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TEMEL GÖREVİMİZ SOSYAL KONUT ÜRETMEK
Kâr amacı gütmeden geliştirdiğimiz sosyal konut projeleri, düşük peşinat ve taksit oranı ile uzun vadede geri
ödeme imkânıyla dar gelirli ailelerimizin umudu oluyor. Bu kapsamda 2019’un ilk çeyreğinde 67 şehirde TOKİ
mülkiyetindeki araziler üzerinde 140 projeyle başlattığımız 50 bin konutun üretimi devam ediyor. Deprem
dönüşümünün merkez şehirlerinden İstanbul’daki konut üretimlerimiz ise Kayaşehir’deki 862 konut ile Silivri’deki
1.839 konut başta olmak üzere farklı ilçelerde kesintisiz sürüyor.
Yapımına hızlı devam ettiğimiz 50 bin yeni sosyal konutun ardından 100 bin dar gelirli aileyi daha konut sahibi
yapmak amacıyla başlattığımız ikinci kampanyamızda üretim sürecine geçtik. TOKİ olarak temel görevimiz
olan sosyal konut üretimiyle 17 yılda yaklaşık 5 milyon vatandaşımıza güvenli yuvalar sunmanın memnuniyetini
yaşıyoruz.
Sosyal konut üretiminde 1 milyonuncu konut hedefine doğru hızla ilerlerken çağdaş şehircilik anlayışına uygun,
yöresel mimariyi yansıtan, sosyal donatılara sahip, mahalle kültürünü barındıran, afetlere karşı güvenli ve sağlıklı
yaşam alanları kurma yaklaşımıyla hareket ediyoruz.
21 yılı önce büyük acılar yaşadığımız Marmara depremi gibi büyük yıkımları yeniden yaşamamak için TOKİ
olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen kentsel dönüşüm
faaliyetlerinde sahada aktif rol oynamaya devam ediyoruz. Hedefimiz her yıl 30 bin kentsel dönüşüm konutunu
inşa etmek. Bu kapsamda yaptığımız iyileştirilme çalışmalarıyla bugüne dek 158 bin 410 konut inşa ettik ve hâlen
40 ilde 110 ayrı proje yürütüyoruz.
Bu kapsamdaki örnek kentsel dönüşüm uygulamalarımız arasında yer alan Ankara Altındağ Cinderesi’ndeki 451
konutun temelini Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un katılımıyla attık. 2 binden fazla vatandaşımızın
güvenle yaşayacağı yeni yaşam alanı, yöresel unsurları ve yeşil alanlarıyla bölge insanına nitelikli bir yaşam
imkânı sunacak.
Doğal afetlerden zarar gören bölgelerde konut, altyapı ve kamu hizmetleri planlama, inşa etme ve yenileme
çalışmalarında da öncü rol alıyoruz. Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanın etkili olduğu bölgelerde
ilgili bakanlıklarla birlikte yaşamı normale döndürmek için çalışıyoruz. Evleri hasar gören afetzedeler için Çevre
ve Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda yeni konutlar inşa etmek amacıyla çalışmalara başladık. Dereli’de
142, Doğankent’te 120 rezerv konut üreteceğiz.
TOKİ olarak yapımını yürüttüğümüz 171 millet bahçesi projesi kapsamında 11 millet bahçesini tamamlayarak
vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şehirlerimize ve insanlarımıza daha yeşil ve sağlıklı yaşam alanları, daha
güvenli ve güzel konutlar sunmaya devam edeceğiz.
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“TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTMEYE
DEVAM EDECEĞİZ”
Rize’de sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı alanlarında hizmet
verecek 33 tesisin açılışını yapan Cumhurbaşkanı R. Tayyip
Erdoğan, Türkiye’nin kalkınmasına hizmet edecek yeni yapılar
için 525 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de ilk
ve orta öğretim kurumları, üniversite
ek hizmet binası, sosyal donatı yapıları,
TOKİ tarafından inşa edilen 93 konut ve
20 dükkândan oluşan kentsel dönüşüm
projesi ile 150 konutluk yerleşimin
açılışını yaptı.
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Son 18 yılda Rize’ye 20 milyar liranın
üzerinde yatırım yapıldığını belirten
Erdoğan, sağlık, eğitim, altyapı, enerji
yatırımları ile sosyal yardımlara değinerek, pek çok yeni projenin devam
ettiğini ve yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı’nın 2022’de

hizmete sunulmasının planlandığını
açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Türkiye’yi kalkındırmaya ve büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
ÇİFTÇİYE DESTEK
Rizeli çiftçilere son 18 yılda 2,5 milyar
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lira yaş çay prim ve budama desteği sağlandığını ve üreticilere toplam
6,5 milyar lira ödendiğini söyleyen
Erdoğan, fındık için son 8 yılda toplam
40,4 milyon lira alan bazlı destek
verdiklerini ifade etti. Rize’nin içme
suyu ihtiyacı için Varda ve Andon
kaynağından alınan suyun inşa edilen
tesislerle şehre ulaştırıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son
18 yılda 58 taşkın koruma tesisi inşa
ettiklerini, hâlen 21’inin inşasının sürdüğünü belirtti. Erdoğan, Rize merkez,
Güneysu, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı,
Derepazarı, İyidere ve Pazar’a ulaşan
doğal gaz hattının yıl sonuna kadar
Kalkandere’ye de ulaşacağını aktardı.
“AYDER YAYLASI, TURİZMİN
ÇEKİM ALANI OLACAK”
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı
Ayder Yaylası’nda incelemelerde
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
AYDER YENİLEME
VE KORUMA PROJESİ
Rize’nin doğal güzellikleriyle ünlü
Ayder Yaylası’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen
Ayder Yenileme ve Koruma Projesi’yle
plansız yapılaşmanın önüne geçecek
önemli adımlar atılıyor. Projeyle 21 bin
614 metrekarelik alan Kesin Korunacak
Hassas Alan ilan edildi. Doğal yapının bozulmasını önlemek amacıyla
Bakanlıkça kamulaştırma işlemleri
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gerçekleştirilen Ayder Yenileme ve
Koruma Projesi kapsamında yapılan
çalışmalar hakkında Bakan Murat
Kurum’dan bilgi aldı. Ayder’de halkın
memnuniyetini bizzat dinlediğini ifade
eden Erdoğan, “Hedefimiz 2022’nin
sonunda konutlardan otoparkına
varıncaya kadar hepsini bitirmek.
Gerek iç gerekse uluslararası turizme
burayı açmak. Bu arada havalimanımız da bitmiş olacak. Havalimanının
da bitişiyle burası çok ciddi bir çekim
alanı hâline gelecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayak turizmine
yönelik çalışmaların ise ilgili bakanlıklarca sürdürüldüğünü kaydetti.
Uzungöl’de yapılan çalışmalara da
değinen Erdoğan, bölgede çalışmaların
başladığına işaret ederek kaçak yapı
işgalinin ortadan kaldırılacağını; ancak
bu sürecin mağduriyete yol açmadan,
mülk sahiplerinin hakları teslim edilerek yürütüleceğini vurguladı.

yapılırken, hak sahibi vatandaşlarla
görüşmeler sürüyor.
Bu doğrultuda bölgede ilk aşamada
toplam 13 kilometre uzunluğunda içme
suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon
hattı yapıldı; 24 kilometrelik elektrik
hattı yer altına alındı. Araç yolu ve
kaldırım düzenlemeleriyle birlikte
kazaları önlemek amacıyla korkuluk
yapılarak mevcut duvarlar güçlendirildi.

YEREL MİMARİYLE
UYUMLU YAPILAR
Ayder’de proje kapsamında kaçak
yapıların yerine yerel mimariye uygun
konaklama birimleri ile kongre turizmine
imkân sağlayacak yeni bir termal otel inşa
edilecek. Ayder’e araç girişi de tamamen
yasaklanacak. Yaylanın girişine doğal
yapıya ve yeşile zarar vermeyecek yer
altı otoparkı yapılacak. Ayrıca atık su
arıtma tesisiyle Ayder’deki derelere kirli
suların deşarjının da önüne geçilecek.
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BAKAN MURAT KURUM:
VAKİT DAHA ÇOK ÜRETME VAKTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Rize’deki açılışta şehre yapılan
yatırımlara değinerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ilhamla vakit
daha çok üretmenin, daha büyük projeler yapmanın vaktidir” diye konuştu.
Bu anlayışla üç millet bahçesi projelendirdiklerini ve önemli bir kentsel
dönüşüm projesi yürüttüklerini ifade
ederek, “Rize’de belediye blokları
dediğimiz 26 bin metrekarelik alanda
yerinde, hızlı ve gönüllülük prensibiyle
dönüşüm yapıyoruz. Şehrin merkezini,
daha güzel bir Rize için hazırlıyoruz.
Eski sanayi alanını şehrin dışındaki
alana taşıyarak hem vatandaşa hem
esnafa hizmet verecek modern sanayi
sitesi inşası için kamulaştırma çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

Rize Güneysu Millet Bahçesi
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Bakan Kurum, ayrıca Salarha ve Yağlıtaş’ta 930 rezerv konut ürettiklerini
belirterek, bu konutları şehrin merkezinde deprem riski taşıyan alanların dönüşümü için kullanacaklarını
vurguladı.
DAHA YEŞİL VE
MODERN BİR RİZE
Bakan Murat Kurum, merkezde Atatürk Caddesi’nde belediyeyle birlikte
yöresel mimariye uygun şekilde sokak
sağlıklaştırma projesi yürüttüklerini,
altyapı ihtiyaçları kapsamında ise İller
Bankası Genel Müdürlüğü ile birlikte
kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileme çalışması başlattıklarını
aktardı. Kurum, Ayder’de yürütülen
çevre ve doğa koruma projesinin
tamamlanmasıyla Rize’nin daha yeşil
ve modern bir kent olacağını kaydetti.
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“DÜNYANIN KADİM
İŞLEYİŞİNE UYGUN
ŞEKİLDE ŞEHİRLERİMİZİ
GELİŞTİRECEĞİZ”
Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan; “Devlet ve millet olarak
el ele verip bundan sonra dünyanın kadim işleyişine uygun
şekilde şehirlerimizi geliştireceğiz” dedi.

Sel felaketinin yaşandığı Giresun
Dereli ve Doğankent’te incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
vatandaşlara hitabında dikey yapılaşma ve dere yatağına ev yapma gibi
konularda devletin kararlı olmasının
yetmediğine, vatandaşın da bu çalışmalara destek vermesi gerektiğine
vurgu yaptı.
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Giresun programında Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a eşlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yol, su, elektrik
gibi temel altyapı hizmetlerinin birkaç
istisna dışında bölge halkının istifadesine sunulduğunu, kapanan 118 köy
yolunun tamamına ulaşım sağlandığını,
434 iş makinesiyle temizlik ve kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

73,5 MİLYON LİRA ÖDENEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetin başladığı ilk anda devletin kurumlarının
koordineli bir çalışma içinde olduğunu
belirterek, şunları aktardı: “Kurumlarımız bin 264 araç ve 3 bin 672 personel
ile çalışmalarda yerlerini aldı. Arama,
kurtarma ve afet kaldırma çalışmaları
için 36 ilden ekiplerimiz Giresun’da
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görev yaptı. Sivil toplum kuruluşlarımız da imkânları ve personeliyle
çalışmalara iştirak ettiler. Ekiplerimiz,
mahsur kalan 172 vatandaşımızı sağ
salim kurtardı. Bu felakette şu ana
kadar maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralanan 47
vatandaşın tamamı taburcu edildi.”
AFAD ve çeşitli bakanlıkların,
yürütülen çalışmalar için Giresun’a
73,5 milyon lira ödenek gönderdiğini
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
AFAD’a 20 milyon liralık kaynak
aktarıldığını da belirti. Erdoğan, “İlçe
kaymakamlıklarımıza ve belediye başkanlıklarımıza 13 milyon lira
kaynak tahsis ettik. Hazine ve Maliye
Bakanlığımız, afetten zarar gören
yerlerde mücbir durum ilan etmiş,
beyannameleri ve ödemeleri ertelemiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatiflerinin çiftçilere, Halk
Bankası’nın esnaflara kullandırdığı
Hazine destekli kredilerin ödemeleri
de ötelenmiştir. Sel felaketine maruz
kalan esnaflarımıza, 50 bin liraya
kadar olan zararlarının tamamı, bu
rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı Tez-Koop aracılığıyla hibe olarak
verilecektir.”
Ekonomik ve sosyal hayatın süratle
normale dönmesi için afetten zarar

gören KOBİ’ler için 100 bin liraya
kadar faizsiz kredi desteğinin ayrıca
devreye sokulduğunu aktaran Erdoğan, İlbank, Toprak Mahsulleri Ofisi
gibi kamu kurumlarının üreticilere
hibe ve katkı yapacağını vurguladı.
“TOKİ’NİN DERELİ’DE
YAPACAĞI 142 KONUTUN
ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI”
Erdoğan, afet kapsamında bölgede 55
bin dekar mera ve yaylanın ıslahının
gerçekleştirileceğini, konut, iş yeri
ve diğer hasarlar için 6,5 milyon
lira nakdi yardım yapıldığını söyle-

di. Dereli ve Doğankent ilçelerine
iki sahra sağlık çadırı kurulduğunu,
sağlık hizmetlerinin aksatılmadığını
vurgulayan Erdoğan, afet sonrasında
14 ekip ve 17 personelle vatandaşlara
psikososyal destek de sunulduğunu
ifade etti.
Dereli ve Doğankent ilçelerinde
yapılacak konutlara ilişkin bilgi veren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TOKİ’nin
Dereli’de yapacağı 142 konutun inşası
için çalışmalara hemen başlandı. Aynı
şekilde Doğankent’te de 120 konut
yapılacak. Köylerimizde ise 250 köy
konutu inşa edilecektir. Altında ahırı
üstünde de konutu olacak; bunlar da
gerçekten çok güzel konutlar” diye
konuştu.
Giresun’da bir daha böyle bir afet
yaşanmaması için toplam keşif bedeli
1 milyar 290 milyon lirayı bulan projenin hayata geçirileceği müjdesini
veren Erdoğan, ilk etapta 120 milyon
liralık bütçeyle bent yapımı, ıslah,
beton duvar ve kanal inşası, kargir
duvar ve taş tahkimat inşası ile köprü
yapımının gerçekleştirileceğini aktardı. Erdoğan, ayrıca Harşit Çayı Vadisi
inşasında tüm kum, çakıl ocaklarının
kapatılacağını, derelere yapılacak
müdahalelerin mutlak kontrol altına
11
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Doğankent TOKİ Konutları

alınacağını belirterek, Aksu Deresi,
Yağlıdere, Gelivera Deresi ve Harşit
Çayı Vadisi’nde Dünya Bankası
kredisiyle entegre havza projesinin
yapılacağını kaydetti.
“AFETİN İZLERİNİ
ORTADAN KALDIRMAK İÇİN
HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK”
Yaraları sarmak, afetin izlerini ortadan kaldırmak, ilçeleri ekonomik ve
sosyal olarak yeniden canlandırmak
için her türlü tedbiri aldıklarını ve
yatırımları planladıklarını kaydeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de
imar ve şehirleşme çalışmalarının en
başından itibaren sorunlu ve sıkıntılı şekilde yürüdüğüne işaret etti.
Türkiye’nin, ancak son 20 yılda planlı
ve altyapı öncelikli bir şehirleşme
anlayışıyla buluşabildiğini belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Giresun’da

12

yaşanan sel felaketinden aldığımız
dersler, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarda bize ışık tutacaktır”
diye konuştu. Altyapı öncelikli şehirleşme konusunda sadece devletin
kararlı olmasının yetmediğini, milletin
de devlete gerektiğinde kendi menfaatinden vazgeçme pahasına destek
vermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun gibi
coğrafyalarda dikey yapılaşmanın
yanlış olduğunun altını çizdi.
DOĞANKENT’TE İNCELEME
Selin vurduğu Doğankent’te incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, TOKİ’nin merkezde heyelan
riski altındaki konutların yerine 120
konut inşa edeceğini, 55 dükkânın da
yine TOKİ kanalıyla yapılacağını kaydetti. Konutları ve dükkânları süratle
bitirip sahiplerine teslim edeceklerini

aktaran Erdoğan, Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği
(TESKOMB) aracılığıyla gerçekten
ihtiyacı olup müracaatını yapan esnafa 50’şer bin lira hibe verileceğini
söyledi.
Doğankent ve Dereli ilçeleri için
doğal gaz müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane ihtiyaçları için
Tirebolu’dan istifade eden Doğankentliler için bölgeye “Gün Hastanesi” kazandıracaklarını, doktor ve
hemşirelerini tayin ederek hastaneyi
hizmete açacaklarını bildirdi.
GİRESUN’DA SU ÜRÜNLERİ
AVCILIK SEZONU AÇILDI
Giresun programı kapsamında 20202021 Su Ürünleri Avcılık Sezonu açılışına katılan Erdoğan, tüm balıkçılara
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bereketli ve başarılı bir sezon diledi.
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olan, iklim ve coğrafi olarak sayısız
imkân bahşedilmiş bir ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, “Ülkemizin
Mavi Vatan’ı 23,2 milyon hektarlık bir
büyüklüğe sahiptir. Denizlerimizde 550,
iç sularımızda 380’e yakın balık türü
yaşıyor. Ticari avcılık yapılabilen balık
sayımız 100’ün üzerindedir. Su ürünleri
sektöründe 18 binden fazla balıkçı gemisi, 2 bin 127 su ürünleri yetiştiricilik
tesisi, 255 su ürünleri işleme tesisi faaliyet gösteriyor. Sektör doğrudan veya
dolaylı olarak 250 bin vatandaşımıza iş
ve istihdam imkânı sağlıyor” dedi.
Ülkede yıllık 600-700 bin ton civarında
su ürünleri istihsal edildiğini aktaran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da 837
bin ton üretim hacmine ulaşıldığını belirtti. Balıkçılık filomuzun Atlas
Okyanusu’ndan Hint Okyanusu’na kadar
açık sularda avcılık yapabilmesi için 10
ülkeyle anlaşma imzalandığını kaydeden Erdoğan, balıkçılarımızın Doğu
Akdeniz’de uluslararası sularda 12 ay
boyunca avcılık yapabilmelerinin temin
edildiğini söyledi. Erdoğan, su ürünleri
ihracat rakamlarının yıldan yıla artış
gösterdiğine dikkati çekerek, “Üçte ikisi
Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere şu
an 100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz. 2023 senesi için belirlediğimiz 1
milyar dolarlık ihracat hedefini planlanandan dört yıl önce yakaladık. Yeni
hedefimiz 2 milyar dolardır” dedi. Yeni
sezonla birlikte denetimlerde insansız
hava araçlarından da yararlanılacağına
dikkat çeken Erdoğan, bu sayede yasa
dışı avcılığın önleneceğini kaydetti.

30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YILI
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla
Anıtkabir’de düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan,
özel deftere şunları yazdı:
“Bağımsızlığımızın müjdecisi olan
Büyük Zafer’in 98’inci yıl dönümünde
zatıaliniz ve aziz şehitlerimizi bir kez
daha rahmetle yâd ediyoruz. Bizlere
emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek, güçlendirmek, muasır
medeniyetler seviyesinin de üstüne
taşımak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız
2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve
diplomatik bakımdan daha güçlü, daha
bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak
girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e,
enerjiden terörle mücadeleye kadar
farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik
başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin
en net göstergesidir. Türkiye bilhassa
Doğu Akdeniz’de tehdit, yıldırma ve
şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı
sürdürecektir. Ruhun şad olsun.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos
Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
yabancı misyon şefleri ve devlet
erkânının tebriklerini kabul etti.
300 DRONE ZAFER BAYRAMI
İÇİN HAVALANDI
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Beştepe’de akşam da sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kutlamalar
kapsamında 300 insansız hava aracı
(İHA) ile ışık gösterisi yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando
Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı
Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası
Komutanlığı tarafından verilen konserin
ardından 300 İHA ile ışık gösterisine
geçildi. Özel bir yazılımla kontrol edilen
İHA’lar gösterilerini 30 Ağustos Zafer
Bayramı “Bir Milletin Zaferi” teması
altında gerçekleştirdi. İlgiyle izlenen
gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe’de
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti
ve tarihteki Türk devletlerini sembolize eden Cumhurbaşkanlığı forsunun
da aralarında olduğu ışık formlarıyla
izleyenlere benzersiz bir ışık tasarımı
sunuldu.
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TOKİ’DEN
GİRESUN’A
262 REZERV
KONUT
Giresun’da yaşanan
sel ve heyelanların
ardından TOKİ
tarafından afetzedeler
için Dereli ve
Doğankent’te toplam
262 rezerv konut inşa
edilecek.
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Sel ve heyelanın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına
yapılması gereken tüm çalışmalar için
ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın zararlarını telafi edecek, yaraları
hep birlikte saracağız” dedi.
Bir taraftan vatandaşların yaraları sarılırken diğer taraftan vatandaşların tekrar mağdur olmaması için yeni adımlar
atıldığını anlatan Bakan Kurum, 120 kişilik ekiple çalışmalara devam ettiklerini
belirterek, Dereli’de 24, Doğankent’te
11 binanın yıkım sürecini başlattıklarını söyledi. Kurum, evleri hasar gören
afetzedeler için yeni konutların inşa
edileceğini belirterek şöyle konuştu:
“Dereli’de 142, Doğankent’te 120 rezerv
konut üreteceğiz. TOKİ eliyle yapılacak
yeni konutlarımızın inşası için arazi
çalışmalarını başlattık. Yeni konutlarımızın inşasına hızlı bir şekilde başlayarak vatandaşlarımızı bu sağlam, güvenli
alanlara taşıyacağız. Bu süreci kira,

taşınma ve eşya yardımları yaparak,
hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden
tamamlayacağız.”
“TOPLAM 512 KONUT ÜRETECEĞİZ”
Kurum, sel ve heyelanlar sonrasında
evleri zarar gören vatandaşlar ve iş
yerleri zarar gören esnafla görüştü,
Akkaya dere yatağı ve yıkılmasına
karar verilen binalarda incelemelerde
bulundu. Tadilat çalışmalarının süratle
devam ettiğini belirten Kurum, dükkânların kapı, pencere ve çerçevelerinin
değiştirildiğini, binaların dış cephelerinin iyileştirildiğini söyledi. Kurum,
Dereli’de selden zarar gören vatandaşlar için inşa edilecek konutların ihalesinin Eylül ayında yapılacağını belirtti.
Bakan Kurum, şunları aktardı:
“Bölgedeki vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere 250’si tek katlı ve
yanlarında ahırı olan köy evi olmak üzere toplam 512 konut üreteceğiz. Eylül
ayında ihalesini yapacağımız konutları
en geç önümüzdeki yılın ilk yarısın-
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da tamamlamayı planlıyoruz. Dere
güzergâhında yer alan konutların
yıkımını gerçekleştirerek bu alanları
yürüyüş yolları ve dinlenme alanları
gibi sosyal donatılarla vatandaşımızın
hizmetine sunacağız. Selin oluşturduğu
izleri bir an önce silerek ilçelerimizi
eski canlı günlerine kavuşturacağız.”
“AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN
YARASINI SARMAK”
Selden en çok etkilenen Doğankent’te
de incelemelerde bulunan Kurum,
ilçede hayata geçirilecek Yeni Kent
Merkezi Projesi ile 55 konut ve
90 ticari ünitenin inşa edileceğini,
2021’de ilçeye yepyeni bir kent merkezi kazandıracaklarını kaydetti. Selden zarar gören tüm köy ve mahalleleri gezen Bakan Kurum, selden zarar
gören tüm ilçe belediyelerine maddi
ve teknik desteği sürdüreceklerini
ifade etti.
Kurum, İller Bankası kanalıyla belediyelere yağmur suyu ve atık su
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hattının tamamen yenilenmesi ve acil
ihtiyaçlarının karşılanması için toplam
20 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirterek, kamulaştırma için
14 milyon lira kaynak sağladıklarını
aktardı. Kurum, “Amacımız daha
önce Elazığ’da, Malatya’da, Bingöl’de,
Van’da olduğu gibi Giresun’da Dereli’de, Doğankent’te de hızlı bir şekilde
aksiyon almaktır. Vatandaşlarımızın
yarasını hızlı bir şekilde sarmaktır.
Bu çerçevede bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hep
birlikte çalışıyoruz” dedi.
Bölgede vatandaşların içme suyu
ihtiyacının yüksek olduğuna işaret
eden Kurum, arızalar ortaya çıktıkça
da gidermeye gayret gösterdiklerini
belirterek, ihtiyaç olunan yerlere kısmi şekilde su verildiğini söyledi.
Kurum, belediyelerin İller Bankası’na
olan borçlarının da talep hâlinde ana
paraları sabit kalacak şekilde 6 ay
öteleneceğini kaydetti.
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“ENERJİ MESELESİNİ
KÖKTEN ÇÖZMEKTE
KARARLIYIZ”
Türkiye’nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de
gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan,
“Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı
Tuna-1 Kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz
rezervi keşfetti” dedi.
16
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Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma
Ofisi’nde Karadeniz’de bulunan doğal
gaz rezervi hakkında açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjinin, kalkınmanın temel unsuru olmasının yanında ulusal bağımsızlığın gerçek anlamda
tesisinde büyük öneme sahip olduğunu
belirterek, milli enerji ve maden politikası doğrultusunda çalışmaların milli
kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesini
kararlaştırdıklarını vurguladı.
Erdoğan, 2017’de yeniden şekillendirilen politika doğrultusunda derin deniz
sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdiklerini anlatarak, “Ardı ardına
üç sondaj gemisini ülkemiz derin deniz
arama filosuna kattık. Bu sevinci bize
yaşatan Fatih’in yanında Yavuz ve
Kanuni sondaj gemilerimizle bu alanda
dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına
dâhil olduk” diye konuştu.
“BULUNAN REZERV, ÇOK DAHA
ZENGİN BİR KAYNAĞIN PARÇASI”
“Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz
keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.
Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020
tarihinde başladığı Tuna-1 Kuyusundaki
sondajında 320 milyar metreküp doğal
gaz rezervi keşfetti” sözleriyle bu önemli
gelişmeyi aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde
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Karadeniz’e uğurladıkları Fatih sondaj
gemisinin, ismine layık bir başarıyla herkesi gururlandırdığını ifade etti.
Tuna-1 alanında test, analiz ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığını
aktaran Erdoğan, “Kuyudan elde edilen
veriler aynı bölgede yeni doğal gaz
keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna
işaret ediyor. İlk kuyuda bulunan rezerv,
çok daha zengin bir kaynağın sadece bir
parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa
sürede gelecektir” dedi.
HEDEF, 2023’TE KARADENİZ
GAZINI KULLANIMA SUNMAK
Bulunan doğal gaz için tespit kuyuları
açıp, üretim konseptini belirleyip inşaat
ve yapım işlerine geçileceğini aktaran
Erdoğan, doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılmasıyla kaynaktan
fiilen yararlanılacağını söyledi. Erdoğan,
“Hedefimiz, 2023’te Karadeniz gazını
milletimizin kullanımına sunmaktır.
Böylece bunca yıl sabırla yürüttüğümüz
çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini
almış oluyoruz” dedi.
“BENZER BİR MÜJDELİ HABERİ
AKDENİZ’DEN DE BEKLİYORUZ”
Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar
dokuz derin deniz sondajı gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, benzer bir müjdeli
haberin Akdeniz’den de beklendiğini;
bakımda olan Kanuni’nin yıl sonunda
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devreye girmesiyle bölgedeki faaliyetlere
hız verileceğini kaydetti. Denizlerin yanı
sıra Türkiye topraklarındaki aramaları da
daha sıkı ve bilinçli şekilde yürüttüklerine
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer
ülkelerdeki arama ruhsatlarını da çoğalttıklarını belirtti.
“GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE
YATIRIMLARI SÜRDÜRECEĞİZ”
“Ülkenin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız” diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, cari açığın en büyük sebebinin
enerji olduğunu, yerli ve yenilenebilir kaynaklara verilen önem sayesinde
bu konuda nispi bir denge sağlansa da
Türkiye’nin hâlâ enerjide ciddi bir ithalatçı olunduğuna işaret etti. Erdoğan, bir
yandan konvansiyonel enerji kaynaklarına yoğunlaşırken, diğer yandan elektrikli
motor başta olmak üzere geleceğin teknolojilerine yatırımları sürdüreceklerinin
altını çizerek, “Her kaynağın diğerinin
tamamlayıcısı olduğunu unutmadan, tüm
alanlarda en güçlü şekilde varlığımızı
göstermekte kararlıyız” dedi.
DOĞAL GAZ İTHALATI CİDDİ
MİKTARDA ÖNLENECEK
Türkiye’nin Karadeniz’deki ilk milli derin
deniz sondajını gerçekleştiren Fatih
sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası’nda
320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Bu rakam, Türkiye’nin yıllık
tutarı yaklaşık 12 milyar dolar seviyesine
gerileyen doğal gaz ithalatını ciddi miktarda önleyebilecek seviyede bulunuyor.
Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın
müjde olarak açıkladığı Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi, ülkenin
son dönemde denizlerde yoğun bir
şekilde yürüttüğü sismik arama ve sondaj
faaliyetlerinin ilk somut meyvesi oldu.
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MALAZGİRT ZAFERİ’NİN
949. YILI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt
Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat’ta düzenlenen etkinliklere katılarak, eşi Emine Erdoğan
ile Van Gölü kıyısında yer alan
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesini
havadan inceledi ve Ahlat Gençlik
Merkezi’ni hizmete açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt
Milli Park alanındaki kutlamalarda, Türk ve dünya tarihinin dönüm
noktalarından olan Malazgirt Zaferi’nin ardından şehir şehir, köy köy
Anadolu’nun fethinin gerçekleştiğini
söyleyerek, şunları aktardı: “Malazgirt Ovası’ndan başlayıp Ege ve
Marmara kıyılarına kadar ilerleyen
ecdadımız, fethettikleri bu toprakları
vatan edindi. Bizim medeniyetimizde fethetmek işgal etmek, yağmalamak değildir. Fethetmek, Allah’ın
emrettiği adaleti o beldede hâkim
kılmaktır. Eğer ele geçirdiğiniz bir
yerde adaleti tesis edemediyseniz,
zulme engel olamadıysanız orayı
fethettik diyemezsiniz. Her zaman
söylediğimiz gibi, asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Milletimiz,
fethettiği beldelerde evvela zulmü

ortadan kaldırmıştır, adaleti tesis
etmiştir. Bunun için bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir.”
“ECDADIMIZIN İZİNDEN
GİDİYORUZ”
Fetihle Bizans’ın zulmünün sona
erdiğine işaret eden Erdoğan,
ecdadın, fethettiği nice beldeleri
devrin en modern imkânlarıyla imar
ettiğini ve idaresi altındaki insanlara
dinlerini, dillerini, kültürlerini yaşatma imkânı tanıdığını söyledi. “Biz
de ecdadımızın izinden gidiyoruz”
diyen Erdoğan, “Tarih, fethettiğimiz
bütün beldelerde güveni, huzuru,
hoşgörüyü ve refahı hâkim kılmak
için milletçe verdiğimiz büyük
mücadelelerin şahididir. Bugün dahi
birçok şehrimizde bir arada görebileceğimiz farklı medeniyet sembolleri, bizim farklılıklarımızı zenginlik
olarak gören kadim anlayışımızın
birer tezahürüdür” diye konuştu.
Türkiye’nin tüm badirelerden Malazgirt ruhuyla kurtulduğuna dikkat
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bugün de farklı cephelerde azim ve
kararlılıkla yürütülen mücadelelerin
aynı ruhla yürütüldüğünü kaydetti.
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ANKARA’DA ÖRNEK UYGULAMA

CİNDERESİ KENTSEL
DÖNÜŞÜM PROJESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı
Ömer Bulut’un katılımıyla Ankara Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamında inşa edilecek 451 konutun temeli atıldı.
Ankara’nın örnek kentsel dönüşüm
uygulamalarından Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yerinde ve
gönüllü dönüşüm ilkesiyle hayata
geçirileceğini söyleyen Bakan Murat
Kurum, proje kapsamında 451 konut,
beş dükkân ve cami inşa edileceğini
aktardı. Projenin, mimari yapısıyla
bölgenin çehresini değiştireceğine
dikkat çeken Kurum, uygulamanın
2021 sonuna kadar tamamlanacağını ve
yerleşimde 2 binden fazla vatandaşın
yaşayacağını belirtti.
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Yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedeli
olan proje kapsamında hak sahiplerine
kira ve taşınma yardımlarına devam
edeceklerini söyleyen Kurum, “Projemiz
yatay mimari esaslı olacak, binalarımız
zemin+5 katı geçmeyecek. Yöresel
unsurları ihtiva edecek ve hiçbir şekilde
mahallemize dışarıdan başka bir nüfus
gelmeyecek” ifadelerini kullandı.
DÖNÜŞÜM
SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR
Bakan Kurum, son 100 yılda yaşanan
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depremlerde 80 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini, ülke topraklarının yüzde 66’sının deprem riski altında olduğunu ve yaklaşık 60 milyon insanın bu
riskli alanlarda yaşadığını anımsatarak,
2012 yılında kentsel dönüşüm seferberliğinin İstanbul'dan başlatıldığını ve
bugüne dek 1 milyon 350 bin konutun
dönüşümünün tamamladığını kaydetti.
Dönüşüm gerektiren bölgelerde belediyelerle ortak çalışma yürütüldüğünü
aktaran Kurum, Ankara’da toplam 21
riskli, 33 rezerv yapı alanında çalışmaların sürdüğünü söyledi.
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Yahudi Mahallesi bölgesi ile belediye
binasının bulunduğu alanı kapsadığını
söyledi.
Altındağ belediye binasını farklı bir
alana taşıyarak 12 bin metrekarelik
meydan ve meydan altı otopark olarak
düzenleyeceklerini belirten Bakan
Kurum, cephe sağlıklaştırma projesinin Altındağ Belediyesi ile yürütüleceği açıklamasında bulundu.

Ankara’ya yeni meydanlar kazandırarak tarihi kent merkezlerini ihya
ettiklerini vurgulayan Kurum, sokak
sağlıklaştırma, cephe yenileme, sosyal
konut ve dönüşüm çalışmalarıyla kentin çehresinin değişeceğini ifade etti.

Hergelen Meydanı’nda yürütülen
projelerin tamamlandığını, vatandaşları, esnafı mağdur etmeyecek
adımları atmaya gayret gösterdiklerini
belirten Kurum, “Gültepe Mahallesi
Aktaş mevkisinde sağlıksız yapıları
yıktık. Burada yaklaşık 300 hak sahibi
kardeşimiz var, orada da 303 konut
üreteceğiz” dedi.

PROJELER DÖRT
ETAPTAN OLUŞUYOR
Ankara Antındağ’daki projelerin dört
etaptan oluştuğunu aktaran Kurum,
tarihin, kültürün ön planda olduğu
önemli bir kentsel dönüşüm başlattıklarını vurguladı. Çalışmalar kapsamında tescilli binaları ortaya çıkaracak
projeler yürüttüklerini anlatan Kurum,
projenin Ankara Kalesi ve çevresini,
Hergelen Meydanı bölgesi, Ulus’ta

Bakan Kurum, Başpınar Mahallesin’de
50 dönümlük alana sosyal donatılarıyla birlikte yeni bir millet bahçesi
kazandırdıklarını belirterek, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Altın Bahçe projemizde inşa çalışmalarımıza başladık,
2021 Temmuz ayında sizlere armağan
edeceğiz. Kızılay’da ilk Türk mimari
örneği olan Saraçoğlu Mahallesi var,
yaklaşık 110 bin metrekarelik atıl, kimsenin kullanmadığı bir alan. Bu alana
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ilişkin projeleri tamamladık. Oradaki
binaları, tescilli ağaçları koruyacağız.”
“TÜRKİYE’DE BÜYÜK ÇAPLI
DÖNÜŞÜM PROJELERİ
YÜRÜTÜYORUZ”
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Mühendislik hizmetlerinden yoksun, plansız,
afetlere karşı riskli ve yapı ömrünü
tamamlamış konutların, şehirlerin en
önemli problemlerinden biri olduğunu
belirterek, söz konusu yapıların vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğini,
altyapı ve şehircilik açısından kentlerin sağlıklı gelişimine engel olduğunu
söyledi. “Şehirlerimizin iyileştirilmesi,
konutların yenilenmesi ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması
için TOKİ olarak Türkiye genelinde
büyük çaplı kentsel dönüşüm projeleri
yürütüyoruz” diyen Bulut, özellikle afet
riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun
olduğu alanlarda, farklı ihtiyaçları ve
değişimleri göz önüne alarak projeleri
yerel yönetimlerle birlikte geliştirdiklerini ifade etti.
Başkan Bulut, iyileştirilme çalışmaları
kapsamında bugüne dek 158 bin 410
konut inşa edildiğini, hâlen dönüşüm
kapsamında 40 ilde 110 kentsel dönüşüm ve yenileme projesi yürütüldüğünü aktardı. Bulut, “Hedefimiz her yıl
30 bin kentsel dönüşüm konutunu inşa
etmektir” dedi.
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YÖRESEL UNSURLARI İÇEREN
YENİ YAŞAM ALANI
Gecekondulaşmanın yoğun olduğu
Ankara’da yenilenmesi gereken alanların fazlalığına işaret eden Bulut, kentte
büyük kentsel dönüşüm projeleri
gerçekleştirmeye devam edeceklerini
söyledi. Cinderesi Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin 38 bloktan oluştuğunu aktaran Bulut, 451 konutun yanı sıra ihtiyaçlara dönük sosyal donatı alanlarının
da inşa edileceğini kaydetti. Projeyle
düşük yoğunluklu ve yöresel unsurları
içeren bir yaşam alanı oluşturulacağını belirten TOKİ Başkanı Bulut, yeşil
alanları, çocuk parklarıyla sağlıklı bir
yaşam ortamı sunulacağını ifade etti.
“ANKARA’DA 96.377
KONUT YAPTIK”
Altındağ’da kentsel dönüşüm kapsamında şimdiye kadar 4.334 konut
yapıldığını belirten Bulut, kentte
yürütülen projelere dair şunları
aktardı: “Kuzey Ankara, Altındağ,
Mamak, Sincan, Yenimahalle, Çankaya, Kızılcahamam ve Kalecik ilçelerimizde 29 farklı proje kapsamında
1.527 hektarlık alanda 44.474 konutluk
kentsel dönüşüm projesi geliştirdik.
Bu konutların 34.957’si tamamlanıp
hak sahiplerine teslim edildi. 6.773
konutun yapımı, 2.744 konutun ise
proje çalışmaları devam ediyor. Ankara’ya toplamda 96.377 konut yaptık ve
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yapmaya devam ediyoruz. 50 bin ve
100 bin konut üretimi kampanyaları
kapsamında kente toplam 7.685 konut
yapıyoruz.”
“TEMEL GÖREVİMİZ SOSYAL
KONUT ÜRETMEK”
İdarenin temel görevinin sosyal konut
üretmek olduğunu ve 17 yıl içinde inşa
edilen konutlarda yaklaşık 4 milyon
vatandaşın oturduğunu ifade eden
Bulut, 50 bin ve 100 bin konuttan
oluşan iki büyük projenin hızla devam
ettiğini söyledi. Bulut, “81 ilde 402
projede inşasına başlanan bu konutlar,
çağdaş şehircilik anlayışına uygun,
ihtiyaçlara yanıt veren; içinde meydanı, camisi, yolları, sosyal donatıları
bulunan ve mahalle kültürü barındıran
bir yaklaşımla inşa edilmektedir” dedi.
Kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu
eğitim, sağlık, güvenlik ve spor gibi
hizmet binaları ve tesislerinin yapımında da etkin görev alarak şehirlerin gelişmesine katkı sağladıklarını
aktaran Bulut, “Bu çerçevede 24 bin
derslikli 1.096 okul, 75 bin kapasiteli
193 öğrenci yurdu, 267 hastane, 1.132
ticari ünite, 234 kamu hizmet binası,19
stadyum ve 775 cami olmak üzere
toplamda 16.783 donatı inşa edilmiştir”
diye belirtti.
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“BAŞKENT VE İLÇELERİ BÜYÜK
BİR YEŞİL ALANA KAVUŞACAK”
Şehirleri daha yeşil hâle getirmek,
yaşam alanlarının kalitesini yükseltmek, yeşil şehirler oluşturmak için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda tüm illerde millet bahçeleri yaptıklarını söyleyen TOKİ Başkanı
Bulut, toplam 156 millet bahçesi inşa
edileceğini aktardı.
Ankara’da dokuz millet bahçesi planlandığı bilgisini paylaşan Bulut, AKM
Millet Bahçesi, İmrahor Vadisi 1.Etap,
Kahramankazan ve Kızılcahamam
Millet Bahçelerinin inşa edilmekte
olduğunu, Akyurt, Çubuk, Cebeci,
Keçiören, Sincan ve Mamak Millet
Bahçelerinin ise ihale ve tasarım aşamasında olduğunu kaydetti.
Başkan Bulut, söz konusu projelerle başkent ve ilçelerinin büyük bir
yeşil alana ve parklara kavuşacağını,
özelikle AKM Millet Bahçesi ile eski
Ankara’nın merkezinin önemli bir
sosyal yaşam alanına dönüşeceğini
belirtti. Bulut, Ankara’nın rekreasyon sisteminin en önemli halkasını
oluşturan Moğan/Eymir su sistemiyle
bütünleşecek olan İmrahor Vadisi’nin
de Ankara için önemli bir yeşil vadiye
dönüşeceğini kaydetti.
23
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TOKİ’NİN İSTANBUL
PROJELERİ SÜRÜYOR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin yeni sosyal konut
kapsamında İstanbul’da yapımı devam eden konut
alanlarında ve Çatalca Millet Bahçesi ile Çatalca Hükümet
Konağı’nda incelemelerde bulundu.
24
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2019 yılının ilk çeyreğinde başlatılan
ve 67 şehirde 140 projeyle hayata
geçirilen 50 Bin Yeni Sosyal Konut
Projesi kapsamında İstanbul’da
konut üretimleri hızla devam ediyor.
Başakşehir ve Silivri şantiyelerindeki
çalışmaları yerinde inceleyen TOKİ
Başkanı Ömer Bulut, az katlı planda
projelendirilen, mahalle kültürünü ve
kent bilincini esas alan konut uygulamalarıyla bölgeye sağlıklı yaşam
alanlarının kazandırılacağını söyledi.
Proje kapsamında Başakşehir Kayaşehir’de 862 konut ile kapalı otopark
ve iki ticaret merkezi yapılacak. Silivri
Alipaşa Mahallesi’nde ise toplam 1.839
konutun yapımı üç etap hâlinde devam
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ediyor. Bu kapsamda ilk etapta 598
konut ve cami, ikinci etapta 758 konut,
24 dükkân, okul ve cami, üçüncü
etapta ise 483 konut ve sekiz dükkân
yer alıyor.
İstanbul Çatalca’da yapımı devam
eden millet bahçesi projesi sahasında
incelemelerde bulunan Ömer Bulut,
kullanım ömrünü tamamlamış kamu
binalarının yenilenmesi kapsamında
yapımı devam eden İstanbul Çatalca
Hükümet Konağı'nı da inceledi.
“İSTANBUL’DA 16.300 KONUTUN
İNŞAATINA BAŞLANDIK”
“17 yıl içinde İstanbul’a iştiraklerimizle birlikte 167 bin konut, 2.200 yatak

Kayaşehir
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kapasiteli yedi hastane, 71 okul, kamu
hizmet ve üniversite binaları, stadyum ve cami gibi çok sayıda hizmet
ve sosyal donatı binası inşa ederek
İstanbul’umuzun gelişmesine katkı
sağladık” diyen Başkan Bulut, hâlen
10.523 sosyal konutun inşasının devam
ettiğini aktardı.
50 bin sosyal konut kapsamında 6.300
konut, 100 bin konut kapsamında ise
10 bin konut olmak üzere Başakşehir,
Tuzla ve Kayabaşı’nda toplamda 16.300
konutun inşaatına başlandığını kaydeden Bulut, TOKİ tarafından İstanbul’a
yaklaşık 50 milyarlık yatırım yapıldığını söyledi.
“TOPLAMDA 171 MİLLET
BAHÇESİ YAPIYORUZ”
TOKİ Başkanı Bulut, İstanbul Çatalca
Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla,
içerisinde barındıracağı yeşili, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik
alanlarıyla vatandaşların yeşille buluşacağı yeni bir sosyal yaşam alanının
bölgeye kazandırılacağını söyledi.
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Şehirleri daha yeşil hâle getirmek ve
yaşam alanlarının kalitesini yükseltmek için bütün illerde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda
millet bahçeleri yaptıklarını ifade eden
Bulut, şunları aktardı:
“Bugüne kadar TOKİ tarafından 11
millet bahçesi bitirilmiş olup, 34 millet
bahçesinin yapımı devam etmekte,
25 millet bahçesi ihale sürecinde ve
101 millet bahçesi de tasarım aşamasındadır. Toplamda 171 millet bahçesi
yapıyoruz. TOKİ tarafından İstanbul’a 20 millet bahçesi planlanmıştır.
Kayaşehir 1. Etap ile Pendik Millet
Bahçeleri vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. YTÜ Davutpaşa
Millet Bahçesi ile Zeytinburnu ve
Çatalca Millet Bahçelerinin de ihaleleri
tamamlanarak yapımlarına başlanmış
olup Arnavutköy, Eski Havalimanı,
Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Kartal, Silivri,
Sultanbeyli, Şile, Ümraniye, Kayaşehir
2.3.4 etap Millet Bahçeleri de tasarım
aşamasındadır.”
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DÖNÜŞÜM PROJELERİ
ŞEHİRLERE DEĞER KATIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 5 yılda 1,5
milyon konutun dönüştürüleceğini, bu kapsamda İstanbul’da 300 bin
konutun acilen yenileneceğini söyledi.

Marmara Depremi’nin 21. yıl dönümünde, İstanbul Güngören’de
bölgenin sağlıksız yapı stokunu
ortadan kaldıracak kentsel dönüşüm
projesinin ilk etabının temel atma
törenine katılan Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum, tüm Türkiye’de
1 milyon 410 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını, 81 ilde yürütülen
çalışmaların kesintisiz sürdüğünü
söyledi.
Bakan Kurum, temeli atılan proje
kapsamında yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda 1.565 konut ve 55 ticari
ünitenin yer alacağını belirterek,
uygulamanın 2021 sonunda tamamlanacağını söyledi.
Kurum, deprem gerçeği ve kentsel
dönüşüm uygulamaları kapsamında
şöyle konuştu: “17 Ağustos’ta yaşadığımız büyük Marmara Depremi’ni
21 yıl geride bıraktık. 21 yıldır her 17
Ağustos’ta acımız tazeleniyor. O gece
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yaşanan tarihimizin en büyük depreminde 18 bin canımız enkaz altında
kaldı. Depremin en yoğun yaşandığı
yerler olan Gölcük’te, Yalova’da hâlâ
enkazın bir bölümü denizin altında.
Bu acı, hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. Benzer acıları tekrar yaşamamak
için çalışmalarımızı tüm ekibimizle
birlikte sürdürmeye gayret ediyoruz. Artık her hafta, başta İstanbul
olmak üzere 81 ilimizin tamamında
riskli binalarımızı yıkıyor, depreme
ve afetlere dayanıklı konutlarımızın
temellerini atıyoruz.”
Yaklaşık 60 milyon insanın deprem
tehdidiyle karşı karşıya olduğunu,
ayrıca ömrünü tamamlamış binaların da çökebildiğini belirten Kurum,
depremin değil sağlıksız binaların
öldürdüğünü vurguladı.
DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜN
MERKEZİ İSTANBUL
Kurum, 2012 yılından bu yana Türki-

ye’de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını belirterek,
İstanbul’un riskli bölgelerin başında
olduğuna dikkat çekti.
İstanbul’da bütün ilçeler için bir hedef
belirlendiğini anlatan, “Önümüzdeki
5 yılda tüm Türkiye’de 1,5 milyon,
İstanbul'da 300 bin konutu acilen
dönüştüreceğiz” diyen Bakan Kurum,
“Dönüşümün merkezi İstanbul’dur.
Yapılan iş İstanbul’u kurtarma seferberliğidir” dedi.
Bakan Murat Kurum, İstanbul’da 70
bin riskli binada 353 bin ev ve iş
yerinin riskli olduğunu tespit ettiklerini, yüzde 85’inin yıkıldığını ve 65
riskli alanda dönüşüm için çalışmalara başlandığını aktardı. Esenler’de
60 bin dönüşüm konutu yaptıklarını
kaydeden Bakan Kurum, geçen ay
Zeytinburnu, Kağıthane ve Okmeydanı’nda 2 bin 63 konut ve iş yerinin
temellerini attıklarını hatırlattı.
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Güngören Kentsel Dönüşüm

“MODERN İŞ YERLERİYLE
BÖLGEDE TİCARET CANLANACAK”
Kurum, Güngören’de gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında şu bilgileri paylaştı: “Riskli alanın
tamamında 77 blok, 55 de ticari ünite
olmak üzere toplam 1.620 bağımsız
bölüm üreteceğiz. Bu riskli alanın ilk
etabını üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda başlatıyoruz. İnşa edeceğimiz konutları, metruk binaların
dönüşümü için rezerv konut olarak
kullanacağız, kimseye vermeyeceğiz
ve bir gelir elde etmeyeceğiz. İlk
etabımızı 2021 yılında tamamlayacağız. Modern iş yerleriyle bu bölgede
ticaret canlanacak, bölgenin marka
değeri yükselecek.”
Proje kapsamında mevcut dairelerin
bedelinin hesaplanacağını dile getiren
Kurum, Bakanlık olarak aradaki farkı
yüzde 30 oranında sübvanse edeceklerini, indirim yapacaklarını ve geri kalan

miktarı da uygun ödeme koşullarıyla 15
yıla kadar yayacaklarını belirtti.
MARMARA DEPREMİ AFET
YÖNETİMİNDE DÖNÜM NOKTASI
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın (AFAD) depremde
yaşamını yitirenleri anma etkinliğine
katılan Kurum, program kapsamında
açılışı yapılan Afet Eğitim Merkezini
gezerek 7,2 şiddetinde deprem simülasyonunu deneyimledi.
AFAD’ın, lojistik merkezleriyle yurt
içinde ve yurt dışında tüm afetlere
ve krizlere en hızlı ve etkin şekilde
müdahaleyi gerçekleştirdiğini, yaşanan tüm felaketlerde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu belirten
Kurum, “Sene başında yaşadığımız
Elazığ ve Malatya depremlerinde,
dayanışma ve yardımlaşma kültürünün en güzel örneğini tüm Türkiye’ye
ve dünyaya gösterdik. Tüm Bakanlıklarımız, AFAD, sivil toplum kuruluş-

larımız, Kızılay, UMKE ve tüm milletimizle beraber Elazığ ve Malatya’da
seferber olduk” diye konuştu.
Kurum, Marmara, Van, Erzincan,
Afyon ve Elazığ’da yaşanan depremlerde hem AFAD ile hem de Bakanlığın ilgili birimleriyle ortak bir çalışma yürüttüklerini, kentsel dönüşüm
gerçeğini ortaya koyarak projeleri
hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye
gayret gösterdiklerini ifade etti. 2012
yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
“Bedeli ne olursa olsun yapacağız”
sözleriyle Gaziosmanpaşa’da kentsel
dönüşüm seferberliğinin başlatıldığını anımsatan Kurum, riskli alanları
ve yapıları tespit ederek afetlere
dayanıklı konutlar üretmeye devam
ettiklerini kaydetti.
“DEPREME HAZIRLIKTA MİLLET
BAHÇELERİNİ ÖNEMSİYORUZ”
Bakan Kurum, depreme hazırlık
noktasında millet bahçesi projelerini
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çok önemsediklerini ifade etti. 81 ilde 81
milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle
yola çıktıklarını, 23 millet bahçesinin açılışının yapıldığını, 224 projenin ise devam
ettiğini söyleyen Kurum, millet bahçelerinin her birinin aynı zamanda birer
toplanma alanı olduğunu ifade etti. Kurum,
“İstanbul’umuzun her ilçesinde en az bir
tane millet bahçesi projemiz var. Olası
depremlerde millet bahçelerimizde afete
ilişkin altyapıyı da hazırlamaya gayret
gösteriyoruz” diye konuştu.
“EVLERİNİZİN DEPREM RİSK
TESPİTLERİNİ YAPTIRIN”
Bakan Murat Kurum, “Bizlere, belediyelerimize müracaat edip evlerinizin risk
tespitlerini yaptırın” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. “Kentsel Dönüşüm
Eylem Planı” ile Bakanlıklar öncülüğünde, yerel idareler, ilgili kuruluşlar,
özel sektör ve vatandaşların katılımı ile
deprem dönüşümünü hızlandırdıklarını
anımsatan Kurum, 81 ilden gelen verilerle Türkiye’nin riskli yapı envanterini
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ortaya koyduklarını aktardı.
“DEPREMLE MÜCADELEYİ
ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ”
Bakan Murat Kurum, Afet Eğitim
Merkezinde katıldığı 7,2 şiddetindeki
deprem simülasyonu deneyimini şöyle
aktardı: “60 saniye sürdü. 7,2 Düzce
depreminin bir benzerini arkadaşlar
simüle ettiler. Simülasyonda bile o
sarsıntıyı 60 saniyeye yakın hissetmek
hakikaten ürkütücü. Belki yaşadığınız
tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor. Böyle bir depremde eğer
sağlam bir binadaysanız çıkıp bundan
sonraki süreçte herhalde yakınlarınızı
ararsınız. Çok zor, çok sıkıntılı. Nüfusumuzun yüzde 66’sı, topraklarımızın
yüzde 70’e yakını deprem bölgesinde
yer alan bir ülkeyiz. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Depremle
mücadeleyi öğrenmek zorundayız. Bu
anlamda bu eğitim merkezimiz hem
deprem öncesi hem de sonrasında arama kurtarma faaliyetleri yapacak. Arka-
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daşlarımızın eğitimi, çocuklarımızın
bilinçlendirilmesi adına çok önemli.”
“DEPREMİN HER SANİYESİNDE
BİLİNÇLİ OLMALIYIZ”
Simülasyona katılan İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu ise simülasyon deneyimini şöyle aktardı: “Bütün deprem
fotoğrafları, depremde gördüklerimizin
hepsi gözümün önünden geçti. Bir tek
şey hissettim; belki de çocukluğumuzdan itibaren almamız gereken en
önemli eğitimlerden bir tanesi deprem
anında ne yapmamız lazım geldiği.
Çöküp kapanmamız ve sağlam bir yere
tutunmamız konusundaki o ilk tavsiyelerin gerçekleştiği an aklıma geldi. Hiç
tereddütsüz bunu yapmalıyız. Deprem
ve afet öyle bir şeydir ki hiçbir saniyesi bilinçli olmamayı affetmiyor, her
saniyesinde bilinçli olmalıyız; öncesinde, anında ve sonrasında.”

60 BİN METREKARELİK
GÜRÜLTÜ BARİYERİ PROJESİ
Ümraniye’deki millet bahçesini ziyaret
ederek yanındaki gürültü bariyerinde incelemelerde bulunan Bakan
Kurum, otoyol ile park arasındaki alanı
bölerek gürültüyü azaltan bariyerlerin sağlık açısından önemli olduğunu,
projeyi insan sağlığını koruma amaçlı
geliştirdiklerini vurguladı. Kurum,
şunları aktardı: “Dünya Sağlık Örgütü
verilerine baktığımızda İstanbul, en

gürültülü beş şehir arasında yer alıyor.
Bu anlamda belediyelerimizle birlikte
ortak proje yürütüyoruz. Bakanlık olarak Ümraniye Belediyesine 5 milyon
lira hibe desteğinde bulunduk. Yaşam
alanlarında gürültü haritaları çıkartılıyor. İnsan sağlığını etkileyebilecek
alanlarda da belediyelerimizle birlikte
gürültü bariyeri projemiz var.”
Ümraniye’deki bölgenin gürültü
haritasından örnek veren Kurum, “İlk

verilere baktığımızda ses 132 desibeldi.
Gürültü bariyeri projesi tamamlanma
aşamasında ve şu anki gürültü haritasına baktığımızda 60 desibele düşmüş
durumda” dedi. Gürültü bariyerleriyle
ilgili Ümraniye E-80 Karayolu, Maltepe D-100 Karayolu ve Beyoğlu Haliç
güzergâhında projelerinin olduğunu
aktaran Kurum, 2023’e kadar en az
60 bin metrekare gürültü bariyeri
projesini tamamlamayı hedeflediklerini
belirtti.

31

TO K İ H A BER

P ROJ E

TRABZON ÇÖMLEKÇİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM
PROJESİ
Trabzon Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Projesi kapsamında şehir silüetiyle
uyumlu, modern mimarinin cephelerde
yöresel mimariyle buluştuğu yeni bir
yerleşim kuruluyor.
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Kentsel dönüşüm projelerinde insanı
odağa alan, sosyal bütünleşmeyi, yerel
kalkınmayı, tarihi ve kültürel mirası
koruyan bütünleşik bir yaklaşımı esas
alan TOKİ, yenilenmiş konut alanları
üretmenin yanı sıra büyük rekreasyon
alanları, kent meydanları ve ticaret
merkezlerini de kente kazandırıyor.
Trabzon için değerli ve önemli bir
bölge olan Çömlekçi Mahallesi’nin
uzun süredir üzerinde çalıştıklarını
söyleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut,
bölgenin köhne ve tahrip olmuş
yapıların yoğunlaşmasından dolayı
çöküntü bölgesi hâline geldiğini, bu
sebeple alanda büyük çaplı bir dönüşüm projesi gerçekleştirilerek, modern
şehirciliğe uygun, sağlıklı ve güvenli
bir bölge oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.
Bulut, projeyle ilgili şöyle konuştu:
“Proje alanı üç bölgeye bölünmüş olup
yaklaşık 9 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. Proje alanındaki taşınmazların
kıymet takdir bedeli 463 milyon TL’dir.
Tüm etaplarda bugüne kadar yaklaşık
100 milyon TL’lik kamulaştırma ödemesi yapılmıştır. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte geliştirdiğimiz projeyle
konut ve ticaret alanlarından oluşan,
şehrin dokusuna uygun, zengin cephe
tipolojisi ve etkili peyzajıyla önemli bir
yaşam alanı oluşturulacaktır.”
Bulut, birinci bölgenin ihalesinin
yapıldığını, alandaki yıkım ve tahliye
çalışmalarının devam ettiğini belirterek, proje kapsamında 15 adet 2+1,
20 adet 3+1, 49 adet 4+1, 22 adet 6+1
olmak üzere toplamda 106 konut ile 20
dükkânın üretilmesinin planlandığını,
toplam yatırım bedelinin de yaklaşık
250 milyon TL olduğunu ifade etti.
TOKİ Başkanı Bulut, proje kapsamında
yapılacak tüm konut ve ticaret birimlerinin inşaatında yerel yapı malzemeleri ile Karadeniz mimarisine uygun
ahşap ve doğal taş dokulu cephe kaplamalarının kullanılacağını söyledi.
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katlarda üretilen balkonlar ise konut
sakinlerinin manzara kullanımlarını
artıracak bir tasarıma sahip.
TİCARET AKSI
Proje alanının liman caddesiyle buluştuğu noktada ticaret aksı yer alıyor.
Tarihi meydanın beslediği ticaret aksı,
dinamik, sürekli, modern ve minimal
bir tasarımı barındırıyor. Kullanıcıların keyifle vakit geçirebilecekleri bu
mekânlara kolayca ulaşması için, kent
belleğini tekrar şehre hediye eden
tarihi meydan ile konutların peyzaj
ögeleri düşey sirkülasyonla birbirine bağlanıyor. Deniz manzarasına
yönlendirilen 750 metrekarelik sosyal
tesiste, sporla geçen zamana değer
katmak amacıyla hamam, sauna,
buhar odası, fitness alanları ile sosyal
merkeze yönelik tüm birimlere yer
veriliyor.

Projenin çocuklardan gençlere ve
büyüklere her yaştan insanın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek
şekilde, esnafla vatandaşın iç içe
olacağı mahalle kültürünü yansıtan bir
anlayışla tasarlandığını belirten Bulut,
yapılan bu ihalenin 2021 yılı sonunda
tamamlanacağını söyledi.
ŞEHİR DOKUSUNA
UYGUN TASARIM
Proje, sıra evler ve cadde evler olmak
üzere iki ana akstan oluşuyor. Proje
alanının güneyinde konumlanan sıra
evlerde, modern ve gelenekseli buluşturan bir anlayış hakim. Yerel yapı
kültürü ile çağdaş mimarlık çözümleri
bir araya getirilerek Karadeniz mima-

risiyle bütünleşen tasarımda, form ve
malzeme seçimlerinde kentin özgün
yapısına uyum dikkat çekiyor.
Sıra evlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde tasarlanan cadde evleri,
modern konut yapılarında kullanılan yerel malzemeler, çatı formları
ve bina ölçekleriyle şehir dokusuna
uygun bir tasarımı yansıtıyor.
ETKİLİ PEYZAJ
Sıra evler ile cadde evleri arasında
oluşturulan avluda peyzaj ögelerinin
zengin kullanımıyla tüm kullanıcılara
ve sıra evler etabının baza katlarındaki dairelere ferah ve özgür bir manzara imkânı sunuluyor. Zemin üstü

KENTİN YENİ ODAK NOKTASI
TARİHİ MEYDAN
Proje alanında konut ve ticaret bölümleri ile otel birimini bağlayan bir
kentsel uzantı olarak planlanan tarihi
meydan, Trabzon için yeni bir odak
noktası oluşturuyor. Korunan tescilli
binaların ve ticaret aksının beslediği
meydan farklı kullanımlara olanak
sağlarken, projede sembol yapı olarak
tasarlanan otel ve rezidans bloğu projenin en yüksek yapısı olarak dikkat
çekiyor. Sade formu ve yalın malzeme seçimleriyle modern bir tasarıma
sahip olan yapı, Trabzon’un kentsel
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde,
tarihi meydanla bütünleşerek kent
içinde akışkan bir bina olarak öne
çıkıyor. Yapının çatısında, kullanıcıların liman manzarasıyla keyifli vakit
geçirebilecekleri bir teras restoran da
projeyle şehre kazandırılıyor.
ZENGİN CEPHE TİPOLOJİSİ
Tüm konut ve ticaret birimleri, cephe
kaplamalarıyla yörenin zengin cephe
tipolojisini yansıtıyor. Kullanılan yapı
malzemeleri hem geleneksel hem
modern özellik gösteriyor.

35

TO K İ H A BER

P ROJ E

KARADENIZ'IN
RENKLERI
GÜNEYSU MILLET
BAHCESI'NDE
36
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Peyzaj Mimarı Cemil Hamdi Okumuş
ECO Tasarım ve Planlama

Rize Güneysu Millet Bahçesi’nin
projelendirilmesinde yerel ve özgün
değerlerin tespiti, geliştirilmesi ve
ürüne dönüştürülmesine dayalı bir
çözümleme süreci benimsediklerini
söyleyen Peyzaj Mimarı Cemil
Hamdi Okumuş, temel stratejilerinin
yatayda ve düşeyde yeşil alan
sürekliliğini sağlamak olduğunu
belirtiyor.
37
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YEREL DEĞERLER
ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
“Bölgede daha önce çalışmış bir ekip
olarak Rize Güneysu Millet Bahçesi’nin projelendirilmesinde, yaptığımız her işte olduğu gibi yerel, özgün
değerlerin tespiti, geliştirilmesi ve
ürüne dönüştürülmesini kapsayan
yoğun bir ilk adım/çözümleme süreci
geçirdik. Bahsi geçen süreç, alanın
tipik/ayırıcı fiziksel ve kültürel özelliklerini keşfe çıktığımız bir yolculuktu.
Bu niyetle esin kaynağımız; buram
buram Karadeniz kokan kara üzüm
çardaklarının altında edilen sohbetler,
dalından koparıp yemenin keyfine
doyamadığımız mandalina ağaçları,
dik yamaçlarda yetişen çay bahçeleri,
etkili/göze çarpan cepheleriyle yamaçlara ve tepelere serpilmiş, dolma taş
ve ahşap karışımıyla inşa edilen yöre
evleriydi diyebilirim.
Proje özelinde izlediğimiz temel strateji; yeşile ve dereye açılan koridorlar,
kıyı ile ilçeyi birleştiren sirkülasyon
ağları, yatayda ve düşeyde yeşil alan
sürekliliğinin sağlanmasıydı. Bu bağlamda, sınırlarını kara yolları, duvarlar,
bariyerlerin belirlediği, içine kapanık
ve yakın çevresiyle ilişki kurmayan
proje alanı, yaya öncelikli ve geçirgen bir yapıya kavuşturuldu. Ayrıca,
akarsu kenarında yer alan ve yörede
var olan ani/yüksek rakım artışı probleminden etkilenmeyen alan, ulaşılabilir ve avantajlı konumu dolayısıyla
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bölgenin yakın zamanda olası turizm
koridoru odaklarından biri hâline gelebileceği göz önünde bulundurularak
tasarlandı.
YEŞİLLE HARMANLANMIŞ
DÜZ YAPISAL ALANLAR
Rize Güneysu Millet Bahçesi; koşu ve
yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanları,
giriş plazası-meydan/toplanma alanları,
giriş totemi, yöresel ürünler açık pazarı,
piknik alanları, ağaç altı- asma altı
dinlenme alanları, kamelyalı dinlenme
alanı, ahşap platformlar/ortak sohbet
alanları, serbest etkinlik çayırı, açık
eğitim ve aktivite alanı, kent bahçeciliği
(mikro tarım alanları), tıbbi ve aromatik
bitkiler bahçesi, tematik bitki tarhları/
şifalı bitki yatakları, ağaçlı meyve bahçeleri, mevcut yoğun bitki örtüsünün
beslendiği koruluk-inziva mekânları ve
23.000 metrekarenin üzerindeki çayır
alanlarıyla zengin içeriğe sahiptir. Ayrıca, millet kıraathanesi, cami, değirmen
kafe ve teknik hacimleri içeren mimari
yapılarıyla 1.500 metrekarenin üzerinde
kapalı alana sahiptir.
Aktif açık yeşil alanların yanı sıra
ilçenin büyük bir bölümünü oluşturan engebeli ve dağlık arazilerin
alternatifi olarak toplanma, tören gibi
etkinliklerin gerçekleştirilebileceği,
yaşlı ve engelli kullanımına olanak
sağlayan, yeşille harmanlanmış düz
yapısal alanlar özellikle tasarıma
entegre edildi.
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DÜNYAYLA YARIŞACAK
KENT PARKLARIMIZ OLACAK
Ana gayesi kent, yöre, bölge, ulus ölçeğinde “Açık-Yeşil Alanlar” üretmek olan
bir girişimin, öncelikle ülkemiz adına
çok önemli ve değerli bir adım olduğunu belirtmeliyim. Pandemi sürecinde
bir kez daha ortaya çıktı ki varlığına
her daim ihtiyaç duyulan şey, doğal
çevredir. Çünkü toprak, su ve yeşil,
geçmiş olduğu kadar aynı zamanda
gelecektir de. Bu düşünceden hareketle
doğru üretildiği, doğru yönetildiği ve
doğru işletildiği takdirde dünya standartlarıyla yarışacak kent parklarımız,
ulusal parklarımız olacaktır.”
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MEKÂN
TASARIMINDA
IŞIK ETKİSİ
GÜL DEMİRDAŞ

Işığın mimari mekân tasarımı ve
kullanıcılar üzerindeki fiziksel, psikolojik
ve sembolik etkilerini ele alan uzman
isimler, mekânın ışıkla anlam kazanmasını,
ışık-gölge kontrastının mekânsal imaja
etkisini, doğru aydınlatmanın görsel
performansı artırmasını ve Eldem
Mimarlığının ışık sorununa yaklaşımını
ele alarak; “mimarlığın ışığı kontrol etme
sanatı” olduğuna vurgu yapıyor.
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IŞIK BİR
TASARIM
DİSİPLİNİDİR
Doç. Dr. Elif Atamaz

Lefke Avrupa Üniversitesi, Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Grafik
Tasarım Bölüm Başkanı

Işık tasarımının sanat,
teknoloji ve bilimin ortak
paydası olduğunu vurgulayan
Doç. Dr. Elif Atamaz, doğru
aydınlatılmış mekânların
görsel performansı
desteklendiğini, yetersiz
aydınlatmanın yanılgı,
verimsizlik ve mutsuzluk
getirdiğini söyleyerek, ışığın
mekânın görsel imajına
etkisini anlatıyor.
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Mekânsal imaj kavramını açıklayarak mekânsal imajı etkileyen
faktörlere değinir misiniz?
Mekânlar algılayabildiğimiz,
deneyimleyebildiğimiz ve gereksinimlerimizi karşılayabildiğimiz
tanımlı alanlardır. Mekâna girdiğimiz andan itibaren mekânı
oluşturan sabit (mimari ögeler),
yarı sabit (mobilyalar) ve hareketli
(kullanıcılar) elemanlar tarafından
uyarılmaya başlarız. Bu algıladıklarımız içinde farkına vardıklarımız zihnimizde anlam kazanır
ve mekânla ilgili imajlar oluşur.
Mekândaki uyaranlar bizim için ne
kadar farklı, ilginç ve çarpıcı ise
bu imajların zihnimizde oluşturduğu etki de o oranda etkili ve güçlü
olur. Bir başka deyişle o mekân
akılda kalmaya başlar. Bu farklılık pozitif yönde ise zihnimizdeki
imajlar da olumludur ve o mekân
bizim için değerlidir.
Mekânsal imajı etkileyen faktörleri;
ortam faktörleri (sıcaklık, gürültü, koku, müzik ve aydınlatma),
tasarım faktörleri (mimari biçim,
renk, malzemeler, iç düzen, doku
ve mekânın yerleşim planı) ve sosyal faktörler (ziyaretçiler ve kalıcı
kullanıcılar) olmak üzere üç temel
başlıkta toplamak mümkündür.
Mekânın kokusu, ortamdaki sesleri, sıcaklık değerleri, nem oranı
gibi pek çok özelliği bizim farklı
deneyimler yaşamamıza yardımcı
olur; ancak çevremizi yüzde seksenden daha fazla oranda görme
duyumuzla algılarız. Görsel algı
için de ışık şarttır ve ışığın kalitesi
mekânsal imajda birinci koşul
denilebilir.
“MEKÂNIN GÖRSEL İMAJI,
IŞIĞIN VARLIĞINDA ANLAM
KAZANIR”
Işık mekânsal imajı ve mekândaki algıyı nasıl etkiler? Işık-gölge

oyunları/kontrastı kullanıcıda
nasıl ve hangi duyguları yaratır?
Mekânın görsel imajı, ışığın varlığında “anlam” kazanır. Mekânı
oluşturan renk, malzeme, biçim
gibi tüm görsel özellikler ışıkla
var olur. Bir malzemenin dokusunu, rengini ve biçimini ışık
kaynağının miktarı, yönü, rengi
gibi özellikleriyle algılarız ve ışık
kaynağı değiştikçe mekânsal imaj
da değişecektir. Işık miktarıyla
ilgili yapılan bir araştırmada, aydınlık düzeyini artırıp azaltmanın,
aynı mekânın farklı algılanmasına
neden olduğu ortaya konmuştur.
Mekân değişmemesine karşın farklı aydınlatılmış mekânlar izleyiciler
üzerinde farklı mekânlar hissini
uyandırmıştır. Bir başka çalışmada ise aynı sistemde aydınlatılmış
benzer mekânların aynı mekân
hissini uyandırdığı görülmüştür.
Mekânlar ışık ile anlam kazanır ve
aydınlatmadaki tek bir değişken
bile mekândaki algıyı ve dolayısıyla mekânsal imajı büyük ölçüde
etkileyebilir.
Işığın olduğu yerde gölge de vardır ve gerçekte mekânlar ışık-gölge ilişkisiyle tasarlanır. Işık-gölge
kontrastı arttıkça mekândaki etki
değişir. Aşırı kontrastlar gözleri
yorar, bulandırır. Görüş alanı içerisinde ışığın parlaklık düzeyi fazla
olduğunda veya gereken düzeyde
kurulamadığında ise “kamaşma”
meydana gelir. Bu istenmeyen bir
durumdur çünkü gözün algılamasını olumsuz etkiler. Görme
bozukluklarının yanı sıra fizyolojik
rahatsızlık da verir.
“Doğru aydınlatma, mekânın
ekonomik potansiyeline katkıda
bulunur” diye ifade ediyorsunuz.
Bunu biraz açıklar mısınız?
Doğru aydınlatılan bir mekân öncelikle kullanışlıdır. Her mekânın,
yapılacak eylemlere uygun ihtiyaç
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duyacağı bir ışık kalitesi vardır. Bir
eğitim mekânı ile eğlence mekânının gereksinim duyacağı ışık aynı
olamaz. Özellikle doğal ışığı etkili
kullanabilen mimari çözümlemelerde enerji tasarrufu da sağlanmış
olacaktır.
Işıkla tasarlanan mekânsal imajlar,
kullanıcı davranışlarını etkiler. Kullanıcıların bina içerisindeki dolaşımı,
hareketi ve eylemlerini etkili gerçekleştirmesinde ışık tasarımı önemlidir.
Özellikle mekâna yeni gelenler için
mekânın zihinlerde hızlı anlaşılması
ve öğrenilmesi, mekân içerisinde
daha verimli süre geçirilmesini ve
dolayısıyla mekândaki verimi artıracaktır.
Mekân içerisinde vurgu yapılmak
istenen unsurlar ışık sayesinde öne
çıkarılıp, görünmesi istenmeyen
bölgeler karanlıkta bırakılarak görsel
kontrol imkânı sağlanır ve dolaşımın yönlendirilmesi mümkündür.
Verilmek istenen bir mesaj varsa iyi
bir ışıklandırmayla daha etkili ifade
kazanır. Mekânı cazip hâle getirerek çekim gücü oluşturur. Bunlar
da mekânın ekonomik potansiyeline
katkı sağlar.
Louis Kahn, “Doğal ışık almayan
hiçbir mekân mimari mekân olarak
kabul edilemez” der. Peki gün ışığı
yapı içine nasıl alınır?
Mimarlık, mekân yaratma sanatıdır
ve ışıkla birlikte var olup gelişmiştir.
Işık olmadan kütlelerin hareketlerini,
malzemelerin rengini ve dokusunu
algılayamayız.
Gün ışığı yapı içine çeşitli yollarla alınır. Genelde yandan ve üstten olarak ikiye ayrılır. Mekândaki
eylemlere ve yaratılmak istenen
atmosfere göre ışığın yönü, büyüklüğü ve mekân içindeki yeri tasarlanır.
Tepeden gelen ışık diğer yönlerden
alınan ışığa göre daha avantajlı olabi-

lir çünkü gün boyu ışık yönü ve açısı
çok değişmediği için mekândaki ışık
kalitesi aynı kalır. Özellikle yüksek
tavandan süzülerek gelen ışık homojen dağıldığı ve kamaşma yapmadığı
için kütüphanelerde, galerilerde ve
sanat atölyelerinde tercih edilir.
Yan pencerelerden gelen ışık gün
boyu mekânda değişkenlik gösterecektir. Aynı mekânın sabah aldığı
ışık kalitesi ile gün batımındaki ışık
aynı değerlerde olmayacaktır. Bu da
kullanıcıların mekânı günün değişik
saatlerinde farklı algılayabileceğini
gösterir. Bu tip doğal aydınlatmada binanın araziye yerleşim yönü,
etrafındaki yapıların yüksekliği,
ağaçlandırma ve boşluk gibi özellikler, yeterli ışık sağlanması için daha
tasarım aşamasında dikkate alınmalıdır.
HOMOJEN AYDINLATMA
RAHATLATIR, SAKİNLEŞTİRİR
Gün ışığının mekân içine dolaysız
alınması keskin gölgelere neden
olacaktır. Işık dalgalarının üzerine
düştüğü yüzeydeki renk, doku ve
biçim gibi nitelikler çok fazla ortaya
çıkacak, gölgede kalan alanlar algılanmayacaktır. Saydam yerine yarı
saydam cam kullanarak veya saçak,
panjur gibi güneş koruyucuları kullanarak ışığın içeri dolaylı girmesi
sağlanabilir. Böylelikle daha homojen, yaygın aydınlatma elde edilir.
Bu tür aydınlatılmış mekânlar çok
daha rahatlatıcı, sakinleştirici etkiye
sahiptir. Duvarlarda yatay yönde
pencere ile düşey yönde pencerelerin vereceği etki de değişir. Düşeyde
ve yatayda farklı aydınlık düzeyleri sağlayarak ilgi çekici mekânlar
yaratılabilir.
Doğal ışık insan sağlığı için de
önemli bir unsurdur. Sadece fizyolojik değil, psikolojik bir ihtiyaçtır
ve özellikle sağlık mekânlarında gün
ışığından yararlanılmalıdır. Pek çok
çalışmanın ortak sonuçlarından biri,
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pencere büyüklüğüyle bağlantılı iç
mekâna alınan gün ışığı miktarı ve
pencereden görülen manzaranın
hastaların duygusal memnuniyetini
artırdığı yönündedir. Poliklinik bekleme hollerinin kullanım sürecinde
değerlendirilmesine yönelik olarak
yapılan bir çalışmada İbni Sina Hastanesi Polikliniği’nde beklerken gün
ışığı olmasının gerekliliği yüzde 74
oranıyla belirlenmiştir.
“MEKÂNA ANLAM KATAN,
DOĞAL IŞIĞIN YALIN HÂLİDİR”
Pantheon, Alvar Aalto’nun Viipuri Kütüphanesi, mekânda doğal
yaygın ışığın kullanımına önem
veren Le Corbusier’in villaları ve
Roncham Şapeli ile Mimar Sinan
camilerinde doğal ışık kullanımını,
bu mekânlarda doğal ışıkla yaratılan anlam bütünlüğünü ve gücünü
anlatır mısınız?
Tüm bu örneklerde ortak nokta;
ışığın mekân içerisine nasıl alınacağı sorusunun tasarımın başlangıç noktası olmasıdır. Doğal ışığın
süzülerek, dolaylı içeriye alınması,
malzemeyle birleşmesi ve yarattığı
ruhani atmosfer hepsinde eşsizdir
ve yapılar âdeta ışık içinde yüzmektedir. Işık tek başına mekâna anlam
kazandırabilir. Tüm bu örneklerden
de anlaşılacağı gibi mekâna anlam
katan doğrudan doğal ışığın kendi
yalın hâlidir. Diğer tüm mimari unsurlar geri plana alınarak mekânsal
imaj ışığın gücüyle yapılandırılmış
ve bu hâliyle benzer tüm mekânlardan ayrılmıştır. Bu mekânlardaki
anlam gücü kullanıcıların iç dünyasını da etkilemiştir.
Tokyo’daki Modern Sanatlar Müzesi’ndeki Gökkuşağı Kilisesi uygulaması ışığın tek başına mekâna anlam
kazandırmasına güzel bir örnektir.
500 adet kristal camdan yapılmış
yüksek pencereden kırılarak içeri
giren ışık demetleri yalın mimaride
43
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Kore Cumhuriyeti Cheonan kenti, AVM Galleria Centercity

renk paletleri oluşturmakta ve ruhani
bir atmosfer yaratmaktadır.

lıkları içine çekmek ve gece hayatını
canlı tutmak için önemlidir.

“HAYATIN AKIŞI İÇİN IŞIK
VAZGEÇİLMEZDİR”

GALLERIA CENTERCITY’DE
RENKLİ IŞIK SEKANSLARI
Işığın kendisi öylesine güçlü bir
tasarım aracıdır ki büyük bir kent
meydanını veya bir yapıyı kentin
çekim merkezi hâline getirebilir.
Kore Cumhuriyeti’nin Cheonan
kentindeki AVM Galleria Centercity
binasının iki katmanlı cephelerine
LED projektörleri görünmeyecek
şekilde entegre edilmiştir. Böylelikle
bazen hızlı bazen yavaşça bina cephesinden akan renkli ışık sekansları
izleyenleri âdeta büyülemektedir.
Sadece ışık değil, bilgisayar tarafından kontrol edilen animasyonlar da
cephelere yansıtılmaktadır. Projenin iç mekânlarına da ışık oyunları
hakimdir. Tavanlara gömülü çizgisel
ışık demetleri uzaktan bakıldığında
galeri boşluğundan optik illüzyon
yaratmakta, bu da mekânlara ilgiyi
canlı tutmaktadır.

Yapay ışık ile ilgili neler söylersiniz peki? Mekânın yapay aydınlatmayla anlam bulması, nitelik
kazanması, mekânsal imajların
oluşturulması nasıl gerçekleşiyor?
Işığın olmadığı yerde hareket azalmakta, iş verimi düşmekte, güvenlik tehdidi artmakta, kısaca hayat
durmaktadır. Bu nedenle gün ışığına
alternatif aydınlatma teknikleri büyüyen ve gelişen kentlerimizde bir
zorunluluktur. Sinemalarda, hastanelerde, metrolarda, kısacası yaşamın
devam ettiği tüm mekânlarda hayatın
akışı için ışık vazgeçilmezdir. Gereği
gibi aydınlatılmış ortamlar görsel
performansı, insanlar arası ilişkileri
destekler ve olumlu duyguların oluşmasına katkıda bulunurken, yetersiz
aydınlatma konforsuzluğu, yanılgıları, verimsizliği ve mutsuzluğu getirir.
Yapay ışığın mekâna kazandırdığı
anlamlar, teknoloji ve bilimin ilerlemesiyle daha da zenginleşmiştir.
Sadece ışığın dokunuşuyla bambaşka atmosferler yaratılabilmekte,
fiziksel gereksinimlerin ötesinde
psikolojik faydalar da sağlamakta ve
bu mekânlar kent içerisinde çekim
merkezi olabilmektedir. Kentlerin
aydınlatma tasarımı hem eski yapıların sergilenmesi için hem de kalaba-
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“IŞIK TASARIMI SANAT,
TEKNOLOJİ VE BİLİMİN
ORTAK PAYDASIDIR”
Mekân tasarımında temel bileşen
olan ışık, teknolojinin gelişimiyle
önemli bir uzmanlık alanı olmuştur.
Işığın tasarımı sanat, teknoloji ve
bilimin ortak paydasıdır ve tek başına bir tasarım disiplinidir. Karmaşık
yapı komplekslerinin hem kendi
içinde hem de kente kazandırdığı
görüntüleri ile aydınlatma tasarımı

tek başına mimari ekibin yapabileceğinden çok daha fazlasıdır. Sadece
mekândaki eyleme göre değil, verilmek istenen imaja uygun aydınlatma için teknik bilgilerle donatılmış
uzmanlara ihtiyaç vardır. Gelecekte
aydınlatma tasarımının daha da öne
çıkacağını ve değer kazanacağını
düşünüyorum.
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Doğal ışığı bir tasarım ögesi olarak
kullanan mimar, mekânda farklı
anlam ve özgün sonuçlar yatabiliyor. Aslında mimarın yaptığı bir
nevi ışığı yönetmek. Yapay ışığı
keşfetmemize rağmen mimarları
doğal ışık kullanmaya yönelten
unsurlar nelerdir?
Mimaride doğal ışık tasarımın ayrılmaz bir parçasıdır; yapıya kullanım
sırasında önemli değerler katar.
Doğal ışık; tasarımı, cephe karakterini, ritmi etkileyerek tasarımın
kimliğine yön vermekte, düşey veya
yatay yönde mekâna alınabilmektedir. Savard’a göre bir yapıda mekân
tasarlanırken dikkate alınan farklı
doğal ışık türleri vardır. Bunlar; dağınık, tekdüze, doğrudan ve yansıyarak gelen ışıktır.

MİMARİ
TASARIMDA
DOĞAL IŞIĞIN
ETKİLERİ
Prof. Dr. Gülçin Pulat Gökmen
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

"Doğal ışığı bireyin mekânı
algılaması ve kullanabilmesine
katkı sağlayacak şekilde
kullanabilmek önemlidir"
diyen Prof. Dr. Gülçin Pulat
Gökmen, mimari tasarımın ayrılmaz parçası olan doğal ışığın,
işlevselliğin yanı sıra sembolik
değere sahip olduğunu belirterek, mekâna biçim ve kimlik
kazandırmasını örnek yapılar
üzerinden anlatıyor.
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Ching’e göre mimarlık yalın bir
biçimde mekânlar, ışık, gölge ve çizgiler bütünü olarak ele alınmaktadır.
Kuramcı, mimari mekânın boyutu,
biçimi ve onu çevreleyen elemanların özelliklerinin mimar tarafından mekânda yaratılan ışık ve ses
kalitesi gibi fiziksel koşullarla nitelik
kazandığını ileri sürmekte, bireyin
mekânı kavramasında ışık, ses, yankı, dokunma hissi ve koku gibi faktörler etkili olsa da esas olarak mimari mekânın ışığın aydınlatmasıyla
görünür olduğunu ileri sürmektedir.
Meiss, mimarlığı “yerleştirme ve ışık
kaynaklarını denetim altında tutma
sanatı” olarak tanımlamaktadır. Eldem, mimari mekânın her bağlamda
ve koşulda tanımlanırken ışık, ısı,
ses gibi ögelerin etkilerinin önemli
olduğuna işaret etmektedir.
“MİMARLIK IŞIĞI KONTROL
ETME SANATIDIR”
Kullanıcının herhangi bir mekândaki eylemini gerçekleştirmesinde
en önemli faktör mekâna giren gün
ışığıdır; ışık olmadan birey mekânı
göremez, eylemini gerçekleştiremez.
Doğal ışığın yansıması, aydınlık
seviyesi, rengi ve parıltı gibi fiziksel

etkileri mekânın kullanımında ve algılanmasında etkilidir. Işığın niteliği
değişince gözlemcide yarattığı etki
de değişmektedir. Bu nedenle doğal
ışığın mekâna alınış biçimi, mekânı
oluşturan sınırlayıcı elemanların
özellikleri (renk, doku vb.) tasarımda
istenilen etkinin oluşturulabilmesi
için düşünülmesi gereken unsurlardır.
Işığın gün içinde ve mevsimsel
olarak fiziksel niteliği ve mekâna
etkisi değişmektedir. Farklı topoğrafyalar ve iklimlerde, gün içinde,
mekânda ışığın geliş açısına bağlı
olarak değişik nitelikte ışık ve gölge
alanlar oluşmaktadır. Mimarlık bu
açıdan ışığı kontrol etme sanatı
olarak görülmekte, doğal ışık, zaman
ve hareket faktörlerinin etkisiyle
mekânda bireyin farklı deneyimler
yaşamasına olanak vermektedir.
Doğal ışığın mimari mekânla olan
ilişkisini, tasarımda kullanım biçimlerini anlatır mısınız?
Brogan, mimarlıkta ışığın rolünün
tarihsel boyutunu anlattığı makalesinde, ışığın işlevsel, soyut,
metaforik, sembolik ve duygusal
anlamlarda kullanıldığını söyler.
Pantheon’daki merkeze üstten gelen
ışığı işlevsel kullanıma örnek olarak
gösterir. Doğal ışığın kullanımında
önemli örneklerden biri olan Pantheon Tapınağı, Hadrian tarafından İS 2.
yy’da inşa edilmiştir (Şekil 1). Romalılar dünyayı gök kubbeyle örtülmüş̧
bir disk olarak kabul ettikleri için
yapının dünya ve tanrıların evrenini
simgelediği ileri sürülmekte, yapıya
girişte kubbenin tepesindeki tek ışık
kaynağıyla, pencereden gelen doğal
ışık huzmesiyle karşılaşılmaktadır.
Tepe açıklığından mekâna alınan
kontrollü ışık, sabah saatlerinde
bir altarı, öğleden sonra ise başka
bir altarı aydınlatmaktadır. Böylece
mimar, yapıda doğal ışığın çarpıcı
etkisini mistik amaçla kullanmaktadır. Güneş ışığının eğik geldiği
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zamanlar dışında doğal ışık mekâna
düzgün bir şekilde yayılmakta, ışık tek
bir kaynaktan, belirli bir doğrultuda
düştüğü için gerçek gölgeler oluşturmaktadır.

farklı olduğunu, birçok anlam taşıyıp
renk, hareket ve yönle değiştiğini
belirtmekte ve ışığın farklı uzmanlık
alanlarına göre anlamının değiştiğini,
mimarlıkta fiziksel, algısal ve simgesel
olarak gruplara ayrıldığını söylemektedir.
Mimari mekânda doğal ışığın işlevsel
yönünün yanında bir de mekâna biçim
ve kimlik veren yönü vardır. Mimarlar
doğal ışığı bazen tasarladıkları mekânı
derinleştirip tanımlayabilmek ve belirli
bir atmosfer yaratmak için çeşitli şekillerde kullanmışlar, bazen de doğrudan ışık almayan mekânlarda güneşli
bir manzaraya bakmayı önemli görüp
tasarımlarına dahil etmişler ve güneş
ışığı izlenimi vermeye çalışmışlardır.

Le Corbusier’e göre mimarlık, doğal
ışık altında bir araya getirilen mekânların açık ve olağanüstü bir oyunudur,
mimar doğal ışığı kullanarak özgün
yapılar tasarlayabilir. Doğal ışığın
tasarımın bir ögesi olarak kullanımı
mekâna fiziksel, algısal ve psikolojik
olarak anlam kazandırmaktadır.
Doğal ışığın mimari mekânla olan ilişkisi ve onun biçimlenişine etkisi daha
çok fiziksel açıdan incelenmiştir. Mimarlık kuramı içerisinde ışığın anlamı
20. yy’ın ilk yarısının sonlarına doğru
Zevi ve Giedion’un ışık ve mekân ilişkisine bakışıyla, işlevsel kullanım sonucunda yaratılan izlenimler açısından
ele alınmıştır. Rudolf Arnheim, ışığın
görsel sanatlardaki konumunu inceleyen çalışmalarında mekânı algılayan
bireyin doğal ışıkla kurduğu anlamsal
ilişkiyi araştırmıştır.

IŞIĞIN FARKLI
SİMGESEL ANLAMLARI
Işık mimarlıkta işlevsel kullanımının yanında her zaman sembolik bir
değere sahiptir. Işık kavramıyla “tanrı
fikri” çok eski geleneklerden gelmektedir. Dionysios, tanrıdan “ışık”, “ateş̧”,
“aydınlık kaynağı” olarak söz etmekte;
Aziz Bonaventura, ışığı cisimlerin kendileri olmalarını sağlayan, semavi ya
da dünyevi cisimlerde ortak doğa ifadesi olarak kabul etmektedir. Dini yapı
mimarisinde doğal ışığın gizem-mistik
hava yaratmak ve ilahi güçleri tasvir
etmek amacıyla genelde üstten mekâna alındığı, böylece mekânın simgesel
etkisinin güçlendirildiği görülmektedir.
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İnanç sistemindeki farklılıklara göre
doğal ışığın anlamsal kullanımının da
değiştiği izlenmektedir.
Değişik kültürlerde ışığa farklı simgesel anlamlar yüklenmektedir; Batı
kültüründe ışık konforu ifade ederken,
Doğu’da huzuru temsil etmektedir. Japon kültüründe karanlığın özel bir yeri
olduğu, gölge ve tonlarının mekâna
anlam kazandırdığı ifade edilmektedir.
TARİHSEL SÜREÇTE
MİMARLIK-IŞIK İLİŞKİSİ
Antik çağlardan günümüze mekân ve
ışık etkileşimin mimarların tasarımlarında kullanıldığı görülmektedir. Gündelik yaşamda mekânda gerçekleştirilen eylemlerde gün ışığına duyulan
gereksinim ve güneş ışığının insan
bedenine ve psikolojisine yararları
nedeniyle doğal ışık, mimari tasarımda
her zaman önemli bir veri olmuştur.
Curtis, mekâna ışık almak için oluşturulan cephelerdeki açıklıkların yapıyı
şekillendirdiğini söylemektedir.
GALERİA BİNASI
Doğal ışığın tasarımda farklı kullanımlara örnek olarak verilebilecek Galeria
Binası, Milano’da Vittorio Emanuele,
Giuseppe Mangani tarafından alışveriş̧
merkezi olarak tasarlanmıştır. Yapı,
dik açıyla kesişen iki caddenin bir
çatıyla örtülmesiyle oluşturulmuş bir
pasaj yapısıdır (Şekil 2). Tüm yapının
üst örtü ve kubbesinde demir strüktür

“DOĞAL IŞIK MEKÂNA
KİMLİK KAZANDIRIYOR”
Weston, ışığı belli kalıplara sokulamayacak bir kavram olarak tanımlamaktadır. Mimar mekânda ışığın etkilerinin
fiziksel olarak aynı, psikolojik açıdan
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ve cam malzeme kullanılarak mekânın
gün ışığından maksimum düzeyde yararlanması sağlanmış, böylece yapıda
dış iklimsel koşullardan etkilenmeyen
bir iç dolaşım mekânı yaratılmıştır.
Modern mimarinin doğal ışıkla kurduğu ilişkiyi çağdaş yapılar üzerinden anlatır mısınız?
Mimarlıkta 20. yy.’da rasyonel ve
işlevselci anlayışla beraber doğal ışık
öncelikle mekânı salt görünür kılma ve
aydınlık mekânlar yaratmak amacıyla kullanılmıştır. Louis I. Kahn’ın
mekân-ışık ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalarla doğal ışığın mimari mekân
kimliğini belirleyen boyutlarına ilişkin
uygulamalar da yoğunlaşmıştır.
Modern mimaride doğal ışık kullanımı
tasarlanan yapılarda fiziksel ve sembolik anlamlarda ve olabildiğince yalın
biçimde kendini göstermiştir. Modern
mimaride doğal ışık yapı kabuğunun karakterini biçimlendirirken, iç
mekânda mimari ifadeyi güçlendiren
bir anlatım aracı hâlini almıştır. Louis
Kahn, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier ve Alvar Aalto gibi önemli mimarların, doğal ışığı mimari tasarımın
ayrılmaz bir parçası olarak görmesinin ve yapıtlarında hem işlevsel hem
anlamsal bir tasarım aracı olarak kullanmasının temel nedeni budur. Doğal
ışık Kahn ve Lobell’e göre doğru olan
tek ışıktır. Pencereler mekânı özelleştiren, yapının önemli bir parçasıdır.
Mekânla ışık arasında ortak bir yaşam
vardır; ışık mimariyi, mimari de ışığı
var etmektedir.
Bu dönemde yapılarda, cam, çelik gibi
malzemeler yeni yapı teknolojisiyle
birleşince ortaya yeni mimari formlar
çıkmıştır. Giedion örneğin Bauhaus’da kullanılan cam yüzeylerin, iç-dış
mekânlar arası geçiş ya da bakış ile
mekânsal sürekliliği sağladığını ifade
etmektedir (Şekil 3). Modern mimaride
camın yapılarda saydam, yarı-saydam, yansıtıcı veya geçirimsiz olarak
kullanıldığı ve gün ışığının yapıya her
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yönden ve açıdan alınmasına çalışıldığı görülmektedir.
“YENİ MİMARİ, GÖRSEL
GEÇİRGENLİĞE OLANAK VERİR”
Londra’da, 1851 yılında bir sergi için
inşa edilen Kristal Saray (Crystal Palace), Joseph Paxton tarafından tasarlanmış düz cam ve dökme demirden üretilmiş bir yapıdır (Şekil 4). Bu yapıyla
yeni mimaride öne çıkan hafif çelik
strüktür ve cam cepheler ile doğal
ışığın doğrudan mekâna alınması sağlanırken, dışarıdan yapı şeffaf olarak
algılanmakta, cam yüzeylere gökyüzü
ve çevre binaların yansıması ile bina
farklı bir görünüm kazanmaktadır. Bu
yeni mimari yapılarda güneş ışığından
yararlanmaya, görsel geçirgenliğe, içdış ilişkilerine olanak vermektedir.
Daha sonraki dönemde cam-çelik cepheleri ve yüksek teknolojik strüktürleri
ile doğal ışıktan maksimum yararlanma, şeffaf ve esnek olma konularıyla
dikkat çeken yapılar arasında Renzo
Piano ve Richard Rogers tarafından tasarlanan Paris’teki Pompidou
Kültür Merkezi, Londra’daki Richard
Rogers’ın tasarladığı Lloyd’s Sigorta
Şirketi Ofis Binası, Norman Foster’ın
Hong Kong Bankası dönemin önemli
mimarlık örnekleri olarak sayılabilir.

şekilde konumlanmakta, müze girişini
avlunun alt kotuna taşırken, zemindeki
eğik cam yüzeyleriyle yerin altındaki
bilet ve danışma alanına doğal ışık
sağlamakta, hem de zemindeki şeffaf
hâliyle Louvre’un avluya bakan görünümünü kesintiye uğratmamaktadır
(Şekil 5).

LOUVRE MÜZESİ’NİN
AVLUSUNDAKİ CAM PRAMİT YAPI
M. Pei’nin Louvre Müzesi avlusunda
müze girişi için tasarladığı cam piramit yapı Mısır Piramitlerine benzer
şekildeki formuyla avluda heykelsi bir

YAHUDİ MÜZESİ’NDE DOĞAL
IŞIĞIN SİMGESEL KULLANIMI
Libeskind’in tasarladığı Berlin’deki
Yahudi Müzesi’nde karanlık mekânlar ve simgesel anlamda kullanılan
doğal ışık dikkat çeker (Şekil 6). Yapı
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dış kabuğunda açılmış ince yarıklar,
gezilen iç mekânlardaki boşluk ve
çıkmaz sokak hissini vurgular biçimde
kullanılmıştır. Mimar sağır beton duvarlarla iç mekânda yarattığı karanlık
etkiyle savaş sırasında yaşananları
ziyaretçilere aktarmayı hedeflerken,
en karanlık anda bile umudun yeniden
yeşerebileceğine ilişkin küçük bir ışık
izi tasarlamıştır. Merdiven boyunca
duvardan duvara saplanan kirişler ve
duvarda serpiştirilmiş gibi algılanan,
pencere işlevi gören yırtıklar sayesinde içerideki atmosfer ışıkla güçlendirilmiştir.
Doğal ışık ve gölge ilişkisinin mekânın atmosferine etkisine de değinir
misiniz?
Rasmussen’e göre ışık ve gölge, mekânın algılanmasına estetik açıdan katkıda
bulunan mimari ögelerdir. Işık-gölge
ilişkisi ve yansımalar, ışığın alındığı
yüzeylerin ya da mekânın renk, doku ve
malzeme özellikleri ile yatay ve düşey
elemanların geometrisi gibi mimari
değişkenlerle ayarlanmaktadır.
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Le Corbusier, mimarlıkta ışık ve gölgenin formları açıkladığını belirterek
mekân için önemini vurgulamaktadır.
Arnheim, ışık ve gölge ile mekânların biçimlerini, konumlarını, doku ve
derinlik gibi özelliklerini tariflerken,
Füeg mekân sanatı olarak nitelendirdiği mimari mekânın boyutlar, oranlar,
ışık oyunları, ritim ve renkler aracılığıyla kendini gösterdiğini ifade etmekte, ışık-gölge durumlarına göre farklı
etki yapan plastik bir oluşum olduğuna
vurgu yapmaktadır.
Doğal ışık, yapı ve yapı bileşenleriyle
ışık-gölge oyunları aracılığıyla ilişki
kurarak bir görsel kompozisyon oluşturmaktadır. Tasarımda ışık ve gölgenin doğru ve yerinde kullanılması mimari yapıttaki estetik algının etkilerini
artırmakta, gözleyende farklı duygular
yaratmaktadır. Read, özellikle ışık-gölge etkilerinin mekân kabuğuna olan
etkisini dile getirir, kuramcıya göre
bina ışık-gölge, kütle-mekân ilişkisinin
sonucudur.

Arap Dünyası Enstitüsü, Paris
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ELDEM
MİMARLIĞINDA
MEKÂN-IŞIK
İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Nezih R. Aysel

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Eldem Mimarlığının ışık
sorununa yaklaşımını ele
alan Doç. Dr. Nezih R. Aysel,
Eldem’in, mekân çözümlemesinde ışıkla ilişkiyi nasıl
yorumladığını, ışığın simgesel
ve mekân kurucu bir öge olarak
kullanımını ve mekânın ışıkla
olan ilişkisinin geliştirilmesinde
merkezi mekân kullanımın
neden önemli olduğunu
anlatıyor.
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Sedad Hakkı Eldem Mimarlığında
ışığın mekânla ilişkisi nasıl çözümleniyor anlatır mısınız?
Işık mimarlığın temel aracı ve
kuşkusuz mekânın algılanmasında
göz, diğer duyu organlarına göre en
büyük paya sahip. Işığın varlığı ve
niteliği, mekânın tamamlayıcısı olan
yüzeylerde renk, gölge ve derinlik
gibi temel unsurların da belirleyicisi. Bu nedenle, mekânı kuran,
sınırlayan, tanımlayan yüzeylerin
niteliğiyle doğrudan ilişkilidir.
Yüzey geçirgenliği ya da başka bir
deyimle cephenin karakteri; yapım
ve malzeme teknolojilerinin gelişmesi ve yüzeylerin ışık geçirgenlikleriyle mekâna yeni bir anlam
katılmasına olanak sağlar. Mekânın
dış dünya ile ara yüzünü oluşturan
yapı kabuğu, yani cephenin kuruluşu, mimarlığın tarih boyunca temel
arayışları içinde olduğu gibi elbette
Eldem Mimarlığının da düşünce
ekseninde yer alır.
Mekânın ışıkla ilişkisinde geleneksel dünyada iki yöntem var; ilki
ışığı mekânı çevreleyen zarf, yüzey
‘duvar’ üzerinden almak ki bu aynı
zamanda mekânın çevreyle ilişkisinin kurulması ve denetlenmesi
sorununu ortaya çıkarıyor ve belki
bir anlamda mahremiyeti de… Diğeri
ise ışığı üst örtü yüzeyinden almak;
genellikle mekânın çevreyle ilişkisinin denetlendiği, çevreyle görsel
bağlantı gereği ya da amacı olmayan
yapılarda ki bunlar da genellikle
tapınaklar ya da ışık derinliğini kaybeden yapılar… Bu durumda yapım
teknolojisi ve gelişimi ve elbette
malzeme çok önemli bir yer tutuyor.
Strüktür sistemlerinin gelişimine
kadar taşıyıcı görevi üstlenen duvar,
üzerinde açılan boşluklarla ışığın ve
havanın kaynağı... Bu tabii önemli
bir sorun çünkü açılan boşluklar
yapıyı ayakta tutan sistemi aynı
zamanda zayıflatıyor, dolayısıyla
öyle keyfi bir cephe düzeni oluşturmak, büyük cephe açıklıkları

yaratmak pek de kolay değil. Ancak
20.yy başlarından itibaren yapım
teknolojilerindeki gelişmelere bağlı
olarak duvarın yapıyı taşıyan sistemden bağımsızlaşması, bir yüzey
olarak değerlendirmesini sağlar. Le
Corbusier’in modern mimarlığın beş
ilkesi içinde saydığı serbest plan
ve serbest cephe ancak duvarın özgürleşmesiyle gerçekleşir. Malzeme
ve yapım teknolojileriyle mekânın
temel sınırlayıcı ve belirleyicisi olan
duvar ve çatı yüzeyleri giderek kimlik değiştirmeye ve mimarlığa başka
anlamlar katmaya başlar.
ELDEM’İN MEKÂN
ÇÖZÜMLEMESİNDE
IŞIK İLE İLİŞKİ
Sedad Hakkı Eldem, Türk Mimarlığı
içinde müstesna bir figür. Doğu ile
Batı, geçmiş ile gelecek arasında
kendi mimarlık yolunu bulabilen
ve zamansızlaştırabilen bir mimar.
Yapıları bugün için modern, yarın da
modern olacak. Mimarlığının kaynaklarını bu coğrafyadan, gelenekten
yani nesillerce deneyimlenmiş ve
rafine olandan alan bir mimarlık...
Bu mimarlığın ikilemi ise eskinin
strüktüre bağlı olarak sınırlı bir
kurgu olanağı bulan ışık yüzeylerinin, yaşadığı çağın görece teknolojik
olanaklarına karşın yine de biçimsel
olarak tekrarlanması… Cephenin
onun mimarlık üretimi içinde olduğu
dönemde az önce de değindiğimiz
gibi artık özgür olmasına karşın
Eldem’in tercihini yine de geleneksel olandan yana kullanmasıdır.
Yani Eldem Mimarlığında teknolojinin durduğu bir zaman var, onun
tasarımları için ileri teknolojilere ve
malzemelere ihtiyaç yok. Sanırım o
nedenle zamanının ötesinde durmayı
ve her dönem için modern olmayı
becerebiliyor.
“Ben, her zaman yüzyılımızın yapı
malzemesi betona bağlı kaldım. Modern mimariyi strüktürünün güzelliği
ile ölçerim.” S.H.Eldem [1]
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Eldem’in, mekân çözümlemesinde ışık
ile olan ilişkiyi birkaç şekilde yorumladığı izlenebilir. Elbette yapının
konumu, programı, ölçeği, mekân özellikleri ana belirleyicidir. İlk yaklaşım,
mekânların ışık derinlikleri ölçüsüne
göre planlanarak ışığın düşey yüzeyden yani cepheden alınmasıdır. Burada
cephe kuruluşu Eldem Mimarlığının en
önemli ögesidir. Eldem, Türk Evinin
strüktür sistemi ve ona bağlı olarak
kurulan cephe düzenini çağdaş olarak
değerlendirir ve yapılarında onun
yorumlanması üzerinden söz söyler.
Mimarlık yaşamı boyunca koruduğu
bu tavır onun mimarlık tarihi içinde
müstesna bir yer edinmesini sağlar.
‘Türk Evi’nin ana strüktürel elemanları
düşey olsa da pencerelerin yan yana
düzenlenmesi yatay bir etki yaratır. Bu
da Le Corbusier’nin de belirttiği gibi,
doğayla bir uyum sağlar. Görsel olarak,
doğa konutların içine taşınmıştır ve
yatay bir düzlem oluşmuştur. Düşey
strüktürel elemanla, ritmik bir hareket
yaratarak bu panorama içinde korunurlar. Bir strüktür sistemi olarak Türk
Evi çağdaş mimarlık için bir gelenek
sunmaktadır.’ S.H.Eldem [2]

BÜYÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ YAPILARDA
AVLU/TAŞLIK VE TEPE IŞIKLIĞI
Eldem’in büyük ölçekli yapılarda
genellikle içe dönük bir bahçe, avlu
oluşturularak, yapının cephe yüzeyini
artırdığı izlenir. Bu planlama yaklaşımı
özellikle büyük programlı yapılarında
(İnhisarlar Umum Müdürlüğü, İstanbul
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
Ankara Üniversitesi vb.) karşımıza
çıkar. Avlunun bir yönünün açılması
(Adliye Binası, 1940) ise özellikle cephenin ışık alan yüzey olarak değerlendirildiği çözümlerdir. Eldem’in avlu
ya da taşlık olarak adlandırdığı dört
cephesi kapalı ancak oranları itibarıyla
derin olan nitelikteki tasarımları (GSA
Binaları Yenilenmesi, Çırağan Sarayı

Yenilenmesi...), plan ve kesit düzlemi
içindeki ölçek ilişkiler bakımından
mekâna ışık almaya uygun ölçülerdedir. Bu avlular bazen yüksek bir fener
ile örtülerek bina içinde iklimlendirilmiş büyük bir boşluk açılır. Boşluğun
çevresindeki mekânlar genellikle hareket alanlarıyla ilişkilendirilir. Bu son
tasarının özellikle binalarında etkin
bir iç mekân oluşturulması açısından
önemli olduğunu vurgulamak gerekir.
Orta ölçekli yapılarda ise sıklıkla
getirilen çözüm ışığın, zeminde alan
kaybetmeksizin mekân içine alınmasını sağlayan tepe ışıklığıdır (Koç Evi,
Atatürk Kitaplığı, Hollanda Elçiliği...);
Eldem’in merkezi mekânı vurgulamak
amacıyla genellikle büyük konutlarda

kullandığı bu ögenin farklı çözümlerini
yapılarında izlemek mümkündür.
MERKEZİ MEKÂNIN
IŞIKLA KURDUĞU İLİŞKİ
Eldem Mimarlığında mekânın ışıkla
olan ilişkisini geliştirmesi açısından
merkezi mekân kullanımı neden
önemli? Merkezi mekânın ışıkla kurduğu ilişkiyi tarif eder misiniz?
Eldem’in plan çözümlerinde merkezi
mekân kullanımı, mekânın ışıkla olan
ilişkisini sorgulaması ve geliştirmesinde önemlidir. Bu ilişkide birkaç farklı
yaklaşımdan söz edilebilir. Bunlardan
biri ışığın ya da ışığı mekâna taşıyan
elemanın mimariye kattığı anlam,
diğeri ise gerçek anlamıyla yaşamı

1. 2. Gülsen, Ayla, 1989, “Sedad Eldem”, Yapı, sayı:1989/9, ss.26-28.
2. Sedad Hakkı Eldem, ‘A Comparative Spatial Analysis Traditional Turkish and Japanese Dwellings’, Process no:27, 1981, s.50’den aktaran Bozdoğan, S. vd.
2005. Sedad Eldem. Literatür Yayıncılık. İstanbul. s.169
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kolaylaştıran asgari aydınlığın elde
edilme çabasıdır, ancak bunun da
Eldem Mimarlığında yer alan hâliyle
sıradan bir çizginin ötesinde olduğuna
dikkat çekmek gerekir.
Merkezi mekân, klasik anlamıyla divanhane planı Eldem’in özellikle büyük
konutlar ve kamusal yapılar içinde
sıklıkla denemelerini yaptığı bir mimari biçime karşılık gelir. Bu biçimin
merkezi temsil eden alanının mimari
etkisini güçlendirmek ve iç mekâna
ışığı taşımak için kullandığı araç ise
merkezi temsil eden bir örtü ve bazen
de merkeze yerleşen bir ışıklıktır. Çatı
örtüsünün üzerine çıkarılan ışıklığın,
bazı örneklerde geleneksel mimarlıktaki cihannüma ile benzeştiğini
söylemek mümkün. Ancak Eldem, bu
ışıklığı çoğu kez binanın ara katlarına
ve hatta zemine kadar indirir. Çoğu
kez bir hol ya da salon olarak kullanılan prestijli bir mekânın aydınlatılmasına ve genel kitle içinde vurgulanmasına katkı sağlar.
KOÇ EVİ’NDE MERKEZİ
MEKÂN VURGUSU
Kanaatimce merkezi mekânı en iyi
yorumlayan örneklerden biri 1975-80
yıllarında Rahmi Koç için Tarabya’da
yaptığı büyük konuttur. Üç eyvanlı
merkezi bir sofa/salon, kot farklılıkları ve servis bağlantıları ile bu konut
içinde koşullarına bağlı olarak yeniden
tanımlanır ve kurulur. Merkezi mekân,
iç mekânda ahşap kaplanmış betonarme kabukla piramidal bir biçimde
vurgulanır. Evin merkezini vurgulayan
ışıklığın yan yüzeyleri kapalı olarak
planlanmış, üst kısımdan ışık alması
planlanmıştır. Benzer mekân araştır-

malarını konut eskizlerinde sıklıkla
görmek mümkün, ancak Koç Evi kanaatimce en gelişmiş örneğidir.
GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ
BİNALARINI ÇAĞDAŞ ANLAMDA
YENİDEN KURMAK
Eldem’in, mekânın ışıkla bütünleştirilmesi amacıyla ışığı içeri taşıyacak
elemanları mimari bir öge olarak
kullanmasına değinir misiniz?
Ben, Eldem Mimarlığı ile Akademi’ye
(bugün MSGSÜ) girdiğimde tanıştım.
Eski sarayın kalın ve görece az ışık
geçiren duvarlarının arasında yangın
sonrasında (1948), içi ışıkla birlikte
yeniden beden bulan yenilemesi (195254, Mehmet Ali Handan ile) kanaatimce Eldem Mimarlığının en yetkin
uygulamaları arasındadır. Strüktürü ve
mekânı önemseyen, programı mimarlığın gerisinde tutmayı başarabilen bir
anlayış zamansız bir mimarlığı ortaya
çıkarır. Eldem ve Handan, bir sarayı
okul binasına dönüştürme çabasına
girişmez, mekânı çağdaş anlamda
yeniden kurarlar.
Yenilemede binanın iç yüzeyindeki
aydınlanma sorunu planın ortasına
yerleştirilen iki büyük avlu ile çözümlenir. Yapının içine atmosferi taşıyan
bu avlular, narin metal doğramalarla
ışığın mekânın içine olabildiğince sızmasına fırsat verir.
“…İnce, zarif betonarme kolonlar ve
lüksferlerden sızan gün ışığı nervürlü
tavanları da aydınlatıyor. Deniz ile
bahçe arasında iç içe boydan boya uzanan mekânlar birbirini, takip ediyordu.
Mekanlarda eskinin zihinlerde kalan loş-

3. Türkmen, Muhlis.1999 ‘Tasarım ve Kenarda Kalan Düşünceler’, Tasarım+Kuram, 1: 1-8
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luğu ve basıklığı artık hissedilmiyordu.”3

“MERKEZİ HOL, KARA VE DENİZ
ARASINDA AYDINLIK VE GEÇİRGEN
BİR SALONA DÖNÜŞÜR”
Muhlis Türkmen Hoca, eskiye oranla
çıplak ve renksiz olan yenilemenin iç
mekândaki ferahlığı, aydınlığı ve bir
bakışta yapı boyunca derinliği algılayabilmekte olduğunu belirtir. Yenileme, sadece avluları açarak koridor
ve holleri aydınlatmakla yetinmez,
binanın ana aksındaki merkezi salonun
kara ve deniz cephesini yeniden kurar.
Yaklaşık üç kat yüksekliğinde bir
merkezi holü, kara ve deniz arasında
aydınlık ve geçirgen bir salona dönüştürür. Haçvari salonun iki cephesi
dışarıya, diğer iki cephesi ise zemine
dek indirilen avlulara açılır. Bu salon
günümüze dek uzanan Akademi kimliğinin temel belirleyicisi olacaktır. Yapının içinde ışığın yansımasını görece
denetlemek için eski sarayın duvarları
griye boyanır, renk aynı zamanda eski
olan ile yenilenen arasındaki farkı vurgular. Elbette bu düşünce mekân ölçüsünde bırakılmaz, korkuluk detayları
ışığa ve yapının iç mekân sürekliliğine
engel teşkil etmeyecek biçimde detaylandırılır, doğramalar narin kesitlerde
detaylandırılarak düşünce bütünlüğüne
önem verilir. Ne yazık ki söz konusu
tasarım bütünlüğünü bugün sürdüremiyoruz.
Akademinin ikinci kısım yenile(n)
melerinde de avlular tasarımın belirleyicisidir; ama biraz anlam ve biçim
değiştirerek. Bu binada açılan iç boşluklardan biri, yapının çatı örtüsünün
dışına taşan ve çatı planlamasının da
parçası olan yüksek bir ışık feneriyle
kapatılarak iç mekânda, zeminden çatının dışına uzanan, yüksek bir ışıklıklı
galeri elde edilmiştir. Diğer avlu ilk
binadaki avlular ile benzer özelliktedir. Bu binadaki ikinci farklılık, girişin
üzerinde yer alan ve ‘Orta Hol’ olarak
isimlendirilen, projede giriş holünün
bir projeksiyonu olarak haçvari planlı
tasarlanan merkezi salonun üzerine
yerleştirilen ışıklıktır. Böylelikle binanın ortasında ışığın görece az ulaştığı
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Fındıklı Çiftesaray binaları yenile(n)mesinde derin iç alanlara ışık taşıyan avlu ve çatı ışıklıklı galeri boşlukları ile iki binayı birleştiren kitaplık
bloğu... [Yorumlayan: N. Aysel, 2014, Kaynak: SHE 50 Yıllık Meslek Jübilesi]

merkezi gün boyunca aydınlatır. Ne
yazık ki üniversitenin kalabalıklaşan
nüfusu bu salonu kara ve denizle
buluşturan eyvanların zaman içinde
kapatılmasına neden oldu.
ŞARK SİGORTA YÖNETİM
MERKEZİNDE IŞIK, TASARIMIN
TEMEL PROBLEMATİĞİ
Büyük salonlu (sofa) plan tipinin bir
yönetim binasına uyarlanmış çözümü
olan Şark Sigorta Yönetim Merkezinde
(1979) orta alan ve ışık konusu tasarımın
temel problematiğini oluşturur. Yaklaşık 34x34 metre boyutlarındaki ana
kitle içinde, yaklaşık olarak 18x18 metre
boyutlarında, içinde düşey dolaşım
elemanlarının yer aldığı iç avlu/sofa ve
çevresini her yönde saran yaklaşık 8.00
metre derinlikli doğal ışıkla aydınlanan
ofis alanları yer alır. Üzeri modüler
polikarbon ışıklıklarla kapatılan boşluk,
iç mekâna modüler ızgara bir cam
kompozisyonuyla kurulmuş arayüz ile
katılır. Bu yaklaşım Eldem’in Rahmi
Koç Evi ışıklığı çözümüyle benzerlikler taşır. Sistemin modüler olarak
tekrarlanması aynı detayın farklı
ölçeklere taşınabilmesini olanaklı hâle
getirir.

larıyla kendi mekânının merkezini
vurgulayarak bütüncül mekân içinde
özelleşir. Eldem, planın merkezinde
yer alan modülü altıgen formlardan
ölçü ve oran olarak farklılaştırarak,
merkezi mekâna olan vurguyu bu
dizge içinde de yineler.

ATATÜRK KİTAPLIĞI’NDAKİ
MODÜLER ÇATI FORMLARI
VE TEPE IŞIKLIKLARI
Eldem’in kurduğu mekân ve ışık
ilişkisinde ışığın/ışıklıkların simgesel ve mekân kurucu bir öge olarak
kullanılması ve mekân-ışık ilişkisinin “zamana bağlı bir gelişim içinde
olmasıyla” ilgili neler söylersiniz?
Tekrar eden formlar üzerinden geliştirilen Atatürk Kitaplığı belki bu anlamda değerlendirilebilir. Yapı altıgen
modüllerin çadır karakterindeki örtü
ve tepe ışıklıklarıyla vurgulanır. Modüler kompozisyon zeminde bütüncül
bir mekân vermesine karşın, üçüncü
boyutta mekân içinde ayırt edilebilir
alanları tanımlayan ışıklık ve tavan-

Merkezi planlı Şark Sigorta Yönetim Merkezi (1979),
maketi ve detayı. Avlu olarak planlanan orta boşluğun
dört köşesinde yer alan, aydınlık düşey dolaşım ve
servis kuleleri binanın tasarımında belirleyici rol
üstlenir. Ayrıca cephe kuruluşunda da taşıyıcı strüktür
arasından dışarı taşan modüler ışık yüzeyleri Eldem,
geleneksel ile modern arasındaki [Kaynak: MSGSÜ
Fotoğraf Atölyesi Sedad H. Eldem Saydam Arşivi]
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Altıgen formların üzerinde yer alan
ışıklıklar, okuma salonlarına kontrollü doğal ışık sağlar. Eldem, cephede
çevreyle ilişki kurma çabasından çok
aydınlanmayı amaçlayan bant pencereler kullanarak mekânın içe dönük
kimliğine ayrıca vurgu yapar.
Işık-zaman ilişkisi için ise deneyimlediğim bir yapı üzerinden söz söyleyebilirim... Sabah saatlerinde Akademiye
girdiğinizde, eğer biraz vaktiniz olur
ve çevrenizi izlerseniz, ışığın, o narin
strüktür arasında nasıl gezindiğini görür,
zamanın akışına tanıklık edersiniz. Sabah, dersliklerin tavanında oynayan ışık
yansımaları, fenerlerin iskeleti arasında
gezinen ışık ve mekâna düşürdüğü gölge binaya hiçbir malzemenin veremeyeceği bir ruh katar. O zaman Le Corbusier’in meşhur sözünü anımsarsınız:
‘Mimarlık, bir araya getirilmiş kütlelerin
ışık altında ustalıklı, şaşmaz ve görkemli bir oyunudur.’

Her iki binada değişen kesit profilleri ve Münire Sultan Bloğunda yer alan ışık
fenerli yüksek galeri...
[Çizen: N. Aysel, 2014, Kaynak: 50 Yıllık Meslek Jübilesi]
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YENİ YERLEŞİMLER

Erzurum, İzmir ve İstanbul’da dar ve orta gelirli aileleri konut sahip
yapmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni yerleşimler kuran
TOKİ, sosyal alanları, peyzaj düzenlemeleri ve geleneksel ile moderni
buluşturan tasarımlarla şehirlerin çehresini güzelleştiriyor.
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İzmir, Kemalpaşa
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ERZURUM AZİZİYE’DE
YENİ YAŞAM ALANI
Erzurum Aziziye’de merkeze 7,5 kilometre uzaklıkta kurulacak yeni yerleşim, 1.013
konuttan oluşuyor. Dört farklı blok tipinin
tasarlandığı ve toplamda 51 bloktan
oluşan projede farklı metrekarelerde 460
adet 3+1 ve 543 adet 2+1 daire bulunuyor. Ayrıca konut sakinlerinin ihtiyaçları
düşünülerek planlanan 11 dükkânlı ticaret
birimi, bin araçlık otopark ve 300 kişilik
cami yer alıyor.

Erzurum Aziziye

Erzurum Aziziye

İzmir Kemalpaşa
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50 bin sosyal konut üretim projesi kapsamında tasarlanan yerleşimde, peyzaj ve
sosyal alanlar ile spor alanları ve çocuk
oyun alanlarının bulunduğu donatılar da
yer alıyor. Yaklaşık 130 bin metrekare
alana sahip projede peyzaj düzenlemesi
kapsamında toplam 3 bin 535 adet ağaç
ekimi yapılacak.
MEYDANLARDA PEYZAJ
VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI
Geleneksel mahalle kültürünün yaşatılmaya çalışıldığı konut projesinin tasarımında, meydan biçiminde kurgulanan
açık mekânlara yer verildi. Konut sakinlerinin iletişimini güçlendirecek bloklar
arasında oluşturulan meydanlarda yayalar
için peyzaj ve yürüyüş yolları planlandı.
Yatay mimari anlayışa uygun, mahalle
kültürünü yansıtan ve konut sakinlerine
sağladığı sosyal imkânlarla bölgeye değer
katacak yaşam alanı, konut cephelerindeki cumba, payanda, pencerelerde ahşap
söveler ve ahşap kayıtlarla geleneksel
mimari ögeleri de barındırıyor.
İZMİR KEMALPAŞA’DA
YÖRESEL MİMARİYE ATIF
Yeşil ve kent dokusu arasındaki ortak
yaşamı destekleyen bir tasarım anlayışını yansıtan İzmir Kemalpaşa’daki yeni
yerleşim projesinde, konut alanlarını
çevreleyen ulaşım koridoruna paralel
bir aks ile bölgesel bütünleşme sağlandı. Mahalle kültürünün gelişimine katkı
sunacak şekilde kurgulanan yaşam alanında konut sakinlerinin sosyalleşmesine
imkân sağlayacak yeşil alanlar, dinlenme ve çocuk oyun alanlarıyla doğa ile
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bütünlüğün korunmasına özen gösterildi.
Ayrıca konutların altında planlanan ticaret
birimleriyle yerleşim alanına hareketlilik
kazandırıldı.
Yerel mimari dokuyla uyumun da gözetildiği yerleşimde konut cephelerinde
tercih edilen renk tonları ile cephelerde
ön plana çıkan cumba, payandalar ve çatı
sistemindeki geleneksel yorumla yöresel
mimariye atıfta bulunuldu.
ERİŞİLEBİLİR TASARIM
Konut ve dükkânların iç mekân çözümlerinde, yapılara ve rekreasyon alanlarına
düşeyde ve yatayda ulaşımda engellilere
yönelik tüm tedbirler alındı. İhtiyaç duyulabilecek yerlerde rampalar ve erişilebilir
yüzeyler tasarlandı.

İstanbul Başakşehir

Artan konut ihtiyacını karşılamak
amacıyla 100 bin sosyal konut üretimi
kampanyası kapsamında projelendirilen
yerleşimin ikinci etabında 474, üçüncü
etabına 516 konut yer alıyor. 85 ve 100
metrekarelerde planlanan 2+1 ve 3+1
konutlar günün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalite ve donanıma sahip. Etaplarda
515 otopark alanına yer verilen projede
toplam 77 dükkân bulunuyor.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DE
YATAY MİMARİ
İstanbul Başakşehir’de projelendirilen 363
konutluk yeni yerleşim, mahalle kültürünü yansıtan tasarımıyla öne çıkıyor.
Topoğrafyaya uyumlu olarak hazırlanan
projede üç ayrı tipte blok yer alıyor.
Bloklar arasında hava geçişine ve yeşil
alan ayrımına özen gösterilen yerleşimde,
konut cephelerinde geleneksel mimari
ile modern mimarinin harmanlandığı bir
çizgi dikkat çekiyor.
Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, park
ve bahçeler ile sosyal alanlar oluşturulurken, planlanan ticaret birimleriyle bölgede oluşacak potansiyel ticari ihtiyacın
karşılanması hedefleniyor. Projede engellilere dönük düzenlemeler ve otopark
çözümleri ile 5.544 metrekare yeşil alan
bulunuyor.

İstanbul Başakşehir

İstanbul Başakşehir
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REKOR FAİZ DÜŞÜŞÜ
KONUTTA REKOR
SATIŞ GETİRDİ
Kamu bankalarının Haziran ayında avantajlı
konut kredisi paketiyle sıfır konutlara yüzde
0,64, ikinci el konutlara ise yüzde 0,74 faiz
oranıyla kredi vermesi sonucunda, iki ayda
yaklaşık 420 bin konut satıldı. Bu oranla ve
satış rakamlarıyla tarihin en yüksek aylık konut
satışları gerçekleşmiş oldu.
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Son 7 yılda, yıllık 1 milyon 150 binin
üzerinde konut satışı gerçekleşen Türkiye’de, Haziran ve Temmuz aylarında
bugüne kadarki en yüksek konut satış
rakamına ulaşıldı. Haziran ayı konut
satışı geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 olurken,
Temmuz ayı satışları yüzde 124,3
artışla 229 bin 357’ye yükseldi.
Türkiye’de aylık konut satışı ortalama
100-120 bin civarında olmasına rağmen, Haziran ve Temmuz aylarındaki
rekor satışa ulaşılmasında faiz oranları
büyük bir etken oldu. Uzun vadeli
banka kredileriyle oluşan tüketici talebi, satışların artmasını sağladı.
Pandeminin şiddetini artırdığı Nisan
ayında 43 bin, Mayıs’ta 51 bin konut ile
son yılların en düşük seviyesinde olan
konut satışları, Haziran ayı başında
kamu bankalarının konut kredi faiz
oranlarını birinci el konutlar için yüzde 0,64’e, ikinci el konutlar için yüzde
0,74’e indirmesiyle yönünü yukarı
çevirdi.

el satış oranları, ipotekli (kredili)
konutlarda da değişmedi. İpotekli
konutların içinde birinci el yüzde 30,
ikinci el yüzde 70 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI
YÜZDE 900 ARTTI
İpotekli konut satışı Temmuz ayında
da yükselişini sürdürerek bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900,6
artışla 130 bin 721 oldu. Toplam konut
satışları içinde ipotekli satışların payı
yüzde 57 olarak gerçekleşti. İpotekli
satışlarda İstanbul 24 bin konut satışı
ve yüzde 18,4 payla ilk sırayı aldı. Öte
yandan Temmuz’da kredisiz konut
satışının yüzde 10,6’lık artışla 98 bin
636 olması uzmanları da şaşırttı.

KONUT SATIŞLARI 2020’NİN
YARISINDA YÜZDE 40,5 ARTTI
2020’nin Ocak-Temmuz döneminde
yüzde 40,5 artışla 854 bin 126 konut
satışı gerçekleşti. Ocak-Temmuz
döneminde ipotekli konut satışı yüzde
313,9 artarak 397 bin 95, diğer satış
türleri ise yüzde 10,8 azalarak 457 bin
31 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan
konutlardaki artış yüzde 8 ile 265 bin
709 olurken, ikinci el konut satışları
yüzde 62,1 artarak 588 bin 417 olarak
gerçekleşti. 2020’nin ilk yarısındaki bu
yüksek performans, 1 milyon 348 bin
satışla kapanan geçen yılın kolaylıkla yakalanacağının da göstergesi.
Uzmanlar, faiz oranının düşük seyretmesi durumunda 1,5 milyon satış
rakamına kolaylıkla ulaşılabileceğini
dile getiriyor. Genç nüfusu ve dinamik
yapısıyla hızla gelişen Türkiye’nin
konut ihtiyacı devam ediyor. Satışlar
dönemsel olarak düşüş gösterse de
uzun vadede seyir yükselişten yana.
Sektörün iki aydır yaşadığı yükselişin
devam etmesi ise konut faizlerine ve
pandeminin seyrine bağlı görünüyor.

2020-10

2020-07

2020-04

2020-01

2019-10

2019-07

2019-04

2019-01

2018-10

2018-07

2018-04

2018-01

Y I L L A R A G Ö R E KO N U T S AT IŞ I

2017-10

2017-07

2017-04

2017-01

2016-10

2016-07

2016-04

2015-10

2015-07

2015-04

2015-01

2014-10

2014-07

2014-04

2014-01

2013-10

2013-07

2013-04

Kaynak: İstanbul Gayrimenkul

2016-01

Toplam Konut Satışı

Bin Adet

250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2013-01

İstanbul'u 26 bin 885 konut satışı ve
yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614
konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir
takip etti.

İKİNCİ EL KONUT
DAHA FAZLA SATILDI
Konutta birinci ve ikinci el ayrımına
baktığımızda, Temmuz ayında ikinci el
konutların daha fazla satıldığını görüyoruz. Birinci el konutlara daha düşük
kredi faizi uygulanmasına rağmen
toplam satış içindeki payı Temmuz
ayında yüzde 29,6’da kaldı. 2018 yılının
son çeyreğinde yüzde 47 civarında
olan, ilerleyen dönemde yüzde 45-50
arasında dalgalanan birinci el satışlar,
2019 başından itibaren düzenli olarak
düşerek 29’a gerilemişti. Birinci-ikinci

İSTANBUL YÜZDE 17 İLE YİNE
BİRİNCI SIRADA
Temmuz ayı konut satışlarında İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde
17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.
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İLK SATIŞ

2. EL SATIŞ TOPLAM SATIŞ

2013

529.129

628.061

1.157.190

2014

541.554

623.827

1.165.381

2015

598.667

690.653

1.289.320

2016

631.686

709.767

1.341.453

2017

659.698

749.616

1.409.314

2018

651.572

723.826

1.375.398

2019

436.202

710.453

1.348.729

2020 (İLK 6 AY) 265.709

588.417

854.126

Kaynak: TÜİK
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KONUTDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Z. ALTAN ELMAS:

BİRİNCİ EL KONUTTA
FAİZ AVANTAJI SÜRMELİ

Birinci el konutlarda
faizin 1’in altında kalması
durumunda Ağustos
ayında 140-150 bin konut
satışı beklediğini dile
getiren Elmas, “Özellikle
birinci el satışlarda yıl
sonuna kadar konut
kredisinin aylık 0,70’li
seviyelerde olmasını
sektör olarak talep
ediyoruz” diye konuştu.
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Konutder Yönetim Kurulu Başkanı
ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Z. Altan Elmas, pandemi nedeniyle
biriken konut talebinin, kamu bankalarının faiz indirimi ve kampanyalarla
ivmelendiğini ve bu süreçte iki ayda
420 bin civarında konut satıldığını kaydetti. Sektörde yaşanan V şeklindeki
yükselişin böylece zirve yaparak tarihi
rekor kırdığına değinen Elmas, “Bu
artışlarda en önemli etki şüphesiz kredi
oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl
sonra başlama, 180 ayı bulan vadeler
ve sektör temsilcilerinin kendi bünyelerinde başlattığı kampanyalar oldu”
diye konuştu.
FAİZLERİN YÜKSELMESİ
ÜRETİMİ VE SATIŞI ETKİLİYOR
Altan Elmas, faizlerin yükselmesinin
her sektörde olduğu gibi konutta da
hem üretimi hem de satışı etkilediğini dile getirdi. Konut alıcılarının uzun
vadeli borçlanabilmesi ve satışların
devam edebilmesi için faizlerin yüzde
1’in altında kalması gerektiğini vurgulayan Elmas, şunları söyledi:
“Şu anda geldiğimiz noktada piyasa
faizleri yüzde 1,05’ler ve 0,99’lar civarında. Kamu bankaları ise birinci el için
faizleri yüzde 0,87’de tutmaya devam
ediyor. Nispeten birinci el biraz daha
avantajlı. Birinci el konutlarda faizin
1’in altında kalması durumunda Ağustos
ayında da 140-150 bin civarında satış
bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da konut
satışlarının belli bir ivmeyle devam
edeceğini öngörüyoruz. Özellikle birinci el satışlarda yıl sonuna kadar konut

kredisinin aylık 0,70’li seviyelerde
olmasını sektör olarak talep ediyoruz.
250’den fazla sektöre öncülük eden ve
ciddi istihdam kaynağı bir sektör olarak üretimlerin devam etmesi için bu
desteği hükümetimizden bekliyoruz.”
DEPREM GERÇEĞİNİ
HATIRLAMALIYIZ
Altan Elmas, Türkiye genelinde ilk kez
satılan konut sayısının yüzde 74,5 artarak 67 bin 937’ye yükselmesine karşın
ilk kez satılan konutun toplam içindeki payının yüzde 29,6’ya gerileyişine
dikkat çekti. Böylece ilk el satışların,
ikinci elin gerisinde kalmaya devam
ettiğini kaydetti ve “17 Ağustos depreminin yıl dönümünde bir kez daha
deprem gerçeğini hatırlamışken, eski
konutlardan ziyade birinci el konutlara
halkımızı yönlendirmeliyiz” dedi.
RUHSAT SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ
FİYATLARI ZORLUYOR
Altan Elmas’ın dikkat çektiği konulardan biri de konut arzının düşmesi
ve bunun fiyata yansıması. Önceki
yıllarda 1 milyonun üzerinde yeni ruhsat alınırken 2020 yılının ilk 6 ayında
alınan ruhsat sayısının tüm Türkiye’de
212.231 olarak gerçekleştiğinin altını
çizen Elmas, “Bir yandan satışlar rekor
seviyesindeyken diğer yandan yeni
ruhsat alımında düşüş seyrinin devam
etmesi nedeniyle bekleyen konut
stokları eriyor. Yeni inşaatın az olması
neticesinde de önümüzdeki dönemde
fiyatlarda yukarı yönlü baskı olacağını verilerden hareketle görebiliyoruz”
değerlendirmesinde bulundu.
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GAYRİMENKUL İKTİSATÇISI AHMET BÜYÜKDUMAN:

KONUT STOKLARI
SIFIRLANDI

İstanbul Gayrimenkul Değerleme
Yönetici Ortağı ve Gayrimenkul
İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman,
Haziran ve Temmuz aylarındaki rekor
konut satışlarının, lüks konut stokundaki erimeyi hızlandırdığına dikkat çekti.
Çok ciddi miktarda olmadığını düşündüğü ekonomik segmentteki konut
stoklarının ise sıfırlandığını söyledi.
Konut fiyatlarının yükselişine de işaret
eden Büyükduman’a göre bu durum,
konutta arz açığından kaynaklanıyor.
Ayrıca kiraların da yükselişe geçtiğini açıklayan Büyükduman, şunları
söyledi:

Konut satış rekorunun
ekonomik segmentteki
konut stokunu
sıfırladığını, lüks konut
sınıfında ise stok
erimesini hızlandırdığını
dile getiren Büyükduman,
“Konut fiyatlarındaki ani
sıçrama arz açığına işaret
ediyor” diye konuştu.

“Konut fiyatlarındaki ani sıçrama konut
piyasasında arz açığına işaret ediyor.
Son bir yılda konut fiyatları nominal
olarak yaklaşık yüzde 30 arttı. Bu artış,
enflasyonun bir hayli üzerinde. Ancak
inşaat maliyetleri enflasyonun da altında kaldı, yüzde 7,5 arttı. Tüm bunlarla
birlikte kiraların da hızlı yükselişe
geçmesi, konutta arz açığının göstergelerindendir.”
500 BİN TL ALTINDAKİ
KONUTLAR DAHA ÇOK SATILDI
Bu dönemde ağırlıkla 500 bin TL
altındaki konutların işlem gördüğünü
söyleyen Büyükduman, “Tarihi olarak
en düşük faiz oranları yatırımcıları
daha çok motive etmiş görünüyor”

diye konuştu. Aynı dönemde konut dışı
gayrimenkul satışındaki artışı, pandemi
döneminde beklemeye alınan işlemlerin gerçekleşmesine bağlayan Büyükduman, Haziran ve Temmuz konut
satışları için şunları söyledi:
“2019 Haziran ayı bayram tatili 16
iş günü, bu yılki Haziran ise 22 iş
günüydü. Öncelikle iş günü sayısından
kaynaklanan bir artış olması doğal.
Haziran ayındaki artışın ikinci nedeni,
faiz oranlarındaki büyük indirimdir.
Üçüncüsü ise pandemi sürecinde
gerçekleşmeyen, biriken işlemlerin
devreye girmesidir. Bu seyir Temmuz
ayında da devam etti. İkinci el konut
kredi faiz oranlarının yükselmesi,
Ağustos satışlarında kısmi gerilemeye
neden olacaktır. Diğer yandan Temmuz’da toplam 230 binlik satış rakamını beklemiyordum açıkçası. Özellikle
Temmuz ayındaki ipoteksiz satışlardaki
artış beni şaşırttı. 100 bin adet kredisiz
konut satışı ciddi bir rakam.”
2020 SATIŞ TAHMİNİ
1 MİLYON 500 BİN
Ahmet Büyükduman’ın 2020 yılı konut
satış rakamı tahmini ise mevcut kredi
koşulları altında 1 milyon 500 bin.
Büyükduman, 2020’nin en kötü koşullarda 1 milyon 350 bin satışla kapanacağını ifade ediyor.
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KIRIKKALE
MİLLET BAHÇESİ İLE
DAHA YEŞİL BİR ŞEHİR

“Kırıkkale Millet Bahçesi’ni daha önce
yaptığımız diğer çalışmalardan ayıran
en önemli özellik, hemen Kızılırmak
kenarında bulunması ve ırmağın kavis
aldığı lokasyonda biriken alüvyonların
oluşturduğu bir adacıkla komşu olmasıydı. Toplam proje alanımız yaklaşık
451 bin metrekare idi. İki büyük iç
gölete sahip olan alanın 174 bin metrekaresini kaplayan mesire yeri ve Celal
Bayar Parkı, yıllardır Kırıkkaleliler
tarafından zaten kullanılıyordu. Yerel
66

alışkanlıklar dahilinde orada birtakım
park ve rekreasyon alanları kurulmuştu. Bu alışkanlıkları da göz önüne
alarak bize verilen planlar doğrultusunda çok daha bütünlüklü bir tasarım
gerçekleştirdik.
YEREL ALIŞKANLIKLARLA
UYUMLU MODERN TASARIM
İlk dikkat ettiğimiz şey yerel alışkanlıklarla ters düşmeyecek ama o
alışkanlıklara yeni şeyler ekleyecek;
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Peyzaj Mimarı Başak Taş
Özdemir, Kızılırmak’ın hemen
kenarında bulunan alanda
projelendirilen Kırıkkale Millet
Bahçesi’nin tasarımında yerel
alışkanlıklarla ters düşmeyen,
bununla birlikte yaşam
kültürüne yeni değerler
katacak modern ve bütünlüklü
bir tasarım yaptıklarını
anlatıyor.

Spiga Peyzaj
Peyzaj Mimarı Başak Taş Özdemir

yaşam kültürüne yeni değerler katacak modern ve bütünlüklü bir tasarım
yapmak oldu. Bu doğrultuda civardaki
yerleşim alanlarının kullanıcı ihtiyaçları analiz edildi. Fiziksel alanın ırmak
kenarı olmasından kaynaklanan bazı
problemleri vardı. Bu problemleri göz
önüne alarak tasarımlarımızı mümkün
olduğu kadar ırmakla teması koparmayan, bununla birlikte güvenlik tedbirlerini de elden bırakmayan bir vizyonla
gerçekleştirdik. İlave ana yapılar için

taşma sınırları, DSİ raporları gibi
unsurlara dikkat ettik. Bölgenin mesire
alanı olarak kullanılma alışkanlığını
göz önüne alarak, vatandaşın güvenlik,
temizlik, ulaşım gibi ihtiyaçlarını düşünerek tasarımlarımızı gerçekleştirdik.
Hakim rüzgâr yönlerini hesaplayarak
piknik masalarını birbirini rahatsız
etmeyecek şekilde planladık. Bunun
dışında otoparklar, çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi, mescitler, toplanma alanları gibi millet bahçelerinin
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olmazsa olmaz fonksiyonlarını da alan
içinde ulaşılabilir noktalara dağıttık.

41.350 metrekare alana yayılan göletler
de korundu.

BİRKAÇ AĞAÇTAN OLUŞAN ADA
YEMYEŞİL BİR KİMLİĞE KAVUŞTU
Oldukça geniş bir alana yayılan
projede birinci önceliğimiz ulaşımın
kolaylaştırılması oldu. Bu amaçla 1
kilometre uzunluğunda yol cephesi
olan alana ulaşım için beş ayrı kapıdan
giriş sağlandı. Otopark alanları lokasyonları fonksiyonlara en rahat ulaşım
sağlanabilecek şekilde yerleştirildi.
Giriş alanlarında sahanın büyüklüğü
göz önüne alınarak elektrikli servis
araç istasyonları yerleştirildi.

İlave olarak millet kıraathanesi, bitki
müzesi, mescit, kafeteryalar, meydanlar, çim aktivite alanları, koruluk,
mesire alanı, çim amfi, bostanlar, ekim
dikim tarhları, spor alanları, çocuk
oyun alanları, macera parkı gibi fonksiyonlar eklendi.

Kızılırmak ile ilgili gerekli güvenlik
önlemleri alındı. İskeleler sayesinde iç
göletlerde gezinti imkânı sağlanarak
göletlerin kullanımı aktif hâle getirildi.
136.700 metrekarelik ada mesire alanına
dönüştürülerek yoğun bir şekilde ağaçlandırıldı. Böylelikle geçmişte birkaç
ağaçtan oluşan ada yemyeşil bir kimliğe kavuştu. Saha genelinde bisiklet ve
koşu parkurları oluşturularak tüm alan
bütüncül bir şekilde birleştirildi. Alanda
mevcut olan sanat evi, gölet restoran,
belediye hizmet binası, izci evi gibi
pek çok yapı korundu. Bununla birlikte
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SU ALANLARI
YENİDEN DÜZENLENDİ
Türkiye’nin pek çok yerinde millet
bahçeleri tasarladık ancak ilk kez bir
ırmak kenarında, içinde ada ve göletlerin
de bulunduğu bir alanda millet bahçesi
projelendirdik. Su ile ilişkisi çok güçlü
olan bir alanda, suyun ve toprağın kesişim noktasında tasarım yapmak heyecan
vericiydi. Bu alanda suyun imkânlarını
kullanabilme fırsatımız oldu. Göletlerde
kurduğumuz iskeleler, deckler sayesinde yöre insanının su ile temasını daha
modern bir şekilde çözme imkânına
kavuştuk. Ayrıca ırmağın yarattığı alüvyonlu toprak ve ılıman etkiyle oldukça bereketli bir alanda bitkilendirme
yapmak da çok güzeldi. Bu alanın hızla
yeşil kimliğine yeniden kavuşacağını
öngörüyoruz.
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İNSANIN YEŞİL İLE
BULUŞMASI BİR İHTİYAÇ
Millet bahçeleri yeşil alanlarda daha
fazla ve kaliteli vakit geçirmemize
olanak sağlıyor. Bölge insanının bu
alanlara eklenecek yöreye uygun
fonksiyonlarda, birbirleriyle etkileşim
hâlinde olmaları çok önemli. Özellikle
yoğun iş yaşantısının olduğu kentlerde her yaştan insanın yeşil alanlarda
buluşması hem ruhsal hem bedensel
olarak bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasında millet bahçelerinin daha

TOK İH ABE R

da yaygınlaşması ve ulaşılabilir olması
oldukça elzem.
Bu büyük çevre yatırımına destek
verdiğimiz, bunun bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Projeler tamamlanıp insanımızın bu alanları kullanmaya
başladığını gördükçe daha da mutlu
oluyoruz. Türkiye’nin her yerinde
hayata geçirilmesi hedeflenen millet
bahçeleri, gelecek nesillerin daha da
sağlıklı yetişmesine vesile olacaktır.”
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NEVŞEHİR’DE
NEVŞEHİR’DE TURİZMİN
YENİ GÖZDESİ
TURİZMİN
YENİ
KAYAŞEHİR
GÖZDESİ

KAYAŞEHİR
Nevşehir’de 2014 yılında TOKİ’nin kentsel
dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya
çıkardığı 6. yüzyıla ait yamaç yerleşimi
Kayaşehir, kazı ve restorasyon
çalışmalarının tamamlanmasıyla turizme
açıldı.

Kentsel Tasarımcı Talha Kös
İdealkent Kentsel Tasarım ve Mimarlık
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TOKİ yerel yönetimlerle iş birliği içinde
hayata geçirdiği kapsamlı kentsel dönüşüm projeleriyle tarihi ve kültürel mirası
korumayı, yerel kalkınmayı gözeten
bütünleşik bir yaklaşımı esas alıyor.
Bu doğrultuda Nevşehir Belediyesi ile
gerçekleştirdiği Nevşehir Kalesi ve
Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi uygulaması sırasında ortaya çıkarılan tarihi
yerleşimin bir bölümü kazı, temizlik ve
restorasyon çalışmaları sonrası turizme
açıldı.
2019 yılında 3 milyon 834 bin yerli ve
yabancı turist tarafından ziyaret edilen
ve ülke turizmine büyük katkı sağlayan
Nevşehir’de yamaç yerleşimi Kayaşehir
ve Nevşehir Kalesi ile Türkiye yeni bir
turizm destinasyonuna sahip oldu.
BÖLGE TURİZMİNİN YENİ ODAĞI
Arkeolojik, kültürel ve tarihi değerleriyle turistlerin yeni ilgi odağı hâline gelen
Kayaşehir, 2010’da Nevşehir Kalesi çevresindeki yerleşimlerin kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında temizlenmesi sürecinde keşfedilmiş,
Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü
derece arkeolojik sit alanı ilan edilmişti.
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İçinde fresklerle bezeli kaya kilisesi,
geçiş tünelleri ve bine yakın odanın
bulunduğu kayadan oyma tarihi yamaç
yerleşimi Kayaşehir, erken Hristiyanlık dönemine ait yapılaşma kültürüyle turistlerce büyük ilgi görüyor.
Nevşehir Kalesi’nde ise her akşam
düzenlenen konserlere katılanlar hem
eğlenceli vakit geçiriyor hem de tarihi
alanı keşfediyor.
Sabahın ilk ışıklarından gecenin
ilerleyen saatlerine kadar ziyarete
açık olan alan ücretsiz gezilebiliyor.
Yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya
başlayan yerleşimde, yürüyüş yolları,
tüneller ve odaların yanı sıra İnsansı
Taşlar Müzesi, alanın tarihi dokusunu
deneyimleme fırsatı sunuyor.

72

KAZIDA ÇIKAN ESERLER
İlk bölümü turizme açılan Kayaşehir’de
120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla üç terasın
bulunduğu dokuz kot tamamen açığa
çıkarıldı. Bu alanlarda 6’ncı yüzyıla tarihlenen Manastır ve 12’nci yüzyılda yapılan
Bizans Kilisesi gün yüzüne çıktı. Alanda,
Göre kasabasından Nevşehir’e uzanan
su yolları, kaya oyma mezarları, kutsal
mekânlar, havalandırma bacaları, şırahaneler, tüneller, erzak depoları, büyük ve
geniş ahırlar, işlikler ve barınma mekânları gibi askeri, dini ve sosyal yaşam
alanları tespit edildi. Günlük yaşama dair
ipuçlarını yansıtan mutfak gereçleri, 708
adet lüle ve 270 adet kandille birlikte
toplam 1.271 tarihi eser Nevşehir Müzesi’ne gönderilerek koruma altına alındı.
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ISI, SES,
YANGIN YALITIMI
BİR ARADA

TAŞ YÜNÜ
DÜRDANE SEVİNÇ

Taş yünü, üstün ısı yalıtım özelliğinin yanı sıra ses
ve yangın yalıtımı sağlamasıyla 20. yüzyılın başından
itibaren tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Türkiye’de
1993’te üretimine başlanan ürün, sunduğu kalite ve
üretim kapasitesiyle dünya pazarlarına ulaşıyor.
74
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Mağaralardan günümüzün en modern
binalarına kadar güvenliğin yanı sıra
konfor arayışı da süregeldi. Soğuk ve
sıcak havada korunma isteği, öncelikli mekânsal konfor unsuru oldu.
Bunun için yalıtım üzerine araştırmalar
yapıldı, geliştirildi. Yalıtım malzemeleri ilk olarak 18. yüzyıl sonlarında
ticari boyut kazanırken 19. yüzyılda
ürünler çeşitlenmeye başladı. 1840’ta
Galler’de, 1875’te Amerika’da ilk boru
yalıtım malzemesi olarak mineral yün
üretildi.
1897 yılında bir kimya mühendisi olan
C.C. Hall, taş yününü üretti. 20. yüzyıl
başından itibaren yaygınlaşmaya
başlayan taş yünü, yalıtım sektörünün
ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek
ürünler listesinde baş sıraya oturdu.
Yapılarda konfor ve güvenlik sağlayan taş yünü, bazalt, diyabaz, dolomit
gibi mineraller ile inorganik taşların
1300-1400 derecede eritilip elyaf hâline
getirilmesi ve bir bağlayıcı yardımıyla
boru, şilte veya levha formuna getirilmesiyle üretiliyor.
Taş yününü, yalıtım sektörünün diğer
değerli ürünü cam yünü ile karıştırmamak gerekiyor. Mineral yün grubuna
giren iki ürün benzer yöntemlerle üretilse de kullanılan ham madde farklı.
Cam yününde ham madde olarak silis
kumu kullanılırken taş yünü volkanik
kayaçlardan üretiliyor. Ham maddedeki bu farklılık ürünlerin kullanım sıcaklığı, basma dayanımı gibi özelliklerle
farklı performanslar göstermesine yol
açıyor.
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YILLIK 10 BİNDEN
500 BİN KAPASİTEYE
Konut, AVM, iş merkezi gibi her türlü
binada yaygınlıkla kullanılan taş yününün üstün ısı yalıtım özelliği tercih
alanını yaygınlaştırıyor. Kazan, fırın,
tank vb. endüstriyel uygulamalarda,
boru, hava kanalı, vana vb. tesisat
elemanlarında, otomotiv ve gemicilik
sektöründe de taş yünü kullanılıyor.
Taş yününün son yıllarda topraksız
tarım alanlarında toprak gibi bitki tabanı olarak kullanılmaya başlandığını da
görüyoruz.
Volkanik kayaçların yüksek sıcaklıklarda eritilerek elyaf hâline getirilmesiyle
elde edilen ürün, elyafların arasındaki
hareketsiz hava sayesinde ısı yalıtımı
sağlıyor. Taş yününü binalarda vazgeçilmez kılan sadece ısı yalıtım özelliği
değil, üstün ses ve yangın yalıtımı
da sağlaması. Gözenekli yapısı sesi
tutarken, yanmaz (A1) veya zor yanıcı
(A2-s1,d0) sınıfında yer alan özellikleriyle yangın yalıtımında da tercih
ediliyor.
TÜRKİYE’DE TAŞ YÜNÜ ÜRETİMİ
Taş yünü üretimi ülkemizde 1993
yılında 10 bin ton kapasiteyle başladı, İZODER (Isı Su Ses ve Yangın
Yalıtımcıları Derneği) verilerine göre
bugünkü kapasitesi 500 bin tona ulaştı.
20 yıl öncesine kadar taş yününü ithal
eden yalıtım sektörü, artık yüksek kalite standartlarına uygun ürünleriyle iç
ve dış pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor.
Taş yününün teknik üstünlüklerini ve
Türkiye’deki taş yünü pazarını sektörün uzmanları değerlendirdi.
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İZODER YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEVENT GÖKÇE:

YALITIM ÜRÜNLERİYLE 5 YILDA 6 MİLYAR
DOLAR TASARRUF SAĞLANABİLİR
Türkiye’de 1993 yılında 10 bin ton ile
başlayan taş yünü üretiminin bugün 500
bin ton kapasiteye ulaştığını ve iç pazar
ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ürünün
yurt dışına da satıldığını aktaran İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent
Gökçe, ürünün özellikle ısı yalıtımıyla
sağlayacağı enerji tasarrufuna dikkat
çekti. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nın
katkısıyla ısı, su, ses ve yangın yalıtımı
sağlayan, dayanıklı, sağlıklı ve konforlu yapılara kavuşulacağına işaret eden
Gökçe, sektöre dair hedeflerini paylaştı.

Yerli üretim taş yününün
iç pazar ihtiyacını
karşıladığını söyleyen
Levent Gökçe, Kentsel
Dönüşüm Eylem Planı
kapsamında yalıtım
ürünleriyle 5 yıl içinde
1,5 milyon konutun
yalıtılması hâlinde 6
milyar liranın üzerinde
tasarruf sağlanabileceğini
belirtti.
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Taş yününün yalıtımda sağladığı faydaları aktarır mısınız?
Taş yünü yalıtım malzemesi, düşük ısı
iletkenliğe sahip, açık gözenekli yüksek
sıcaklığa dayanıklı bir yalıtım malzemesi olması sebebiyle ısı yalıtım uygulamalarında tercih edilmektedir. Binaların
dış cephelerinde, bölme duvarlarında,
yüzer döşeme uygulamalarında ya da
çatı katı döşemelerinde levha ve şilte
formları ile ısı yalıtım uygulamalarında
kullanılmaktadır. Elyaflı yapısı dolayısıyla mineral yünler su buharı geçişine
karşı direnç göstermez. Dolayısıyla bazı
uygulamalarda buhar kesici katmanla
kullanılması gereklidir.
Yüksek oranda doğal elyaf içeren taş
yünü açık gözenekli yapısıyla ses
yutabilmekte ve bu özelliği dolayısıyla
uygun sistem çözümleriyle ses yalıtımı
amacıyla da kullanılabilmektedir. Bölme
duvar ve döşeme uygulamalarında ses
yalıtım detaylarının çözülmesinde taş
yünleri karşımıza çıkmaktadır. Sanayi yapılarında gerek duvar gerekse
de çatılarda sandviç panellerin içinde
yalıtım çekirdeği olarak kullanımı söz
konusudur. Buna karşılık ses yalıtımı
performansını sağlayan bu açık göze-

nekli yapısı, ürünün suya maruz kalmamasını da gerektirmektedir. Dolayısıyla
ters teras çatı gibi ısı yalıtım malzemesinin su yalıtımının dış tarafında olduğu
detaylarda kullanılmaz.
A1 SINIFIYLA YANGIN
YALITIMI SAĞLIYOR
Yüksek sıcaklıkların yalıtılmasına izin
verecek kullanım sıcaklığı değeri,
ürünün fırın ve sanayi tesislerinde de
tercih edilmesini sağlıyor. Volkanik
kayaçlardan üretilen taş yününün yangına karşı tepki sınıfı (A1) yanmaz veya
(A2-s1,d0) zor yanıcıdır. Bu performansıyla yüksek sıcaklıklarda formunu
ve ısı yalıtım özelliğini sürdürmesi
nedeniyle yangın yalıtımında da yaygın
olarak tercih edilen bir üründür. Uygun
sistem çözümleriyle 90, 120, 180 dakika
gibi muhtelif sürelerde yangına karşı
dayanıklı detaylar çözülebilmektedir.
Tesisatlarda ise ısı, ses ve yangın konularındaki detayların çözümü levha, şilte,
boru ve dökme uygulamalarla yapılabilmektedir. Burada esas olan standartlara
göre yapılacak hesaplarla ısı yalıtım, ses
yalıtım ve yangın yalıtımı için detaylar
hazırlanarak çalışmaların yapılmasıdır.
Gerek yapılarda gerekse tesisatta kullanım yeri ve amacına uygun kalınlık ve
tasarım yapılmalıdır.
Duvar, döşeme ve çatı gibi yapı elemanlarının yanı sıra tesisatlar, şaftlar,
duvar ve döşemelerin delindiği geçiş
detayları, giydirme cephelerde duvar ile
cephe arasındaki boşluklar gibi birçok
detayda taş yünü kullanılmaktadır.
TAŞ YÜNÜ İÇ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
920 MİLYON TL
Ülkemizdeki taş yünü pazarının cirosal büyüklüğü nedir?
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ülkelere ihracatı yapılmaktadır. İthalat
ve ihracatta 2017-2019 verilerini dikkate
aldığımızda, ithalatın 15 bin tondan 5 bin
ton mertebelerine gerildiğini, ihracatın
ise 25 bin tondan 35 bin ton mertebelerine yükseldiğini görmekteyiz.
HEDEF, BELGELİ ÜRETİMİN
ARTIRILMASI
Tüm yalıtım sektörünün temel hedefi
olan standartlara uygun belgeli üretim
faaliyetlerinin, yine belgelendirilmiş
kişilerce doğru olarak yapılması en
temel hedeftir. Haksız rekabet koşulları
ortadan kaldırılarak ve ektili denetimle oluşumu engellenerek bu sorunun
aşılması, sektörü istenen noktalara
getirecektir.
Türkiye yalıtım sektörünün çatı kuruluşu İZODER olarak sektörün son 3 yılına
ışık tutan bir rapor hazırladık. Ülkemizde bina ve tesisatta ısı yalıtımı amacıyla
kullanılan ürünlerin toplam tüketimi
2018 yılında yaklaşık 17 bin 490 metreküp olarak gerçekleşmiştir. Taş yününde Türkiye pazarı ise son 5 yılda 150 bin
tondan 2018 yılında 262 bin ton seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılında Türkiye
taş yünü iç pazar büyüklüğü yaklaşık
920 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu rakamlara yurt dışı satışların dahil
olmadığı unutulmamalıdır.
Taş yününde ithalat ve ihracat dengesi
nasıl?
Taş yünü üretiminde yerli üretim iç
pazarın tamamının talebini rahatlıkla
karşılamaktadır. Sadece denizcilik sektöründe kullanılan özel belgelendirme
kriterleri gerektiren taş yünleri için bir
miktar ithalattan bahsetmek söz konusu
olabilir. Ancak yerel üreticilerimiz de
her geçen gün bu alana eğilerek belge
eksikliklerini tamamlamaktadır.
Taş yünü yalıtım malzemesinin Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve komşu
Ürünler

Türkiye, Avrupa kıtasında en hızlı
büyüyen bina stokuna sahip ülkedir.
Mevcut standartlarımıza baktığımızda
ülkemizde hâlen bir metrekarelik bir
alanın ısıtılması için harcanan yıllık
enerji miktarı, gelişmiş ülkelerin çok
üzerindedir.
AB komisyonu tarafından üye ülkelere
danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen ECOFYS şirketine, İZODER adına
Türkiye için ‘U Değerleri Haritaları’
raporu hazırlattık. Rapor; ülkemizde U
değerlerinin yaklaşık 2-2,5 kat iyileştirilmesi ile nihai enerjiden 2023’e kadar
yaklaşık yüzde 7, 2030’a kadar yaklaşık
yüzde 14 ve 2050’ye kadar yaklaşık yüzde 28 oranında tasarruf edilebileceğini
ortaya koymaktadır.
Gelişmiş ülkelerde tanımlanmış U
değerleriyle ülkemizde tavsiye edilen U
değerlerini kayısladığımızda, ülke olarak
daha verimli çözümlere yönelmemiz
gerektiğini görüyoruz. Türkiye’deki
binaların tümünün, daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması
öncelikli hedefimiz olmalı.

2014

2015

2016

2017

2018

Taş yünü (m )

2.325.000

2.790.000

2.634.118

3.048.775

3.111.765

Taş yünü (ton)

150.000

180.000

221.400

256.333

262.000

3
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Türkiye’de yalıtım ile ilgili yasal düzenlemelerde enerji limitlerinin iyileştirilerek AB seviyesine getirilmesi, enerji
verimliliği için çok önemli bir adım.
AB’deki kişi başına yalıtım malzemesi
tüketimi, ülkemizin 2,5 katı. Ülkemizin enerji verimliliği ve çevreyle ilgili
hedeflerine ulaşması için mevcut yalıtım kalınlıklarının üzerinde uygulamaları hayata geçirmemiz gerekli.
KENTSEL DÖNÜŞÜM, ENERJİ
VERİMLİ BİNALAR İÇİN BİR FIRSAT
Öte yandan Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla 9,1 milyon bina bulunmakta, bu
yapıların yüzde 87’sini konutlar oluşturmaktadır. Hane sayısı ise 22 milyonun
üzerindedir. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binalar, yeni yapılan
verimli binalar ve bireysel yalıtım
yaptıranlar dikkate alındığında yaklaşık 5,6 milyon konutun yalıtım ihtiyacı
olduğu ortaya çıkıyor. Bu noktada kentsel dönüşüm, yalıtım uygulamalarıyla
enerji verimli, sağlıklı, güvenli, konforlu
binalara kavuşmak için bir fırsat olarak
değerlendirilmelidir. Yönetmeliklere
uygun, doğru malzeme ve doğru uygulamalarla yapılacak yalıtım uygulamaları hem vatandaşa hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.
Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nda,
binalarda enerji verimliliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri olan
ısı yalıtımının teşvik edilmesi, hem
toplumumuz hem yalıtım sektörümüz
adına çok önemli bir gelişmedir. Çünkü
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Türkiye’de binalarda kullandığımız
enerji miktarı, toplam tükettiğimiz
enerjinin çok önemli bir kısmına, yani
yaklaşık yüzde 31’ine ulaşmış durumda.
Dolayısıyla yalıtımın hepimizi ilgilendiren ciddi bir boyutu var. Alacağımız ısı
yalıtımı önlemleriyle bu savurganlığın
önüne geçmemiz mümkün.
Eylem planı kapsamında 5 yıl içinde 1
milyon 500 bin konutun dönüştürüleceği ve her yıl 300 bin konutun kentsel
dönüşümünün yapılacağı açıklandı.
Buna göre her yıl 300 bin konutun
mevcut mevzuatlara uygun olarak
yalıtılması durumunda sağlanacak yıllık
enerji tasarrufu ısıtma için yaklaşık 97,5
milyon metreküp doğal gaz ve soğutma
için yaklaşık 314 milyon kWh elektrik
enerjisine karşılık gelmektedir.
Isıtma ve soğutma birlikte değerlendirildiğinde elde edilecek tasarruf miktarı
yaklaşık 220 bin ton eş değeri petrol
(TEP) seviyesindedir. Yirmi yıllık ortalama petrol fiyatları üzerinden değerlendirildiğinde elde edilebilecek verimliliğin sağladığı yıllık ekonomik değerle,
5 yıl içinde 6 milyar TL’nin üzerinde
tasarruf edilmesi söz konusudur.
Ülkemizde yalıtımla ilgili yasal düzenlemeler henüz AB ülkeleri seviyesinde değil. Eylem planı çerçevesinde
mevzuatların iyileştirilmesi, ısı yalıtım
kalınlıklarının artırılarak AB seviyesine
yükseltilmesi de enerji verimliliği için
çok önemli bir adım olacaktır.

TO K İ H A BER

S EK TÖ R

ERYAP GRUP ÜLKE SATIŞ MÜDÜRÜ TOLGA CEYLAN:

TAŞ YÜNÜ YALITIMDA
BENZERSİZ BİR ÜRÜN

Türkiye’nin toplam 202 milyar dolar
değerindeki ithalatının yüzde 21,55’i (43
milyar 531 milyon dolar) enerji ödemelerinden oluşuyor. Bu tutarın yüzde
40’ı, yaklaşık 16 milyar doları konutlarda harcanıyor.

Taş yününün yaşam
alanlarını koruma ve
yalıtımda en doğru ürün
olduğunu söyleyen Tolga
Ceylan, Türkiye’de
yıllık 400 bin ton üretim
kapasitesine sahip yerli
taş yününün birçok
uluslararası üreticinin
malzemesinden daha iyi
performans gösterdiğini
ifade etti.
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Eryap Grup Ülke Satış Müdürü Tolga
Ceylan, bu verileri aktarırken konutlardaki ısıtma-soğutma masraflarının
yalıtımla doğrudan ilişkili olduğunun
altını çizdi. Yalıtımın sadece bir tasarruf aracı olarak değil güvenlik, konfor
ve sağlık açısından da önem taşıdığını
belirten Ceylan, taş yününün, üstün
ısı yalıtımı özelliğinin yanı sıra ses yalıtımı ve yangın dayanımı özellikleriyle
yaşam alanlarını ve yatırımları korumada eşsiz ve en doğru ürün olduğunu belirtti. Ceylan, sektöre ilişkin şu
bilgileri verdi:
“Ülkemizde şu andaki toplam taş yünü
kapasitesi 400 bin ton/yıl civarında.
2019 yılında pazarın 200 bin ton/yıl
civarında olması öngörülmekteydi;
ancak 2019’da yeni konut üretimindeki
yavaşlama sebebiyle daralma yaşandı
ve iç pazar büyüklüğü yaklaşık 160 bin
ton olarak gerçekleşti. Ülkemizde üretilen taş yünü ürünleri -özellikle nitelikli

ve yenilikçi hatlarda üretilenler- adı
bilinen birçok uluslararası üreticinin
teknik değerlerini sağlayan, hatta daha
iyi performans gösteren niteliktedir.”
Taş yünü pazarının ve ihracatın artırılmasında en büyük etkenin nitelikli
üretim artışı olduğuna işaret eden
Ceylan, yurt dışı dolaşım kolaylıklarının sağlanması, ihracat teşvikleri ve
Eximbank kaynaklarının etkin kullanımı için limitlerin artırılması gibi yeni
adımların da bu artışı destekleyeceğini
dile getirdi.
“YALITIMIN İYİSİ”
Bonus Yalıtım markasıyla yalıtım
sektörüne hizmet veren Eryap Grup,
bugüne kadar çok sayıda prestijli
projenin tedarikçisi oldu. Ürünlerinin
kullanım alanı yüzde 70 konut, yüzde
30 sanayi yapısı olarak dağılan firma,
yakın zamanda Aselsan ile çalıştı. Bu
tür yatırımlara milli menfaat gözüyle
baktıklarının altını çizen Tolga Ceylan,
şunları söyledi:
“Eryap Grup olarak 60 yıllık üretici
geçmişimizle Bonus Yalıtım ürünlerimizi üretmeye devam ederken iki
prensibimiz her şeyin önünde gelir. İlki
doğru ve dürüst üretmek, ikincisi ise
özellikle ülkemizin dışa bağımlılığını
azaltacak her türlü yatırımı bir iş olarak
değil, bir görev ve sorumluluk olarak
benimsemek. Bu sebeple Aselsan,
Roketsan, Havelsan gibi savunma sanayisi yatırımlarıyla birlikte ülkemizin
tüm enerji yatırımları Termik, JES, GES,
HES projelerine yaklaşımımız bir milli
menfaat gözüyledir. Yine bu nedenle
ülkemizin enerji santrallerinin yarısından fazlasında son teknolojiyle üretilen,
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özellikli ürünlerimiz kullanılır.”
Tolga Ceylan, taş yünü ürünleri için şu
bilgileri verdi: “Yalıtımın her alanında
ihtiyaç duyulan taş yününü nitelikli olarak üretebilen, sektördeki en teknolojik
hatta sahibiz. Konut, toplu konut, sağlık
ve eğitim binaları, enerji santralleri,
havalimanları, demir yolları, kara yolları,
kamu binaları gibi çok çeşitli projelere
Bonus Taş Yünü ürünlerimizle değer
kattık. Sanayi, havalandırma, iç-dış
cephe, çatı, sandviç panel ve ara bölme,
yüzer döşeme gibi ana kategorilerde
40-200 kg/m3 arası geniş bir yoğunluk
aralığında, her projeye özel yaklaşımla,
çok farklı teknik mimari detaya özgü
mühendislik yaklaşımımızla danışmanlık
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hizmeti vererek sektörde fark oluşturuyoruz. Mottomuz olarak benimsediğimiz ‘Yalıtımın İyisi’ ifadesine yakışır
şekilde, ülkemizdeki taş yünü üreticileri
arasında 0,034 W/m2K gibi düşük ısıl
iletkenlik değeri ile en yüksek performansa sahip ürünü üretebilmenin haklı
gururunu yaşıyoruz. 2020 yılı içinde
kamu ve özel sektör olmak üzere 70’den
fazla büyük ve nitelikli projeye ürünlerimizi ulaştırdık. 2020 yılı, hâlen içerisinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle
ülkemiz için yavaşlatan unsurlar içerse
de bizim için tüm bölgelerde başta
enerji santralleri olmak üzere markalı
onlarca projede ana ve tek tedarikçi
olarak yerimizi aldığımız önemli bir yıl
olarak devam ediyor.”
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YAŞAMIN
İLHAM
KAYNAĞI

LOTUS
ÇİÇEĞİ
GÜL DEMİRDAŞ

Mitolojide temizliğin ve saflığın sembolü olan lotus çiçeğinin özelliklerini ve
peyzaj tasarımındaki yerini anlatan Dr.
Öğr. Üyesi Mahire Özçalık, lotusun 5
bin yıldan fazla zamandır insanlar için
kutsal sayıldığını, tüm medeniyetlerde
ve sanatlarda ortak motif olarak kullandığını belirtiyor.
82
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Dr. Öğr. Üyesi Mahire Özçalık

Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Mitolojiye ve
mimariye
ilham veren
lotus çiçeğinin;
bilindik adıyla
nilüferin özelliklerinden bahseder misiniz?
Gösterişli çiçekler açan
lotus nasıl bir ortamda
yetişir?
Nelumbonaceae ailesinden
olan lotus, Asya kökenli bir
bitki olup dünyanın pek çok
bölgesindeki durgun sularda
yaygın şekilde yetişen, tür ya
da çeşitlerine göre dayanıklı
veya duyarlı çok yıllık otsu su
bitkisidir. Genelde sığ sularda
bataklık ve göl kenarlarında
gelişir. Çiçek sapları sudan
dışarı çıkar ve çiçekler su

yüzeyine değmez. Çamurlu ve kirli
suda bulunmasına rağmen yaprakları
tertemizdir ve güzel büyür. Çünkü
bitki, üzerine en ufak bir toz zerresi
geldiğinde hemen yapraklarını sallar
ve toz taneciklerini belli noktalara
doğru iter. Yaprağın üzerine düşen
yağmur damlaları da bu noktalara doğru yönlendirilir ve buradaki
tozların süpürülmesi sağlanır. Bu
özelliğinden dolayı lotus, mitolojiye
temizliğin, saflığın sembolü olarak
geçmiştir. Lotus bitkisinin bu özelliği mimari alanda birçok projeye de
örnek olmuştur. Örneğin binaların dış
kaplaması ve frizler lotus çiçeği formuyla bezenir ve bu hâlleriyle lotus
bitkisinin yapraklarına benzetilir.
SU İÇİNDE EKOLOJİK
DENGEYE DESTEK OLUR
Lotusun kökleri su içindeki oksijeni
seven mikroorganizmaları temizleyerek su içindeki gıda zincirinin
oluşumuna, ekolojik dengeye destek
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olur. Su bahçelerinin vazgeçilmez
bitkilerinden biri olan lotus, gösterişli yaprak ve çiçekleriyle park ve
bahçelerdeki havuz ve göletlerin
süslenmesinde kullanılır ve bulundukları yere güzellik katar. Lotuslar
genellikle gündüz saatlerinde tür ve
çeşitlerine göre yaz aylarında beyaz,
sarı, pembe, kırmızı ya da mavi renkli
gösterişli çiçekler açar. Bu çiçekleri
çok sayıda tohum verir. Olgunlaşan
tohumları suyun altında meyvelerini oluşturur. Bu bitki İstanbul, Bolu,
Konya, Sapanca gibi birçok bölgedeki
göllerde doğal olarak yetişir.
5 BİN YILI AŞKIN KUTSİYET
Lotusun tüm medeniyetlerde ve
sanatta ortak bitkisel motif olarak
kullanılmasıyla ilgili neler söylersiniz?
İnsanların yaşantıları ve inançları
mitolojiyi oluşturur. Antik döneme
ait çeşitli kültürlerde bazı bitkilerden
söz edildiği ve bunlara kutsal anlam
yüklendiği, sembolleştirildiği görülmektedir. Binlerce yıl öncesinden
bazı anlamlar taşıyan sembollerin
hayatın her alanında, özellikle sanatın
her dalında kullanıldığını görmekteyiz. Belli bir kültür üzerinde gelişip
zaman içinde yayılarak başka toplumlarda da kullanılan önemli bitkilerden
biri de lotustur. 5 bin yıldan fazla
zamandır insanlar için kutsal sayılmış
ve sanatın her dalında sıkça kullanılmıştır.
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Bitkisel motiflerin çoğu sadece süs
unsuru olarak değil, aynı zamanda
tabiat kültleriyle de bağlantılıdır.
Bitkisel motifler sanatın her dalında
ve döneminde kullanılmış ve süsleme
unsuru olarak vazgeçilmez bir önem
kazanmıştır. Bunlar arasında en çok
kullanılanlarından biri olan lotus,
bütün medeniyetler ve sanatlarda
ortak motif olarak da göze çarpmaktadır. Lotus ve benzeri bitkilerin el
dokuması halı, kumaş, çini, duvar
süslemelerinde, mimarinin farklı alanlarında ve birçok yerde motif olarak
kullanıldığını görmekteyiz. Mimari
açıdan friz ve rölyef olarak yapılarda lotus çiçeğinin örnekleri birçok
kültürde, özellikle MÖ Mısır kültüründe süsleme objesi olarak kullanıldığı
görülür.
Tarihi perspektif içinde lotus süsleme
sanatının farklı dönemlerdeki durumunu izlediğimizde lotus çiçeğinin
yapı yüzeylerinden ahşap malzemeye
kadar süsleme sanatında yer aldığını,
Türklerde Osmanlı İmparatorluğu
döneminde özellikle çini sanatında
çok yoğun biçimde kullanıldığını
görmekteyiz.
“NİLÜFER, LOTUS ÇİÇEĞİNİN
ESKİ ADIDIR”
İlk çağlarda doğa dinlerinin de etkisiyle hemen her uygarlıkta bir bitki
kültürünün oluştuğu gözlenmektedir.
Bu kültür, sanatsal ürünlere bitkilerin
sembolik ve dekoratif kullanımıyla

yansımıştır. Nilüfer, lotus çiçeğinin
eski adıdır. Lotus Hindistan’ın ulusal
çiçeğidir. Buda ile lotus birbiriyle
bağlantılıdır. Buda’nın Lotus çiçeğinin kalbinden doğduğuna inanılır ve
Budistlerce saygı gösterilirdi. Saflığın,
merhametin, huzurun, temizliğin, bilgeliğin, sonsuz yaşamın sembolüdür.
Tabii bu anlamlar bitkinin rengine göre
değişir.
ESKİ MISIR’DA DUVAR
RESİMLERİNDEN MİMARİYE…
Lotusun eski Mısır kültüründeki
yerini değerlendirir misiniz?
Lotus çiçeği eski Mısır kültüründe
yeniden doğuşu temsil ederdi. Ana
vatanı Nil Nehri olarak da bilinen
lotus çiçeğine Mısırlılar büyük saygı
duyardı çünkü lotus eski Mısırlılar
için aydınlanmayı, ölümsüzlüğü, alemin yaratılışını ve kutsallığı sembolize ederdi. Mısır’da lotusun, hayatın
her alanında ön plana çıktığı ve
önemli bir sembol olarak kullanıldığı
dikkati çekmektedir. Nil’in durgun
sularında yetişen ve lotus olarak
isimlendirilen nilüfer çiçeği, Mısırlıların mezarlarını süsleyen bitkilerin de
başında gelmektedir.
Antik Mısır’da önce duvar resimlerinde karşılaşılan lotus, mimaride
de geniş yer ediniyor. Eski Mısır
kültüründe bahçe, eşi benzeri olmayan biçimde kraliyet odalarının içine
kadar uzatılmış, yer döşemesi bile
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sarayın içlerine kadar bir bahçeyi
tasvir edecek biçimde döşenmiştir.
Bahçede yer alan havuzlar, havuzdaki nilüfer çiçekleri, su zambağı gibi
bitkiler çok güzel bir görünüm sağlar
ve bunları çevreleyen çatıyı destekleyen “lotiform” denilen lotus sütunlar
göze çarpardı. Mısır sanatında lotus
ayrıca pişmiş toprak ve metal eserlerde de yaygın olarak betimlenmiş,
hem gündelik hayatta hem de kutsal
törenlerdeki eşyalarda yaygın olarak
kullanılmıştır.
DOĞAYI ALGILAMAK
VE İFADE ETMEK
Türk kültüründe lotus çiçeği motifi
mimaride ön plana çıkıyor. Bu figür
Türk kültüründe neyi ifade ediyor?
Türkler doğa ile bütünleşmiş bir
yaşam sürdürmüşlerdir. İnançlarında
doğanın, bitkilerin önemli bir yeri
vardır ve ölüm ile yaşamın simgesi
kabul edilen lotus, bu bitkilerin başında yer alır. Türkler, dekoratif sanat-

larda bitkilere geniş ölçüde yer vermiş, çiçeklerin olmadığı mevsimlerde
onlarla bir arada olmak için halılarına,
kumaş desenlerine, duvar süslerine,
vazolara, günlük hayatın her parçasına bitkileri sokmuşlardır. Hunlara ait
olduğu düşünülen Pazırık Halısı’nın
zemininde kare dolgular içinde lotus
motifleri görülmektedir.
Tarih boyunca doğayı algılamak ve
bunu biçimlerle ifade etmek istemişlerdir. Doğanın bir parçası olan insan,
bitkileri sanat eserlerine taşımış ve
onlara anlamlar yüklemiştir.
PALMET-RUMÎ-LOTUS
Lotus, Türk mimarisinde inançla
ilgili kurulan motiflerde görülür. Bu
motiflerden olan Palmet, zafer alameti
olarak bilinir. Palmet, Türk sanatında bazen yalnız, bazen de rumî ve
lotusla birlikte kullanılmıştır. Rumî
süslemesi Anadolu’ya ait anlamına
gelir. Anadolu Türk süsleme sanatında lotus, Palmet-Rumî-Lotus bezemesi olarak birçok eserde uygulanmıştır.
Palmet-Rumî-lotus motifleriyle oluşturulan süsleme, bir tek su bitkisinin
tekrarlanan boyuna kesitlerinin soyut
görünüşleridir.
LOTUS-PALMET
Roma Çağı Anadolu’sunda ise çok sayıdaki değişik bezeme elemanı arasında
Lotus-Palmet dizisi önemli bir konuma
sahiptir. Dönemin en sık kullanıldığı
yapı bölümleri sima, geison, kabartma
kuşağı, baştaban-üstü, ante başlığı,
konsol ve kapı pervazlarıdır. Değişik
yapı elemanları üzerinde çeşitli bezeme
örgeleriyle/motifleriyle birlikte kullanı-
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lan Lotus-Palmet kuşağının yer aldığı
simgeler de göz önüne alındığında aynı
yapı üzerinde bile çeşitlemelerle uygulandığı görülmektedir.
Yeri gelmişken Mimar Sinan’ı da
analım… Sinan’ın 80 yaşında yaptığı
ve ustalık eserim dediği Selimiye
Cami’nin mihrap ve Hünkâr mahfili (padişahlar için ayrılmış ibadet
bölümü) çinileri çok zengin dekorlu
fidanlar, yapraklar, hatayiler ve lotus
motifleriyle bezenmiştir.
Renk ve güzellikleriyle insanların
daima zevkini okşayan tabiat ürünü çiçekler, Türk kültüründe farklı
sanat dallarında da kendini gösterir.
Çiçekler halı için en elverişli motiflerdir. Özellikle çini ve kumaş sanatının
en yüksek derecesine ulaştığı XVI.
yüzyılda halılarda da bu motiflerin
aynı dereceye yükseldikleri görülür. Türk halılarında en çok görülen
çiçekler içinde elbette lotus çiçeği de
yer alır.
ÇİN KÜLTÜRÜNDE LOTUS
Lotus Çin’in 10 önemli çiçeğinden
biridir. Çin folkloru ve simgelerinin
neredeyse en önemli bitkisidir ve
bunun görünürdeki nedeni Budizm’dir.
Çin kültüründe farklı sembolik anlamları olan şakayık, karanfil, zambak,
karizantem, amberçiçeği gibi lotus da
saflığı ve çamurdan tertemiz çıkmayı
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sembolize eder. Eski zamanlardan
itibaren Çin saray bahçelerinde ve
evlerde yetiştirilen çok değerli çiçeklerden biridir.
“Bahçede yüksek tepeler yoksa heybetli görünmez, yüksek tepelerde su
yoksa güzel görünmez” der bir Çin
atasözü. Buradan hareketle denilebilir
ki Çin bahçe sanatında su çok önemli
bir tasarım unsurudur. Lotus gibi su
bitkileriyle su görüntülerini bezemek,
Çin bahçe sanatında basit bir iştir.
Çin bahçe sanatı manzara tasarımı ön
manzara, orta manzara ve esas manzara diye katmanlara ayrılır. Park-bahçe kültüründe çiçeklerin tasarımında
uzaktan-yakına, yüksekten-aşağıya
prensibiyle çok güzel manzaralar
ortaya çıkar. Örneğin, söğüt ile nilüfer
çiçeğinin birlikte yetiştirilmesi gibi.
“BÜTÜN BİTKİLER İNSANLIK
İÇİN YARARLI OLMUŞTUR”
Enerji temin etmekten insanların
yaşaması için güzel, işlevsel, estetik
mekânlar yaratmaya, hastalıkların iyileştirilmesi, yer altı zenginliklerinin yerinin
belirlenmesinde pusula görevi görmesi,
depremden haber vermesi ve hava kirliliğinin önlemesine kadar bütün bitkiler
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insanlık için yararlı olmuştur.
Çeşitli kültürlerde bazı bitkiler sembolik anlamlar kazanmış, bazıları önemsedikleri bitkileri, çiçekleri devlet gülü
olarak seçmiş, bazılarıysa bayraklarında yer vermiştir. Ve bazı kültürler
de sembolleştirdikleri bitkileri tapınak
gibi dini yapılarda, diğer mimarı yapılarda motif olarak kullanarak bu uygulamalar sayesinde kültürün gelecek
kuşaklara aktarılmasını sağlamışlardır.
Lotus, Budizm’in gittiği tüm kültürlerde kutsanmış ve sembolleştirilmiştir.
Kara bitkilerinden farklı yaşam ortamlarına ve farklı özelliklere sahip su
bitkileri, peyzaj mimarlığında oldukça
önemli bir yere sahiptir. Gerek sulak
alanlarda gerekse farklı niteliklere
sahip çeşitli amaçlara hizmet eden su
havuzlarında kullanımları, estetik ve
işlevsel açıdan önemlidir.
Su bitkileri su ortamına besin ve oksijen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda
suda yaşayan canlılar için barınak ve
üreme ortamı görevini de üstlenerek,
doğaya ve ekolojik ortamın parçası
olan canlılara yardımcı olur. Birçoğu
sahip oldukları çekici görüntülerinin

yanı sıra yaprak veya çiçekleriyle
estetik işleve de sahiptir.
Peyzaj düzenlemelerinde görsel,
fonksiyonel ve mitolojik etkilere sahip
lotus, çiçekleriyle son derece dekoratif
özelliğe sahiptir ve dünyada yaygın
olarak kullanılmaktadır. Fakat Türkiye’de peyzaj mimarlığı çalışmalarına
baktığımızda bugüne kadar pek ele
alınmadığını görürüz. Oysaki Türkiye’de çok farklı ekolojik ortamlar bulunur, bunlardan biri de sulak alanlardır.
Bu alanlar çok sayıda bitki türünü
bulundurmaktadır. Bir bölgenin ekolojik özelliklerinin bilinmesi, ekosistemi
oluşturan kısımların iyi bilinmesiyle
mümkündür. Ekosistemin en önemli
kısmını da bitkiler oluşturduğuna göre
bu alanlarda yaşayan bitki toplulukları
hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
Hem işlevsel hem doğal hayata yardımcı hem de estetik açıdan göze hitap
eden lotus, sahip olduğu bu özellikleriyle peyzaj planlama çalışmalarında kullanılabilecek bitkilerdendir. Bu bitkilerin
sahip olduğu niteliklerin anlatılması,
araştırmaların yapılması ve peyzaj
mimarlığı çalışmalarında hak ettiği yeri
ve önemi bulması gerekiyor.
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AKSARAY’DA
KONFORLU VE
SAKİN BİR YAŞAM
Aksaray Zafer Mahallesi’ndeki TOKİ sakinleri bütçelerini
zorlamadan sahip oldukları yeni evlerinin keyfini sürerken,
sıcak komşuluk ilişkilerinden ve site yönetiminin ilgisinden
memnun olduklarını dile getiriyor.
RÖPORTAJ-FOTO: HÜLYA DURMAZ

Bu yıl Şubat ayında yaşamın başladığı TOKİ konutlarında, bölge sakinleri konforlu ve huzurlu bir yaşam
sürüyor. Çevresindeki okul, cami ve
alışveriş merkezleri ile site içinde
market, kuaför, manav gibi günlük
ihtiyaçlara yanıt veren dükkânların
bulunduğu yerleşimde, 807 konut ve
14 dükkân ile basketbol sahası, spor
etkinlik alanları ve çocuk oyun parkları bulunuyor.
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“TOKİ KONUTLARINDA
HAYAT RAHAT VE SAĞLIKLI”
Daha önce Kurtuluş Mahallesi’nde
müstakil bir evde yaşayan Nazlı
çifti, yeni yuvalarında en çok soba
derdinden kurtulduklarına seviniyor.
“Kömür kovasını taşımak, sobanın
külünü temizlemek bizim için çok
zor oluyordu” diyen 71 yaşındaki
Aşır Nazlı, TOKİ konutlarında hayatın daha rahat, sağlıklı ve konforlu
olduğunu, zamanının güzel geçtiğini
anlatıyor: “Önceki evimizin bahçesinde olduğu gibi burada da ağaçlar
var. Ağaçların etrafını temizliyorum,
kenarlarına tel çektim. Kendimi
yormadan uğraşıyorum, böylelikle
sıkılmıyorum. Torunlarımız sürekli
ziyaretimize geliyor. Komşularımız
iyi insanlar, özellikle akşamları site
bahçesinde oturup sohbet ediyoruz.”
Ümüş Nazlı ise yıllar sonra ev sahibi
olmanın sevincini yaşadıklarını, her
ay kira ödemekten ve ev değiştirmekten kurtulduklarını söylüyor.
“Evimde misafir ağırlamaktan zevk
alıyorum” diyen Nazlı, kaliteli ve
havadar olan yeni yaşam alanlarında torunlarının parkta gönüllerince
oynayabildiğini, site yönetiminin
ilgisinden memnun olduklarını ifade
ediyor ve şöyle ekliyor: “İnşallah evi
olmayanlar da bizim gibi TOKİ sayesinde güzel bir yuvaya kavuşur.”

yıllarca kirada oturduk, çok ev gezdik, oturulmayacak evlerde yaşadık.
TOKİ bizim için büyük şans. Şimdi
hem çok güzel bir evimiz var, burada insanca yaşıyoruz hem de en ufak
sorunda bizlerle ilgilenen bir yönetim var. İhtiyaçlarımızı karşılayacak
market, mağaza, okul gibi sosyal
alanlarımız da çok yakın. Çocuklarımız yürüyerek okula gidebiliyor,
gözümüz arkada kalmıyor.”
Şubat ayında taşındıkları yeni yaşam
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alanlarına çabuk alıştıklarını aktaran Yasin Dede, kışı sıcak ve rahat
bir evde geçirdiklerini, yazın güzel
havalarda ise vakitlerini site bahçesinde değerlendirdiklerini söylüyor.
“TOKİ OLMASAYDI
EV SAHİBİ OLAMAZDIK”
Aksaray Zafer Mahallesi’ndeki TOKİ
yerleşimi sakinlerinden Kahraman
ailesi, yeni evlerine taşınalı henüz
3 ay olmuş. Ayşe Kahraman, dört
çocuğuyla şehrin dışındaki Kalanlar

“TOKİ BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS”
Dede ailesi, TOKİ’nin, en büyük
hayallerini gerçekleştirdiğini anlatıyor: “Daha önce farklı mahallelerde
Mahallesi’nde eşinin ailesiyle birlikte
yaşadıklarını, okula, markete ulaşımda sıkıntı çektiklerini, kendilerine ait
odalarının olmadığını, sobalı evde
yaşamanın zor ve yorucu olduğunu
söylüyor. “Şimdi hepimizin bir odası
var. Soba derdi yok. Ulaşım sıkıntısı yaşamıyoruz” diyen Kahraman,
site yönetiminin çalışmalarından da
memnun olduklarını dile getiriyor.
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Kahraman, şöyle devam ediyor:
“Dört çocuğumuz var bizim, giderimiz fazla. Bu şartlarda para biriktirip
ev alabilmemiz mümkün değildi.
TOKİ olmasaydı ev sahibi olamazdık. Emeği geçen herkese teşekkür
ederiz.”
“SOSYAL ALANLARA YAKIN
OLMAMIZ HAYATIMIZI
KOLAYLAŞTIRIYOR”
Ereğlikapı’dan, merkeze yakın hareketli bir mahalleden TOKİ konutlarına gelen Ayşe Ağırdıcı, sağlıkçı.
Yeni yaşam alanının konumunu ve
havasını güzel bulduğunu ifade eden
Ağırdıcı, konut sakinlerinin yaşam
standardını yükseltmek için çabalayan site yönetiminin çalışmalarından
oldukça memnun olduğunu anlatıyor:
“Ben hemşireyim. Pandemi sürecinde işim gereği hijyene, temizliğe
çok dikkat ettim. Site yönetimi de bu
konuda oldukça duyarlıydı. Çocuk
oyun alanları, ortak alanları vb. sıkça
temizlendi, ilaçlandı. Bu beni çok
mutlu etti.”
“Burada yaşamanın en güzel yanı belki
de ulaşımda sıkıntı yaşanmaması. Sosyal alanlara yakın olmamız da hayatımızı kolaylaştırıyor” diyen Ağırdıcı,
“Artık merkezden TOKİ’ye göç başladı;
çünkü havası çok iyi, temiz, sakin,
şehir gürültüsü yok” diye ekliyor.
“EN İYİSİNİ YAPMAYA
ÇALIŞIYORUZ”
“Konut sakinlerinin daha rahat,
konforlu ve güvenli bir yaşam
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sürmesi için elimizden gelenin en
iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye
konuşan Site Müdürü Battal Arslan, çöplerin toplanmasından ortak
alan bakımına, blok temizliğinden
asansör bakımına 12 kişilik bir ekiple
hizmet verdiklerini, hizmet kalitesini
artırmak için sorunlara gecikmeden çözüm bulduklarını anlatıyor.
Yapılan tüm çalışmaların aylık
raporlar şeklinde konut sakinlerine
sunulduğunu belirten Arslan, şunları
aktarıyor: “Sitemiz 66 bin metrekare
alan üzerine kurulu, bunun 20 bin
metrekaresini peyzaj alanı oluşturuyor. Çocuk oyun alanları, engelli
oyun grubu, basketbol sahamız, var.
Günlük ihtiyaçların karşılanabileceği
market, erkek kuaförü, manav gibi
dükkânlar da mevcut. Yangın alarm
sistemi, deprem sismik sensörü,
duman sensörleri ve her blokta çift
asansörümüz var.”
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HAYAL
GÜCÜNÜN
SINIRSIZLIĞINDA
MİMARLIK

TURGAY BAKIRTAŞ
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Yayınlandığında yine bu sayfada
değerlendirdiğimiz “Edebiyatta Mimarlık”
kitabının devamı ve tamamlayıcısı olması
amacıyla, Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal
Erdoğan ve Türkiz Özbursalı tarafından
hazırlanan “Sinemada Mimarlık”, YEM
Yayın tarafından okurların ilgisine
sunuldu. Mimarlığın ve tasarımın beslenme
kaynaklarında sanatsal ağırlığın artmasının
toplumun estetik algılarının gelişmesinde
büyük rol oynayacağına, bu izlek üzerinden
giden tasarımcıların hayal güçlerini
daha çarpıcı şekilde kullanabileceğine
olan inançtan doğan kitap, bu yaklaşımla
hazırlanan nadir çalışmalardan biri olması
sebebiyle daha şimdiden bir değer taşıyor.
Türk ve dünya sinemasından Christopher
Nolan, Halit Refiğ, Andrey Tarkovski,
Yavuz Turgul, Peter Jackson, Nuri Bilge
Ceylan, Wachowski Kardeşler, Lars von
Trier gibi yönetmenlerin Mimar Babam, Kış
Uykusu, 1984, Muhsin Bey, Ekümenopolis:
Ucu Olmayan Şehir, Bulut Atlası, Matrix,
Otomatik Portakal, Truva, Yüzüklerin
Efendisi gibi yapıtlarının ele alındığı kitapta
toplam 68 film, 40 farklı yazar tarafından
inceleniyor. Eserler incelenirken,
mimarlığın hayal gücünü tetikleyen,
insanı ütopik ya da distopik düşüncelere
sevk eden, estetik ve sanatsal beğeniyi
yükselten, sosyolojik algılara, ekolojik
sorunsallara yaklaşımlar sunan kültürel,
eleştirel, estetik ve sanatsal birikime katkı
sağlamak amaçlanmış. Böylece başta
mimar, iç mimar, şehir plancısı vb. olmak

üzere tüm okuyucuların hayal kurma,
mutluluğu arama ve güzele erişme yetisinin
tetiklenmesi umut ediliyor.
Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal Erdoğan
ve Türkiz Özbursalı, Sinemada Mimarlık’ı
hazırlama gerekçelerini şöyle özetliyorlar
kitabın ön sözünde:
“Bizler, mimarlık stüdyosunun beslenme
kaynaklarında sanatsal ağırlığın artmasının
öğrencilerin, mimarların ve toplumun
diğer üyelerinin estetik algılarının ve
hayal güçlerinin gelişmesinde büyük
rol oynayacağına ve bu izlek üzerinden
giden erginleşmiş yaratıcıların hayal
güçlerini çok daha çarpıcı bir şekilde
kullanacağına inanan mimarlarız. O nedenle
stüdyolarımızda edebiyatı, sanatı, kültürü,
görselliği ve hatta müziği ön plana alan
eğitsel ekoller geliştirmek peşindeyiz.
Edebiyatta Mimarlık kitabımızın yarattığı
yankılar hâlâ devam etmekteyken şimdi
de ‘vizörümüze’(?) sinemayı koymaya ve
mimarlık sanatına bileşke katkı sunan
görkemli sinema yapıtlarını incelemeye
ve bunları mimarlık kamuoyunun
dikkatine sunmaya çabaladık elinizdeki
derlememizle.” İncelenen filmler, on başlık
altında kategorilere ayrılıyor: Mimarlığa
İlham Veren Filmler, Çevre ve Mekân
Psikolojisi Bağlamındaki Filmler, Mimarlık
Sosyolojisine Dair Filmler, Bilimkurgu ve
Distopyalar, Kent Kimliğine Dair Filmler,
Politik Mimari Bağlamındaki Filmler,
Zaman ve Mekân Bağlamına Dair Filmler,
Mimari ve Tarih Bağlamında Filmler,
Ekolojik Filmler, Fantaziler. 2020’nin
son aylarında iki yeni kitapla daha
zenginleşmesi planlanan “Mimarlık ve
Beslenme Alanları” serisinin ikinci kitabı
olan Sinemada Mimarlık, bahsi geçen
filmlere yepyeni yorumlar getirmesiyle en
az mimari kadar sinemaya ilgi duyanların
da mutlaka okuması gereken bir eser.
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İKİ VATAN
ARASINDA

İSLAM
VE ÇİN

KUSURLARIMIZIN
HİKÂYESİ

Yüz binlerce Filistinli, yetmiş yıldan fazla
zamandır 1948’de kurulan İsrail devletinin
vatandaşı olarak yaşamını sürdürüyor.
Devletin Yahudi vatandaşları ile Batı Şeria
ve Gazze’deki mülksüzleştirilmiş Filistinliler
arasında kırılgan bir konumda bulunan
İsrailli Filistinliler, vatanları olan topraklara
karşı girift bir ilişki geliştirdiler. Fakat
İsrail-Filistin meselesinin bitmek bilmeyen
tartışmaları içinde onların tecrübeleri ya
görmezden gelindi ya da unutuldu. Ilan
Pappé, “Unutulmuş Filistinliler” kitabında
İsrail devletinin Filistinli vatandaşlarına
yönelik politikasını ve Filistinlilerin Yahudi
yönetimine karşı verdiği hayatta kalma
mücadelesini inceliyor. İsrail’in mülkiyet,
eğitim, sağlık, istihdam ve yurttaşlık
hakları alanlarında uyguladığı ayrımcılığı
çarpıcı detaylarıyla ortaya koyuyor. İsrailli
Filistinlileri idealize etmeyi değil, unutulmuş
ve ötekileştirilmiş oldukları noktalarda
insanileştirmeyi hedefliyor. Titiz bir
incelemeyi akıcı bir üslupla birleştiren bu
eser, İsrail-Filistin meselesine eksikliği çok
hissedilen yeni bir perspektif kazandırıyor.

Arap ve Fars tüccarlar, yedinci yüzyılın
ortalarında İpek Yolu üzerinden karadan,
Baharat Yolu üzerinden de denizden
girdikleri Çin topraklarında barışçı bir dille
İslam’ı anlatmaya başladılar. Aradan geçen
1300 yıl boyunca hızlı bir yayılma süreci
gerçekleşmese de bugün Çin’de 23 milyon
civarında Müslüman bulunuyor. Türkler,
İranlılar ve Araplar üzerinden Çin topraklarına
gelen İslam, gerek kültürel gerekse de ticari
ilişkilerle Çin kültürüyle harmanlandı. Bu
sentezin en çarpıcı örnekleri Çin’de yapılmış
İslami yapılarda gözlemleniyor. Geleneksel Çin
mimarisiyle farklı kollardan gelen İslam mimari
üslubu, Çin’deki İslam anlayışının en özgün
yanlarından birini oluşturdu.
Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan
Müslümanların dini hayatlarına dair birçok
detaya ışık tutan “Çin’de İslam Sanatı”, kendisi
de Müslüman bir Çin yurttaşı olan Felsefe ve
Dinler Tarihi profesörü Yang Guiping’in elinden
çıkan son derece değerli bir çalışma. Oldukça
zengin bir görsel malzeme de barındıran
kitap, Türk akademisinde hâlâ çok zayıf olan
Çin çalışmaları çerçevesinde sanat tarihinden
uluslararası ilişkilere kadar birçok alanda,
konuyla ilgili uzman ve akademisyenler için
temel başvuru kaynağı olacak nitelikte.

Sık sık insan bedeninin ne kadar mucizevi
olduğunu duyar, ona düzülen övgüleri dinleriz.
Bedenimizin incelikli işleyişine dair sayısız kitap
da yazılmıştır. Oysa bütün o harikulade yönleri
bir yana, insan bedeninin bariz kusurları da
var. Amerikalı bilim insanı Nathan H. Lents,
işte bu kusurların hikâyesini anlatıyor. İnsan
retinası niye ters? Diğer hayvanlara kıyasla
üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden daha
açığız? Bedenimizde niçin gereksiz kemikler var?
Dizlerimiz, sırtımız ve belimiz niye sık sık sorun
çıkarıyor? Birçok hayvan tek çeşit besinle bütün
ihtiyacını karşılayabilirken biz neden “dengeli”
beslenmek zorundayız? İnsanda neden işlevsel
genlerin yanı sıra bir o kadar da bozuk, işlevsiz
gen var? Baş tacı edilen beynimiz yanılgılara
ve kötü kararlar vermeye neden bu denli
yatkın? “Kulağa ne kadar tuhaf gelirse gelsin,
kusurlarımızın kendine has bir güzelliği var”
diyor Lents. “Bizi biz yapan şey kusurlarımız.
Bu kitapta ele alacağımız kusurlar, yaşam
mücadelesinde kazandığımız galibiyetlerden
geriye kalan yara izleridir. Bizler şansımız düşük
olduğu hâlde bu sonsuz evrimsel çatışmadan
sağ çıkanlarız; onca riske rağmen dört milyar
yıldır azimle sürdürülen direnişin ürünleriyiz.
Kusurlarımızın hikâyesi, başlı başına bir savaş
hikâyesidir.”

Ilan Pappe / Unutulmuş Filistinliler /
Çev: Tuğçe Ersoy Ceylan /
Küre Yayınları /
361 sayfa

Yang Guiping / Çin’de İslam Sanatı / Kitap
Dostu Yayınları / 176 sayfa

Nathan H. Lents / İnsanın Kusurları /
Çev: Duygu Özge Gürkan /
Metis Yayınları / 248 sayfa
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K ÜLTÜR SAN AT DURAĞ I

CAZIN
OTUZ YILI
BİR ARADA
Bugüne kadar Türkiye’den ve yurt dışından 5 binin üzerinde caz sanatçısını ağırlayan;
caz müziğinin yeni nesillere aktarılması için 30 yılda 773 konser, 1000 atölye ve
100’ün üzerinde söyleşi ile 500 bini aşkın izleyiciye ulaşan Akbank Caz Festivali, 30.
yılını misyonuna yaraşır özel bir projeyle kutlamaya hazırlanıyor. İçinde özel kayıtların
yer aldığı, söyleşi ve belgesel çekimleriyle 30 yılın röntgenini çeken retrospektif bir
çalışmaya başlayan festival, Türkiye caz dünyasına etkili, anlamlı ve kalıcı bir eser
bırakmayı amaçlıyor. 30 özgün beste ve 80’e yakın sanatçının performansını kapsayan
çalışma sadece albüm olarak değil, kayıt süreci ve sanatçı söyleşilerinden oluşacak
belgesel boyutuyla da hem geçmiş 30 yılın hem de dönemin ruhunu yansıtması
bakımından büyük önem taşıyor. Türkiye caz sahnesini yansıtan bir arşiv niteliği
taşıyacak olan albüm, plak formatının yanı sıra dijital kanallarda da paylaşılmak
üzere Ekim ayında yayımlanacak.

ÇANAKKALE
BİENALİ
BAŞLIYOR
Birbiriyle kesişen ve etkileşen ilişkileri, iş birliklerini, paylaşımları ve iletişimleri odağına
alan 7. Çanakkale Bienali, bu yıl 19 Eylül-19 Ekim 2020 tarihlerinde “Takımyıldız /
Constellation” başlığıyla düzenleniyor. Küratörlüğünü CABININ (Çanakkale Bienali
İnisiyatifi) ve Azra Tüzünoğlu’nun yaptığı bienalde, Agah Uğur Koleksiyonu’ndan eserlerin
de dâhil olduğu farklı kurgulara sahip, birbiriyle konuşan dört ana serginin yanı sıra altı
aya yayılacak bir takvimde sergiler, film gösterimleri, Çanakkale’den ilham alan yürüyüş
rotaları, ses ve fauna arşivleri ile panel ve atölyelerden oluşan bir program sunulacak.
Çanakkale kent merkezinde MAHAL, Korfmann Kütüphanesi, Kırmızı Konak gibi farklı
mekânlar ile Troya bölgesinde gerçekleşecek sergilerden oluşan “Takımyıldız”, hem
CABININ’in harekete geçirmeyi ve görünür kılmayı amaçladığı iletişim ağına dair bir
metafor hem de birbiriyle ilişkili, dinamik sanatçıların bir araya gelmesinin bir temsili
olmayı hedefliyor.

CEZAEVİNDEN
KÜTÜPHANEYE
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan ve uzun süre cezaevi olarak kullanılan bina, Türkiye İş
Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve ailesinin katkılarıyla, geçtiğimiz yıl vefat eden anneleri
Sabiha Bali’nin anısını yaşatmak üzere İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi adıyla
halk kütüphanesine dönüştürüldü. Bali ailesi adına açılış töreninde konuşan Adnan Bali,
kendisinin ve kardeşlerinin çocukluğunun, annesi merhume Sabiha Bali’nin de ömrünün büyük
bölümünün geçtiği İslahiye’deki evlerinin yanında bulunan cezaevinin kütüphane olarak hizmet
vermesinin ailesi için büyük bir manevi değer ifade ettiğini vurguladı. İslahiye Sabiha-Aziz Bali
İlçe Halk Kütüphanesi’nin olduğu bina, 1958 yılında A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak 2
bin 400 metrekare alan üzerine kuruldu ve 40 kişi kapasiteli dört koğuş olarak 61 yıl boyunca
cezaevi olarak kullanıldı. Cezaevinin 2019 yılında kapatılmasının ardından bina, Adalet Bakanlığı
ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün
yönlendirmesi, Bali ailesinin katkılarıyla kütüphaneye dönüştürüldü.

DEVLET
TİYATROLARI İÇİN
SAHNE VAKTİ
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 8 Eylül’de Stüdyo Sahne’de prömiyer yapacak
“Sonsuzluk Kitabevi” isimli oyunun provasında yeni sezona ilişkin açıklamada bulundu. Devlet
Tiyatroları’nın yaz sezonunda Kamyon Tiyatrosu ve Açık Hava Tiyatrosu düzenlediğini belirten
Kurt, yaz aylarında seyircileri sanattan mahrum bırakmadıklarını kaydetti.
Kurt, “Pandemi döneminde hiç boş durmadık, 17 yeni oyun prömiyer yapacak. Dar, küçük,
havasız olan sahnelerimizi ilerleyen zamanlarda açacağız. Ama şimdi, Türkiye genelinde Devlet
Tiyatrosu bulunan bütün bölgelerdeki sahnelerimizi açıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ankara’da ilk etapta Cüneyt Gökçer, Stüdyo Sahne, Akün Sahnesi ve Küçük Tiyatro’nun
açılacağını belirten Kurt, Cüneyt Gökçer’de “Leyla ile Mecnun” oyunuyla sezonu
başlatacaklarını kaydetti. Sabahattin Kudret Aksal’ın Sonsuzluk Kitabevi eserinin de 8 Eylül’de
prömiyer yapacağını dile getiren Kurt, geçen sezon ilgiliyle izlenen “Açık Denizde” ve “Siyahlı
Kadın” isimli oyunları da Akün Sahnesi’nde seyirciyle buluşturacaklarını aktardı.

ZORLU PSM’DEN TİYATRO ATAĞI
Pandeminin etkilerinden dolayı 13 Mart’ta tüm sahne faaliyetlerini durduran ve 7. sezonunu dijital etkinliklerle tamamlayan
Zorlu PSM, 7 Ekim tarihinden itibaren sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde kapılarını yeniden açarak 8. sezonuna
başlıyor. Zorlu PSM, Ekim ayı programında pandemiden en çok zarar gören sanat dallarından biri olan tiyatroya ağırlık
verecek. Son zamanların ilgi gören işlerinden Bergüzar Korel’in tek kişilik oyunu “Kızlar ve Oğlanlar”, Latife Tekin’in aynı adlı
romanından uyarlanan Nezaket Erden’in tek kişilik oyunu “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit”, Birkan Uz’un yönetmenliğinde Esra
Bezen Bilgin, Haluk Bilginer ve Kürşat Demir’in yer aldığı “Pencere”, Fransız roman ve oyun yazarı Florian Zeller’ın oyunu
“Evlat”, Berkay Ateş’e 25. Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandıran, Serkan Salihoğlu’nun yönettiği “Hakikat, Elbet Bir Gün”, Cansel Elçin, Reha Özcan ve Alican Altun’un
başrolleri paylaştığı ‘The Full Monty’ uyarlaması “Çıplak Vatandaşlar”, Zorlu PSM’nin 8. sezon programının dikkat çeken etkinlikleri olarak öne çıkıyorlar.
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HERKES İÇİN
DİJİTAL
SANAT
Sanatçı, küratör ve sanatseverleri aynı platformda bir araya getirerek dijital
sanatın herkes tarafından ulaşılabilir olmasını sağlayacak bir girişim olan “De
Artium”, Contemporary Istanbul’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Türk bir ekibin geliştirdiği yazılımla mekânların yaşam deneyimlerini değiştiren,
dünyada ses getiren önemli mecralar arasında yer almayı hedefleyen internet
sitesinin Türkiye’de denenmemiş yenilikler sunması planlanıyor. Artistik
direktörlüğünü Hakan Yılmaz ile Mehmet Ünal’ın üstlendiği, teknoloji girişimcisi
ve yatırımcı Utkan Sanda’nın desteklediği projenin küratörlüğünü Esra Özkan,
mimari tasarımını ise Ecem Dilan Köse yapıyor. Hakan Yılmaz, projeye ilişkin
yaptığı açıklamada, “Pandemiyle birlikte hepimizin bir süre evlerinde kaldığı
bu dönemde, dijital sanat özelinde üretimlerini gerçekleştiren sanatçıları ve
küratörleri ulaşılabilir kılmak, desteklemek ve bağ kurmak amacıyla bir yola
çıktık. De Artium eserleri, izleyicilerle 16 Aralık’ta Contemporary Istanbul’da
buluşacak” dedi. Aylık abonelik modelleriyle www.deartium.com üzerinden
erişilebilecek dijital sanat eserleri, yaşam alanlarında kolayca
sergilenebilecek.

DÜNDEN
BUGÜNE
MASALLAR
RNA iletişim, geleneksel masalların çağa uygun bir dil ve yaklaşımla
yeniden yorumlanarak çizgi film, animasyon, kitap veya müzik parçası
formatında izleyiciye sunulduğu “Korkut Ata Masal” kanalını hayata
geçirdi. Kanalın kurucusu İsak Baydaroğlu, projeye ilişkin yaptığı basın
açıklamasında, “Nar Tanesi Masalı” ve “Tahir ile Zühre Masalı”ndan üçer
bölümün izleyiciyle buluştuğunu söyledi. Korkut Ata Masalları projesinde,
geleneksel masalları özüne zarar vermeden bugünün diline, anlayışına
ve insanına taşımak niyetiyle yola çıktıklarını belirten Baydaroğlu,
“Kültür coğrafyamızdan çıkan masallar; ruhumuza, aklımıza ve kalbimize
giden en kestirme yoldur. Sevgi, kardeşlik, dayanışma, çevre bilinci gibi
anlamların en güzel örnekleri masallarımızda bulunuyor. Korkut Ata
Masal, masallarımızın taşıdığı bu mesajları, çocuklara, gençlere ve tüm
topluma iletmek üzere Youtube kanalında yayına başladı” dedi. Masallar
için hazırlanan enstrümantal Türk müziklerinin de kanalda paylaşıldığını
sözlerine ekleyen Baydaroğlu, yaptıkları çalışmanın kendilerini
ölçebilmek için bir deneme olduğunu ve ileride bir masal müzesi kurmayı
planladıklarını aktardı.

TOK İH ABE R

İKİ DOST,
BİR SAVAŞ
Türkiye ve Azerbaycan’ın Kurtuluş Savaşı’ndaki dayanışmasına odaklanan “Altın Tren”
filminin hazırlıklarına başlandı. Skala Yapım tarafından beyazperdeye aktarılacak filmle,
iki ülke arasındaki iş birliği hikâyesinin gün yüzüne çıkarılması ve dostluğun pekiştirilmesi
amaçlanıyor. Türkiye-Azerbaycan ortaklığında yapılan filmin çekimlerine 2021 yılı Mart
ayında başlanması planlanıyor. “Altın Tren”, Mustafa Kemal Atatürk, Neriman Nerimanov
ve Kazım Karabekir’in liderliğinde oluşturulan stratejiyle bir araya getirilen özel bir ekibi
merkeze alıyor. Kurtuluş Savaşı’nın tüm şiddetiyle sürdüğü zor bir dönemde geçen hikâye,
bu ekibin Azerbaycan’ın yaptığı yardımın Ankara’ya ulaştırılmasında görevlendirilmesini
konu ediniyor. Filmin 2022’de vizyona girmesi hedefleniyor.

SANATIN
PANDEMİ
HAFIZASI
Kovid-19 pandemisinin dünyayı etkilediği dönemde ortaya çıkan eserlerin envanterinden
oluşturulan dijital hafıza çalışması Covidoscope, 40’ı aşkın ülkeden sanatçıların işlerine
yer veriyor. Yunus Emre Enstitüsü’nün yürüttüğü, pandeminin küresel çapta duygusal ve
sanatsal dışavurumlarına ayna tutan Covidoscope projesi, internette Türkçe, İngilizce, Arapça
ve İspanyolca dillerinde ziyarete sunuldu. Dijital ortamda yaşayacak olan Covidoscope
koleksiyonunda Türkiye, İngiltere, Rusya, Almanya, Hindistan, Avustralya, Meksika ve İran’ın
da aralarında olduğu farklı coğrafyalardan sanatçı, kurum veya girişimcilerin salgın dönemi
ortaya çıkardıkları eserler yer alıyor. Sanat yoluyla meydana getirilen bir “dijital hafıza”
çalışması olan projenin danışmanları arasında “İnsan Duyguları” kitabının yazarı Dr. Tiffany
Watt Smith, tarihçi, çevirmen, yazar Saadet Özen ve psikiyatr Prof. Dr. Kemal Sayar yer
alıyor. Covidoscope koleksiyonunu www.covidoscope.org’da gezmek mümkün olacak.

KISALAR
SİİRT
YOLCUSU
Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, 5-9 Ekim 2020
tarihlerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’den ve yurt dışından kurmaca,
belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde filmlerin yarışacağı festivalde, sinema
üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak. Festivalin başvuruları 21 Eylül 2020 tarihine kadar
devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Valisi Osman
Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA, Lineer, Kareli Defter, Anadolu Kültür
ve Sanat Meclisi Derneği’nin destekleriyle düzenlenen festivalde 24 kısa film seçilecek, sekiz
finalist eser sahibi ağırlanacak ve 16 özel gösterim yapılacak. Senaryo, yönetmenlik, kamera
ve oyunculuk atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracakları 3. Siirt
Uluslararası Kısa Film Festivali’nin kapanışı ise sürpriz bir konserle yapılacak.
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TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik Ve
Müteahhitlik A.Ş
BÜTÜNLEŞMİŞ BİR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETİ

Konya Bilim Merkezi Projesi

DİB Cami, Eğitim, Kültür ve
Sosyal Tesis Binaları Projesi

Diyarbakır Su ve Atıksu Teknik Destek
ve Müşavirlik Hizmetleri Projesi

Master Planlar
Fizibilite Etütleri
Jeodezi ve Topografik Çalışmalar
Temel ve Detay Mühendislik

AKSAZ Deniz Üssü Projesi

Kocaeli Üniversitesi Hastane Projesi

İhale Dokümanı Hazırlama
Teknik Destek Hizmetleri
Proje ve Sözleşme Yönetimi
Satın Alma Hizmetleri

Konya Kelebek Müzesi Projesi

PETKİM Aliağa Kompleksi Projesi

İnşaat ve Saha Kontrollük Hizmetleri
İşletmeye Alma Hizmetleri
Kurumsal Güçlendirme Çalışmaları
Güçlendirme Proje Hizmetleri

Arazi Toplulaştırma Projeleri

SSM Hizmet Binası Projesi

Özelleştirme Projeleri

Elele Vakfı Bakım Merkezi Projesi
TCDD İstanbul Ankara Hızlı Tren Projesi

Türkiye Milli Botanik Bahçesinin
Projelendirme ve Kontrollük
Danışmanlık Hizmet Alımı Projesi

TÜMAŞ 1969 YILINDAN BUGÜNE
PROJE, MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİZDE…
ANKARA MERKEZ OFİSİMİZ
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