Kurum, vatandaşların
mülkiyet noktasında mağdur olmayacağını; kira yardımı, taşınma yardımı
yapılacağını, 2020 yılı bitmeden başlayacak çalışmaların 18 ayda tamamlanacağını bildirdi.
Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel
dönüşüm kapsamında, birinci etapta
Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle
132 bin metrekare inşaat alanında 21
bloktan oluşan 771 konut bulunacağını
ifade eden Kurum, şunları aktardı: “75
adet 3+1, dört farklı tipte 666 adet 2+1
dairemiz olacak. Tüm konutlarımız işçilik kalitesiyle, konforuyla, ferahlığıyla,
modern ve kaliteli malzeme kullanımıyla birinci sınıf daireler olacak. Sosyal
donatılarımızla, yeşil alanlarımızla,
otoparklarımızla sokaklar, caddeler
birer cazibe merkezi hâline gelecek.
Trafik sorunu olmayacak, kapalı otoparklarımız binalarımızın altında yeterli
miktarda olacak. Modern iş yerleriyle
bu bölgede ticaret canlanacak, bölgenin
marka değeri yükselecek.”
Bakan Kurum, dairenin gerçek değerini
yansıtacak bir değerlenmeyle isteyen
vatandaşa dairesinin bedelini vereceklerini, projeden yararlanmak isteyenler
içinse aradaki farkı yüzde 30’lara varan
oranda sübvanse ederek indirim yapacaklarını ve vatandaşların kalan miktarı
20 yıla varan uzun vadeli ödeme sistemi içinde ödeyebileceklerini kaydetti.
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İNSAN VE ÇEVREYLE
UYUMLU YERLEŞİMLER
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Konya, Karabük ve Ağrı’da mahalle kültürünün
yaşatıldığı, bölgenin yerel dokusuyla uyum
içinde tasarlanan yeni yerleşimler kuruluyor.
Günün ihtiyaçlarına yanıt veren modern
konutlar, geleneksel mimariden izler taşıyan
cepheleriyle dikkat çekiyor.

Ağrı, Merkez

29

TO K İ H A BER

Konya, Meram

P ROJ E

TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya Meram’da 657
konuttan oluşan yeni bir yerleşim
kuruyor. Merkeze 16, Konya Havalimanı’na 36 kilometre uzaklıkta kurulan
yeni konut alanı, zemin üzerine iki katlı
bloklarıyla insan ve çevreyle uyumun
gözetildiği yapılardan oluşuyor. Yaklaşık
154 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen yerleşimde 45 bin metrekare
yeşil alan bulunuyor.
Mahalle yapılaşmasını esas alarak
tasarlanan yerleşimde, blok aralarında
mümkün olduğunca mesafe bırakılmaya
özen gösterilirken konut cephelerinde
geleneksel mimari ile modern mimarinin harmanlandığı bir çizgi benimseniyor. Yaya ve engelli erişimine öncelik
verilen projede, konut sakinleri için
yeşil alanlar, park ve bahçeler, fitness
alanları, yürüyüş yolları, cami ve ticaret
alanları yer alıyor.

Karabük, Yenice
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KARABÜK YENİCE’DE
YENİ BİR MAHALLE
Karabük Yenice İsmetpaşa Mahallesi’nde tasarlanan bir diğer TOKİ projesinde, bölgenin artan konut ihtiyacını
karşılamak için 2+1 ve 3+1 planda farklı
metrekarelerde 218 dairelik bir yerleşim
projesi hayata geçiriliyor. Cami ve üç
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Ağrı, Merkez

dükkânlı ticaret merkezinin de planlandığı projede, 103 araçlık otopark
bulunuyor.

le kültürünün yaşatıldığı, komşuluk
ilişkilerini pekiştiren bir yerleşim kurgusu oluşturulması hedefleniyor.

Projenin tasarımında bölgenin yerel
dokusuna uygun konsept ve cephe
detayları dikkat çekiyor. Konut bloklarının tasarımında iklimsel veriler ve
geleneksel malzemeler dikkate alınırken ağırlıklı olarak ahşap görümlü kat
silmesi, söve, payanda ve fibercement
cephe ile zemin katlarda taş kaplamalara yer veriliyor.

AĞRI’DA ÇEVREYLE BARIŞIK
YENİ YAŞAM ALANI
TOKİ’nin Ağrı Merkez’de kuracağı
yeni yerleşim alanı, özlenen mahalle
hayatının yaşanabileceği bir tasarıma sahip. Geleneksel mimari dokudan izler taşıyan ve az katlı planda
tasarlanan konut alanında, çevreyle
uyuma büyük önem veriliyor. Yapılar,
birbirinin ışığını kesmeyecek ve peyzaj alanlarından maksimum faydayı
sunacak şekilde konumlandırılıyor.

11 bloktan oluşan yaşam alanında geleneksel yerleşim kültürüne bağlı kalma
stratejisiyle blok konumlamasında
topografyaya uyum gözetilirken park,
cami ve ticaret alanı ile insanların sosyalleşebileceği peyzaj düzenlemeleri
yapılıyor. Projede ayrıca araç trafiği
ortak alan dışında tutularak insan
öncelikli tasarım benimseniyor.
Yatay mimari konseptle tasarlanan
yeni yerleşimde, geleneksel mahal-

Bölgede artan konut ihtiyacına cevap
verecek yeni yerleşimde geniş peyzaj
alanları, yürüyüş yolları, kamelyalar,
çocuk oyun alanları, kum havuzları, dinlenme ve açık spor alanlarıyla
konut sakinlerinin kaliteli zaman geçirecekleri ferah sosyal alanlar planlanıyor. Yerleşimde, 2+1 ve 3+1 planda 19
bloktan oluşan 300 daire bulunuyor.
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Farswort evi
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GÜL DEMİRDAŞ

Yalın tasarım,
geometrik biçimler ve
mekânda işlevselliğin
öne çıktığı modern
mimarlığı öncü
mimarların
söylemleri ve eserleri
üzerinden ele alan
uzman isimler,
akımın kavramsal
boyutunu ve
modern başkentlerin
kuruluşundaki
yansımalarını
anlatıyor.
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YENİ MEKÂN ANLAYIŞININ
ÖNCÜSÜ KRİSTAL SARAY

BİÇİMDE
SADELİK,
MEKÂNDA
İŞLEVSELLİK
Prof. Dr. Gaye Birol

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı

20. yüzyılda sanat ve
mimarlık alanında ortaya
çıkan yaklaşımları ele
alan Prof. Dr. Gaye Birol,
Kübizm, Fütürizm ve
Konstrüktivizm akımlarının
modern mimarinin ana
hatlarını belirlediğini, bu
anlayışa farklı ve ilerici
bir boyut kazandırdığını
söylüyor.
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Modern mimarlığın temellerinin
atıldığı dönemin sosyoekonomik arka planını genel hatlarıyla
aktararak bu sürecin mimarlığa
etkilerini anlatır mısınız?
19. yüzyılın ikinci yarısında temelleri atılan ve 20. yüzyılın ilk yarısı
boyunca etkilerini yoğun biçimde
görebildiğimiz modern mimarlık,
hemen öncesindeki Endüstri Devrimi ve onun beraberinde getirdiği
yeniliklerle doğrudan ilişkili olarak
ele alınması gereken bir mimari dönemdir. Endüstri Devrimi’ni
izleyen yıllardaki sosyoekonomik
gelişmeler, mimari üretim alanını
doğrudan etkilemiş; bir yandan
yeni yapı tiplerinin diğer yandan
yeni bir mimari üretim anlayışının
ortaya çıkmasına yol açmıştır. 19.
yüzyılda yapı üretiminde yeni yapı
malzemeleri ve yapım yöntemlerinin kullanılması ve ülkeler arasında
teknoloji alanında yaşanan rekabet,
mimarlık dünyasının gündemine
“fuar yapıları” adı verilen yeni bir
yapı tipinin girmesine yol açar. 1851
yılında Londra’da açılan ilk dünya
fuarında İngiltere’yi temsil eden
Kristal Saray, ilk kez dökme demir
ve camın birlikte yapı malzemesi
olarak kullanıldığı ve teknolojinin
biçimlendirdiği bir yapı olduğu
için büyük önem taşır. Bu yapı ile
birlikte iç mekân-dış mekân arasındaki kalın duvarlar ortadan kalkarak iç mekânın her türlü ağırlıktan
kurtulması sağlanır; bu da yeni bir
mekân anlayışının öncüsüdür. İlkinden sonraki en önemli dünya sergisi, 1889’da Paris’te açılan 5. dünya
sergisidir. Bu sergide mühendis
Gustave Eiffel tarafından Fransa
ve Paris için bir simge oluşturmak
üzere inşa edilen Eyfel Kulesi ve
Fransa’yı temsil eden Makineler
Galerisi, teknolojinin mimari biçimi
yönlendirdiği yapı örnekleridir.

Kristal Saray’ın gündeme getirdiği yapım anlayışı, daha sonraki
yıllarda Amerika’da kendini gösterir
ve 19. yüzyılın ikinci yarısında,
yapımında çelik, betonarme ve cam
gibi yeni malzemelerin kullanıldığı
çok katlı yapılar inşa edilir. Böylece
yeni malzemeler ve yapım yöntemleri mimarlık alanında tam anlamıyla kullanılmaya başlanır.
ART NOUVEAU ÇAĞDAŞ
MİMARİ ANLAYIŞIN
KAPILARINI AÇAR
Bu dönemde ortaya çıkan teknoloji temelli biçim arayışları, sanat
ve mimarlık alanlarında gündeme
gelecek bazı yeni akımların da
habercisi olmuştur. Yüzyılın ikinci
yarısında ortaya çıkan Arts and
Crafts (Sanatlar ve Zanaatlar) ve
Art Nouveau (Yeni Sanat) yaklaşımları, sanat ve mimariyi klasik
üsluplardan arındırmayı amaçlayan
bir tutumun ortaya çıkmasına ve
gelişmesine neden olur. Özellikle
Art Nouveau, doğadaki biçimlerden
esinlenilen yapıların tasarlanmasını sağlayarak mimarlık alanında
tarihsel biçimlerin egemenliğinden
sıyrılmış, yeni yapı malzemeleri ile
yapım yöntemlerini benimsemiş,
çağdaş ve yalın yeni bir mimari
anlayışın kapılarını açar.
Modern mimarlığın gelişime zemin
hazırlayan mimar ve eserlerine
hangilerini örnek gösterebiliriz?
19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan
çağdaş̧ ve yalın mimari anlayış̧,
20. yüzyıla gelindiğinde mimaride
ve plastik sanatlarda hızla gelişmeye ve yayılmaya başlar. Mimaride Adolf Loos, Tony Garnier ve
Auguste Perret, Art Nouveau’daki
yalınlaşma yaklaşımını geliştirerek Erken Modernizmin temellerini atarlar. Özellikle Adolf Loos,
“Kültürün evrimi kullanıma dönük
nesnelerin süslemeden arındırılması ile eş anlamlıdır” ve “süsleme
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Kristal Saray

suçtur” diyerek yapının simgesel
değerini reddeder ve yapıyı minimum
maliyetle ekonomik olarak yapmak
gerektiğini, ekonomik yapının da aynı
zamanda topluma hitap ettiğini belirtir. Peter Behrens’in AEG Fabrikası,
Adolf Loos’un 1910’da Viyana’da inşa
ettiği Steiner Evi, 1903 te inşa ettiği
Viyana’da Apartman yapısı ve Walter
Gropius’un tasarladığı Fagus Fabrikası, bu dönemin mimari yaklaşımını
yansıtan yapı örnekleridir. Erken
Modernizmin önemli temsilcilerinden
biri olan Auguste Perret, Paris’te inşa
ettiği Franklin Caddesi Apartmanında
betonarmeyi kullanır ve böylece betonarmenin çağdaş̧ kullanım olanakları mimarlık dünyasını etkisi altına
almaya başlar.
SANATA VE MİMARİYE
FARKLI BİR BAKIŞ
Dönemin sanat akımları ile modern
mimarlık arasında nasıl bir etkileşim söz konusu?
Endüstri Devrimi ile ortaya çıkan
sosyoekonomik gelişmelerin mimarlık kadar dönemin sanat ortamını da
etkilemesi ve bu alanda da önemli değişikliklere yol açması kaçınılmazdır.
20. yüzyılda bir yandan mimarlıkta
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Makineler Galerisi

yalın bir tasarım ve cephe dili önem
kazanırken, bir yandan da mimarlıkla
yakın ilişki içinde olan resim sanatında yalın ve soyut bir yaklaşım etkin
olmaya başlar. Bu dönemde sanatta
çağın karakteristiği, görünen ve herkesçe bilinen şeyleri değil, görünmeyeni ve herkese, zaman ve yere göre
değişeni, görünenin ötesini, soyut
olanı yalın bir şekilde anlatmaktır.
YENİ MİMARLIK
Örneğin, bu dönemde ortaya çıkan
kübist resim akımında, aynı nesnenin farklı zamanlardaki görünümleri
üst üste çizilerek zaman ve mekânın
göreceliği ve değişkenliği vurgulanır;
bu sırada saf geometrik formlar (küp,
küre, koni, vb.) kullanılır. Resimdeki
Kübizmin temel ilkeleri olan asimetri,
şeffaflık, hacimsel iç içe geçmeler
(farklı geometrileri üst üste, iç içe
kullanma eğilimi), yalın geometriler kullanma yaklaşımı ve yapının
algılanmasında zaman boyutunun (4.
boyutun) devreye girişi gibi konular, mimariye Neo Plastisizm (Yeni
Plastikçilik) ya da De Stijl olarak
bilinen mimari yaklaşım aracılığıyla
aktarılacaktır. Yeni mimarlıkta farklı
yükseklik, boyut ve konumlara sahip
kitlelerin oluşturduğu bir mimari

ürün ortaya çıkmalıdır. Bu yaklaşım,
dinamik, özgün ve mutlak soyutlamaya ulaşan bir tasarım anlayışıdır. Yeni
mimarlık, anıtsal ve simetrik olmayan,
ekonomik, işlevsel, üslup taklitçiliği
ve bağlayıcılığından uzak mimari
biçimler önermiş ve böylece modern
mimarinin ana hatlarını belirlemiştir.
MAKİNE ESTETİĞİ
Bu dönemde sanat ve mimarlık alanında ortaya çıkan diğer önemli yaklaşımlar, Fütürizm ve Konstrüktivizmdir.
Bu yaklaşımlar da modern sanat ve
mimarlık anlayışına farklı ve ilerici
bir boyut kazandırmıştır. Fütürizm ve
Konstrüktivizm akımları yaygın uygulama alanı bulamamalarına karşın, sanata
ve mimariye farklı bir bakış açısı getirmeleri bakımından önem taşımışlardır.
Endüstri çağının üretim teknolojisinden
etkilenerek çağın ruhuna (zeitgeist)
uygun yeni bir estetiğin, “makine
estetiği” kavramının ortaya çıkmasını
sağlamışlardır. İlerideki yıllarda modern
mimarlığın önemli temsilcilerinden Le
Corbusier, modern dönemin çağdaş
insanının içinde yaşayacağı konutu
tarif ederken “Konut, içinde yaşanan bir
makinedir” diyecek ve bu yeni anlayış
tasarım alanında geniş bir uygulama
olanağına kavuşacaktır.
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Uluslararası Üslubun önemli temsilcileri olarak kabul edilirler. Özellikle Le
Corbusier’nin Villa Savoye’da uyguladığı ve “çağdaş teknolojinin çağdaş
tasarım ile birlikteliğinden doğan
tasarım yaklaşımı” olarak adlandırdığı beş ilke, 1929 yılında İsviçre’nin
La Sarraz kentinde toplanan I. CIAM
(Congres Internationaux d’Architecture) Kongresinde Uluslararası Üslubun temel ilkeleri olarak kabul edilir.
Böylece modern mimarlığın estetik
değerleri olan betonarme iskelet
sistem, serbest plan ve cephe düzeni,
yatay pencere ve çatı bahçesi ilkeleri
ortaya konmuş olur.

Modern mimarlığın klasik dönemi
olarak belirttiğiniz “Uluslararası
Üslup” nedir, temsilcileri kimlerdir
anlatır mısınız?
1919 yılında Almanya’da kurulan ve
tasarımı endüstrileşmenin getirdiği
olanaklarla bütünleştirmeyi amaçlayan Bauhaus’un kurucularından
Gropius’a göre, plastik sanatlar ile
endüstriyel eylemler birbirine yaklaşması gereken iki karşıt kutup gibidir.
Bu nedenle, Bauhaus’ta bütün plastik
sanat ve zanaatların aynı çatı altında
toplanması, teknik-sanat birlikteliğinin
sağlanabilmesi ve bunu gerçekleştirecek elemanların yetiştirilebilmesi
hedeflenir. Gropius, yapı üretiminde
standartlaşmayı ve rasyonelleşmeyi,
standardizasyonun konut yapımı alanına sistemli bir şekilde uygulanmasının büyük bir ekonomi sağlayacağını,
rasyonelleşmenin de beraberinde
ekonominin yanında yüksek bir yaşam standardı getireceğini vurgulayarak yüzyıl boyunca mimari üretimde
hakim olacak tutumu belirleyecektir.
Bauhaus, tasarım alanında yalnız Al-

manya’yı değil bütün Avrupa’yı etkisi
altına alacak ve Uluslararası Üslubun
doğuşuna uygun ortamı hazırlayacaktır.
“ULUSLARARASI ÜSLUP,
MODERN MİMARLIĞIN
DORUK NOKTASIDIR”
Uluslararası Üslup, modern mimarlığın
klasik dönemidir. Endüstri Devrimi’nden bu yana ulaşılması hedeflenen modern mimarlığın idealleri, bu yaklaşımla
birlikte mimarlık düşüncesinde tam
anlamıyla ifadesini bulmuştur. Uluslararası Üslup, modern mimarlık kapsamında yer alan en önemli mimari yaklaşımlardan biri, hatta modern mimarlığın
ulaştığı doruk noktasıdır. Mimarlıkta sık
sık vurgulanan teknolojinin egemenliği,
yalın geometriler, biçimde sadelik ve
mekânda işlevsellik arayışları, bu dönemde rasyonel ve pürist bir mimarlık
anlayışının yerleşmesini sağlayacaktır.
Amaç, kalıcı olan ve evrensel estetik
değerler içeren bir mimarlık anlayışı
ortaya koymaktır.

“HEMEN HEMEN HİÇBİR ŞEY”
Mies van der Rohe ise rasyonel bir
mimari anlayış geliştirir. Tasarımlarında disiplin, sadelik, mükemmellik,
düzen ve evrensel bir mimari dil
oluşturma hedefi göze çarpar. Ayrıca,
“Binaların hizmet ettiği amaçlar sürekli değişmektedir fakat bu nedenle
binaları yıkamayız. Bu nedenle içine
işlevleri yerleştirebileceğimiz pratik
ve ekonomik binalar inşa etmeliyiz”
diyerek modern mimarlığın “kalıcı
olma” ve “zamanla değişen kullanım
biçimlerine uyabilme özelliği olan (esnek) mekânlar yaratma” düşüncesini
vurgular. Yapılarında basit geometrik formlar kullanır ve evrensel (her
yere uyabilen) mimari çözümler arar.
Mies van der Rohe, yapılarında kendi
deyişiyle “hemen hemen hiçbir şey”
arayarak tasarımda sadelik taraftarı
olur ve bu yaklaşımını “less is more”
sözleriyle ifade eder. Farnswort
Evi’nde Mies, geleneksel “ev”i tuvalet-banyo hacmi dışında kapalı odaya
sahip olmayan bir “cam prizmaya”,
saf bir tümel mekâna indirger.

Le Corbusier ve Mies van der Rohe,

Kaynaklar: Benevolo, L.; History of Modern Architecture I: Industrial Revolution, MIT Press, Cambridge, 1971.-Conrads, U.; 20. Yüzyıl Mimarisinde Program
ve Manifestolar, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, 1991.-Dostoğlu, N.; “Modern Sonrası Mimarlık Anlayışları”, Mimarlık-263, Mayıs 1995.-Giedion, S.; Space,
Time and Architecture, 5th ed., Harvard University Press, Cambridge, 1967.-Gropius, W.; Yeni Mimari ve Bauhaus, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi, 1. Baskı, İstanbul, 1967.-Kortan, E.; “Modern ve Post Modern Mimarlığa Eleştirisel Bir Bakış”, Yapı-111, Şubat 1991.-Özer, B.; Rejyonalizm, Üniversalizm ve
Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir Deneme, İTÜ Yayını, İstanbul, 1964.-Pilehvarian. N.K.; “Endüstri Devrimi ve Yeni Ufuklar”, Tasarım-32, Mart 1993.-Roth, L. M.;
Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2000.- Tanyeli, U.; “Mies van der Rohe: Ortaçağ’la Modernizm Arasında”, Arredament Dekorasyon, sayı:44, Ocak
1993.- The Thames and Hudson Dictionary of 20th Century Architecture, 1996.
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MODERN
BAŞKENTLER
Seda Arslan

Gazi Üniversitesi Mimarlık ABD
Doktora öğrencisi

Zeynep Uludağ

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Öğretim Üyesi

Modern ulus devletlerinin
kurulmasına sahne olan
20. yüzyılın modern başkentlerinde kentsel ve
mimari mekânın temsiliyet
gücünü ele alan Prof. Dr.
Zeynep Uludağ ve Seda
Arslan, çağdaş yaşamın
sosyal, kültürel ve mekânsal
değerlerini yansıtan yeni
başkentlerdeki modern kent
yaşantısının örgütlenmesini
anlatıyor.
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I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra ulus devletlerin inşası sırasında “sıfırdan başlamak” hedefiyle
kurulan 20. yüzyılın “modern”
başkentleri arasında Canberra ve
modern Türk kentinin sembolü
olan Ankara da var. Bu başkentlerdeki modern kent yaşantısı
örgütlenmesini ve çağdaş kamusal
mekânın oluşturulması sürecini
anlatır mısınız?
19. yüzyılda başlayan ve sonrasında
tüm dünyada hızla ilerleyen politik,
sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler siyasi ve sosyal yapıları değiştirmiştir. Özellikle I. ve II. Dünya
Savaşlarından sonra hızlanan süreç
bu ideolojik değişimlerin ve yeni
toplumsal oluşumların da başlangıcı
olmuştur. Bu dönemde imparatorluklardan ulus devletlere geçiş,
yönetim biçimlerinin demokratik
düzene doğru değişmesi, sömürge
devletlerin bağımsızlığını ilan etmesi
yeni ülke düzenlerini oluşturmuştur.
Bu yeni düzen gerek sembolik gerek
jeopolitik açıdan birçok ülkede yeni
kentler ve yeni başkentlerin kurulmasına sebep olmuştur. 20. yüzyıl,
modern ulus devletlerin kurulmasına
sahne olan ve Ankara ile birlikte
birkaç yeni başkentin de planlanma
ve kentleşme süreçlerine tanıklık
eden bir dönemdir.
Bireysel özgürlüklerin toplumsal
yaşam içerisinde belli bir düzende
tanımlanması gereği yeni kurulan
ulus devletlerde kamusallık anlayışı
ve kentsel kamusal alan kullanımlarını değiştirmiştir. Kamusallık siyasi
olduğu kadar toplumsal bir karardır
ve modern kent yaşamının temelini
oluşturur. Kentler yalnızca siyasi
otoritenin gücünü ve ideolojisini
yansıtan mekânlara değil fiziksel,
kültürel ve sosyal örüntüleriyle
tarihi değerlerin sürdürüldüğü, ulusal kimliğin inşa edildiği, kentlinin
temsil ve katılımıyla yaşayan ve
dönüşen mekânlara sahiptir. Bu nedenle 20. yüzyıl başkentleri kentsel

ve mimari mekânın temsil gücünün
farklı boyutlarda yansıdığı ve kamusal alandaki değişimlerin en radikal
biçimde izlendiği mekânlar olmuştur.
Yeni bir ideolojik temsilin ve onun
sosyal bağlamının arayışı bazen
geçmişin ideolojisinden kopmayı ve
farklı bir bağlamda yeni toplumsal
yaşamı inşa etmeyi gerektirir. Bu
arayış modern başkenti devrimci,
yenilikçi yapar ve “sıfırdan başlamak” noktasına taşır.
Değişen sosyoekonomik yapıyla
yeni ulus kimliğinin inşa edileceği
başkentler, kentsel mekân anlamında hiçbir donanıma sahip olmayan
yerlerde hatta bazen bir yerleşim
yeri bile olmayan boşluklarda
kurulmuştur. Tarihteki başkentlere
baktığımızda onları başkent yapan
kararların ardında, bazen belli bir
inancın sembolik ya da mekânsal
varlığı, bazen güçlü bir kale ya da
ticaret yolu, bazen de güçlü bir
coğrafyanın varlığı yeterli olarak görülebilir. Ancak modern başkentlerde öne çıkan değer yeni bir ideolojik
temsiliyetin mekânı olmasıdır.
“YENİ YAŞAM BİÇİMİ KURGULANIR”
Yeni başkentler tasarlanırken devletin temsili olarak öne çıkan hükümet
merkezi ve yapıları kadar sosyal,
kültürel ve ekonomik hayatı biçimlendirecek mekânlarının kurgusu da
önem taşımaktadır. Başkent olarak
ülkenin diğer kentlerine model oluşturacak mekânlar ve bu mekânlarla
çağdaş yaşamın biçimlendirilmesi
hedeflenmektedir. Öncelik, kentlinin gündelik yaşamını değiştirecek,
zaman-mekân haritalarını etkileyecek, ortak değerlerin paylaşılacağı
ve yeni toplumsal yaşamının inşa
edileceği kamusal alanların tasarımı
olmaktadır. Bununla birlikte yeni konut tipolojileri ve mahalle düzeni ile
diğer yaşam alanları kentsel peyzaja
eklenir. Sosyokültürel donatıların
kapsamı ve kentteki yerleşimi, bu
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işlevleri kent hayatına entegre eder.
Böylelikle kentlinin gündelik yaşantısı,
kentsel deneyimleri ve alışkanlıkları
değişmeye başlar. Kentlinin bir araya
geleceği yeni kamusal alanlarda farklı
ilişkiler, yönelimler, anlayışlar gelişir
ve zamanla yeni yaşam biçimi kurgulanır. Bu durum ulusal kimliğin inşasını, ulusal ve sosyal birliğin, beraberliğin sağlanmasını ve sürdürülmesini
sağlar. Dolayısıyla yeni başkentlerin
misyonu çağdaş yaşamı inşa ederken
onun sosyal, kültürel ve mekânsal
değerlerini yeni bir anlayış, yeni bir
ideoloji ile oluşturmaktır.
ANKARA’DA MODERN
KENT YAŞAMININ KURGUSU
Bu doğrultuda başkent Ankara modern
Türkiye’nin ve modern Türk şehrinin
örneğini oluşturuyordu. Tüm Anadolu kentlerine örnek olacak ve yeni
Türkiye’nin ideallerini çağdaş kent
yaşamıyla buluşturacaktı. Modern kent
yaşamının örgütlenmesi tamamen
kentlinin hak ve özgürlükleri üstüne
kurgulanmaktaydı ve çağdaş yaşam
bu hedefler doğrultusunda inşa edilmeye başlandı. Bu değişim yalnızca
kentsel kamusal alanlarda, hükümet
yapılarında ya da kentsel peyzajda
değil mahalle/ev yaşantısına kadar

Herman Jansen, Ankara İmar Planı, 1936

inen bir hassasiyette ve özende, her
alandaydı.
Kamusal alanların ve kentsel donatıların tüm kentli için erişilebilir,
deneyimlenebilir olması, kentlinin
kentin gelişim ve değişim sürecinde
söz sahibi olarak katılım sağlamasını
ve hiçbir sınıfsal, toplumsal, dinsel,
sosyolojik, ekonomik, kültürel ayrım
olmaksızın bu mekânları özgürce
kullanması çağdaş yaşamının inşası
için vazgeçilmezdir. Modern kentin
ayrılmaz parçaları; kamusal alanlar,
cadde ve sokaklar, parklar, meydanlar,
pazarlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleşeceği tüm kamusal alanlar, kültür yapıları; sinemalar, müzeler,
tiyatrolar, operalar, eğitim yapıları,
hükümet yapıları ve diğer yapılar çağdaş yaşamın inşa olacağı duraklardır.
Başkent Ankara’nın planlanması bu
durakların yerlerinin belirli bir düzende, oranda, ilişkide, nicelik ve nitelikte
olmasını sağlamak ve çağdaş kent
yaşamını kurgulamak için önemliydi.
Bu yaklaşımla, modern başkent Ankara’yı planlamak üzere 1928 yılında üç
plancının arasında sınırlı bir yarışma
düzenlenmiş ve Hermann Jansen’in
önerisi seçilmiştir. Konut alanlarından
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kamusal alana, makro ölçekten mikro
ölçekteki yapılara kadar çağdaş yaşamın duraklarıyla şekillenen kent planı
gündelik yaşantı kalıplarını değiştiren
bir öneri olmuştur.
“GARDENCITY” CANBERRA
Canberra, 1901’de Avustralya Uluslar
Topluluğu’nun (Avustralya Koloni Federasyonu’nun) resmen kurulmasından
sonra 1909 yılında yeni başkent olarak
seçilmiştir. Böylece Britanya Krallığı'nın yönetiminde Avustralya Kraliyet
Devleti doğmuş, Canberra’nın yeni
federal başkent olarak önerilmesinin
ardından 1911 yılında New South Wales
bölgesinde, Avustralya'nın başkent
bölgesi olan The Australian Capital
Territory (ACT) bölgesi kurulmuştur.
Aynı yıl, burada kurulması tasarlanan
yeni federal başkent için uluslararası
bir proje yarışması açılmış, 130’dan
fazla katılımın olduğu yarışmayı Amerikalı mimar Walter Burley Griffin ile
partneri ve eşi olan Marion Mahony
Griffin kazanmıştır.
Griffinlerin projesi doğrultusunda
1913’te inşaat çalışmaları başlamıştır. Plancılar, 19. yüzyıl sonlarında ve
20. yüzyıl başlarında etkili olan “City
Beautiful” (Güzel Kent) ve “Garden

Herman Jansen, Atatürk Orman Çiftliği Planı
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City” (Bahçe Şehir) akımlarından
etkilenmiş, aynı zamanda Frank Lloyd
Wright’ın mimari tarzını da örnek
almıştır. Yerleşim alanını saran yeşil
bant, büyük yapıların çevrelediği geniş
bulvarlar, formal parklar ve su ögeleri
Canberra’nın doğal topografyasını
öne çıkarmış ve korumuştur. Bu çaba
aynı zamanda farklı sosyal yapıdaki kentlinin de ortak yaşam alanını
yaratmaktaydı. Sadece kentsel peyzaja
değil, doğal peyzaja da önem verilen
projede sosyal ayrışmayı önlemek
için konut bölgeleri de aynı anlayışla
tasarlanmıştır.
CHANDIGARH VE BRASILIA
Brasilia’da ve kentsel planlanma sürecine Le Corbusier’in dahil olduğu
Chandigarh’ta yapılan tasarım ve
uygulamaları da anlatır mısınız?
Tasarım çalışmaları 1950’li yıllarda
başlayan Chandigarh ile Brasilia kentleri aynı dönemde inşa edilmiş olması
yanında iki kentin tasarım sürecine
dahil olan mimarlar Le Corbusier
ve Oscar Niemeyer’ın uluslararası
kimliğiyle de öne çıkmaktadır. Punjab
eyaleti yeni başkenti olan Chandigarh,
ulusal başkent olmamasına rağmen henüz bağımsızlığını ilan etmiş

Hindistan’ın ilk planlı kenti olması
nedeniyle anlam kazanmıştır. Brasilia ise bir asırdan fazla bir süre önce
Portekiz’den bağımsızlığını kazanmış Brezilya’da, politik ve ekonomik
nedenlerle başkentinin taşınması
kararıyla kurulan bir başkenttir.

kentsel mekân farklı işlevlere göre bölünmektedir. Sağlıklı bir fiziksel çevre
yaratabilmek adına ticaret, sanayi,
konut gibi farklı işlevlere ait yerleşimler fiziksel olarak birbirinden ayrı
organize edilmektedir.

Bu başkentlerin planları her ne kadar
sadece bu iki mimara atfedilemezse
de süreçteki baskın rolleri nedeniyle
tasarım yaklaşımlarının önemli ölçüde
belirleyicisidirler. İki ayrı kıtada, farklı
kültürleri ve sosyoekonomik ayrılıkları olmasına rağmen her iki kentin
planında da ortaklıklar görülmektedir.
Bu benzerlikte hem planlama sürecine
dahil olan mimarların birbirine yakın
tasarım anlayışları hem de dönemin
etkin mimari gelişmelerinin etkisi
olduğu söylenebilir.
Aynı dönemde kurulmuş olan bu
kentlerin planlama ve tasarım kararlarında döneme damgasını vuran CIAM
ilkeleri etkisini göstermiştir. Dönemin mimari ve kent mekânı tasarımı
yaklaşımlarını derin biçimde etkilemiş
olan, 1933 tarihli Uluslararası Modern
Mimarlık Kongresi’nde (CIAM) deklare
edilen “işlevsel kent” modeline uygun
olarak tasarlanan her iki kentte de

Ankara-Clemens Holzmeister,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

CHANDIGARH’TA ÖZGÜN
HİNT-MODERNİZMİ
1947 yılında İngiltere’den bağımsızlığını
kazanan Hindistan, 1950 yılında kabul
ettiği Anayasası ile bugünkü Hindistan
Cumhuriyeti’ne dönüşmüştür. Hindistan’ın kendi hükümeti bulunan 29
eyaletinden biri olan Pencap (Punjab);
ülkenin bağımsızlığını ilan etmesi sırasında yeniden çizilen sınırlar nedeniyle Hindistan ve Pakistan arasında ikiye
bölünmüştür. Eski Pencap eyaletinin
başkenti olan tarihi öneme sahip Lahore kentinin Pakistan toprakları içinde
kalması sebebiyle, Hindistan’ın Pencap
eyaleti için yeni bir başkent kurulması
gerekliliği doğmuştur. Hindistan Devlet Başkanı Nehru’nun yeni başkentin
tasarımından beklentisi Hint gelenekselliği ile Batı modernizmini birleştiren
özgün bir “hint-modernizmi” olarak
tanımlanmaktadır.
Nehru, otoritesinin verdiği güç ve
yetkiyle proje için tasarımcıların

Le Corbusier, Chandigarh Kent Planı

Walter Griffin, Canberra Kent Planı

Canberra- Avustralya Parlamentosu
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seçilmesinde önemli bir rol oynamış; Hindistan’da planlama tecrübesi
olması nedeniyle önerdiği isimlerden
biri ilk proje ekibinden Mayer olmuştur. Her ne kadar proje Le Corbusier
ve ekibi tarafından sonuçlandırılsa da
Mayer’in planında aldığı ilke kararları
Le Corbusier’in çalışmasını önemli
ölçüde etkilemiştir. Mayer ve ekibinin
önerisi olan küme evler, pazar alanı ve
merkezi açık alanı ile kendi kendine
yeten mahalle birimlerine (sector-superblock) odaklanan az katlı konut
çözümlerini planlama komisyonu da
yerel koşullara uygunluğu sebebiyle
prensip kararı olarak benimsemiştir.
Bu nedenle Komisyon, Le Corbusier’in
“dikey yoğunluk” kavramı çerçevesinde yüksek katlı konut ve ticari
birimler önerisini yerel ihtiyaçlar ve
bütçeye uygun olamaması gerekçeleriyle katı biçimde reddetmiştir. Başkan
Nehru’nun “hint-modernizmi” vizyonu
nedeniyle öncelikli olarak yerel kültüre
aşina olan bir tasarımcıyı tercih etmiş
olması (her ne kadar proje bu mimar
tarafından sonuçlandırılmamışsa da)
başkentin özellikle yerleşim alanları
kurgusunda önemli bir etken olmuştur.
Corbusier, kent planını ızgara plan ve
yollar hiyerarşisi sistemiyle yeniden

ele almıştır. Kentsel işlevler insan
vücudunun bölümlerine benzer şekilde
yerleştirilmiş; kalp (Şehir Merkezi
Sektörü-17), akciğerler (eğlence vadisi,
sayısız açık alan ve sektör yeşillikleriyle), akıl (kültürel ve eğitim kurumları), dolaşım sistemi (yol ağı, 7V'ler), iç
organlar (Endüstri Bölgesi) ve açıkça
tanımlanmış bir baş (Capitol Kompleksi, Sektör 1) şeklinde düzenlenmiştir.
YÖNETİM MERKEZİ YERLEŞİM
ALANINDAN AYRIŞTIRILMIŞ
Le Corbusier’in çalışmalarının odaklandığı alan, kentin kuzey ucunda
bulunan anıtsal devlet binaları ile
yönetim merkezi olan Capitol Yerleşkesidir. Kentin yönetim merkezi olan
“Baş” kısmı, parklar, yapay tepeler ve
yollarla kentin diğer bölümlerinden
fiziksel ve görsel olarak izole edilmiş
olup, Yasama Meclisi, Yüksek Mahkeme ve Sekreterya (Bakanlık birimleri)
gibi yönetimin temel birimlerini içerir.
Demokratik devlet kurumlarını temsil
eden bu yerleşke, kentin diğer bölümlerinden bağlamsal olarak da bağımsızdır, mekânsal olarak farklı bir dile
sahiptir. Yönetim merkezinin yerleşim
alanından ayrıştırılmış olması; Le
Corbusier’in yerleşim alanında kendi
tasarım anlayışını uygulayamaması
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nedeniyle tasarımın odak noktası olarak aldığı Capitol Yerleşkesinin kendi
başına algılanmasını sağlamak için
fiziksel ve görsel olarak ayrıştırmayı
tercih etmesinden kaynaklanmaktadır.
BREZİLYA’NIN 21. YÜZYIL
BAŞKENTİ BRASILIA
Brezilya’da başkentin ülkenin coğrafi
merkezinde bulunan bir konuma taşınması 19. yüzyıl sonlarında gündemde olan bir konu olmasına rağmen
1950’lere kadar bu plan gerçekleştirilememiştir. 19. yüzyıl Brezilya’sında
Portekiz kolonizasyonu sebebiyle
kentleşme kıyı kentlerde etkinken
ülkenin iç kesimlerinde büyük oranda
kırsal yerleşme hâkimdi. Başkentin
kıyı kenti Rio’dan iç kısımlara taşınmasındaki amaç; kentleşme ve sanayi
faaliyetlerinin kırsal alana yayılarak
kalkınmanın sağlanması, bir anlamda
kıyıdaki kentli Brezilya ile iç kesimlerdeki kırsal Brezilya’nın ekonomik,
toplumsal ve politik birliğinin oluşturulmasıydı.
Anayasa’da da Brasilia başkent olarak
resmiyet kazanmasına rağmen fiziki
olarak nihayete erdirilemeyen bir
karar olarak askıda kalmıştı. Başkentin taşınması kararı çok daha önce
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yasal olarak verilmiş olmakla birlikte
dönemin yeni devlet başkanı Kubitschek’in seçim kampanyası kapsamında
yeni başkentin kurulması için harekete
geçeceği vaadi sonucu ancak 1950’lerde fiili olarak gerçekleştirilebilmiştir.
Aşırı kalabalıklaşmış ve kolonyal
geçmişin izlerini taşıyan başkent Rio
de Janerio yerine tamamen modern
bir 21. yüzyıl başkent imajı oluşturmak
amacıyla, yeni başkentin 1956’da Brasilia’ya taşınması kararı alınır.
“İDEAL KENT İLE İDEAL TOPLUM”
Kubitschek, seçimden kısa bir süre
sonra “5 yılda 50 yıllık gelişim” sloganıyla endüstrileşme ve ekonomik
kalkınmayla beraber Brezilya’nın
modernleşmesinin hedeflendiği kalkınma hamlesini başlatır ve başkanlık
kampanyasını da şekillendiren başkentin taşınması planını hemen uygulamaya koyar. Başkan Kubitschek, aynı
zamanda arkadaşı olan mimar Oscar
Niemeyer’a Brezilya projesini açıklar.
O dönemde birlikte çalıştıkları Brezilya’nın en saygın mimar ve plancılarından olan Lucio Costa ile ülkesinde
Eğitim ve Sağlık Bakanlığı binası gibi
önemli projelere imzasını atan, ayrıca
New York Dünya Fuarında Brezilya
pavyonu ve Le Corbusier ile birlikte çalıştıkları New York-Birleşmiş
Milletler Merkezi Binası gibi projelerle
uluslararası alanda adını duyurmuş
olan Niemeyer, proje sürecine dahil

olur. Yeni başkentin inşa edilmesi için
çalışmalar Niemeyer’ın danışmanlığında başlatılır, yarışma projesi düzenlenmesi için oluşturulan New Capital
Urbanization Agency (NOVACAP)
kurumu başkanı olarak Oscar Niemeyer tayin edilir. 1957’de düzenlenen
yarışma sonucunda yeni başkentin
planı için Lúcio Costa’ya ait olan proje
“Plano Piloto” seçilir. Başkent 19571960 yıllarında bomboş savananın
ortasına 41 ayda sıfırdan inşa edilir ve
1960 yılında resmi olarak yeni başkent
olur.
İŞLEVSEL KENT MODELİ
Plano Piloto’nun amacı “ideal kent
ile ideal toplum” oluşturmaktır. Kent
merkezine kamusal ve idari işlevler yerleştirilirken kent merkezinin
çevresine toplu konutlar inşa edilir.
Anıtsal aksın ilk kısmı Três Poderes
(Üç Erk) Meydanıdır. Eşkenar üçgenin
içine yerleşmiş bu alan, devletin yasama-yürütme-yargı erklerini temsil
eden, Niemeyer tarafından tasarlanmış
yapıların bulunduğu meydandır.
Konut alanları dörtlü yapı adaları
(superquadra) olarak tasarlanmış ve
kuzey-güney aksına yerleştirilmiştir.
Yapı adaları arasında bulunan ortak
alan sinema, dükkânlar, kilise gibi
kamusal tesislerden oluşmaktadır. Bu
birimde mağaza ve iş alanlarının hem
konutlardan yaya olarak ulaşılabilir

hem de araç yolundan ulaşılabilir iki
cephesi vardır. İlk inşa edilen superquadra’larda ideal durum; altı katlı
yapıları pilotisler ile zeminden kopartarak (CIAM ilkelerine uygun olarak)
bahçedeki hareketliliğin sürekliliğini
sağlamaktır. Yapı adalarında konutlar
bahçe alanına serpiştirilmiştir. Bu adalarda yarı-kamusal alan olan okul ve
oyun bahçeleri ile ayrıca iki superquadra arasında daha kamusal alan olan
spor alanları, yüzme havuzu gibi tesisler bulunmaktadır. Gelir grubuna göre
ayrım yapılmadan tasarlanan konutlarla toplumun tamamı için saygın yaşam
alanları sağlanması amaçlanmıştır.
MODERN KENTİN
EN ÖNEMLİ MİSYONU
Modern ulusun ideolojik temellerini, politik, ekonomik, sosyal yapısını
oluşturması ve sürdürmesi ancak tüm
halkın bireysel özgürlüklerinin, kent
ve kentli haklarının mevcudiyeti, katılımı ve paylaşımıyla mümkündür. Yeni
ve modern olanın inşası tarihsel ve
kültürel değerlerin silinmesi değil yeni
değerlerle çağdaş yaşama dönüşmesi
demektir. Bu değerlere sahip çıkmak,
kolektif belleği yaşatacak mekânsal
süreklilikleri aramak, tüm kentli tarafından paylaşılan, kullanılan kamusal
alanların sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak modern kentin en
önemli misyonudur.

Brasilia Üç Erk Meydanı-Niemeyer’ın tasarımı Meclis, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı
Kaynakça: El-Dahdah, Fares, 2005. Lucio Costa: Brasilia’s Superquadra. Prestel Verlag, Munich. Fry, E. MaxwellL; Drew, Jane B., 1955. Chandigarh And Planning Development In India. 103(4948), s. 315, 333. Hensel, Michael; Kubokawa, Rumi, 1998. Building Brazil Part I: 1900-1964. AA FILES, s. 48-55. Perera, Nihal,
2004. “Contesting Visions: Hybridity, Liminality and Authorship of the Chandigarh Plan” Planning Perspectives, 19(2), s. 175-199. Uludağ, Zeynep, 2009. “Modern
Başkentlerin Ortak Misyonu: Sıfırdan Başlamak ve Modern Ulusun Sahnesi Olmak” Mimarlık, Kasım-Aralık, Sayı:350, s:24-28. (ISSN 1300-4212).Vale, Lawrence J.,
1992. Architecture, Power, and National Identity. Yale University Press, New Haven & London.
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YENİ ÇAĞIN
RASYONALİST
ÇİZGİSİ:
MODERN
MİMARLIK
Doç. Dr. Esra Yaldız

Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi
Anabilim Dalı

Modern mimarlığın birden
fazla anlama gelebilen, yoruma
açık bir terim olduğuna dikkat
çeken ve Türkiye’deki modern
mimarlık sürecini anlatan Doç.
Dr. Esra Yaldız, rasyonalist,
yalın tasarım ve geometrik
biçimlerin öne çıktığı 20. yüzyıl
modern mimarlığında kütleyüzey-plan ilişkisini ele alıyor.
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“Modern mimarlık birden fazla
anlama gelebilen yoruma açık bir
terimdir” diye ifade ediyorsunuz
çalışmanızda. Modern mimarlığın
kapsamı ve sınırları nelerdir biraz
anlatır mısınız?
Temelleri 18. yüzyıl ortalarına dayanan modern mimarlık, Endüstri
Devrimi ile birlikte tarihsel eğilimlere tepki olarak işlevsellik ve yalın
çizgilerin ön plana çıktığı, sadeleşme
ve biçimsel arınmaya yönelmiş teknik, sosyal ve kültürel değişimlerle
birlikte ortaya çıkan yeni bir bakış
açısı olarak ele alınmaktadır. Modernizm, modern mimarlığı tamamen
etkileyen, çeşitli bilim ve kuramların
evrimine dayanan karmaşık bir kavram olarak değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda çağın gereklilikleriyle
çağdaş bir biçimde mimarlık ve
kent planlamasına evrensel ölçekte çözümler bulmayı hedefleyen,
biçimsel-toplumsal-teknik ilkelerden
oluşan, bütüncül, akışkan, parçalı,
net ve geometrik eğilimli bir biçimlenişe sahip olan modern mimarlık; birbirini izleyen, tamamlayan,
birçok farklı dönem ve yaklaşımdan
oluşmaktadır. Özellikle 20. yüzyılda
eklektik mimariyi ve süsü reddeden
sade, yalın bir tasarım anlayışını benimseyen bu yaklaşımlarla ilgili hem
yazılı hem de sözlü birçok söylem
dile getirilmiştir. Modern mimarlık
çatısı altında birleşen bu akımların
öncüleri yayınladıkları manifestolarında modern mimarlığın kapsam ve
sınırlarını belirlemeye çalışmışlardır.

kazanır. ABD'de ise Louis Sullivan,
1896 yılındaki manifestosunda “Form
follows function (form fonksiyonu
izler)” düşüncesiyle modernizmin
temel tasarım prensibinin işlevsellik
olduğunu belirtmiştir. Louis Sullivan'ın önderliğinde gelişen modern
mimarlık sadeleşmeye ve biçimsel
arınmaya yönelmiş, birincil geometrik formların netliğini savunan, çelik
konstrüksiyon ve modern tekniklerin uygulandığı rasyonalist mimari
yaklaşımdır.

İŞLEVSELLİK
FORM FONKSİYONU İZLER
19. yüzyılın başlarında ideolojik
olmayan nötr bir alanda üretilmiş,
çağa ve güncel şartlara göre biçimlenen, reformist, avangart eğilimli
mimari ürünlerle başlayan modern
mimarlık süreci, 19. yüzyıl sonlarında Avrupa’da tarihselciliği reddeden, daha çok süsleme ölçeğinde
kalan, bitkisel biçimlere dayanan
Art Nouveau hareketiyle ivme

SADELİK VE NESNELLİK
AZ ÇOKTUR
Modern mimarlığın öncülerinden
Frank Lloyd Wright’a göre modern
mimarlık “organik mimarlık olup
malzemelere biçim vermek yerine
biçimlerine uygun şekilde malzeme
kullanan, doğayla bütünleşmiş, inşa
edildiği yerin parçası olan yapıdaki
sade, net ve yalın çizgilerin modern
mimarlığın belirleyicileri” olduğunu
savunmuştur. Rasyonalist, mekânsal

Öte yandan Bauhaus akımının öncülerinden kabul edilen Henry Van
de Velde, “Mevcudu yıkarak işlevin
biçimi şekillendirdiği temel geometrilerin ön planda olması gereken evrensel bir tasarım anlayışını” dönemin mimarisi şeklinde ifade ederken
Hans Poelzing, “İçinde bulunulan
karmaşık mimari durumu eleştiren, teknolojinin ön planda olduğu
yalın bir tasarım anlayışını” modern
mimari olarak tanımlamıştır. 1914’te
Fütürist mimarlar “dinamizmin ve
sadeliğin ön planda olduğu makine
estetiğini” savunarak modernizme
farklı bir bakış açısı getirmişlerdir.
Almanya’daki “Deutsche Werkbund”un kurucularından olan ve
modern mimarinin gelişimine katkı
sağlayan Le Corbusier ve Amedee Ozenfant, 1918’de yayınladıkları
manifestoda “rastlantısal, alışılmamış, izlenimci, inorganik, tepkici ve
pitoresk bir mimarinin olmaması
gerektiğini” vurgulamıştır.
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ilişkilerin yeniden yorumlandığı, kübist
ve organik ürünler modern mimarlık
ürünleri olarak değerlendirilmiştir.
1923 yılında Mies Van Der Rohe, tüm
estetik spekülasyonları, doktirinleri ve
şekilciliği reddederek modern mimarlığı “mekânsal anlamda düşünen çağın
iradesi” olarak tanımlamış ve “less is
more (az çoktur)” savıyla “sadelik ve
nesnelliği” ön plana çıkaran “minimalist mimari” yaklaşımı savunmuştur.
İlerleyen dönemlerde Paul Scheerbart,
modern mimarlık yapılarında “taşınabilir, şeffaf (cam) yüzeylerin ve çeliğin
kullanılması gerektiğini” dile getirmiştir.
Modern mimarlığı anlamada Le
Corbusier’in ifadeleri üzerinden
kütle-yüzey-plan ilişkisine dikkati
çekiyorsunuz. 20. yüzyılın modern
mimarisinde kütle, yüzey ve plandaki tasarımsal özellikleri, modern mimariyi tanımlayan unsurları anlatır
mısınız?
20. yüzyıl modern mimarlığında,
modernizme en çok katkı sağlayan
öncü isimlerin başında Le Corbusier
gelmektedir. Söylemleri ve yapıtlarıyla
modern mimarlığı somut bir şekilde tanımlamasının yanı sıra modern
mimarinin nasıl biçimlenmesi gerektiğini de açıklamıştır. Özgün ismi “Vers
Une Architecture” olan, Türkçeye
“Bir Mimarlığa Doğru” adıyla çevrilen
kitabında kütle, yüzey ve plan ilişkisi
üzerinde durmuştur. Le Corbusier’e
göre asal geometrik formlar insanlar
tarafından daha kolay algılanmaktadır.
Özellikle erken 20. yüzyıl mimarlığında bu geometrik biçimler matematiksel hesaplarla birleştirilerek asal
geometrik kütlelerin biçime dönüşmesi sağlanmıştır. Bu nedenle modern
mimarlığı anlamak için kütlenin, yüzeyin ve planın birbirleriyle ilişkisinin
iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Le
Corbusier’e göre modern mimarlık,
birincil geometrik biçimlerden oluşan
“kütle”; yalın, sade “yüzeyler”; kütle ve yüzeyin belirlediği içten dışa
doğru gelişen şeffaf ve esnek “plan”
ile ışık-gölge, duvar-mekân ilişkisi

üzerine kurgulanmıştır.
KÜTLE-YÜZEY-PLAN İLİŞKİSİ
Modern mimarlığın, doğduğu dönemdeki tarihselliğe ve eklektik anlayışa
bir tepki olarak oluşması göz önüne
alındığında, kütlesel olarak yalınlık ve
asal geometrik formların ön plana çıktığı görülmektedir. Gölge ve ışık; küp,
koni, silindir ve piramit gibi temel asal
geometrik biçimleri ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple, modern mimarlık
ışıkla algılanan kütlelerin düzenli
bir oyunu olarak ifade edilmektedir.
Mimarlık tarihinin önemli birer parçası
olan Yunan, Roma ve Mısır mimarilerinde prizma, küp, küre, silindir ve
piramit gibi asal geometrik kütlelerin
kullanıldığı görülmektedir.
Modern mimari eserlerin cephe
karakterini oluşturan kütleler kendilerini oluşturan yüzeylerden meydana
gelmekte ve bu yüzeylerin biçimlenişi
kütlelerin niteliğini belirlemektedir.
Kütlelerde olduğu gibi yüzeylerde de
işlevin cepheye yansımasıyla oluşan
yalın ve geometrik bir biçimlenmeden
bahsedilebilir. Kullanıcı gereksinimleriyle yüzeyde oluşturulan boşluklar
çoğu zaman işlevin bir sonucu olarak
cephede bir düzen oluşturmaktadır. Le
Corbusier, yüzeyi, kapı ve pencereler-

le delinmiş bir duvar olarak tanımlamakta, biçimi ortaya çıkaran araç
olarak kullanmaktadır. Corbusier’in
1929-1930 yıllarında yaptığı “Villa
Savoye”; yerden yükseltilmiş basit
sade bir küp ve küpün tüm yüzeyleri
boyunca dolaşan yatay pencereleri,
beyaz rengiyle basit geometrik bir
kütlenin ve yalınlık temel prensibinin
en güzel örneklerinden biridir.
Le Corbusier mimaride düzenin,
yapıların plan şemalarıyla sağlandığını
ifade etmektedir. Plan için gerekli olan
unsurlar ana unsurlar olup bunun sonucunda yapı kendiliğinden meydana
gelmektedir. Mimari ürünlerde plan,
kütle ve yüzey oluşumu için en önemli
noktadır. 20. yüzyıl modern mimarlığında plan içten dışa doğru gelişir,
yatay ve düşey biçimde basitten karmaşığa doğru ilerler.
GELENEKSELDEN KENDİNİ
KOPARMAK
Modern mimarlığın tanımlayıcı
özellikleri arasında kütlede kübik
formların ve geometrik biçimlerin ön
plana çıkması, modülarite, geometrik
şekillerden oluşan yalın, sade cepheler, şeffaflık, cephelerde kullanılan doluluk boşluk oranları, planın tasarımın
merkezinde yer alması ve cepheyi
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belirleyici unsur olması, malzeme olarak betonarme, çelik ve cam kullanımı,
şeffaf mekân anlayışının plana yansıması, strüktürün biçimlenişte önemli
bir yere sahip olması gelir.
Modern mimarlık ürünleri rasyonel
çözümleri, çağdaşlaşma çabaları,
yapım sistemleri ve teknolojileri, biçim
ve yenilikçi malzeme seçimi, mekânsal
kurgudaki yenilikçi tasarım yaklaşımları, planlamada işlevin ön plana
çıkması, kütle ve yüzey arasındaki
ilişkiler gibi özellikleriyle geleneksel
olandan kendini koparmakta ve yapıldığı dönemin mimari karakterlerini
yansıtmaktadır.
TÜRKİYE’DE MODERN MİMARLIK
Dünyada 18. yüzyılın sonlarında
başlayan modern mimarlık akımı, 20.
yüzyılda tüm dünyayı etkisi altına
almıştır. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın
ilk çeyreği Türkiye de dahil olmak
üzere birçok ülkede toplumsal, ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmelerin
yaşandığı bir dönemdir. Türkiye’de 20.
yüzyıl başlarında ulusal kimlik arayışlarının ön planda olduğu bir süreç
göze çarpmaktadır. Bu dönem mimarlık tarihçisi Doğan Hasol tarafından
“20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı” başlıklı
çalışmasında “20. Yüzyıl Mimarlığı”,
“Modern Mimarlık”, “Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı” ve “Erken Cumhuriyet
Dönemi Mimarlığı” gibi farklı terminolojileri de beraberinde getirdiği ifade
edilmektedir. Türkiye, 19. yüzyılın
sonları ile 20. yüzyılın ilk yarısı modern mimarlık arayışlarında dünyadaki
gelişmelerden farklı bir süreç geçirmiştir. Dünyada Erken Modernizm
olarak tanımlanan 20. yüzyıl öncesi
modern mimarlık anlayışı, Türkiye için
20. yüzyılın başlarında Birinci Ulusal
Mimari (Neoklasik Türk Üslubu) eserleriyle kendini göstermeye başlamıştır.
Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal
gelişmeler ve milliyetçilik eğilimleri
sebebiyle “Birinci Ulusal Mimarlık Akımı” olarak nitelendirilen ve yeni devlet
düzeninin kamusala yönelik eğilimlerini
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ortaya çıkaran, özellikle resmi yapılarda
1910-1930 yıllarında Selçuklu, Osmanlı
ve İslam mimarlığından esinlenilen bir
dönem yaşanmıştır. 1930’lu yıllarda yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dinamizmiyle mimarlık alanında
Avrupa ve ABD’de giderek yaygınlaşan
modernist mimarlık, Türk mimarlığını
özellikle “kamusal mekânlar/modernleşmenin temsili mekânlar” oluşturma ana
fikri doğrultusunda etkilemiştir.
ULUSLARARASI ÜSLUP
Türk mimarlığında çağdaş anlayış
doğrultusunda modern mimarlığın ilk
dönemi 1930-1940 yıllarında görülmüş;
1940-1950 yıllarında “İkinci Ulusal
Mimarlık Akımı ile modern mimarlık
ögelerinin yaygın olarak kullanıldığı,
anıtsallık kavramının ön planda olduğu
bir dönem olarak devam etmiştir. 19501960 yıllarını ise “Uluslararası Üslup”
olarak nitelendirilebilir; çünkü bağlamdan bağımsız, evrensel, sade, yalın, işlevin plana yansıdığı, planın ise yüzeyi
ve kütleyi biçimlendirdiği yapılar en
çok bu dönem aralığında görülmektedir.
1950’lerden sonra mimarlıkta dışa açılımlarla, Amerika ve Avrupa’da yaygınlaşan kitlede dikdörtgenler prizmasının
okunabildiği, planda dikdörtgen ve kare
gibi temel geometrik biçimlerle çözüm
arayışlarına gidilen, büyük ölçüde
modüler bir cephe düzeni içinde yatay
ya da düşey düzlemde kullanılan geniş
pencereler ve cam yüzeylerin kullanımına dayanan tasarım girdilerinin
kullanıldığı modern mimarlığın etkileri,
Türk mimarlığında da hızla görülmeye
başlanmıştır.
MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME
1960-1970 yılları tüm dünyada modern
mimarlığın sorgulanmaya başladığı yıllar olmuştur. 1970’lerden sonra gelişen
ve değişen yapı malzemeleri ve yapım
teknolojileriyle farklı ve yeni biçim arayışlarının gündeme geldiği postmodernizme geçişin izleri okunmaktadır. Bu
dönemde turizm, ticaret, kültür yapıları
ve özellikle toplu konut uygulamalarında postmodernist çizgiler hakimdir.

1990’lara gelindiğinde küreselleşmeyle
birlikte yeni malzeme olanaklarının
artması, yenilikçi malzemelerinin üretilmesi ve teknolojik gelişmelerle mimari
tasarımlarda yeni biçim arayışlarına
gidilmiştir.

2000’ler inşaat sektörüne devlet
teşvikinin artmasıyla mimaride yeni
açılımlara sahne olmuştur. Bu dönemde
modern mimarlık anlayışına uygun bir
üretim süreci yaşanırken tarih, kültürel
mirasın korunması gündeme gelmiş ve
tarihi yapıların taklitlerinin yapılmaya
başlandığı bir sürece girilmiştir.
KONYA’DAKİ MODERN
MİMARLIK ÖRNEKLERİ
Ulusal ve uluslararası platformlarda ele
aldığım çalışmalarım, Türkiye’nin modernleşme süreci içerisinde Anadolu’da
modernizmin etkileriyle modern mimarlık
ürünlerinin görüldüğü kentlerden biri
olarak Konya’ya odaklanmaktadır.
Konya’da 1940’lardan sonra imar plan-
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larının oluşmaya başlamasıyla yeni
bir yapılanma süreci olarak modern
mimarlık ürünleri görülmeye başlamıştır. Ancak literatürde Erken Modernizm olarak anılan I. Ulusal Mimarlık
Döneminin karakteristik özelliklerini
de bünyesinde barındıran yapıları
Konya’da görmek mümkündür. 19101930 yıllarında I. Ulusal Mimarlık Akımı
olarak adlandırılan dönemde üretilmiş
Atatürk Anıtı, Valilik Binası, 23 Nisan
İlköğretim Okulu, Gazi Mustafa Kemal
İlkokulu, Gazi Lisesi, Kız Öğretmen
Okulu, Yapı Kredi Bankası, Ziraat
Bankası, PTT Binası gibi yapıları Erken
Modernizm ürünleri olarak saymak
mümkündür.
Konya’da 1940’lardan sonraki yapılanma sürecinde 20. yüzyıl modern
mimarlığı olarak tanımlanabilen birçok
konut, kamu binası, iş hanları, ticaret
yapıları; Şevki Vanlı, Şehabettin Uzluk,
Nihat Demirdağ, A. Tunaoğlu, Özhan
Sökmen, Coşkun-Filiz Erkal, Cenap
Özkaşıkçı gibi mimarlar tarafından inşa
edilmiştir. 1940-1950 yıllarında İl Sağlık
Müdürlüğü, Atatürk Stadyumu, Halkevi
Binası olarak yapılan şimdiki Devlet
Tiyatrosu Binası, Kibrit Apartmanı, Hayat Apartmanı, Tekel Binası gibi yapılar
simetri kullanımı ve anıtsallık kavramlarının ön planda olduğu, eksenel kütle
ve plan düzenlemelerine önem veren,
modernleşmenin temsili, kamusal
düşüncenin ön planda olduğu yapılar
olarak değerlendirilebilmektedir.

üzerine kalıntıyı korumak amacıyla yapılan betonarme kabuk örtü,
yapıldığı dönem itibarıyla Türkiye
modernizminin temsilleri arasında
yer almaktadır.
1960’lı yılların ortalarında dünyada
uluslararası üslubun getirdiği tekdüzelik ve katılık nedeniyle kutunun
parçalanışı olarak adlandırılan bir
dönem yaşanmıştır. Konya’da ise
1960-1970’li yıllarda Toprak Mahsulleri Ofisi, Meram Kaymakamlığı,
Anıt Apartmanı, Yeşil Meram Sitesi,
Horozlu Han Sitesi, Alaadin Orduevi,
Vakıf İşhanı, Mevlâna Çarşısı, Fatih
Çarşısı, Merkez Bankası gibi var
olan kentsel dokuyu dikkate almayan, yalın, çıplak yüzeyler, teras çatı
ve kütlede dikdörtgen baza kullanımının yaygın olduğu, dış cephede beyaz/gri renk kullanımı, hafif
betonarme strüktürlerin ön planda
tutulduğu modernist mimarlık örnekleri vardır.
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da postmodernist etkilerin görüldüğü, farklı ve yeni biçim arayışlarının
gündeme geldiği yapılardır.
Bu yapıların bir kısmı tescil altına
alınarak korunurken bir kısmı yıkılmış ya da yıkılmak üzere, bir kısmı
ise birtakım müdahalelere rağmen
hâlâ varlıklarını sürdürmektedir.

1970-1990 yıllarında Konya Ticaret
Odası, Mevlana Çarşısı gibi yapılar

Fatih Çarşısı (Karatay Belediyesi Arşivi)

1950-1960 yıllarında dünyadaki gelişmelerin yakalandığı, rasyonalist çizgileri olan Alaadin Keykubat Düğün
Salonu, Karatay Nüfus Müdürlüğü,
Devlet Su İşleri Binası, Ergün İşhanı,
Şahin Otel gibi yapılarda basit ve
net geometrik formların kullanıldığı,
dar cepheli plan şemasına sahip, yüzeylerdeki kütle etkisi, cephede bol
gölgeli derin yüzeyle işlevin cepheye
yansıtılması, doluluk boşluk oranları ve teras çatı kullanımı eğilimleri
görülmektedir. Bunlara ilaveten 1961
yılında Sultan Kılıçaslan Köşkü’nün
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“KORUMA, MİMARLIK DÜŞÜNCESİ
VE PRATİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLERLE
BAĞLANTILIDIR”
Öncelikle mimarlıkta koruma kavramı
nedir, bunu anlatır mısınız?
Koruma, en genel anlamıyla mevcut olanı
muhafaza etmeye yönelik bir eylemdir. Bu
içeriğiyle mimarlık alanında durağan bir
alan olarak algılanma eğilimindedir. Oysa
bu genel kabulün aksine koruma, mimarlık düşüncesi ve pratiğindeki değişimlerle
bağlantılıdır ve kendini yenileyen bir bilgi
ve uygulama alanıdır.

MODERN
MİMARLIK
MİRASI
Doç. Dr. Elvan Ebru Omay Polat
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi,
Restorasyon Anabilim Dalı

Modern mimarlık mirasının
kent, mimarlık ve toplumsal
yaşam kültürüne dair bir kesit
yarattığını söyleyen Doç.
Dr. Elvan Ebru Omay Polat,
“yakın tarihli hafıza kaybının”
kentliler açısından güvensizlik
yarattığını belirtiyor.
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Koruma alanı, uygulama açısından teknik
bilgi ve sahada tecrübe gerektirir. Anıt
olarak değer verilen sanat eserleri ve
yapılarının onarımıyla başlayan modern
koruma uygulamaları, en az müdahaleyi
hedefleyen özgün çözümlerle çağdaş
teknolojiyle ortaklık kurmaktadır. Diğer
yönüyle koruma, toplumsal yapıya ve
mimarlığa bakışa dair yeni açılımlar ve
kuramsal yaklaşımlar yaratan bir düşünce
alanıdır. Kültür varlığının tanımını, anıttan
kültüre dair somut ve somut olmayan tüm
verileri kapsayan çok katmanlı bir boyuta
taşımıştır. Uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler, yönlendirici metin ve tavsiye
kararları, korumanın kapsamının çevre
ölçeğinde ele alındığı kültür ile ilişkili tüm
verileri kapsar.
Bu yaklaşımdan yola çıkarak modern
mimarlık mirasının kent, mimarlık ve
toplumsal yaşam kültürüne dair bir kesit
yarattığını söyleyebiliriz. Bu çok katmanlı
kesitte yer alan verilerin koruma ile
ilişkisi 2013 yılında hazırlanan Türkiye’nin
Mimarlık Tüzüğü’nde yer alan kültürel
miras tanımının içeriğinde şöyle ifade
edilmiştir: “Geçmişten bugüne ulaşmış,
insanların sahiplik bağı içinde olmaksızın
sürekli değişim hâlinde olan değerlerinin,
inançlarının, bilgilerinin ve geleneklerinin
bir yansıması olarak betimlenen somut ve
somut olmayan tüm varlıklardır. Kültürel
miras, insanlar ve mekânlar arasında
zaman içinde meydana gelen etkileşimden
kaynaklanan çevrenin tüm özelliklerini
içerir.”

MODERNİTE, KORUMANIN
DEĞERLER SİSTEMİNİ ETKİLİYOR
Modernizmin etkisiyle koruma kavramı
nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşadı?
Modern mimarlık mirası, yakın geçmişe
dair yapı stokunun fiziksel ve sosyoekonomik durumunu koruma nedeni ve
uygulama biçimi bağlamında değerlendirme gerekliliğiyle gündeme gelmiştir.
20. yüzyıl mimarlığı, koruma gerekliliği
ispatlanmış, tarihselliği kabul edilmiş
kültür varlıklarının ve çevrenin biçimlendirdiği tarihselliğin özgünlük ve eskilik
değerinin üzerine kurulu bir kavramsal
yapıdır. Modernitenin etkisinin ardından
kurumsallaşmış ve 1964 tarihli Venedik
Tüzüğü gibi temel yol gösterici metinler
ortaya çıkarmıştır. 1980’lerde ise bu yapı
bu defa modernitenin mirasının ortaya
çıkışıyla güncellenmiştir. Uluslararası
paylaşımların arttığı, kurumsal yapının
geliştiği, iletişim olanaklarının ve medya
kullanımının yarattığı ortamda tartışma
alanlarını güncel olarak iletişim platformuna taşınma olanağına sahip olmuştur.
Ölçek, işlev, malzeme, tasarım gibi temel
mimarlık verilerini sorgulayan yaklaşımın somut ürünleri, koruma kavramı
bağlamında yeniden değerlendirilmiştir.
Korumanın değerler sistemi de bu mirasın
algısına yönelik yeni değerler tanımlama
gerekliliği duymuş; sosyal değer, teknoloji,
referans olma gibi değerlerin üzerinden
yapılan değerlendirmelerle yapı stoku
korumayla ilişkilendirilmiştir.
“2004’TEN İTİBAREN TÜRKİYE’DE
1000’ DEN FAZLA YAPI BELGELENDİ”
UNESCO, Avrupa Konseyi gibi birçok
uluslararası kuruluş ve modern mirasın
korunması amacıyla kurulmuş iki uluslararası örgüt olan DOCOMOMO (Modern
Mimarlık Mirasının Belgelenmesi ve
Korunması), ICOMOS ISC20C (ICOMOS
20. Yüzyıl Komitesi), 1990’lardan itibaren
20. yüzyıl mirası üst başlığında modern
mirasın belgelenmesi ve korunmasıyla ilgili çalışmaları yönlendirmektedir. Modern
mimarlık mirasının XXI. yüzyıl başındaki
kadar yabancı bir kavram olmaktan uzak
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olduğunu söylemek gereklidir. Korumanın
ilk aşaması olan belgeleme, Türkiye’nin
modern mimarlık mirasının çeşitliliğini göstermektedir. Sadece 2004 yılından itibaren
düzenli olarak gerçekleştirilen DOCOMOMO Türkiye Poster Sunuşları toplantıları
sonucunda yaklaşık 1000 yapı belgelenmiştir. Bütün bu belgelemenin yorumlanması
gereken bir noktadayız.
Bugün, modern mimarlık mirasının kültür
mirası olarak tanımlanması ve belgelenmesi
konusunda gelinen aşama umut verici olmakla birlikte yapıların restorasyon uygulamalarındaki yaklaşımlar ve alınan hızlı yıkım
kararları, koruma sorunları ve kayıpların
nedenidir.
Modern mimarlık mirasının kapsamından
ve özelliklerinden de bahseder misiniz?
Modern Hareket’in tarihinin özgün örneklerini değerlendirme kaygısıyla başlayan süreç,
savaş sonrası modernizmini içeren bir
zaman aralığı tanımlamıştır. Bu kapsamda
yalnızca moderniteyi temsil eden tanınırlığı yüksek yapılar değil sıradan ve anonim
örnekler de ele alınmaktadır. Nitelik olarak
çeşitlilik barındıran, nicelik olarak çok sayıdaki mimarlık üretiminin içeriğini Avrupa’da
ve ABD’de Modern Hareket’in ortaya çıkışı,
savaş öncesi/sonrası kırılma noktaları tanımlarken; Türkiye’de Cumhuriyet sonrası mimarlık eğiliminin Erken Cumhuriyet Dönemi
Mimarlığı, 1940’lar ve II. Ulusal Mimarlık,
1950’ler ve Uluslararası Üslup gibi kendine
özgü dönemleri üzerinden üretilen mimarlık
tarihyazımı kurgusuyla okunmaktadır.
Yapıların kapsamını işlevsel çeşitlilik üzerinden uluslararası bir envanter ile kayıt altına
alma amacıyla hareket eden Uluslararası
DOCOMOMO Çalışma Grubu, konut,
toplu konut, üretim yapıları, sağlık yapıları,
rekreasyon, açık alanlar, kamu yapıları ile
zengin bir işlev çeşitliliğini vurgulamaktadır.
Yapım sisteminin betonarmenin olanaklarını
denemesi, karma yapım sistemleri, mimarlığın teknolojiyle olan ilişkisini farklı üretim
teknikleriyle çeşitlenen malzeme ve detay
kullanımıyla da güçlendirmiştir. Toplumsal
yaşantının değişimine cevap verecek şekilde
biçimlenen konut alanları ve kamusal alanların varlığı, kent ölçeğinde katkı sağlamaktadır.
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Mimarlıkla ilişkili aktörlerin, işveren, mimar,
müteahhit, kullanıcı rollerinin keskinleşmesi
de bu dönemin çarpıcı özelliklerindendir.
KORUMA UYGULAMALARINDA
RESTORASYONA AĞIRLIK VERİLMELİ
Türkiye özelinde bir değerlendirme yapıldığında, modern mimarlık mirasının korunması konusunda son yirmi yılda oldukça
büyük yol katedilmiştir. Ancak yapıların
kaybı da bize döneme ilişkin algının ve
uygulama yaklaşımlarının yeterli olmadığını
göstermektedir. Restorasyon uygulamaları
yerine yıkıp yeniden inşa etmeye yönelik
uygulamalar çoğalmaktadır.
Kentleşme ve mimarlığın siyasi kırılma
noktaları üzerinden tanımlanması, yapılara bakışın tek yönlü olmasına, bu da yakın
döneme ilişkin tarih, hafıza, kent, mimarlık,
toplum ve birey adına kayıplar yaşanmasına
neden olmaktadır. Yapı ve alanlar için siyasi
temsiliyet temelli algının tek yanlı bakışından
uzaklaşarak, nitelikleri ve değerleriyle mimari anlatılar oluşturulması gereklidir. Yasal
düzenlemede zaman ölçütüne bağlı kalan Koruma Yasası’nın bu kıstası kaldırma yönünde
değiştirilmesi, konunun uzmanlarının birincil
çabalarından olmayı sürdürmektedir.
“YAKIN TARİHLİ HAFIZANIN KAYBI
GÜVENSİZLİK YARATMAKTADIR”
Yapıların büyük ölçekli, mega projeler
kapsamında korunma önerileri katılımcı bir
yaklaşımla kamuoyuna ve tüm aktörlere
sunulmalıdır; yakın tarihli hafızanın kaybı
kentliler açısından güvensizlik yaratmaktadır. Her katman kendi niteliklerini barındırdığı sürece bir arada korunmayı hak
etmektedir. Kullanımı devam eden yapıların
yıkım kararları kaybedilenin ne olacağının
da analizini gerektirir. Yapısal sorunları,
teknik aksaklıkları çağdaş restorasyonun
güncel teknik olanaklarıyla çözümlenmeyi
hak etmektedir. Bu bağlamda, rekonstrüksiyonun bir koruma yöntemi olmadığı ve
sahte anıtlar yaratacağı; yıkım ve yeniden
inşanın modernitenin rekonstrüksiyon ya
da yıkımı olumlayarak, koruma ile çelişen
yaklaşımına geri dönmek anlamını taşıdığı,
modern mimarlık mirasını korumanın sıklıkla başvurulacak bir yöntemi olmadığının da
vurgulanması gerekmektedir.

Kaynakça: www.icomosorg.tr - www.docomomo.org - www.icomos–isc20c.org - www.docomomo-tr.org, “DOCOMOMO_Tr: 15Yılın Birikimi”, Betonart Dergisi,
2018, ed. T. Elvan Altan, Ebru Omay Polat, S.56- “Modern Mimarlık Mirası”, Dosya Dergisi 2019,S.43, http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya/dosya43.pdf.
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TEKİRDAĞ ÇORLU
MİLLET BAHÇESİ
Kent merkezinde planlanan parkların yeşil alan
ihtiyacını karşılamakla birlikte küresel ısınma
sorununa olumlu yönde katkı sağladığını söyleyen
Y. Mimar Evren Başbuğ, Tekirdağ Çorlu’da planlanan
millet bahçesi projesiyle, son yıllarda hareketliliği
azalan bölgenin yeniden canlanacağını söylüyor.

Y. Mimar Evren Başbuğ
Studio Evren Başbuğ
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PARKLAR, KÜRESEL ISINMA
SORUNUNA OLUMLU YÖNDE
KATKI SAĞLIYOR
“Tekirdağ Çorlu Millet Bahçesi’nin
bitkisel peyzaj kararları tamamen
bölgesel iklim koşulları, mevsimsel
sıcaklık farkları, yağış rejimi gibi yerel
özellikler dikkate alınarak verildi.
Seçilen ağaç ve çalı türleri, gruplar
hâlinde yoğun parterler biçiminde kullanılarak park genelinde karakterli bir
bitki dokusunun oluşması hedeflendi.
Polenizasyon işlevine yönelik doğal
ekosistem açısından faydalı böcek
türlerine yaşam alanı oluşturacak bitki
türleri tercih edildi.
Proje alanının kent içinde oldukça
merkezi bir noktada bulunmasının
millet bahçesinin işlevsel başarısı
için doğru verilmiş kararlardan biri
olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle
kent merkezinde planlanan parklar,
hem kentliler için eksikliği hissedilen
yeşil alan ihtiyacını karşılıyor hem de
makro ölçekte kent merkezlerindeki
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yapılaşma kaynaklı ısı adası etkisini
azaltarak küresel ısınma sorununa
olumlu yönde katkı sağlıyor.
DİNLENCE ALANI VE KENTSEL
BAĞLANTI NOKTASI
Tekirdağ Çorlu Millet Bahçesi, yatırım
süreci devam eden veya tamamlanmış
millet bahçeleriyle kıyaslandığında
görece küçük bahçelerden biri. Bahçe
yaklaşık 16.000 metrekarelik bir parsel
üzerinde projelendirildi. Tasarım,
kentin iki ana arterinin, Salih Omurtak
Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nın birbirlerine yaklaştıkları kesimde, hem kent
merkezi için bir dinlence alanı olarak
hem de kuzey-güney doğrultusunda
kentsel bir bağlantı noktası oluşturmak
üzere ele alındı. Park içinde bir adet
çocuk oyun alanı (570 metrekare), bir
adet egzersiz parkı (360 metrekare),
kafeterya ve kütüphane içeren bir millet kıraathanesi (360 metrekare kapalı
alan) bulunuyor. Aynı zamanda koşu
parkuru, bisiklet parkuru, yaya yolları,
yansıtma havuzları, kameriyeler ve
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çiçek bahçelerinin de projelendirildiği
parkın sert zemin/parsel oranı 0.36. Bu
oranın, bu boyutlarda ve yukarıda sayılan işlevleri barındıran bir kent parkı
için oldukça iyi olduğu söylenebilir.
PROJE, BÖLGENİN YENİDEN
CANLANMASINDA ÖNEMLİ
Biz Türkiye’nin neredeyse her noktasında bir şekilde proje üretmiş,
bulunduğumuz yerden farklı coğrafyalarda tasarım yapmak konusunda antrenmanlı bir ekibiz. Trakya
bölgesinde daha önce tasarım yapma
fırsatımız olmuştu (Tekirdağ, Edirne
ve Lüleburgaz’da projeler yapmıştık),
ancak Çorlu’da ilk kez çalıştık. Proje
alanı, Çorlu’nun eski merkezi olarak
adlandırabileceğimiz bir bölgesinde
yer alıyor. Özellikle kentin doğusundaki yeni gelişme alanlarının da etkisiyle
son yıllarda biraz hareketliliği azalan
bu bölgenin yeniden canlanması için
bu parkın çok önemli bir işlevi olacağını; kent ve kentliye yeni bir yaşam
odağı sunacağını düşünüyoruz.
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KENTSEL SÜREKLİLİK
Millet bahçelerinin genel olarak
Türkiye için çok olumlu ve vizyoner
bir proje olduğunu, hatta bu sebeple
belki biraz geç kalınmış yatırımlar
olduğunu düşünüyorum. Hyde Park
(Londra), Central Park (New York),
Djurgården (Stockholm), Tiergarten
(Berlin) gibi şehir parklarının bugün
dünyanın her yerinde bilinen, sevilen
ve gezilen parklar olmasının birçok
sebebi var. Tasarımın kendisi şüphesiz
bu sebeplerden biri, ama asıl önemlisi kentsel süreklilik. İster park, ister
meydan, ister başka bir kamusal alan
olsun, tasarlanan kent mekânlarının
yıllar içinde ilk planlandıkları hâllerine
müdahale edilmeksizin teknik anlamda bakımlarını aksatmadan sağlıklı
bir biçimde korunmaları çok önemli.
Bu da iyi bir alan yönetim stratejisini
gerektiriyor. Ancak bu şekilde uzun
vadede kullanıcılar nezdinde sürekliliği olan, karakter sahibi ve kente değer
katan mekânlar üretmek mümkün
olabilir.”

53

TO K İ H A BER

GÜN C EL

Kentsel Tasarımcı Talha Kös
İdealkent Kentsel Tasarım ve Mimarlık
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DÜZCE
MİLLET
BAHÇESİ
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“Millet bahçeleri, şehir parkları o şehirlerin kimliğidir, simgesidir, kişiliğidir.
Beynidir, gözü kulağıdır, dilidir. Geçmişten bugüne yaşanan sosyal, ekonomik,
teknolojik ve kültürel değişimlerle birlikte ortaya çıkan yoğun kentleşme, açık
yeşil alanlara olan ihtiyacı da artırmıştır.
Maksimum yeşil elemanlara sahip olan
bu kentsel mekânlar, aynı zamanda
yabancı ve yerli ziyaretçilerin kenti
algılama noktaları, kent sakinleri için ise
şehrin kaosundan uzaklaşıp ferah bir
mekânda rahatlama ve “anı” tazeleme
şansıdır.
Eğer yaşadığınız kent size eskisi kadar
güzel görünmüyorsa, kentte yaşam
kalitesine önemli katkılar sağlayan, yeşil
kullanımını artıran bu alanlar yok olduğu
içindir. Düzce Millet Bahçesi Projesi’nin
bulunduğu alan da nerdeyse yok olmak
üzereydi. TOKİ, millet bahçesi projesiyle şehrin tam merkezinde kenti ihya
edecek bir çalışmayı başardı.
Düzce Millet Bahçesi Projesi, 1,5 yıllık
bir emeğin ürünüdür. Projenin tasarım
aşamasında, araştırma ve uzun mesailerle birlikte yerel yönetim ve kent dinamikleriyle defalarca toplantı yaparak iki
taslak proje oluşturduk ve final projeyle
nihayet tasarıma son şeklini verdik.

Şehir merkezinde atıl durumda
olan kent boşluğunu Düzce Millet
Bahçesi Projesi’yle kent hayatına
kazandırdıklarını söyleyen Kentsel
Tasarımcı Talha Kös, önemli
bir yaya geçiş̧ bölgesi olarak
tasarladıkları proje alanını, kentin
pek çok aktivitesine ev sahipliği
yapabilecek bir etkinlik noktasına
dönüştürdüklerini anlatıyor.

Şehrin tam merkezinde, valilik ve belediye başta olmak üzere önemli kurumların ve şehir insanı tarafından yoğun
kullanılan alanların kesişme noktasında
bulunan proje alanı, İnönü ve Avni
Akyol Parkı olarak bilinen alanların
birleştirilmesiyle elde edilen araziye
konumlandırıldı. Yaklaşık 100 yıllık
bir geçmişe sahip olan bu iki parkın
kent hafızasında önemli bir yeri var.
Alandaki süs havuzu 90 yıldır mevcut
olan bir kent simgesi niteliğindedir. Bu
süs havuzu projede muhafaza edilip
tesisatları yenilenerek tasarımın önemli
referans noktalarından biri olarak değerlendirildi.
Tasarımı tamamlanan proje daha sonra
Düzce şehir merkezinde eski stat olarak
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tanımlanan alanla birlikte düşünüldü. Stadın yıkımından sonra ortaya
çıkacak alanda millet bahçesinin ikinci
etabının yapımı da gözetilerek ortaya
çıkan tasarım, önemli bir bütünün
parçasıdır.
PROJE, ÖNEMLİ BİR YAYA GEÇİŞ̧
BÖLGESİ OLARAK TASARLANDI
Kentin her kesiminin ve her yaş
grubunun kullanacağı bir alan olarak
tasarlanan proje, aynı zamanda önemli
bir yaya geçiş̧ bölgesi olarak düşünüldü. Bu alan sadece açık alan aktivitelerinin gerçekleştirileceği bir kent boşluğu değil, yoğun yaya sirkülasyonuna
ev sahipliği yapan bir geçiş̧ aksıdır.
Bu yüzden hem doğu-batı aksında
hem kuzey-güney yönünde hem de
yaya yoğunluğunu düşünerek akslar
oluşturduk. Böylelikle atıl durumda
olan bu kentsel boşluğu yayaların
önünde bir bariyer olmaktan kurtaracak şekilde tasarladık ve kent hayatına
kazandırdık. Alanın etrafında çit görevi
gören duvarlar yerine bahçenin pek
çok noktasından girişler verdik. Yoğun
aksları karşılayan noktalarda meydansı
genişlikler oluşturduk.
İnönü Parkı’nın bulunduğu, etkinlik çim alanı ve kent simgesi olarak
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tasarladığımız bölümü, şehrin pek çok
aktivitesinin yapılabileceği bir etkinlik
alanına dönüştürdük. Bu amaçla parkın
kuzey kısmında yer alan ve fazlasıyla
yer kaplayan havuzu iptal ettik. Proje
kapsamında yer alan millet kıraathanesinin arka cephesinde amfi oluşturarak açık hava sinemasına ev sahipliği
yapacak bir alan tasarladık. Bu alandaki kent ekranı günün her saati yayın
yapabilecek.
ŞEHİRLERİN KENTSEL
GELİŞİM ODAĞI
Dünyada pek çok örneğine rastladığımız büyük şehir parkları, şehirlerin
kimliğini belirleyerek şehirleri dünya
çapında bir marka hâline getiriyor.
Türkiye’de başlatılan millet bahçesi
hamlesi de şehirlerimizin kimliğinin
oluşmasına ve dünya şehirleri olarak
anılmasına katkı sağlayacaktır. Şehrin
imajını etkileyen, her şehirde farklı
ölçek ve yorumlarla kendine özgü
özelliklere sahip olan millet bahçeleri,
kentlerin kültüründen ve tarihinden
aldığı referanslarla tasarlanıyor. Her
millet bahçesinin, yapıldığı şehrin
kentsel gelişim odağı olacağını ve
sonradan o şehre yapılacak yatırımlarda nitelik ve estetik kaygıların öne
çıkacağını düşünüyorum.”
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İÇ HAVA KALİTESİNDE
DOĞRU İKLİMLENDİRME
Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid 19 virüsünün hava yoluyla bulaşabileceği
açıklaması, iklimlendirmenin önemini daha da artırdı. Sıcak yaz günlerini
yaşadığımız bugünlerde, özellikle ortak mekânlarda Kovid 19’dan
korunmak için evdeki klimalar dahil her tür iklimlendirme sisteminin
filtre temizliğinin yapılması, düzenli bakım ve havalandırma gerekiyor.
DÜRDANE SEVİNÇ

Bütün dünyayı etkileyen Kovid-19 virüsü, yaşamın pek çok alanını, özellikle
ortak kapalı mekânları yeniden düzenlememize neden oldu. Klimalarsa bu
düzenlemenin başında geliyor. AVM,
okul, ofis, hastane, havaalanı, restoran
gibi toplu alanlarda iç mekânların iç
hava kalitesi sağlık açısından kritik
önemde.
Sağlıklı bir ortamın ilk unsuru iklimlendirme cihazları. İklimlendirme
cihazları genel olarak ev tipi ve merkezi sistemler olmak üzere iki grupta
değerlendiriliyor. Evlerde kullanılan ev
tipi split klima sitemlerinde ısıtma ve
soğutma ihtiyacı iç üniteye, iç ortama,
dış üniteden bir soğutucu akışkan yar-
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dımıyla sağlanıyor. Bu klimalarda taze
hava beslemesine gerek duyulmuyor,
iç hava filtre edilerek döndürülüyor.
Evimizin kişisel kullanım alanımız
olması, dışardan virüs girme ihtimalini
azaltıyor.
Kamusal alanlarda, ofislerde, alışveriş
merkezlerinde kullanılan merkezi iklimlendirme sistemleri ise (VRF sistemler,
paket tipi cihaz, klima santralli, chiller
cihazları, fan coil üniteleri vb.) bulunduğu
yapılara göre çalışma prensibi açısından
farklılık gösteriyor. Bu cihazlarda da
iç hava filtre edilerek döndürülüyor ya
da hücreli yapıdaki klima santralleriyle
yüzde 100 taze havayla çalışarak ortam
havalandırılıyor.

Uzmanlar, her iki tür iklimlendirme
sistemi için de filtre temizliği öneriyor.
Cihazın özellikleri arasında bulunan
filtrasyonun düzenli ve doğru yapılması gerekiyor. Aynı zamanda özellikle
ev tipi klimalarda pencerenin sık açılarak ortamın havalandırılması gereğinin
de altı çiziliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN
İKLİMLENDİRME TEDBİRLERİ
Koronovirüs salgınıyla mücadelesini
sürdüren Sağlık Bakanlığı, bireysel
önlemlerle birlikte kurum ve kuruluşların alması gereken tedbirleri açıkladı.
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) tedbirleri şöyle
sıralanıyor:
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• AVM’lerde bulunan tüm hava perdeleri
kapalı konumda tutulmalıdır. Fan-coil,
VRV-VRF, ısı pompası iç üniteleri gibi iç
hava sirkülasyonu yapan cihazlar kapatılmalı veya gerekli tedbirler alınarak
çalıştırılmalıdır.
• Mevcut cihaz ve sistemlerde HEPA filtre kullanarak, hava sirkülasyon yönleri
kontrol edilerek bulaşma riski minimum
seviyede tutulacak şekilde bu cihazlar
kullanılabilir. HEPA filtre kullanılsa da
fan basıncı kontrol edilmeli ve gerekli
önlemler alınmalıdır. Ayrıca gürültü
seviyesi, gürültü yönetmeliği şartlarını
sağlamalıdır.
• Sistemlerde UV-C lambalar (ulusal ve
uluslararası standartlara uygun olmak ve
insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tedbir alınmak kaydıyla) virüsleri yok
edecek şekilde gerekli süre ve şiddette
uygulanmak koşuluyla kullanılabilir.
UV-C lambalarda ışınıma maruz kalma
şiddeti ve süresi konusunda yapılan
bilimsel çalışmaların takibi sonrası,
belgelenmek koşuluyla uygulanabilir. Bu
konuda mutlaka uzman görüşü ve gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.
• Mahal tipi hava temizleme cihazları (iç
hava; resirküle ile çalışan cihazlar dahil)
ulusal ve uluslararası standartlara uygun
olmak ve virüsleri yeteri kadar seyreltecek
seviyede hava değişim katsayıları uygu-

lanmak koşuluyla hava sirkülasyon yönleri
kontrol edilerek bulaşma riskini minimum
seviyede tutacak şekilde kullanılabilir.
• İç hava (resirküle) ile çalışan cihazlar
herhangi bir tedbir alınmadığında sadece
yüzde 100 taze havalı santralden gelen
şartlandırılmış taze havayla veya şartlandırılmamış yüzde 100 taze havayla
çalıştırılabilir. Bu durumda mahalden
hava almayacak şekilde düzenleme
yapılmalı ve gerekli tüm önlemler alınmış olmalıdır.
• Havalandırma tesisatlarında mümkün
olduğunca hava türbülansının az olacağı
çözümlere gidilmelidir. Mümkünse
üstten üfleme, yer seviyesine yakın yerlerden emiş yapılması, hava türbülansını
önleyecektir.
• İç ortam nem seviyesi yüzde 40 ila
yüzde 60 aralığında tutulmalıdır.
• WC aspiratörleri 7/24 kesintisiz çalıştırılmalıdır. WC’lerde negatif basınç sağlanmalıdır. WC’lere mümkün olduğunca,
WC egzoz havasının yüzde 80’i kadar
taze hava verilmelidir. WC egzozlarındaki ortak baca kullanımlarında geri dönüş
havasını almayacak geri dönüş klapeleri
kullanılmalıdır. WC egzoz atışları kesinlikle taze hava emişine karışmamalıdır.
Tercihen WC şaftlarında dikey atışlı
fanların kullanımı tercih edilmelidir.
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• WC’lerde lavabo bataryaları, pisuar
muslukları, sıvı sabunluklar el değmeden (fotoselli, dizden, ayakla kumandalı) çalışmalıdır. Kapılar el değmeden
açılacak şekilde çalışmalıdır. Hava ile
çalışan el kurutma sistemleri kapatılmalı
ve kâğıt havlu kullanılmalıdır. Alaturka
WC’lerde hijyen anlamında özel tedbir
alınmalı veya kullanıma kapatılmalıdır.
• Yaz aylarında sıcak bölgelerde AVM
çalışma saatleri yerel yönetimlerle
düzenlenmelidir. AVM’ler sabah erken
saatlerde çalışmaya başlayıp öğle
sıcaklarında kapatılmalı, öğleden sonra
açılıp akşam geç saatlere kadar çalışarak mevcut soğutma yükleri karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Sistemler
sabah AVM’ler açılmadan 2-3 saat önce
çalıştırılmalıdır. İklim şartlarının uygun
olduğu yer ve zamanlarda termal yükü
azaltmak için doğal soğutma (freecooling) yapılmalıdır.
• Pandemi sürecinde AVM yeme içme
alanları, sinema salonları, oyun ve eğlence alanları kullanıma kapatılmalıdır. Bu
alanlara ait iç havayla çalışan cihazlar
kapatılmalı, klima santralleri yüzde 100
taze havayla ve kapasitesinin yüzde 25’i
ile çalışmaya devam etmelidir.
• Otoparklara verilen iç mahal egzoz çıkışları var ise dış ortama kadar taşınmalıdır.
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İSKİD YÖNETİM KURULU BAŞKANI OZAN ATASOY:

TAZE HAVALI
SİSTEMLER ÖNERİYORUZ

Pandemi döneminde ortak mekânları iklimlendirmede yüzde 100 taze havalı, enerji verimliliği
içeren hassas filtrasyon ve dezenfektasyon sistemlerinin öneminin anlaşıldığına dikkat çeken
Ozan Atasoy, “Üretici firmalarımızın bu kapsamdaki ürünleri yeterlidir” diye konuştu.
Pandemi döneminde klima ihtiyacı ve
kullanımın önemi daha da arttı. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu
Başkanı Ozan Atasoy, yıllardır topluma
anlatmaya çalıştıkları iç hava kalitesinin
önemine dair doğruların, pandemi süreciyle daha iyi algılandığını ifade etti. Bu
doğruları; “kapalı alanları iklimlendirme
için kullanılan ürünlerin yüzde 100 taze
havalı olarak talep edilmesi, hassas filtrasyon ve dezenfektasyon sistemlerinin
öneminin anlaşılması, bunları yaparken
enerji verimliliğinin göz önüne alınması, ürünlerin ve sistemlerin uzaktan
kontrol edilebilir otomasyon sistemleri
olması, servis ve bakımın önemi” olarak
özetleyen Atasoy, merak edilen soruları
da yanıtladı.

Ozan Atasoy, kamusal
alanlardaki klima
cihazlarının, yüzde
100 taze hava ile
çalıştırılmıyorsa pandemi
döneminde kapalı
tutulması gerektiğini
söyledi.
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İklimlendirme cihazlarının Kovid 19
gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasında
etkisi var mıdır?
Evlerde kullanılan ev tipi klimaların
evimizin kişisel kullanım alanımız olmasından dolayı virüsün yayılımına etkisi
yoktur. Ancak kamusal alanlarda kullanılan klima cihazlarının iç hava sirkülasyonu ile çalışanları mümkünse yüzde
100 taze havayla çalıştırılmalı, mümkün
olmayan durumlarda virüsü yakalayarak
havadaki konsantrasyonunu seyreltecek filtreleme sistemleriyle donatılarak
kullanılmalıdır. Eğer bu tedbirleri almak
mümkün değilse pandemi döneminde
kapalı tutulmalıdır. En son Dünya Sağlık
Örgütü’nün (WHO) virüsün hava yoluyla
bulaşma riskini artırdığı açıklaması, bu
konuda Sağlık Bakanlığının ilk günden
bu yana konuyla ilgili aldığı tedbirlerin
doğruluğunu teyit etmiştir.

AVM’lerde iklimlendirme cihazlarının
teknoloji altyapısı nasıl olmalıdır?
Bu konuyu pandemi dönemi ve sonrası
olarak iki farklı şekilde ele almak gerekir.
Mevcut AVM’lerimizde yapılacaklar
ancak virüsün yayılımını engellemek
amacıyla takviye sistemler ve çözümler
olarak sunulmaktadır. Yeni yapılacak
AVM’lerde mutlaka bu durumlar göz
önüne alınarak tasarımlar şekillenecektir.
Bu dönemde en öne çıkan çözüm yüzde
100 Taze Havalı Sistemler olarak görünmektedir. Bu anlamda üretici firmalarımızın hâlihazırda çözümleri ve ürünleri
yeterlidir. Yeni gelişen teknolojiler bu
sistemlerin enerji verimli ve ekonomik
şekilde uygulanmasının mümkün olduğunu göstermektedir.
DEKORASYON VE MOBİLYANIN
HAVA KALİTESİNE ETKİSİ
Pandemi sürecinde evlerimizde iç hava
kalitesi için neler yapılmalı ve klima
kullanımı nasıl olmalıdır?
İç hava kalitesinin önemi konusunda
toplumu bilinçlendirmek için İSKİD
yakın zamanda bir proje başlattı ve
proje kapsamında havandegissin.
org web sitesini açtı. Web sitesinde
iç hava kalitesiyle ilgili bilgi verici
pratik ve güncel içerikler bulunuyor.
Bina dekorasyon malzemeleri, mobilyalar, insanlar ve onların aktiviteleri
bina içerisinde hava kalitesini negatif
olarak etkileyen temel kirleticilerdir.
Ancak yaşam alanlarımız havalandırma
sistemine uygun olarak tasarlandığında, işletildiğinde ve periyodik bakımları yapıldığında, havadaki kirleticileri
normal seviyeye indirecek ve iç hava
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kalitemize pozitif etkileri olacaktır.
Yaz döneminde yüksek sıcaklık ve nem
nedeniyle iklimlendirilmiş bir ortamda
bulunulması vücut sağlığı için daha iyi
olmaktadır ve bu da bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmektedir. Ev tipi
klima kullanılan alanlarda pencerelerin
sıklıkla açılarak havalandırması son
derece önemlidir. Havalandırma; daha
iyi iç hava kalitesi, daha iyi nefes alma,
daha az alerjen ve daha iyi bir uyku
gibi avantajlar sağlar. Yine özellikle
yaz sezonu öncesi klima filtresinin
temizlenmesi hem enerji tasarrufu hem
de klima filtresi üzerinde birikmiş toz,
polen gibi kirleticiler nedeniyle tavsiye
edilmektedir. Ayrıca filtre temizliği
sadece içinde bulunduğumuz hassas
dönem için değil her zaman sağlığımız
için önemlidir.
İç hava kalitesi konusunda oda tipi
hava temizleyici cihazlar da faydalı
olmaktadır. HEPA filtreye sahip olan
hava temizleme cihazlarının kullanılması da enfeksiyon yayılma riskini önemli
oranda azaltacağından sağlık açısından
olumlu etki yaratacaktır.
TÜRKİYE İÇİN İDEAL
KLİMA DERECESİ 24-26°C
Klimaların doğru kullanımı hem sağlık hem de enerji tasarrufu için çok
önemli. Klimanızı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa
ayarlamamak gerekiyor. Böyle yaparak
daha hızlı serinlik elde edemezsiniz.
Rahat edeceğiniz en yüksek sıcaklığı
seçebilirsiniz ki bu sıcaklık genellikle
Türkiye koşullarında 24-26°C’lerdedir.
Düşürdüğünüz her bir derece, klimanın
elektrik tüketimini yaklaşık olarak yüz-
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havalandırmaya imkân sağlayacak yeni
imalatları ve ürünleri kullanıcılarıyla
buluşturmaya başlamıştır.

de 10 artıracaktır. Tavsiyemiz, klimanızı
25°C’nin altında ve dış ortam sıcaklığından maksimum 6°C daha düşük bir
sıcaklığa ayarlamanızdır.
Örneğin sıcak bir yaz günü, dışarda
hissedilen sıcaklık 35°C’nin üstünde,
terlemiş ve bunalmış şekilde klimanın karşısına geçiyorsunuz ve 18°C’ye
ayarlıyorsunuz. İşte bu yanlış kullanım
şekliyle ‘soğuk şok’ stresi yaşayabilirsiniz. Çok sıcak günlerde dış ortamla iç
ortam sıcaklıkları arasındaki farkın bir
miktar artırılması kabul edilebilir. Yine
de soğuk ve sıcak ortamlar arasındaki geçişte, yüksek sıcaklık farkından
kaynaklanan soğuk şok stresinden
kaçınmak için aradaki farkın 10°C’yi
geçmemesine özen gösterin. Dışarıdaki
sıcaklık çok fazla ise ortam sıcaklığını
belirli aralıklarla 5’er derece düşürmeyi
deneyin. Böylece hem sağlığınızı hem
de bütçenizi korumuş olursunuz.
Türkiye’deki iklimlendirme sektörünün bu yılki hedefleri nelerdir?
Daha önce tecrübe edilmemiş çok
farklı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç
hiç şüphesiz tüm sektör paydaşlarına
farklı deneyimler ve yeni alışkanlıklar
kazandıracak. İklimlendirme sektörü
bu süreçten büyük bir yara almadan,
sene başı hedeflerine devam edebilme
adına “yeni normal” sürecinde gerekli
esnekliği göstermiş ve daha sağlıklı

İklimlendirme sektörü olarak varoluş sebebimiz olan iç hava kalitesinin
önemini topluma yıllardır anlatmaya
çalışıyoruz. Pandemi süreci anlatmaya
çalıştığımız doğruların varlığıyla ilgili
büyük bir algı oluşturdu. Bu anlamda
iklimlendirme sektörünün pandemi
sürecinden başta etkilenmiş olsa da
oluşan bu algı sayesinde hızla normal
süreçlerine dönmeye başladığını söyleyebiliriz. İklimlendirme sistemlerinde
değişen öncelikler sayesinde orta ve
uzun vadede hem toplum sağlığı ve
konforu hem de bu amaca hizmet eden
ürünlerde gelişen teknoloji ve yeniliklerin pazarda tutunmasının toparlanma sürecine büyük katkı sağladığını
gözlemliyoruz.
Kapalı alanları iklimlendirme için
kullandığımız ürünlerin yüzde 100 taze
havalı olarak talep edilmesi, hassas filtrasyon ve dezenfektasyon sistemlerinin
öneminin anlaşılması, bunları yaparken
enerji verimliliğinin göz önüne alınması, ürünlerin ve sistemlerin uzaktan
kontrol edilebilir otomasyon sistemleri
olması, servis ve bakımın ne kadar
önemli olduğunun herkes tarafından
kavranmış olması, iklimlendirme sektörünün bu süreçte elde ettiği en büyük
kazanımlardır. Tüm bunların yanında
kısa vadede iklimlendirme sektörünün
hedef pazarları olan yeni yatırımların
bu dönemde azaldığı gerçeği, yeni
sistem satışlarından ziyade eski sistemlerin renovasyonu konusuna ağırlık
verileceğini göstermektedir.
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SYSTEMAİR HSK İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ ARKUN ANDIÇ:

KLİMA SANTRALLERİNDE
ÖNCELİK DOĞRU BAKIM

Klima santrallerinin sağlıklı iç ortam havası sağlayabilmesinde bakımın önemine işaret eden
Arkun Andıç, “Doğru bakım yapılıp, doğru zamanda filtreleri değiştirildiği ve yüksek taze hava
oranlarıyla çalıştırıldıkları sürece merkezi iklimlendirme sistemlerine güvenilebilir” diyor.
Systemair HSK İş Geliştirme Müdürü
Arkun Andıç, “binaların gizli kahramanları” olarak adlandırdığı klima santrallerinin öneminin, kapalı toplu mekânlara
sürekli taze hava sağlaması nedeniyle
pandemi sürecinde daha çok anlaşıldığını kaydetti. Toplu alanlar için en önemli
konunun, doğru iklimlendirme sisteminin
seçilmesi olduğunu vurgulayan Andıç,
şu bilgileri verdi: “Merkezi iklimlendirme sistemleri, yüksek hava debileri ve
taze hava oranları sayesinde havadaki
kirletici ve patojenleri sürekli seyreltir
ve filtreler. Dolayısıyla bu cihazların
çalıştırılması, çalıştırılmadıkları duruma
göre çok daha güvenli diyebiliriz.”

Arkun Andıç, iç
mekânlara sürekli taze
hava sağlayan klima
santrallerinin öneminin
pandemi sürecinde daha
iyi anlaşıldığını söylüyor.

Sağlıklı iklimlendirme konusunda
Andıç’ın altını çizdiği önemli bir diğer
konu “doğru bakım”. “Doğru bakım yapılıp, doğru zamanda filtreleri değiştirilip
yüksek taze hava oranlarıyla çalıştırıldıkları sürece merkezi iklimlendirme
sistemlerine güvenilebilir” diyen Andıç,
normalleşme döneminde AVM’lerde
olması gereken havalandırma sistemlerini değerlendirdi:
KLİMALAR GECE DE DÜŞÜK
DEBİDE ÇALIŞTIRILARAK
KİRLETİCİ YOĞUNLUK
SEYRELTİLEBİLİR
“İşletmeler, önlemlere ve çalışmalara öncelikle havalandırma süresini
ve debisini artırmakla başlayabilirler.
Çalışma saatinden iki saat önce klima
santrallerini çalıştırıp, tesis boşaldıktan
iki saat sonra durdurmak ve maksimum
taze hava debisinde tutmak faydalı bir
önlem. Eğer imkân varsa geceleri de
klima santrallerini düşük debide çalıştır-
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mak, ortamdaki virüs veya diğer kirletici
yoğunluğunu minimize etme konusunda
fayda sağlayabilir. Bu noktada, tesiste
talep kontrollü havalandırma sistemi
kullanılıyorsa taze hava miktarının maksimize edilmesi, karbondioksit setpoint
değerinin 800-1000ppm’e getirilerek
sistemin sürekli çalışmasının sağlanması
gerekiyor. Özellikle toplu alanlar için
temel prensip, içeride mümkün olduğunca fazla taze hava sağlayabilmektir. Bu
noktada, tuvalet egzoz sistemleri de 7/24
çalıştırılarak o alanlar negatif basınçta
tutulmalı. AVM’lerin merkezi iklimlendirme sistemlerini mümkün olduğunca
yüksek taze hava debileriyle çalıştırmalarının yanı sıra açık ortamlarda sosyal
mesafeye dikkat edilmeli ve klima santrallerinin periyodik bakımları zamanında
yapılmalı.”
UV-C LAMBALARIN İNFLUENZA
VİRÜSÜNE ETKİSİ KANITLANDI
Arkun Andıç, teknik engellerle taze hava
oranı artırılamayan santrallerin havalandırma sistemlerinde UV-C lamba
kullanımını öneriyor. UV-C lambaların
influenza virüslerine karşı etkinliğinin bilimsel çalışmalarla kanıtlandığını
söyleyen Andıç, bu teknolojinin hava
kanallarında ve klima santrallerinde uzun
süredir uygulandığını açıklayarak şunları
söyledi:
“Koronavirüs sürecinde teknik servislerimiz, UV-C lamba uygulaması özelinde
çok hızlı aksiyon aldı. Son dönemde
gelen talepler ve tavsiyelerimiz doğrultusunda, önceden tamamlanmış birçok
projemiz için de yeniden UV-C lamba
çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu lambala-
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rı, başta klima santrallerinde soğutucu
batarya hücrelerine uygulayarak hem
bataryanın temizlik süresini uzatmış
hem de havadaki mikroorganizmaların
DNA yapılarını bozarak etkisiz hâle
getirmiş oluyoruz. UV-C lambaları klima santrallerinin egzoz kanallarına da
yerleştirerek, ortam havasındaki virüsleri etkisiz hâle getirip havanın dışarıya tahliye edildiği yerden çevreye
yayılmasının önüne geçebiliyoruz.”
ÜRÜNLER GELECEKTE AKILLI
SENSÖRLE DONATILACAK,
PARTİKÜLLERİ ÖLÇECEK
Arkun Andıç, gelecekte ürünlerin
daha akıllı sensörlerle donatılacağını söylüyor. Sadece hava kalitesinin
değil, partikül ve patojen ölçümlerinin
de canlı olarak yapabileceğini belirten
Andıç, ayrıca sistem tasarımlarının ilk
aşamada yüksek taze hava debisine sahip tam havalı sistemlere göre
yapılacağını söylüyor. Resirkülasyon
sistemlerinin zamanla ortadan kalkmasının yüksek bir ihtimal olduğunu
aktaran Andıç, sektörün öneminin
daha fazla artacağına ve büyümesini
sürdüreceğine işaret ediyor: “Sektörün
lider firmalarından biri olarak şu ana
kadar yaptığımız gibi fabrikalar, alışveriş merkezleri, havalimanları, şehir
hastaneleri, endüstriyel tesisler gibi
dev ve kritik projelerin iklimlendirmesini sağlamaya ve temel misyonumuz
ışığında mekânların iç hava kalitesini
artırıp insanlara temiz hava sağlamak
için çalışmaya devam edeceğiz.”
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TAŞTAN
DOĞAN
SANAT
Litografinin tarihsel serüveni, teknik özellikleri
ve taş baskı eserleriyle ön plana çıkan sanatçılara
dair notlar paylaşan Ressam Doç. Erdal Kara,
sanatçıya taş üstüne doğrudan çizim yapma
imkânı veren tekniğin her zaman özgünlüğünü
koruyacağına işaret ediyor.

GÜL DEMİRDAŞ
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Litografi nedir? Bir teknik mi, yoksa sanat mı, anlatır mısınız?
Litografi bir baskı tekniğidir. Düz
yüzey baskısı olarak adlandırdığımız
baskı türlerinin ilk örneği ve atasıdır.
Su ve yağın birbirlerini itmesi prensibine göre işleyen bu teknik, tarihte
sanatsal olarak kullanıldığı gibi
endüstriyel amaçlı da kullanılmıştır.
Günümüzde matbaa alanındaki işlevini off-set teknolojisine bırakmakla
birlikte sanatsal alanda varlığını ve
özgünlüğünü sürdürmektedir.

Edvard Munch, The Sick Child I, 1896

Doç. Erdal Kara

Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Resim Bölümü

Litografinin temel ilkesi, yağlı bir
malzemeyle kalıbın hazırlanıyor olmasıdır. Gözenekli ve dokulu bir taş
yüzeye yine yağ bazlı kalem, mürekkep veya benzeri malzemelerle
yapılan çizim, bazı kimyasal işlemler
sonucunda kalıp hâline dönüşmektedir. Burada taşın gözeneklerinden
yağın bir miktar içeri girmesi kalıbın
oluşumunda önemli bir etkendir.
Daha sonra hazırlanan kalıba el merdanesi vasıtasıyla baskı mürekkebi
verilir ve litografik pres makinesinden geçirilerek baskı yapılır. Burada
önemli bir nokta; baskı kâğıdının
taşın üstüne el ile yerleştirilmesidir.
Off-set tekniğinde ise kâğıt ve kalıp
birbirine temas etmezler. Bu da
önemli bir ayrıntıdır çünkü geleneksel litografi tekniğinde taş üstündeki
kalıp ve kâğıt üstündeki basılı imaj
birbirlerinin ayna görüntüsündeki
tersi gibi ortaya çıkar. Off-set tekniğinde ise kalıp ve kâğıt üzerindeki
imaj birbirinin aynısıdır.
“SÜREÇ MEKANİK İŞLEMEZ”
Litografide kullanılan taş, 5 veya
6 santimetre kalınlığında, yüksek
basınca dayanıklı, ayrıca su ve yağa
karşı hassas, düz yüzeyli, simetrik
oranlarda bir kireç taşı bloğudur.
Çalışma esnasında daima kirden ve
yağdan uzak tutulması, çıplak elle
temas edilmemesi gerekir. Çalışma
başlamadan önce taşa, yapılacak
desenin özelliklerine su ve kum ile
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doku kazandırılır ve temizlenir. Bu
işlem hem taş yüzeyinin temizlenmesi hem de yeni yapılacak çalışmaya hazır hâle getirilmesi içindir. Bir
taş ile defalarca çalışma yapabilmek
mümkündür ve her seferinde taşın
yeniden temizlenmesi gerekir.
Dezavantaj olarak görülecek bir
şey varsa o da tekniğin çok hassas
bir çalışmayı gerekli kılması ve
zaman içinde tecrübeyle gelişmesi
ve iyi sonuç vermesidir. Süreç asla
mekanik bir şekilde işlemez. Hem
kalıp oluşum aşaması hem de baskı
aşaması taşın gösterdiği tepkilere
uyum sağlamayı gerektirir. Bunun
yanı sıra çalışma malzemelerinin
tamamını iyi tanıyor olmak da çok
önemlidir.
TAŞLA DOĞRUDAN TEMAS
Litografide taşla direkt temas
hâli var. Sanırım onu diğer baskı
tekniklerinden ayıran en önemli
özellik de bu, öyle değil mi?
Litografi, blok kireç taşının üstüne çizim yapılan bir tekniktir. Taş
doğrudan çizim esnasında reaksiyon
gösteren bir malzemedir. Taş ile
direkt temasta bulunan sanatçının
anlık duyguları ve kararları çizime
yansır. Bu yüzden çalışma süreci
mekanik bir süreç değildir. Taş,
sanatçının sadece zihinsel kararlarını
değil aynı zamanda duygularını da
yansıtmasına imkân verir. Dolayısıyla litografinin en önemli özelliği
özgün baskı olmasıdır diyebiliriz.
Bir baskının özgün baskı olarak
kabul edilebilmesi için gerekli olan
bir diğer unsur ise basılmış her bir
edisyonun sanatçı tarafından el ile
numaralandırılması veya niteliğini
belirtecek şekilde işaretlenmesi ve
imzalanmasıdır. İmza sanatçı tarafından kurşun kalem ile kâğıda atılmalıdır. Bu imza baskının özgünlüğünü
gösterir.
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Erdal Kara, Kırmızı Boğa, 2010

Eugène Delacroix, Cheval Sauvage, 1828

Taş baskı eserleriyle öne çıkan ünlü
sanatçılara ve çalışmalarına, ayrıca
sizin yaptığınız litografik baskı çalışmalarına da kısaca değinir misiniz?
19. yüzyılda Francisco Goya, Theodore
Gericault, Eugene Delacroix, sanatsal
alanda litografiyi öne çıkarmışlar ve
akabinde Toulouse-Lautrec, Pierre Auguste Renoir, Edward Munch,
Henri Matisse, Pablo Picasso, George
Braque, Salvador Dali ve Joan Miro
yoğun bir şekilde litografik baskı çalışmışlardır. Günümüz sanatında hâlâ popülerliğini koruyan bu teknikte Georg
Bazelitz, David Hockney, Neo Rauch,
Matthias Weischer gibi farklı nesillere
ait sanatçılar çalışmalar yapmaktadır.
Kişisel litografi çalışmalarım, resim
çalışmalarımla eş güdümlü bir şekilde
yürüyor. Bazen doğrudan doğaçlama
bir biçimde taşın üstüne başlanan bir
iş kendiliğinden ortaya çıkarken, bazen
de resimlerimi baz alarak litografik
baskılar yapıyorum. Litografi olarak
düşünülüp basılmış bir çalışma, bir
yerde ön çalışma görevi görmekte,
biçimlerin farklılaşıp tuvale o hâliyle
yansımasına zemin hazırlamaktadır.
Aslında bu tür çalışmalar sanatçılar
tarafından genellikle kullanılan yöntemlerdir. Çalışmaların kendileri mut-
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Edvard Munch, The Scream, 1895

laka pentüre dönüşmezler fakat ortaya
çıkışları esnasında açtıkları yol, pentür
çalışmalarına farklı biçimde yansıyabilmektedir. Kişisel çalışmalarımda
renk katmalarının üst üste gelmeleriyle
oluşan yeni renk ve tonların ortaya
çıkması benim için önemli bir noktadır.
Bir yağlıboya çalışmamdan yola çıkarak oluşturduğum boğa başı baskılarım
renkli kalıp etkisinin tipik bir örneği
sayılabilir. 2010 yılında Almanya’da
Kloster Bentlage Müzesi baskı sergisi
kapsamında sergilenen bu çalışmalarım siyah beyaz desenin renklerle
birlikte nasıl bir etki kazandığını göstermektedir. Baskı resmin en ilgi çekici
yönlerinden biri de bu varyasyonları
görebilmemizi sağlaması ve aynı temel
üzerinde farklı etkiler oluşturabilmesidir. Tek kalıp hâlinde sadece biçimsel ifadeye sahip olan boğa renklerle
birlikte katmanlı bir yapı kazanmakta,
biçim içerik olarak desteklenmektedir. Burada litografi mürekkeplerinin
saydam bir yapıda olması da önemli
bir yardımcı etkendir; çünkü saydam
renkler üst üste geldiklerinde ton ve
renk çeşitliliği oluşturur.
Hoca Ali Rıza’nın litografilerinin kaynağı olan desenlerin özelliklerine de
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Georges Braque, L’Echo (The Echo), 1960

Paul Signac, Les Bateaux à Flessingue, 1897-98

kısaca değinir misiniz?
Hoca Ali Rıza, bizim sanat tarihimizde litografik baskının ilk örneklerini
veren kişidir. Öğrencileriyle yaptığı çalışmalarda desene çok önem
veren bir kişi olarak bilinen Hoca Ali
Rıza’nın, desenlerinin eğitim amaçlı yaygınlaşmasını istediği ve bu
nedenle litografi çalışmaları yaptığı
bilinmektedir. Natürmort ve peyzaj
konularının yanı sıra çiçek ve hayvan
figürlerinin etüt edildiği bu desenlerin
dokuz ayrı albüm şeklinde basıldığı
kaydedilmiştir. Desen eğitimi için
rehber oluşturma amacıyla yapılmalarından dolayı bu çalışmalar
tek kalıplık ve siyah-beyaz olarak
basılmıştır.
Litografinin tarihsel serüveninden
de kısaca söz eder misiniz?
Litografi 18. yüzyıl sonunda Bohemyalı bir Alman müzisyen ve besteci
olan Alois Senefelder tarafından
bulunmuş bir tekniktir. Senefelder,
notalarını basmak ve bestelerini
satmak için bu tekniği icat etmiştir.
Aslen matbaa amacıyla kullanılan
bir tekniktir. Senefelder’in yazdığı
litografi tekniğini açıklayan kitap, bu
baskı türünün yaygınlaşmasını sağlar.
O dönemin diğer baskı teknikleri-
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Paul Signac, Saint Tropez Le Port

ne göre hem kalıbın çok daha kolay
hazırlanıyor olması hem de basım
işleminin hızlı çoğaltmaya imkân
vermesi, litografinin yaygınlaşmasında önemli olmuştur. Fakat bunların
yanı sıra düz ve geniş bir yüzeye
mürekkep, kalem veya füzen gibi
malzemelerle doğrudan elle çalışılıyor olması da tekniği hem sanatçılar
hem de matbaacılar için elverişli hâle
getirmiştir. İlk olarak tek kalıp hâlinde, siyah beyaz çalışmalar ortaya çıkmış akabinde kalıp sayısının artması
ve renkli mürekkeplerin kullanımıyla
renkli litografi gündeme gelmiştir.
“BORDOEUX’UN BOĞALARI”
İLK SANATSAL ÇALIŞMA
19. yüzyılın başlarında bu teknik hem
Avrupa’da hem de Amerika’da yaygınlaşmış ama özgün sanatsal ürünler Fransa’da ortaya çıkmıştır. İspanyol ressam
Francisco Goya’nın Fransa’da çalıştığı
boğa güreşi temalı “Bordoeux’un Boğaları” serisi bu alanda yapılmış ilk sanatsal
örnekler olarak gösterilmektedir.
Goya’dan sonra Theodore Gericault,
Eugene Delacroix gibi ressamlar öne
çıkmaktadır. Tekniğin popülerliğin
artması ise 19. yüzyılın ikinci yarısını
bulmaktadır. Bu dönem kitap, harita,
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Henri de Toulouse Lautrec
Ambassadeurs 1892

Pablo Picasso, The Dove, 1949, Ontario Sanat Galerisi

dergi, poster, sertifika, diploma türü
matbu kâğıtlar renkli baskı özelliği
sayesinde litografi tekniğiyle basılmışlardır. Toulouse Lautrec, çizmiş
olduğu posterlerle bu dönemin önde
gelen sanatçısı olarak gözükmektedir.
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın ilk
yarısında sanatçıların çoğu litografiyle ürünler vermiş, hemen her ülkede
farklı atölyeler kurulmuş ve baskılar
yapılmıştır. Fakat gelişen teknolojiyle
ilk önce off-set litografinin ortaya
çıkışı ve ardından off-set tekniğinin
yaygınlaşması, litografiyi endüstriyel
alanda işlevsizleştirmiştir. Bununla
birlikte litografinin sanat alanındaki
kullanımı sürekli devam etmiştir.
ÖZGÜN BASKININ TEMELİ
AHŞAP BASKILAR
Baskı tekniklerinin kökenini antik
çağlarda kullanılan pişmiş toprak
kalıplara dayandırabiliriz; bu tür kalıplar bir tür damga görevi görmekteydiler. Günümüzdeki özgün baskı
resimlerin temeli ise ahşap baskılara
dayanmaktadır. Özellikle Asya’da
yaygın olan ahşap baskılar Avrupa’da
da kitap ve resimleme basımında
kullanılmıştır.
Litografi tekniğinin Anadolu’ya
yayılması nasıl oldu peki?
Osmanlı İmparatorluğu’nda litogra-
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fi tekniğinin ilk kullanımı 1831 yılına
dayanmaktadır. İstanbul’da Harbiye
Nezareti’nde Serasker Hüsrev Paşa’nın
himayesinde Fransa’dan gelen Jacques
ve Henri Cayol kardeşler tarafından
kurulan atölye, başta harita basımı
olmak üzere nezaretin ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik bir çalışma içinde
olmuştur. Cayol kardeşler bu atölyede
pek çok litografi ustası yetiştirmişler
ve yetişen bu ustalar İstanbul’daki
diğer okul ve kurumların litografi atölyelerinin kurulmasına öncülük etmiştir.
Matbaa amaçlı olan bu çalışmalar
kısa zamanda Anadolu’ya da yayılmış
ve bugünün off-set basım tekniğine
denk gelecek şekilde yaygınlaşmıştır.
Zamanla taş baskının yanı sıra çinko
plakalarla litografi basımı da ortaya
çıkmış ve hatta doku kazandırılmış
teneke levhalar bile kalıp oluşturmak
için kullanılır hâle gelmiştir. Litografi
zaman içinde yerini tamamen off-set
basım tekniğine bırakmıştır.
Taş baskının eğitim alanında kendine
yer bulması ve sanatsal anlamda öne
çıkmasıyla ilgili neler söylersiniz?
Litografi eğitimi dünyada prestijli
güzel sanatlar akademilerinde 20.
yüzyılın başından beri verilmektedir.
Günümüzde hem Avrupa’da hem de
Amerika’da değerli üniversite, akademi ve sanat kurumlarında litografi
eğitimi önemli bir yer tutmaktadır.

Moosburg haritası ile
litografi baskı

Bunun dışında litografi ustalarının
yönettiği özel atölyeler sanatçılara
kapılarını açarak onlara bu teknikle çalışma imkânı sağlamaktadır.
Öğrenciler bu tekniği tanıma ve
uygulama şansına bu tam donanımlı atölyelerde sahip olurken kendi
sanatsal formasyonlarını destekleyici
bir eğitimden de geçmektedir. Bunun
yanı sıra grafik sanatlar veya özgün
baskı resim eğitimi veren bölümler
veya doğrudan litografi ustası yetiştirmeye yönelik programlar da sıklıkla karşımıza çıkmakta; bu çeşitlilik,
eğitime derinlik katmaktadır.
Türkiye’deki üniversitelerde de
litografi eğitimini iyi derecede veren
atölyeler bulunmaktadır. Öğrenciler
bu atölyelerde kendi sanatlarını geliştirmekte, ayrıca farklı bir sanatsal
üretim biçimini hayatlarına dahil
etmektedir. Bu tekniğin eğitiminin
yaygınlaşması sanat öğrencilerine
yeni olanaklar sunacaktır.
Sanatçılar el ile resim yapmaya
ve desen çizmeye devam ettikleri
sürece litografi basmaya da devam
edecekler. Litografi sanatçının duygularını doğrudan yansıtabilme özelliğine sahip, romantik bir tekniktir.
Bu açından her dönem sanatçılar için
ilgi çekici olmaya devam etmiş ve
bundan sonra da devam edecektir.
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PANDEMİDE
GÜVENLİK AĞI
TALEBİ ARTTI
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FARKLI MEKÂNLAR İÇİN FİLE
UYGULAMALARI
Balkon koruma filesi, özellikle yüksek
katlı binalarda yaşayan kişilerin aşağı
sarkma ve düşme riskini engellemeyi
amaçlıyor. Evcil hayvanla yaşayanların ve çocuklu ailelerin talep ettiği
balkon koruma filesiyle balkonu boydan boya ya da belli kısmını kaplamak
mümkün.

İlk kullanımı balık
avcılığına dayanan
güvenlik ağları, inşaat,
okul, hastane, fabrika,
spor sahası, sera,
konut gibi yaşam
alanlarına girerek
büyüyen bir sektöre
dönüştü. Pandemi
sürecinde evde geçen
zamanın artmasıyla
özellikle çocukları
ve evcil hayvanları
korumak amacıyla
evlere uygulanan ağlar,
sektörde talep
ve üretimi artırdı.

Koruma filesi, güvenlik ağı, güvenlik
filesi gibi isimlerle anılan ağların kökeni balıkçılığa dayanıyor. Balık avcılığı
ihtiyacına cevap vermek amacıyla
üretilen ağlar, 1990 ve 2000’li yıllarda
inşaat sektörünün atağa geçmesiyle
inşaat iskelelerine, ardından spor alanları vb. yaşam noktalarına uygulanmaya başlandı. Güvenlik ağının inşaat
sektöründeki kullanımı 2012 yılında
çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği
Yasası ile hızla arttı. Yasa, işverende
olduğu kadar çalışan kesimde de iş
sağlığı ve güvenliği duyarlılığının artmasını sağladı. İnşaatın yanı sıra okul,
hastane, fabrika, spor sahası gibi pek
çok alana giren ağlar, başlı başına bir
sektöre dönüştü.
Çeşitlenen ağ grubu içinde kullanım
oranı olarak balık ağı birinci sırada
yer alıyor. Ardından gelen oyun grubu
ağı, inşaat ağı, hayvan ağı, spor ağı ve
konut-dekorasyon-perakende ağı sıralaması, sezona ve ülkenin ekonomik
koşullarına göre farklılık gösteriyor.
Örneğin pandemi döneminde inşaat ve
diğer ağlar gerilerken, konutta kullanılan perakende ağlarında artış yaşandı.
Konut kredisi faizlerinin 0,64’e kadar
inmesiyle inşaat ve beraberinde iskele
filesi talepleri de artmaya başladı.
İskele koruma filesi, inşaatların mantolama gibi işlemlerinde, çalışan işçileri ve
çevredeki insanları korumak amacıyla
kullanılıyor. Ürün, iskele çevresine
giydirilerek tüm inşaat iskelesi sahasının güvenliğe alınması sağlanıyor.
Fileler rüzgârın zararlı etkisini azaltırken
görüntü kirliliğini de engelliyor.

Havuz koruma filesi, havuzun üstünü
file ile kaplayarak herhangi bir kazayı
önlemeyi amaçlıyor. Böylece insan
veya hayvanların düşmesi engellenirken havuzun daha temiz kalması
sağlanıyor.
Merdiven boşluğu fileleri ev, okul,
kreş gibi mekânlarda çocukları korurken aynı zamanda hasta veya yaşlı
insanları da emniyete alıyor.
Çok talep edilen ağlardan biri olan
kuşkonmaz filesi, kuşların girişini
önlemek amacıyla depo, sera, fabrika,
hayvan barınakları, tavuk kümesleri
gibi farklı alanlarda tercih ediliyor.
GÜVENLİK İÇİN
ÜRÜN KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ
File kullanılacak alanların güvenli olması için kaliteli ürün kullanımı
büyük önem taşıyor. Ülkemizde en
çok iş kazasının yaşandığı alanlardan
inşaatlarda güvenliği artırmak için
ağların TSEN 1263-1 standardında
üretilmesi gerekiyor. Ancak ev tipi
ağlarda herhangi bir standart bulunmuyor. Bu ürünler müşteri talebine ve
kullanıma göre şekilleniyor. Örneğin
balkonlarda küçük kuşların girmesini
önlemek için 2 santimetre göz açıklığında ince bir ağ kullanılırken aynı
balkonda çocukların güvenliğini sağlamak için daha kalın ağ ve 5 santimetre
göz açıklığında bir ağ sistemi kullanılıyor. Bu ağların 200-250 kilograma
kadar düşen malzemeyi rahatlıkla taşıyabilecek sağlamlıkta olması gerekiyor. Bunun için de malzeme ve işçilik
kalitesine dikkat edilmesi gerekiyor.
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YUNUSLAR SU ÜRÜNLERİ VE AĞ SANAYİ GENEL MÜDÜRÜ NECATİ GENÇ:

AĞ PAZARI 4 MİLYON METREKARE
POTANSİYEL İKİ KATI

Ülkemizde güvenlik
amaçlı 2 milyonu
inşaatlarda olmak üzere
4 milyon metrekarenin
üzerinde ağ kullanıldığını
söyleyen Necati Genç,
mevcut inşaatların
neredeyse yarısında
güvenlik ağı olmadığı
için pazarın potansiyel
büyüklüğünün iki katı
olduğunu söyledi.

74

Türkiye’nin önde gelen güvenlik ağı üreticilerinden Yunuslar Su Ürünleri ve Ağ Sanayi
Genel Müdürü Necati Genç, inşaat sektöründeki hızla büyümenin güvenlik ağı kullanımını artırdığını; ancak bu artışla birlikte sektöre
birçok merdiven altı üretim yapan firmanın
ve montaj ekibinin girdiğini vurguladı. Genç,
standart dışı güvenlik ağı, konstrüksiyon ve
ankraj malzemelerine dikkat çekerek, inşaatlarda kullanılan güvenlik ağları için geçerli
olan standartlara işaret etti. Avrupa standardı
EN 1263-1’in Türkiye’de TSE tarafından verildiğini aktaran Genç, başta inşaat firmaları
olmak üzere ağ talep edenlerin, ürünlerde TS
EN 1263-1 sertifikasını sorgulaması gerektiğini önemle vurgulayarak şunları söyledi:
“Bizim de sahip olduğumuz bu sertifikaya
göre esnek malzemelerden belli standartlarda, kullanım amacına uygun ağların
üretilmesi gerekiyor. Güvenlik ağlarında
standarda uygun esnek malzemeler, polyamid
(naylon) ve polipropilendir. Fakat şu an kullanılan güvenlik ağlarının yaklaşık yüzde 50’si
polyester malzemeden, merdiven altı üretilen
ağlardır. Polyamid ve polyesterin ayrımı ne
yazık ki kolay değildir. Uzmanlık gerektirir.
İnşaat firmaları, kullanacakları ağlarda öncelikle TS EN 1263-1 sertifikasını sorgulamalıdır.
Ağların üreticisiyle görüşüp ürünlerin bu sertifikayla üretilip üretilmediği teyit edilmelidir.
Sertifikamızı farklı yollarla ele geçiren bazı
firmaların polyester ağları bizim sertifikamızla pazarladığını duyduk. Tespit ettiğimiz bu
yöndeki bir usulsüzlüğü Bakanlığa bildirdik,
gerekli yasal işlemler başlatıldı.”

mum 25 TL/metrekare) olduğunu belirtti. Bu
fiyatın altındaki ürünlerin mutlaka polyester
olup olmadığının sorgulanması gerektiğini
vurguladı. Bu fiyatların inşaatlarda kullanılan,
işçi düştüğünde onu tutabilen güvenlik ağı
fiyatı olduğuna dikkat çeken Necati Genç,
evlerde, balkonlarda vb. alanlarda kullanılan
ağların genelde konstrüksiyon gerektirmediği için fiyatının daha ucuz olduğunu belirtti.
Genç, evlerde kullanılan ağların TS EN 1263-1
standardı kapsamında olmadığını da söyledi.
Necati Genç, mevcut inşaatların neredeyse
yarısında güvenlik ağı olmayışının, sektörün
büyüklüğünü de etkilediğine dikkat çekti.
Türkiye’de 2 milyon metrekaresi inşaatlarda
olmak üzere 4 milyon metrekarenin üzerinde
güvenlik amaçlı ağ kullanıldığını belirten
Genç, “Dolayısıyla pazarın potansiyel büyüklüğünün, mevcut üretimin iki katı olduğunu
düşünmek hiç de yanlış değildir” dedi.

BİRÇOK İNŞATTA
GÜVENLİK AĞI KULLANILMIYOR
Necati Genç, standarda uygun olmayan
güvenlik ağı kullanımına dikkat çekerken
hiç ağ kullanmayan inşaatların varlığına da
işaret etti. “Ülkemizde güvenlik ağları mutlak
bir gider olarak şartnamelere konulmasına
rağmen hâlen birçok inşaatta güvenlik ağları
kullanılmıyor veya sadece denetimlerden
kaçmak amaçlı, herhangi bir koruma sağlamayan ağlar kullanılıyor” diyen Genç, inşaatlarda en yaygın kullanılan B2 sınıfı polyamid
ağların metrekare fiyatının minimum 12 TL
(konstrüksiyon ve montaj eklendiğinde mini-

Türkiye’deki 2 milyon metrekare olan
inşaat güvenlik ağ pazarının yüzde 25’inin
kendileri tarafından üretildiğine işaret eden
Genç, “2000’lerde sadece balık ağı üretimi
yaparken şimdi güvenlik ağı denen koca bir
sektörün olması, aynı zamanda bir iş güvenliği uzmanı olarak beni çok mutlu ediyor.
Yunuslar olarak TSE belgeli ürünlerle sektöre öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Bu konuda
inşaat firmalarının da kalitesiz, merdiven altı
veya belgesiz ürünleri özellikle polyester
ağları kullanmayarak bize destek olmalarını,
insan hayatını riske atmamalarını bekliyoruz”
diye konuştu.

“İNŞAAT AĞININ DÖRTTE BİRİNİ
BİZ ÜRETİYORUZ”
Yunuslar Su Ürünleri ve Ağ Sanayi’nin üç
kuşaktır balıkçılık ve denizcilik sektöründe
faaliyet gösterdiğini, 1996’da Bilecik’te balık
ağı fabrikası ile ağ imalatına başladığını aktaran Genç, inşaat ağlarıyla genişleyen üretim
ağı içinde sektöre ağırlıklı TS EN 1263-1 T
tipi ağları sunduklarını aktardı. Genç, ayrıca
toprak kaymasını önleyen ağlar, asansör
boşluklarında ve inşaat açıklıklarında kullanılan S tipi ağlar, dikey V tipi ağlar, köprü ve
otoyollarda kullanılan U tipi ağlar gibi birçok
güvenlik ağı ürettiklerini de belirtti.
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ÇEŞİT MENSUCAT AŞ GENEL MÜDÜRÜ NURİYE FATOŞ KAPUSIZ:

SERTİFİKALI ÜRÜN EN ÖNEMLİ
TERCİH SEBEBİ OLMALIDIR
Shieldnets markasıyla üretim yapan Çeşit
Mensucat Genel Müdürü Nuriye Fatoş
Kapusız, koruma filesi ve güvenlik ağı üreten
irili ufaklı yaklaşık 10-12 firma bulunduğunu
belirterek, bu firmaların iç pazar talebinin
yüzde 100’ünü karşılayabildiğini aktardı.
Koruma filesi üretiminin ardından özel
ölçüye göre işçilik ihtiyacının ithalatı değil
yerli üretimi cazip kıldığını ifaden Kapusız,
talebin bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara
göre şekillendiğini, fiyatlandırmanın ise ham
madde, ürün niteliği ile montaj tercihine göre
farklılık gösterdiğini söyledi.

Koruma filelerinin
öncelikle güvenlik
standartlarını sağlaması
gerektiğinin altını çizen
Nuriye Kapusız, TSEN
1263-1 sertifikasının yanı
sıra Alev Almazlık ve
Ekoteks sertifikalarının
önemine dikkat çekti.

“Güvenliğin söz konusu olduğu balkon,
pencere, havuz gibi alanlara yapılan filelerde
müşterilerimizin tercihini, üretici ve uygulama yapan bir fabrika olduğumuz için bizler
şekillendiriyoruz” diyen Kapusız, koruma
filelerinde güvenlik standartlarını sağlamanın
öncelikli şart olduğunun altını çizerek şu
bilgileri verdi:
“Güvenlik ağlarında aranan en önemli standart
TSEN 1263-1 sertifikasıdır. Koruma filesinin
uygulandığı alanlarda sertifikalı ürün kullanımı tüketiciler için en önemli tercih sebebi
olmalıdır. Güvenlik ağının iç veya dış mekân
uygulamaları fark etmeksizin tüm ürünlerimizin “Alev Almazlık” sertifikası mevcuttur.
Koruma filelerinde ürünün ısı ile temasında bu
özellik tercih sebebi olmalıdır.

başında yüksekten düşmenin ilk sırada
olduğunu hatırlatan Nuriye Fatoş Kapusız,
bu nedenle inşaat sektöründe talep artışı
yaşandığına dikkat çekerek inşaatta kullanılan ürünlerinin her geçen gün artmakta
olduğunu dile getirdi. Bu gelişmede, inşaat
sektörüne devlet tarafından getirilen standartlar, zorunluluk ve denetimlerin etkili
olduğunu düşünen Kapusız, İş Sağlığı ve
Güvenliği bilincinin artmasının da sektörün
gelişiminde etkili olduğunu kaydetti.
58 YILDIR AĞ SEKTÖRÜNDE
1962 senesinde Türkiye’nin ilk naylon ağ
imalatçısı olarak kurulan bir firma olduklarını
söyleyen Kapusız, üç dokuma makinesiyle
başlayan üretime bugün 31 makineyle devam
ettiklerini belirtti. Düğümlü ve düğümsüz
olarak iki tip ağ imalatı bulunan firma, üretiminin yüzde 70’ini açık deniz balıkçılığına
dönük yaparken, inşaat, ziraat, spor ve çocuk
oyun gruplarına yönelik ağ imalatını, Shieldnets markasıyla devam ettiriyor.

Ayrıca tüm uygulamalarda estetik kaygısı
hem müşterilerimiz hem de uygulama yapan
bizler için çok önemli olduğundan renkli
fileler tercih edilebiliyor. Renklendirmek için
boyadığımız tüm filelerimiz insan sağlığına
zararlı toksik madde içermeyen özel boyalardır. Tüm renkli ürünlerimiz uluslararası
“Ekoteks” sertifikasıyla belgelendirilmiştir.
Shield Safety Nets markamız ile güvenlik
ağları, spor ağları, kuş koruma filesi, oyun
grubu ağları gibi birçok alanda hem imalatçı
hem uygulamacı olarak çok geniş bir ürün
yelpazesine sahibiz.”
İNŞAAT GÜVENLİK AĞI
UYGULAMALARI ARTIYOR
İnşaat sahalarında gerçekleşen kazaların
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AĞIR AĞIR
ÇIKACAKSIN
BU MERDİVENLERDEN…
PELİN SÜRMELİ, YÜKSEK MİMAR

Çatalhöyük’teki tahta
merdivenlerden Selimiye’nin
sarmal merdivenlerine, Babil’in
Asma Bahçeleri’nden ilahi olana
ulaşmak için yapılan yüksek tapınak
merdivenlerine… Kimi zaman azametli
kimi zaman son derece basit ve işlevsel olan merdiven, 7. sanatta kavramsal boyutuyla karşımıza çıkıyor; zafer,
savaş, yenilgi, paradoks…
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak…

Böyle başlıyor Ahmet Haşim yaşamdaki yolculuğu anlattığı meşhur
Merdiven şiirine. Aslında mimari
bir eleman olarak merdiven, yaşam
yolculuğumuzda çok farklı kimliklerle
ve ifadelerle karşımıza çıkıyor. Kimi
zaman ihtiyaç kimi zaman bir plastik
öge; kimimiz için engel kimimiz için
kolaylık; bazen başarıya giden yol
bazen de Ahmet Haşim’in şiirinde
olduğu gibi kavramsal bir metafordur…
Sözlük anlamıyla, “bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan
basamaklar dizisi” olan merdiven,
büyük bir dikey mesafeyi insan adımına uygun daha küçük mesafelere
bölerek tasarlanmış bir yapıdır.
76

Doğan
Hasol ise
Mimarlık Sözlüğü’nde merdiveni, “yukarıya,
yükseğe çıkmak için yapılan
basamaklı yol” olarak tanımlamıştır.
İLAHİ OLANA ULAŞMAK
Yükseğe, daha yükseğe, en yüksektekine, yüce ve ilahi olana ulaşmak için
inşa edilmiş olan tapınakların olmazsa
olmazlarındandır merdivenler. Bir
tepe üzerinde konumlandırılan Atina
Akropolü’ne ulaşmak için tepeye
tırmanmanız yeterli olmaz; Partenon
Tapınağı’na girmek için bina enince
uzanan merdivenlerden de çıkmanız
gerekir. Yüksektekini daha da yükseğe taşıyan, ziyaretçisine yüce bir
makama girdiğini bir kez daha hatırlatan bu merdivenler, aynı zamanda bir
heykelin kaidesi gibidir.
Mısır'ın Luksor kentinde Nil Nehri'nin
batı kıyısında yer alan Hatşepsut
Tapınağı, firavunun gücünün görkemli

bir tezahürü
olarak kendi döneminde piramit geleneğini yıkarken, kendinden
çok sonraları bile birçok yapıya
esin kaynağı oluyor. Mısır’ın ilk ve
en güçlü kadın firavunu olan Hatşepsut’un tapınağı, aynı zamanda mezar
tapınaklarının da en eskisi. Mimarı
Senmut olan tapınak, kademeli bir
taraça sistemiyle üç katlı olarak inşa
ediliyor. Bu katlardaki büyük teraslar
birbirlerine merdiven ve rampalarla
bağlanıyor. Tapınağa ulaşmak için
tabii onlarca basamağı tırmanmak
gerekiyor.
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Hatşepsut Tapınağı
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İSKENDERİYE FENERİ’NDEN
ÇİN SEDDİ’NE
Dünyanın dört bir yanındaki yapıların
ortak noktası, erişmek için tırmanmanız
gereken onlarca, bazen de yüzlerce
basamak… Babil’in Asma Bahçeleri’nden Aztek tapınaklarına, İskenderiye
Feneri’nden Çin Seddi’ne yüzlerce
basamak… Bir Yunan ya da Roma amfi
tiyatrosunun seyirci tribünlerini oluşturan bu basamaklar kimi zaman M.C.
Escher’in elinden çıkmış gibi görünen
Hindistan’daki bir su kuyusunda karşımıza çıkabiliyor. Milattan sonra 9.yy’da
inşa edilen Chand Baori, 33 metre
derinliğe sahip ve kuyunun çevresinde
tam 3.500 basamak yer alıyor. Peru’daki Machu Pichu antik kenti, birbirine
iki yüzden fazla merdiven sistemi ve
yaklaşık üç bin basamakla bağlanmış
olan kâgir yapılardan oluşuyor.
Aslında merdivenler sonuç itibarıyla temel bir ihtiyacı karşılamak için
tasarlanmış mimari elemanlardır. Kimi
zaman son derece azametli ve çarpıcı örnekleri karşımıza çıkarken kimi
zaman da son derece basit ve sadece
işlevsel olduklarını görüyoruz. Hititlilerin Çatalhöyük’teki evlerine tavanda
açılan delikten girmek için kullandıkları tahta merdivenler gibi… Bazen de
mütevazı fakat bir o kadar muhteşemlerine de tanık oluyoruz. Mimar
Sinan’ın dâhiyane tasarımıyla biçimlendirdiği Selimiye Camisi’nin zarif
ve narin minarelerine çıkan sarmal
merdivenleri gibi…
KAMONDO MERDİVENLERİ
Bazı merdivenler ise simgeleşiyor
ve yaşadıkları kentin sessiz tanıkları
olarak yerlerini alıyor. Bugün İstanbul’un kentsel simgelerinden birisi olan
Kamondo Merdivenleri, Banker Sokağı
ile Bankalar Caddesi’ni birbirine bağlıyor. Merdivenin adı, dönemin en önemli banker ailelerinden ve 19.yüzyılda
Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik
ve sosyal yaşamında önemli ve etkili
bir yere sahip olan Kamondo Ailesinden geliyor. Bugünkü Banker Soka-
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ğı’nın o zamanki adı da Rue Camondo…
Bir rivayete göre Abraham Salomon
Kamondo, Avusturya Lisesinde okuyan
torunlarının yokuşu rahat çıkmaları
için bu merdivenleri yaptırıyor. Diğer
taraftan merdivenler, o dönemde yaşayan Levantenler tarafından Galata’daki
iş yerlerinden Pera’daki evlerine gidiş
gelişlerinde de sıklıkla kullanılıyor. Art
Nouveau üslubuyla yapılan bu merdivenler, bir yokuşun zarif ve estetik
şekilde nasıl çıkabileceğinin en güzel
örneklerinden... Tekdüze ve son derece
yorucu olabilecek bir merdiven yolcu-
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bütün kapılara karşı ilk zaferini, şehre
karşı yumruklarını havaya kaldırarak
bu merdivenlerin tepesinde ilan ediyor.
Filmin yönetmeni Avildsen, başarıya
giden yolda çekilen çileyi, inancı, azmi
ve başarının çalışmayla geleceğini
üç dakikalık bu merdiven sahnesiyle
anlatıyor.
Merdiven, Sunset Bulvarı’nda, gözden düşmüş bir sessiz film yıldızının
paparazileri selamlamak için bu sefer
basamaklardan aşağı indiği sahneyle
statüsündeki düşüşü sembolize ediyor.
Potemkin Zırhlısı’nda ise baskıcı hükümet ile proleterya arasındaki savaşı
temsil ediyor. Christopher Nolan,
yönetmenliğini yaptığı Başlangıç’ta,
filmin karakterlerinden Arthur’un
rüyaların mantığını anlattığı sahnedeki
paradoksal merdiven ile M.C.Escher’in
litografisine atıfta bulunuyor.

luğu, Kamondo Merdivenleri ile görsel
bir şölene ve keyifli bir serüvene
dönüşüyor.
7. SANATTA MERDİVEN METAFORU
Merdiven ve merdiven kavramı mimari
dışında birçok sanat dalında, özellikle kavramsal boyutuyla yer alıyor. 7.
sanat (sinema), merdivenleri en etkili
şekilde kullanıyor. Örneğin Rocky’de,
zorlukların ardından tüm engelleri
aşarak Philadelphia Sanat Müzesinin
yetmiş iki basamağını hızlıca tırmanan
Sylvester Stallone, yüzüne kapatılan

GÜLÜN ADI’NDA MERDİVENLER
GİRDABA DÖNÜŞÜR
Umberto Eco’nun Gülün Adı adlı romanından uyarlanan filmdeki en etkileyici
sahnelerden birisi labirent kütüphane
sahnesidir. Filmin ana karakterleri,
açılan kapılardan sonra inilen ya da
çıkılan çeşitli merdivenlerle aynı yere
geri döner. Paradokstan çıkış gibi
görünen merdivenler aslında girdaba
dönüştür. İktidar ve itaat ilişkisinin
bağlantısını kuran da merdivenlerdir.
Yine romanda, merdivenler geçici
bilişsel bir araç görevi görmektedir.
Baskerville’li William şöyle der: “Çok
güzel bir şey söyledin Adso, teşekkür ederim. Zihnimizin tasarladığı
düzen tıpkı bir ağ ya da bir merdiven
gibidir; bir şeyi elde etmek için yapılır.
Ama sonra merdiveni bir yana atmak
gerekir, çünkü onun yararlı olsa bile
anlamsız olduğunu anlarsın.”
Tüm bunlar olurken Ahmet Haşim ise
şöyle bitirir dizelerini;
Bu bir lisân-ı hafîdir ki ruha dolmakta,
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...
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İZMİR TİRE TOPLU
KONUTLARINDA

SAKİN BİR
YAŞAM
İzmir’in Tire ilçesindeki TOKİ
Mahallesi’nde 46 bin 462 metrekare
alana kurulan yerleşim, şehrin
hareketliliğinden uzakta, yeşil
doğasıyla konut sakinlerine
huzurlu bir yaşam
imkânı sağlıyor.
RÖPORTAJ-FOTO: ZÜBEYİR TABAK
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İzmir Tire’de 2019 yılında yaşamın
başladığı TOKİ konutlarında, dar
ve orta gelirli aileler uygun ödeme
koşuluyla ev sahibi olmanın sevincini
yaşıyor. Konut sakinleri, yeni yaşam
alanlarının temiz ve bakımlı olmasından, konutların konforundan ve
site yönetiminin ilgisinden memnun
olduklarını dile getiriyor. 529 konuttan oluşan yerleşimde parklar, çocuk
oyun alanları, açık spor alanları gibi
bölge sakinlerinin sosyalleşebileceği
donatı alanları da yer alıyor.
TRAFİKTEN VE ŞEHRİN
GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAKTA
Tire’deki TOKİ konutlarına Aralık
2019’da taşınan Erzurumlu emekli öğretmen Ali Demir, beş kişilik
ailesiyle yaşadıkları yeni evlerinde

mutlu olduklarını söylüyor. “Buraya
gelmeden önce Tire’ye komşu ilçe
Bayındır’da yaşıyorduk ama misafirimiz geldiğinde hep Tire’ye gelirdik.
Sosyal alanlar yoktur Bayındır’da.
Ben Tire’de de görev yaptım. Canım
sıkıldığında hep buraya gelirdim”
diyen Demir, Tire’de uygun ödeme
koşullarıyla ev sahibi olabileceklerini öğrenince hiç tereddütsüz TOKİ
konutlarına başvurduklarını söylüyor.
Konut sakinlerinin bir araya gelebildiği ortak yeşil alanların, kamelyalar ve
çocuk oyun parklarının iyi planlandığını belirten Demir, site yönetiminin
ilgisinden duydukları memnuniyeti

dile getiriyor ve ekliyor: “Trafikten ve
şehrin gürültüsünden uzakta, temiz
ve bakımlı bir yerde huzur içinde
yaşıyoruz.”
“KORUNAKLI EVİMİZDE
GÜVEN İÇİNDE YAŞIYORUZ”
Tireli keman sanatçısı Hasan Övek
ve ailesi, yıllarca kirada oturduktan
sonra ev sahibi olmanın huzurunu
TOKİ konutlarında yaşıyor. Günün
büyük bölümünü evde günlük işleriyle uğraşarak ve keman çalışarak
geçirdiğini belirten Övek, site bahçesinin de vakit geçirmek için keyifli
bir alan olduğunu söylüyor. Korunaklı
evlerinde güven içinde yaşadıklarını
dile getiren Övek, merkezi ısıtma sistemi sayesinde sıcak ve güzel bir kış
geçirdiklerini belirtip, “Burası önceki
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nun olduklarını, evin rahat ve ferah
olduğunu ve yerleşimi güzel bulduklarını ifade ediyor. Yaşar, yerleşimin
konumu itibarıyla trafik ve kalabalıktan uzak, sakin bir yerde olduğunu
belirterek emekliler için yeni yerleşimi bir şans olarak değerlendiriyor:
“Sabah uyanıyorum mis gibi doğanın
kokusunu duyuyorum. Komşularımız
çok iyi insanlar, birlikte hoş vakit
geçiriyoruz. Burası bizim için saray.”
“BURASI BİZİM ARADIĞIMIZ YER”
Iğdırlı Tazegül ailesi, İzmir’in Bornova ilçesinde kirada otururken Tire
ilçesindeki TOKİ konutlarına başvurmuş ve ev sahibi olmuş. 29 yıldır
kirada oturduklarını, TOKİ sayesinde
bütçelerine uygun ödeme planıyla
nihayet ev sahibi olduklarını söyleyen

evime göre saray” diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Dört çocuk
sahibi 73 yaşındaki Hasan Övek, site
yönetiminin ilgisi ve desteğiyle günlerinin güzel geçtiğini aktarıyor.
“DOĞANIN KOKUSUNU
DUYUYORUM”
Yaklaşık 6 ay önce yeni yuvalarına
taşınan emekli Necati-Medine Yaşar
çifti, yıllarca kirada oturmuş ve
kiracı olmanın sıkıntılarını yaşamış.
“Yıllarca hep kirada oturduk. Çok
istedik kendimize ait bir evimiz olsun.
Özellikle de burayı, TOKİ konutlarını çok istiyordum” diye konuşan
Medine Yaşar, yeni evlerinden mem-
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anne Zekiye Tazegül, 2 ay önce taşındıkları yeni yuvalarında çok mutlu
olduklarını anlatıyor: “Evlendiğimde
oturduğumuz ilk ev tek göz odalıydı.
Bundan önceki evimiz doğal gazlı
değildi, sobalıydı. Eski, bakımsız bir
apartmanda yaşıyorduk. Konforlu ve
rahat evleri, güvenli ve temiz ortak
alanları, konut sakinleriyle ilgilenen site yönetimi ve yeşil doğasıyla
burası bizim aradığımız yer. TOKİ
konutlarında yaşamaktan memnunuz.”
“HEDEFİMİZ KONUT
SAKİNLERİMİZİN HUZURLU
YAŞAMASINI SAĞLAMAK”
Site Müdürü Ömer Faruk Kaleağası,
529 konutluk sitede bakım, onarım
ve temizlik çalışmalarını düzenli bir
şekilde sürdürdüklerini belirterek,
çalışmalar hakkında şu bilgileri veriyor: “Binalarımızın bakımı ve temizliği, su depolarının temizliği, sığınakların ve çatı katlarının temizliği ve
ilaçlanması, asansörlerin bakımları ve
denetimleri, peyzaj ve çevre bakımı,
kaloriferlerin çalıştırılması ve bakımı
ile çocuk parkları ve spor alanlarının
korunması ve bakımını düzenli bir
şekilde yapıyoruz. Hedefimiz konut
sakinlerimizin huzurlu ve konforlu bir
şekilde yaşamasını sağlamak. Burada
10 bin metrekare yeşil alan var ve bu
güzelliği korumak için yoğun çaba
gösteriyoruz.”
Dokuz personelle hizmet verdiklerini
söyleyen Kaleağası, sürekli sahada
olduklarını, site sakinleriyle koordine
hâlinde olduklarını, istek, öneri ve
şikâyetleri samimiyetle dinleyerek
hızlı çözüm üretmeye çalıştıklarını
kaydediyor.
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NEREDEN
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TURGAY BAKIRTAŞ
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Danimarkalı mimar ve şehir plancısı Steen
Eiler Rasmussen’in mimarlık literatüründe
ayrı bir yere sahip olan, sadece mimar
ve şehircilere değil, kültür tarihiyle
ilgilenen herkese seslenen kitabı “Şehirler
ve Yapılar”, Deniz Özden’in çevirisiyle
Arketon Yayınları’ndan çıktı.
Türk okuru Rasmussen’in ismine hiç
de yabancı değil. Danimarkalı mimarın
malzeme, biçim, gün ışığı, renk, üslup,
ritim gibi temel kavramları örnekler
eşliğinde ele aldığı “Yaşanan Mimari” adlı
kitabı, bu konulara ilgi duyan genel okur
için temel bir başvuru ve kültür kaynağı
olarak literatürdeki yerini çoktan almıştı.
Rasmussen, “Şehirler ve Yapılar”
kitabında çeşitli isimler, akımlar ve
yapılar çerçevesinde mimari örneklerin
ayrıntılarına biraz daha giriyor. Böylece
“Yaşanan Mimari” ile başlayan okuma
yolculuğu bir anlamda kaldığı yerden, ama
daha farklı bir perspektiften devam ediyor.
Yalnızca mimar ve şehir planlamacılarına
değil, kültür tarihiyle ilgilenen herkese
seslenmesi sayesinde eserin turistik
yolculuklar için bir rehbere dönüşebileceği
bile söylenebilir.
Rasmussen, kitaba yazdığı ön sözde bu
durumu şöyle ifade ediyor: “Herhangi bir
sokaktaki sıra dışı bir ev, ilgiyi hemen
üzerine çeker ama sokağın bütünü
hakkında hiçbir izlenim akılda kalmaz.
Belirli bir ayrıntıyı fark etmek kolaydır,
ancak tam aksine ne kadar basit olsa da
bütünü kavramak oldukça zordur. Çoğu

insanın doğal gördüğü, bütünden kopuk
ayrıntılara olan ilgiyi, yapılan okumalar
daha da kışkırtır. Tarihsel üsluplar üzerine
sayısız kitap yazılmıştır. Bu kitaplar
farklı dönemlerdeki üretimlerin küçük
ve önemsiz gözüken özelliklerle nasıl
birbirinden ayrıldığını gösterir. Mimarlığı
tanımlama ve sınıflandırma becerisi,
seyahat ederken genellikle işe yarar;
görülmesi gereken her bir esere dikkat
çeken gezi rehberleri vardır. Böylesi
rehberler bir gezginin hayran olması
gereken tüm yapıları da sıralar. Fakat
bu gezginler şehirlerin kendisinde, sanat
eserlerinin yer aldığı müze bölümlerinde
gördüklerinden daha fazlasını görmezler.”
Kitapta Paris, Londra, Roma, Viyana,
Kopenhag gibi önemli kentlerin tarihi
yapıları, yerleşim planları, tarih boyunca
nelere ne şekilde ev sahipliği yaptıklarıyla
ilgili ayrıntılara; söz konusu kentlere
bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlayacak
kadar orijinal Rasmussen imzalı çizimler
eşlik ediyor. Bu da yazarın “meşhur
binalara takılıp kalmayın, tüm dokuyu
görmeye çalışın” şeklinde özetlenebilecek
tavsiyesine ciddi katkılar sağlıyor.
Şehirlere dair kaleme alınmış sayısız
iyi kitabın altında edebiyatçıların,
akademisyenlerin, gazetecilerin imzası olsa
da mimarların yazdıkları ancak mimarların
fark edebileceği zengin detaylar sebebiyle
ayrı ve özel bir yerde duruyor. “Şehirler
ve Yapılar”, işte o özel yerde duran
kitaplardan.
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YERYÜZÜNÜ
TANIMAK İÇİN

SANATA KIŞKIRTICI
BİR KATKI

GEZMEYE VE
ÖĞRENMEYE DAİR

Çoğumuz dünyanın milyarlarca yıllık bir
geçmişe sahip olduğunu biliyoruz. Fakat
yeryüzündeki jeolojik olayların muazzam zaman
ölçeklerini kavramakta pek başarılı değiliz.
Jeolog Marcia Bjornerud, işte bu eksikliği
doldurmayı hedefliyor. Bjornerud’a göre,
içinde bulunduğumuz çevre krizinin en önemli
nedenlerinden biri, dünyayla ilişkimizde geniş
kapsamlı bir zaman bilincine sahip olmamamız
ve “şimdi” odaklı bir bakış açısına saplanıp
kalmamız. “Bir tür olarak dünyada kendimizin
ortaya çıktığı zamanın öncesine karşı çocuksu
bir ilgisizlik ve inanmazlık sergiliyoruz.
Kahramanları insan olmayan hikâyelere
burun kıvıran pek çok kişi doğa tarihine
aldırmıyor. Deneyimsiz ama aşırı özgüvenli
sürücüler gibi, doğal alanlara ve ekosistemlere,
onların yerleşik trafik kurallarından habersiz
gazlayıp giriyoruz, sonra da doğa yasalarına
aldırış etmediğimiz için kesilen cezaları
şaşkınlık ve öfkeyle karşılıyoruz.” Ama tam
gaz ilerlediğimiz bu yoldan dönmek için hâlâ
çok geç değil diyor kitabında Bjornerud.
Yeryüzünü tanıyarak, onun ritimlerini
öğrenerek, kaynaklarının ne kadar uzun zaman
aralıklarında oluştuğunu anlayarak, kısacası
dünyamıza bir jeoloğun gözleriyle bakarak
geleceği kurtarabiliriz.

Sanatın bizim için bir şekilde iyi olduğu yaygın
bir fikirdir. Ancak nedenini açıklamak ya da
“iyi”, “biz” veya “sanat” ile neyin kastedildiğini
açıklamak pek kolay değildir. Oxford
Üniversitesinde verdiği edebiyat dersleriyle
tanınan İngiliz kültür eleştirmeni John Carey,
“Sanat Neye Yarar?” kitabında hem onun nasıl
tanımlanması gerektiğine dair düşüncelerini
paylaşıyor hem de sanata dair tüm tartışmaları
alevlendiren iddialı cümleler kuruyor.
Düşündürücü, nüktedan ve sivri dilli içeriğiyle
yayımlandığı yıl İngiltere’nin entelektüel
yaşamında çok ses getiren kitap; sanat,
edebiyat eleştirisi ve antropoloji gibi alanları
harmanlayarak sanatın işlevleri konusuna
eleştirel bir katkı sunuyor. Sanat nedir, ne işe
yarar? Bir şeyin sanat olup olmadığına kim,
nasıl karar verir? Sanat bizi daha iyi bir insan
yapabilir mi? Tüm bu sorulara cesur cevaplar
veren John Carey’in kendi sanat tanımı son
derece basit: “Herhangi biri bir şeyin sanat
olduğunu söylüyorsa o sanattır.” Bu anlamda
John Carey, yüksek sanat-popüler sanat
ayrımı da yapmıyor. Tarih boyunca birçok
ünlü düşünür ve yazarın ele aldığı bir konuya
günümüz penceresinden bakan “Sanat Neye
Yarar?”, sanata ilgi duyan herkese kışkırtıcı
olduğu kadar keyifli de bir okuma vaat ediyor.

Orta Doğu ve Arap dünyası üzerine
çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Taha
Kılınç, gezi yazılarını bir araya getirerek
kitaplaştırdı. Ketebe Yayınları etiketiyle
okurların beğenisine sunulan “Coğrafyamızı
Adımlarken Hatırda Kalanlar” isimli kitabında
Kılınç, genç bir Müslümanın hayatının
erken dönemlerinde mutlaka ziyaret etmesi
gereken beş farklı coğrafyayı; Kudüs, Kahire,
Balkanlar, Endülüs ve Buhara-Semerkand’ı
anlatıyor. Neden gezmeliyiz, gezmenin
insana kattıkları değerli midir, gezerek
öğrenilir mi? Yazar, bu soruların cevapları
etrafında dolaşıyor kitap boyunca. Kılınç’a
göre, ufkumuzun açılması, taassup ve ön
yargılarımızdan arınmak, bir yere saplanıp
kalarak körleşmemek, bilgi ve görgümüzü
arttırmak, yanlışlarımızı fark etmek,
doğrularımıza daha güzel biçimde sahip
çıkmak için seyahat etmemiz şart.
Yazarın bir diğer niyeti de maddi sebepler
yüzünden gezi hayallerini erteleyenleri
teşvik edecek yöntemler bulmak. Bu yöndeki
önerilerden biri “seyahat kumbarası”. Dar
gelirlerle hayatlarını sürdüren öğrencilerin
bile günde birkaç lirayı bu kumbaraya atarak
yılın sonunda en azından bir Balkan ülkesini
ziyaret edecek paraya ulaşabileceğine dikkat
çekiyor Kılınç.

Marcia Bjornerud / Yeryüzünün Zamanı /
Çev: Raşit Gürdilek / Metis Yayınları / 216 sayfa

John Carey / Sanat Neye Yarar? / Çev: Orhan
Düz / Vakıfbank Kültür Yayınları / 400 sayfa

Taha Kılınç / Coğrafyamızı Adımlarken
Hatırda Kalanlar / Ketebe Yayınevi / 144 sayfa
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ALTIN
PORTAKAL’DA
GERİ SAYIM
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3-10 Ekim’de düzenlenecek 57. Antalya
Altın Portakal Film Festivali’nin başvuruları başladı. Yapılan açıklamaya göre, Ulusal
Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra Antalya Film
Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek festivalde toplam
1 milyon 370 bin lira ödül dağıtılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kovid-19 önlemleri kapsamında festivalde
açık hava gösterimlerine ağırlık verileceğini bildirdi. Festival konukları ile izleyicilerin
güvenliğinin sağlanması için geniş önlemler alınacağını belirten Böcek, “Festivale,
öncesinde Türkiye’de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde
bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin web sitesinden
yapılacak başvurular için son tarih 14 Ağustos saat 18.00 olarak belirlendi” dedi.
Festivali takip eden 150 öğrencinin katıldığı Altın Portakal Sinema Okulu ve Türk
sinemasına destek amacıyla düzenlenen Antalya Film Forum’un da
bu yıl online düzenleneceği kaydedildi.

EDİRNE’DE
FATİH
MÜZESİ
Fatih Sultan Mehmet’in eğitim aldığı medrese olarak bilinen Edirne’deki Saatli Medrese,
“Fatih Sultan Mehmet Müzesi” olarak hizmet verecek. Edirne Valisi Ekrem Canalp,
medresede düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde, Edirne ile ilgili bir hayalin
gerçekleşmesi için adım atıldığını söyledi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin tüm
birimlerinin müze çalışmalarına destek olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:
“Çok geniş perspektifli bir insan olması dolayısıyla, yapacağımız müze de Fatih’in
hem derinliğini hem de geniş vizyonunu ortaya koyabilecek mahiyette olacaktır. Bu
çerçevede Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden alacağımız akademik destek
yapacağımız işin kalitesine çok büyük etki sağlayacaktır.” Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesinden Prof. Dr. M. Fatih Andı da güzel bir işin ilk adımının atıldığını dile getirdi.
Büyük toplumların büyük insanlar yetiştirdiğini vurgulayan Andı, üniversitesinin edebiyat,
mimarlık fakülteleri ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi Uygulama Araştırma Merkezi olarak
Fatih Sultan Mehmet adına yaptıkları bütün etkinliklerin en sevindirici ve en netice vereni
olarak bu müzeyi gördüklerini kaydetti.

400 DİLDE
KÜÇÜK
PRENS
Antoine de Saint-Exupery’nin kaleme aldığı, dünyanın en çok okunan kitaplarından “Küçük
Prens”in 400 farklı dilde yaklaşık 2 bin basımından oluşan Küçük Prens Kitap Müzesi,
Eskişehir’de ziyaretçilerini bekliyor. Fransız yazar Saint-Exupery’nin 1943’te ABD’de
yazdığı masal türündeki kitabın hayranı olan Eskişehir Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Ali
Lidar, yıllar önce bu eseri toplamaya başladı. Biriktirdiği “Küçük Prens” kitaplarını çeşitli
fuarlarda sergileyen Lidar, okul idaresine ait lojman olarak kullanılan binada kitaplarının
yer aldığı bir müze kurma fikri üzerine kolları sıvadı. Yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda
Eskişehir Anadolu Lisesinde Küçük Prens Kitap Müzesi oluşturuldu. Pandemi nedeniyle
resmi açılışı yapılamayan ancak sınırlı sayıda ziyaretçinin alınabildiği müzeye gelenler,
özel olarak hazırlanan bölümde Küçük Prens ile fotoğraf çektirme imkânı da bulabiliyor. Ali
Lidar, müzede 400 dilde 2 bin “Küçük Prens” kitabına ev sahipliği yaptıklarını belirterek şu
açıklamayı yaptı: “Braille alfabesiyle yazılan Küçük Prens kitabı da müzemizde bulunuyor.
Dünyanın en küçük Küçük Prens kitabını da barındırıyoruz. Göktürkçe, Aztekçe, Mayaca
dillerinde ve hiyeroglifle yazılmış kitaplarımız var. Mali’de yerel bir kabilenin
kullandığı Bambara dilinde de Küçük Prens kitabımız mevcut.”

CERMODERN
SAHNESİNE
AÇIK ERİŞİM
CerModern, koronavirüs sürecinde sanatçı ve sanat kurumlarına destek olmak ve Ankaralıları
sanatla buluşturmak için açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açtı. Temmuz’da başlayan
ve Ağustos-Eylül ayları boyunca düzenlenecek etkinliklerde başkentli sanatseverler tiyatro,
sinema ve konserleri açık havada izleyebilecek. Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında
koltuk sayısı üçte bir oranında azaltılan, etkinlik alanına girişte ateş ölçümü yapılan ve düzenli
aralıklarla dezenfekte edilen sanat merkezinde etkinlikler maskeyle izleniyor. Haftada üç
gün açık hava sineması gösterimi yapılan CerModern’de iki gün de sanata destek etkinlikleri
gerçekleştiriliyor. CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, insanların
salgın sürecinde sanat ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğunu gözlemlediklerini
belirterek, başkentli sanatseverleri gerekli önlemleri alarak yeniden sanatla buluşturduklarını
ve süreci özenle yürüttüklerini söyledi. Tümer, “Ayrıca bu zor dönemde ayakta kalmaya çalışan
tüm kültür kurumlarına destek olmayı da istiyoruz” diye konuştu.

1600 YIL SONRA YENİDEN
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan Laodikya Antik Kenti’nde 2200 yıl önce inşa edilen Batı Tiyatrosu, restorasyon
çalışmalarının bu yıl sonu tamamlanmasının ardından 1600 yıl sonra yeniden kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 2008 yılında Türkiye’de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
protokol yaptığı ve işletmeyi üstlendiği; destek verdiği kazı çalışmalarıyla Laodikya Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkmaya devam
ettiği belirtildi. İncil’de adı geçen tarihteki ilk yedi kiliseden (Mahşerin Yedi Kilisesi) birini içinde barındıran antik kentte 2200
yıl önce yapılan ve 5. yüzyıldan sonra kullanılmayan Batı Tiyatrosu’nun restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirilen
açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin kültür mirası açısından çok zengin bir şehir olduğunu vurguladı. Laodikya kazılarında yerel anlamda
Türkiye’ye örnek olacak bir başlangıç yaptıklarına dikkati çeken Zolan, şunları aktardı: “Belediyemizin desteği ve üniversitenin çalışmalarıyla burada 12 ay boyunca kesintisiz kazı
yapılıyor. Antik şehirde bulunan 2 tiyatrodan birinin ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu bu yıl sonuna kadar ayağa kalkacak. Denizli’nin hemen yanı
başında 2200 yıllık antik tiyatromuz artık kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.”
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PERA’DA BİR
ARNAVUTLUK
RÜYASI
Pera Müzesi, küratörlüğünü Artan Shabani’nin üstlendiği “Bir Rüyanın İnşası:
Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.
Sergi, Arnavutluk görsel sanatlarının önemli bir dönemine odaklanıyor ve sosyalizmin
kuruluş ilkelerini yaymayı amaçlayan siyasi tavrın hâkim olduğu diktatörlük yılları
görsel üretimlerinden bir seçki sunuyor. 15 Kasım 2020’ye kadar ziyaret edilebilecek
olan sergide yer alan eserler, dönemin gündelik hayatı, işçi sınıfı, lider portreleri,
rejim temsilleri ve gelecek kuşaklara duyulan umut gibi çeşitli konuları ele alırken,
aynı zamanda uzun süre dünyanın geri kalanından yalıtılan Arnavutluk halkının
kültürel kimliğini daha yakından tanıma fırsatı sağlıyor. Serginin küratörü Artan
Shabani, serginin Arnavutluk’un önde gelen sanatçılarının eserlerinden geniş bir
seçkiyle hazırlandığını söylüyor. Dönemi ve sosyalist gerçekçiliği farklı üsluplarda
yücelten bu kompozisyonlar; propaganda posterinden film afişine, kilim deseninden
giysi tasarımına, ders ve çocuk kitaplarından dergilere kadar çok çeşitli
mecralarda vücut bulan sanatsal üretimlerden oluşuyor.

TASARIM
BİENALİ
EMPATİYE
ÇAĞIRIYOR
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda ve Kültür
ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, pandemi
önlemleri kapsamında farklı formatları bir araya getiren yeni yapısıyla 15 Ekim’de
başlıyor. Mariana Pestana küratörlüğünde gerçekleşen ve “Empatiye Dönüş: birden
fazlası için tasarım” başlığını taşıyan bienalde, farklı ülkelerden ve disiplinlerden
katılımcıların projeleri sergi mekânlarında, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda
ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bienal, pandemi şartlarının da etkisiyle
alışılagelmiş ziyaret biçimleri yerine sosyal birlikteliğin yerelden beslenen yeni
modellerini geliştirme yoluna gitti ve fiziksel varlığını gözden geçirdi. Sadeliği,
yaratıcılığı, paylaşmayı ve dayanışmayı ön plana çıkaran yaklaşımların önem
kazandığı bu “fiziksel mesafelenme” döneminde, doğası gereği etkileşim ve
diyaloğu artırmayı hedefleyen İstanbul Tasarım Bienali de izleyicisine erişmek ve
onların deneyimlerini geliştirmek için yeni mecraları keşfedecek.
5. İstanbul Tasarım Bienali, izleyicilerini üç eksende bir araya gelen bir programla
karşılayacak: Dijital ortamda yayımlanacak Eleştirel Yemek Programı adlı video
serisi, Akdeniz havzasından projeleri Cihangir’deki ARK Kültür’de bir araya
getirecek Kara ve Deniz Kütüphanesi programı ve bir arada yaşamayı yeniden ele
alan projelerin Pera Müzesi’nin yanı sıra kentin farklı noktalarına uzanacağı Yeni
Yurttaşlık Ritüelleri adlı müdahaleler dizisi. Yeni formatıyla Pera Müzesi ve ARK
Kültür’de görülebilecek bienal sergileri 15 Kasım 2020 tarihine kadar açık olacak.
İstanbul sokaklarına yayılacak müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri
ise sergiler kapandıktan sonra, 2021 yılı boyunca devam edecek.

TOK İH ABE R

SANAT
‘DIŞARI’
TAŞINDI
DasDas, Kovid-19 pandemisi önlemlerinden dolayı bir süre ara verdiği tiyatro oyunlarına
açık hava sahnesiyle kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Ataşehir’de bulunan DasDas
Açık Hava’da hem yetişkinler hem de çocuklar için tiyatro oyunlarının yanı sıra film
gösterimleri de yapılacak. DasDas Sahne’nin kapalı gişe oyunlarından “Joseph K.”, “Güle
Güle Diva” ve “Timsah” sosyal mesafe düzeniyle özel olarak hazırlanan açık hava alanında
sahnelenecek. Hafta sonu da minik misafirlerine ev sahipliği yapacak mekân “Uyku Nereye
Kaçar”, “Göçebe”, “Pi Hanım’ın Tarifsiz Kurabiyeleri”, “Astro Ay’a Tırmanıyor” gibi birçok
sevilen DasDas Çocuk oyununu seyirciyle buluşturacak. Sinema salonlarının tam olarak
hizmete açılamadığı bugünlerde açık hava gösterimleri yeniden ilgi görmeye başladığı için
hem gişede ilgi gören hem de yurt dışı festivallerinde başarı kazanmış filmler de DasDas
Açık Hava’da seyirci karşısına çıkacak. Programda “Eltilerin Savaşı” ve “Karakomik Filmler
2” gibi gişe filmlerinin yanı sıra Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan, Emin
Alper’in son filmi “Kız Kardeşler” de gösterilecek.

YARALI YÜZ
ZAMANA
UYUYOR
“Zamanın ruhuna” uygun olarak tanımlanan yeni bir Scarface filmi için hazırlıklara başlandı.
“I Am Love” ve “Call Me by Your Name”in de aralarında olduğu filmlere imza atan İtalyan
yönetmen Luca Guadagnino, Coen Kardeşler’in senaryosundan yola çıkarak yöneteceği yeni
Scarface filmi hakkında Variety dergisiyle gerçekleştirdiği söyleşide şunları söyledi: “İnsanlar
sadece yeniden çevrim yaptığımı iddia ediyor ama gerçek şu ki sinema var olduğundan beri
kendini yeniden çeviriyor. Bu, orijinal hikâyeler bulamamanın tembel bir yolu olduğu için
böyle değil. Her zaman belirli hikâyelerin zamanımız hakkında ne söylediğine bakmakla ilgili.”
Guadagnino, daha önce de Howard Hawkes’ın yönettiği ilk Scarface filmi için, “İçki yasağının
olduğu döneme dairdi. Elli yıl sonra Oliver Stone ve Brian De Palma, Hawkes’ın filminden çok
farklı bir film yaptılar. Benim versiyonum da zamanın ruhuna uygun olacak” demişti.

KADINLAR
İSTANBUL’DA
Altı yıldır ABD ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede eylül ayında gerçekleştirilen
Directed By Women’ın Türkiye organizasyonu olan Directed By Women Turkey / Uluslararası
Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali’nin ikincisi 10-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecek. Türkiye’de kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival
olma niteliğini taşıyan Directed By Women, kadın kısa filmcileri teşvik etme, sayıları ve
üretimlerinin artmasına katkı sunmanın yanı sıra dünyanın her yanından kadın sinemacıları bir
araya getirerek kültürel ve sanatsal etkileşim yaratmayı amaçlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen
festivalde uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenleri ve filmleri, Directed
By Women Turkey adıyla İstanbul’da Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde buluşacak.
Gösterimlerde salgın tedbirleri dikkate alınacak.
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