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GÜVENLİ BİR GELECEK 
TOKİ olarak ülkemiz için kaliteli, nitelikli ve depreme dayanıklı konutlar geliştiriyoruz. 2003-2020 
yıllarında sosyal donatılarıyla ürettiğimiz konut sayısı 1 milyona yaklaştı. Son 2 yılda 80 bin konutu 
teslim ettik. 4 milyona yakın vatandaşımızın güven ve huzur içinde yeni evlerinde yaşıyor olmasının 
memnuniyeti içindeyiz.   

Sosyal konutların yanı sıra kentsel dönüşümde hedefimiz her yıl 30 bin yeni konut üretmek. Bu 
doğrultuda afet riski ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlara öncelik veriyoruz. Tüm konutlarımız, 
1999 depreminden sonra çıkartılan deprem yönetmeliğine uygun olarak, topografik şartlara ve zemin 
etütlerine dikkat edilerek titizlikle projelendiriliyor. Gönüllülük esasıyla süren kentsel dönüşüm projelerini, 
yatay yapılaşmadan taviz vermeden sürdürüyoruz.

Elazığ, Malatya ve İzmir’de yaşanan yıkıcı depremlerin ardından hızla başlattığımız deprem dönüşümü 
projeleriyle, Elazığ ve Malatya’da 26 bin 213, İzmir’de 5 bin olmak üzere toplam 31 bin 213 yeni konut 
geliştirdik. 8 ay gibi kısa bir sürede Elazığ ve Malatya’da 3 bin konutu teslim ederken, İzmir’deki projeye 
hız kazandırdık. Tüm konutları bölgelerin dokusuna uygun şekilde inşa ederek 1 yıl içinde tamamlayacağız. 

Kocaeli’de de önceliğimiz deprem dönüşümü. Bu çerçevede bölgedeki riskli alanlarda çalışmaları 
hızlandırdık. Altı ilçede başlattığımız çalışmalar kapsamında 3 bin 813 konutu içeren bir dönüşüm 
gerçekleştireceğiz. 

Arnavutluk’ta 2019 yılında yaşanan depremin ardından hızla projelendirdiğimiz deprem konutlarının 
temelini, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımız Murat Kurum’un katıldığı bir törenle attık. Laç 
şehrinde, bölgenin yapı stoku, konut kullanım alışkanlıkları ve yerel mimari çizgisine uygun tasarladığımız 
projeyle 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otopark inşa ediyoruz. 

Konut üretimleriyle eş zamanlı devam eden millet bahçesi projelerimiz de aynı titizlikle ilerliyor. 188 millet 
bahçesinin 11’ini vatandaşlarımızın kullanımına sunarken, 60 millet bahçesinin yapımına devam ediyoruz. 

Bunlar arasında yer alan Ankara Akyurt Millet Bahçesi ve Kocaeli Derince Millet Bahçesi’nde ilk 
fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Binlerce ağaca ev sahipliği yapacak projeleri yıl içerisinde 
tamamlayarak milletimizi yepyeni yeşil alanlarla buluşturacağız.  

İnsanlarımızın daha güzel şehirlerde, daha güvenli yapılarda huzurlu bir hayat sürmesi için 2021 yılında da 
aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Salgınla savrulan dünyamıza 2021 yılının sağlık, mutluluk ve 
bereket getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım.

Ömer BULUT
Toplu Konut İdaresi Başkanı
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ARNAVUTLUK DEPREM 
KONUTLARININ TEMELİ ATILDI

TOKİ’nin Arnavutluk’ta yapacağı deprem konutlarının temeli 
atıldı. Ülkenin yerel mimarisine uygun tasarlanan projede 
522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otopark bulunuyor. 
Konutlar 8 ay sonra depremzedelere teslim edilecek. 

Arnavutluk’ta 26 Kasım 2019’da 
yaşanan 6,4 büyüklüğündeki depre-
min ardından Laç şehrinde TOKİ’nin 
inşa edeceği 522 konut, 37 ticari 
ünite ve 375 araçlık otoparkın temeli 
atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer 
Bulut’un katıldığı temel atma törenine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağ-
lantıyla katıldı. 

Konutların Türkiye-Arnavutluk dost-
luğunun yeni bir nişanesi olacağını 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Arnavutluk halkının sevincini sevin-
cimiz, kederini de kederimiz olarak 
görüyoruz” dedi. Arnavutluk’ta 2019 
yılında meydana gelen iki büyük 
depremin ardından Türkiye’nin tüm 
imkânlarını seferber ettiğini belirten 
Erdoğan, AFAD desteğinin yanı sıra 

42 milyon Euro tutarındaki konut 
projesinin başlatıldığını aktardı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arnavut 
kardeşlerimiz için bu konutlar inşal-
lah sıcak birer yuvaya dönüşecek” 
diye konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Laç 
şehrinde inşa edilecek yeni mahalle-
nin iki halk arasındaki özel ilişkinin 
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bir kanıtı olacağının altını çizerken, 
Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahme-
taj ise projenin, sadece yıkımdan 
yükselen bir şehrin kentsel ve sosyal 
dönüşüm örneği olmadığını, iki ülke 
dostluğunun anlamlı bir simgesi de 
olduğunu vurguladı.

BAKAN MURAT KURUM:
KONUTLAR ARNAVUTLUK 
MİMARİSİNE UYGUN 
PROJELENDİRİLDİ
Depremden kısa süre sonra Laç 
şehrinde yeni konutlar için çalışma-
lara başladıklarını söyleyen Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 72 
bin 400 metrekarelik alanda inşa edi-
lecek konutların Arnavutluk’un yerel 
mimarisine uygun olarak projelendi-
rildiğini ve zemin üzeri 4 katı geçme-
yecek şekilde yatay mimari anlayışla 
tasarlandığını vurguladı. 

8 AY SONRA TESLİM 
Konutların, 1 milyon konut inşa eden 
ve bu alanda büyük tecrübesi bulu-
nan TOKİ tarafından inşa edileceğini 
belirten Kurum, şöyle devam etti: 
“Bugün TOKİ, insani yardım ama-
cıyla Endonezya’dan Sri Lanka’ya, 
Pakistan’dan Somali’ye birçok ülkede 
binlerce konut, hastane, okul ve kamu 
hizmet binası inşa etmiş bir kurum-
dur, gururumuzdur. TOKİ’nin teknik, 
tecrübe ve uygulama pratiği Arnavut-
luk’ta da başarıyla hayata geçirilecek-
tir. İnşallah 8 ay sonra yine bir araya 
gelecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
teşrifleriyle konutların teslimlerini 
yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

TOKİ BAŞKANI BULUT: 
SİZLERİN ACISI, BİZLERİN DE ACISI
Arnavutluk’ta meydana gelen deprem 
felaketi sonrasında iki ülke arasındaki 
dostane iş birliğinin bir göstergesi 
olarak konutların yapım sürecini hızla 
başlattıklarını söyleyen TOKİ Başkanı 
Ömer Bulut, Türkiye’nin, deprem 
felaketini ve acılarını en çok yaşayan 
ülkelerden biri olduğuna işaret etti. 

Bulut, “Nüfusumuzun yüzde 71’i dep-
rem riski altındaki bölgelerde yaşa-
maktadır. Son bir asır içinde yaklaşık 
80 bin vatandaşımızı depremlerde 
kaybettik. Sadece bu yıl içinde 158 
canımızı yitirdik. Bu nedenle hangi 
ülkede olursa olsun, bir afet sonra-
sında ülkemizin kurtarma ekipleri 

yardıma koşmakta, yaraları sarmak 
için seferber olmaktadır. Arnavut-
luk’ta meydana gelen 6,4 şiddetindeki 
deprem sonrasında da Arnavut kar-
deşlerimizin yardımına koştuk. Siz-
lerin acısı, bizlerin de acısı demektir. 
Arnavutluk ile Türk halkının köklü, 
tarihi ve kültürel bağları vardır. Bu 
bağ, iki halkı iyi ve kötü günde bir 
araya getirmektedir” diye konuştu.

BÖLGENİN YAPI STOKU 
GÖZ ÖNÜNE ALINDI
Laç şehrindeki projenin, bölgenin yapı 
stoku ve konut kullanma alışkanlık-
ları göz önüne alınarak geliştirildiğini 
belirten Başkan Bulut, 522 konutun 
büyük çoğunluğunun 2+1 ve 3+1 olarak 
projelendirildiğini, 72.400 metrekare 
inşaat alanı içinde 37 ticari ünite, 375 
araçlık kapalı otopark ile açık otopark-
lar inşa edileceğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
SOSYAL KONUT ÜRETEN 
KAMU KURULUŞU
TOKİ’nin, Türkiye’nin en büyük 
sosyal konut üreten kamu kuruluşu 
olduğunu dile getiren Bulut, “Bu yıl 
ülkemizde meydana gelen iki büyük 
depremin ardından yaklaşık 31 bin 
konutun yapımını üstlendik. Pakistan, 
Endonezya, Sri Lanka ve Somali’de 
meydana gelen afetler sonrasında 
insani amaçlı olarak yaklaşık 361 mil-
yon Euro yatırım bedelli 6.200 konut, 
hastane, okul ve kamu hizmet binaları 
inşa ederek bunları Türkiye’nin hibe 
yatırımı olarak ülkelerin hizmetine 
sunduk” dedi. 

O C A K  2 0 2 1   T O K İ H A B E R
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CUMHURBAŞKANI R. TAYYİP ERDOĞAN:

KURDUĞUMUZ GÜÇLÜ ALTYAPI 
ÜZERİNDE YEPYENİ BİR TÜRKİYE 

İNŞA EDİYORUZ
Millet bahçeleriyle, yeşil alanlarla, kentsel dönüşüm projeleriyle 
şehirlerin çehresini değiştirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora 
kadar geniş bir alanda son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 

yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz” dedi.

8

T O K İ H A B E R   G Ü N C E L



Kâğıthane Meydanı’nın açılışında konu-
şan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meyda-
nın tarihi ve doğal güzelliklerine uygun 
şekilde geliştirilmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, meydan 
düzenlemesinin ilçenin cazibesini artı-
racağını söyledi. 

Kâğıthane’yi İstanbul’un parlayan yıl-
dızı hâline getirecek pek çok yatırımı 
hayata geçirdiklerini anlatan Erdo-
ğan, “İlçemiz için önemini bildiğim ve 
Seyrantepe’de inşası süren 620 yataklı 
hastaneyi yakında tamamlıyoruz. Met-
romuzun Kâğıthane-Havalimanı bölü-
münü önümüzdeki baharda hizmete 
açmayı planlıyoruz. Kentsel dönüşüm 
projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımız ile iş birliği hâlinde sürüyor” 
diye konuştu.

İLÇEYE İKİ YENİ MİLLET BAHÇESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeye iki 
millet bahçesi kazandırılacağını ve 
içindeki donatılarla çocukların önüne 
yeni dünyalar açılacağını söyleyerek, 
tüm vatandaşlara dönük önemli pro-
jelerin hayata geçirilmekte olduğunu 
vurguladı. 

Sosyal yardım merkeziyle dar gelirli 
vatandaşlara, maharetli eller çarşısıyla 
kadınlara, istihdam hizmet noktasıyla 
işsizlere, engelli hizmet merkeziyle 
engellilere, bağımlılıkla mücadele 
merkeziyle özellikle tütün, alkol, madde 
ve internet bağımlılığı sorunu olanlara 
dönük hizmetlerin verildiğini söyle-
yen Erdoğan, bu çalışmalar sayesinde 
Kâğıthane’nin geleceğe hazırlandığını 
vurguladı.

“ŞEHİRLERİMİZİN ÇEHRELERİNİ 
DEĞİŞTİRİYORUZ” 
Şehirleri kendi hikâyelerine uygun 
projelerle donatma sözü verdiklerini ve 
ülkenin dört bir yanında belediyelerle 
bu sözü yerine getirecek yatırımları 
hayata geçirdiklerini söyleyen Erdo-
ğan, şöyle konuştu: “Millet bahçeleriyle, 
yeşil alanlarla, millet kıraathaneleriyle, 
kentsel dönüşüm projeleriyle, resto-
rasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini 
değiştiriyoruz. Çocuklara, gençlere, 
yaşlılara, engellilere, kadınlara yönelik 
özel projelerle, sosyal destek prog-
ramlarıyla milletimizin her kesimine 
hizmet götürüyoruz. Eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora 

kadar geniş bir alanda son 18 yılda 
kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 
yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz.”

MURAT KURUM:
BÜYÜK İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜ 
KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum ise Bakanlık ve TOKİ iş 
birliğiyle büyük İstanbul dönüşümü-
nün kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade 
ederek, kentte 64 riskli alanda 72 bin 
binanın riskli yapı statüsünde yenilen-
diğini söyledi. 
 
TOKİ eliyle İstanbul’da 22 ilçede 41 
kentsel dönüşüm projesiyle 85 bin 
konutu projelendirdiklerini ifade eden 
Kurum, şunları aktardı: “Son 8 ayda 
İstanbul’umuzun hemen tüm ilçele-
rinde 10 bin konutumuzun temellerini 
attık. Esenler’de 60 bin konutluk dev 
kentsel dönüşüm projesini yürütüyo-
ruz. Kâğıthane’de Yahya Kemal Mahal-
lesi’nde yıkılan istinat duvarından ötürü 
bir binamız kendiliğinden yıkılmıştı. 
Bu kapsamda 34 bin metrekarelik 
alanda 3 bin vatandaşımızı doğrudan 
ilgilendiren, 123 binanın olduğu projeyi 
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hızlıca başlattık ve geçen Temmuz 
ayında temelini attık. 1 yıl geçmeden, söz 
verdiğimiz gibi 6 ay içerisinde inşaat-
ları bitirip Kâğıthaneli vatandaşlarımıza 
teslim edeceğiz.”

Kâğıthane Merkez Mahallesi’nde riskli 
alanda bulunan altı blok 288 konut-
tan oluşan yerleşim yerinin yıkımının 
tamamlandığını belirten Kurum, bölgede 
hızlı bir şekilde dönüşüm projesi baş-
latarak vatandaşları sağlam ve güvenli 
konutlarına kavuşturacaklarını vurguladı. 
Kurum, ayrıca 60 bin vatandaşı ilgilen-
diren Yeni Fikirtepe Projesi kapsamında 
tüm altyapılarıyla beraber 15 bin konutun 
inşasına başlanıldığını kaydetti.

44 İLDE 79 TARİHİ MEYDAN 
İHYA EDİLDİ
Kâğıthane’nin her köşesinde Cumhur-
başkanı R. Tayyip Erdoğan’ın bir doku-
nuşunun, hizmetinin ve eserinin görü-
lebileceğini belirten Bakan Kurum, kent 
içi dere ıslah çalışmalarının en büyüğü 
ve kapsamlısı olan Sadabad Deresi ıslah 
çalışmasının bunun bir örneği olduğunu, 
İstanbul’un ilk toplu konut projesi olan 
Başak Konutları, Sadabad ve Hasbahçe 
mesire alanlarının da yine Cumhurbaş-
kanı Erdoğan tarafından ilçeye kazan-
dırıldığını söyledi. Kurum, Sadabad ve 
belediye binası arasındaki tarihi aksın 
da Erdoğan tarafından ihya edildiğini 
aktardı.

İlk örnekleri Kâğıthane’ye yapılan bu 
projelerin benzerlerinin bütün ülkeye 
yayıldığını ve herkese örnek olduğu-
nu dile getiren Kurum, “Bugün yine 94 

ruhuyla Türkiye’nin her yerinde şehirle-
rimizin tarih ve kültürünü yansıtan, geç-
mişimizle geleceğimiz arasında köprü 
olan tarihi meydanlarımızı ihya ediyoruz. 
Kâğıthane Meydanı’mızı yeni yüzüyle 
İstanbullu kardeşlerimizin, Kâğıthaneli 
kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz” 
dedi.

Kurum, şehircilik kültürünün en önemli 
simgeleri olan tarihi kent merkezleri-
ne, birlik ve beraberlik mekânları olan 
meydanlara sahip çıktıklarını vurguladı. 
“Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı” sloganıyla 
44 ilde 79 tarihi meydanın yeniden ihya 
edildiğini, tarihi ve kültürel mirasın koru-
narak yeniden milletle buluşturulduğunu 
ifade etti. 

“150 BİN SOSYAL KONUT HIZLA 
YÜKSELİYOR” 
Konut projelerine değinen Bakan Kurum, 
“Türkiye’de 150 bin, İstanbul’umuzda 16 
bin sosyal konutumuz hızla yükseliyor. 
Bugün TOKİ’mizle 1 milyonuncu konu-
tumuzun yapımını tamamladık” diyerek, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifiyle 1 
milyonuncu konutun anahtar teslimini 
gerçekleştireceklerini aktardı. 

Millet bahçesi projelerinin de konutlarla 
eş zamanlı ilerlediğini belirten Bakan 
Kurum, “81 ilde 81 milyon metrekare 
millet bahçesi hedefiyle 34’ü İstanbul’u-
muzda olmak üzere devam eden 278 
millet bahçesi projemiz var. Bu millet 
bahçelerimizden dokuzunu İstanbullu 
kardeşlerimize armağan ettik” dedi. 

Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin süre-

ce de değinen Kurum, şunları söyledi: 
“Ulaştırma Bakanlığımızla beraber 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
dönüşüm projesini, İstanbul Boğazı’mı-
zı koruyacak Kanal İstanbul Projesi’ni 
hayata geçiriyoruz. Yeşil alanları, sosyal 
donatıları, millet bahçeleri, içinde-
ki ekolojik koridorlarıyla, yürüyüş ve 
bisiklet yollarıyla Türkiye’nin en çevreci 
şehircilik projesi olan Kanal İstanbul için 
adımlarımızı atıyoruz. Her iki yakasına 
dünyanın en geniş akıllı şehrini kuraca-
ğımız Kanal İstanbul’da, yatay mimari 
esasıyla mahalle kültürümüzü yaşatacak 
yeni mekânlar oluşturuyoruz ve 100 yılın 
en stratejik adımlarından birini milleti-
mizle birlikte atmak suretiyle projemizi 
gerçekleştiriyoruz.” 

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA 
YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
Farklı şehirlerdeki çeşitli yatırım ve 
uygulama projelerini hizmete açma 
törenlerine katılan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan; Ankara’da Gölbaşı Şehir Geçişi, 
Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı 
bölümü, Niğde-Ankara Otoyolu Acıku-
yu-Alayhan arasındaki ikinci bölümü, 
Manisa-Akhisar Çevre Yolu, Eskişehir’de 
Eti Bor Maden Lityum Karbonat Üretim 
Tesisi, restorasyon çalışmaları tamam-
lanan Tunceli Müzesi, Bursa Türk İslam 
Eserleri Müzesi, Konya Akşehir Taş 
Eserler Müzesi ve Ankara Devlet Resim 
ve Heykel Müzesi, Gaziantep Düzbağ 
İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar 
Barajı, Sarıkamış-Karakurt-Horasan 
Yolu, Türkiye’nin ilk milli helikopter 
motoru TEİ-TS 1400’ün tasarım merkezi 
açılışını gerçekleştirdi. 
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CSO YENİ BİNASI AÇILDI 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
(CSO) Konser Salonu açılışına katılan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CSO’nun 
yeni binasının ülkenin kültür-sanat 
zenginliğinin nişanelerinden biri 
olarak hizmet vereceğini belirterek, 
“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra-
sı’nı şanına yaraşır bir binaya kavuş-
turmanın yanında şehrimizin sembol-
lerinden olacak modern bir mimari 
eseri de ülkemize kazandırıyoruz. Her 
dilden ve her telden dünyanın sesi 
burada toplanacak, içimizdeki tüm 
güzellikler notalara burada yansıya-
caktır” dedi.

“TÜM MÜZİK DALLARI, KÜLTÜR 
DERYASINI ZENGİNLEŞTİREN 
BİRER NEHİRDİR”
Yahya Kemal’in Itri şiirini okuyan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Merhum Yahya Kemal’e 

göre, bizim devlet kurma ve askerlik 
dışında dünya ortalamasının fevkin-
de olan üç büyük sanatımız vardır; 
mimari, musiki ve şiir. Tarihimi-
ze baktığımızda mimari ve şiirle 
beraber musikinin de kültürümüzde 
çok önemli bir yer tuttuğunu görü-
yoruz. Türk müziği, Orta Asya, Eski 
Anadolu-Akdeniz-Ege, İslam, Osmanlı 
ve son olarak Batı olmak üzere beş 

damardan beslenerek bugüne ulaş-
mıştır. Tüm müzik dalları, kültür der-
yasını zenginleştiren birer nehirdir.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 
yapımı süren Atatürk Kültür Merke-
zi’nin de en kısa sürede hizmete sunu-
lacağını belirterek, kültür ve sanat 
dünyasına katkı sunmayı sürdürecek-
leri kaydetti.

O C A K  2 0 2 1   T O K İ H A B E R
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“DEPREM VE KENTSEL 
DÖNÜŞÜM SİYASET ÜSTÜ 
BİR KONUDUR”
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, kentsel dönüşümün 
ülkenin en hayati sorunlarından 
biri olduğuna dikkat çekerek, 
“Deprem ve kentsel dönüşüm 
hepimizin ortak meselesidir, 
siyaset üstü bir konudur” dedi. 
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Bakan Murat Kurum, 2021 yılı bütçe 
görüşmeleri kapsamında TBMM 
Genel Kurulu’nda, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının 2020 yılı çalışmaları ve 
2021 yılı hedeflerini anlattı. Yeni yılda 
da “Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye” 
hedefiyle geleceğin şehirlerini inşa 
edeceklerini vurguladı.

Bakan Kurum, 2020 yılının bir “sınav-
lar ve muhasebeler yılı” olduğunu 
belirterek, yeni tip koronavirüs 
salgını nedeniyle dünyanın zor bir 
dönemden geçtiğine işaret etti. Özel-
likle gelişmiş devletlerin yaklaşık 100 
yıldır çevreye, doğaya ve biyolojik 
çeşitliliğe geri döndürülemez zararlar 
verdiğini ve bunun sonuçlarının 2020 
yılı boyunca en dramatik şekilde 
görüldüğünü ifade eden Kurum, Tür-
kiye’nin çevreye ve doğanın denge-
sine karşı sorumlu tutumuna dikkati 
çekti. 

“DEPREM DÖNÜŞÜMÜ TERÖRLE 
MÜCADELE KADAR ÖNEMLİDİR”
Şehirleri afetlere hazırlarken çalışma-
ların merkezine çevre hassasiyeti ve 
yatay şehirleşmeyi koyduklarını ifade 
eden Kurum, 2020 yılında yaşanan ve 
158 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ, 
Malatya ve en son İzmir’deki yıkıcı 
depremlere işaret ederek, şunları 
aktardı:

“Devletimiz, bakanlıklar, TOKİ, İller 
Bankası, Jandarma, AFAD, UMKE, 
Kızılay, tüm sivil toplum örgütleri ve 
gönüllülerimizle depremzede vatan-
daşlarımızın yaralarını sarmak için 
seferber olduk. Elazığ ve Malatya’da 
26 bin, İzmir’de 5 bin olmak üzere 
toplam 31 bin yeni yuvamızın inşa 
süreçlerini hızlı bir şekilde başlattık. 8 
ay gibi kısa bir süre içerisinde Elazığ 
ve Malatya’da 3 bin konutumuzun 
teslimini yaptık. İzmir’de de projeleri-
mizi hızlı bir şekilde hazırladık. Bu yıl 
İzmir, Malatya ve Elazığ'daki afetzede 
vatandaşlarımıza konutlarını teslim 
edeceğiz.”

“Deprem dönüşümü terörle mücade-
le kadar önemlidir” diye vurgulayan 
Kurum, nüfusun yüzde 71’inin riskli 
bölgelerde yaşadığını ve son 100 
yılda 80 bin kişinin depremlerde 
hayatını kaybettiğini kaydetti. Kurum, 
“Dün Düzce’de, Kocaeli’de, Van’da ve 
Bingöl’de, bugün de Elazığ’da, Malat-
ya’da, İzmir’de depremlerden sonra 
nasıl bir, beraber olduysak, depreme 
hazırlık noktasında da yine bir ve 
beraber olmak zorundayız. Deprem 
ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak 
meselesidir, siyaset üstü bir konudur” 
diye konuştu.

24 MİLYON KİŞİ DEPREME 
DAYANIKLI KONUTLARDA YAŞIYOR
Deprem vergilerinin katbekat fazla-
sının deprem bölgelerine, deprem-
zede vatandaşlara; depreme hazırlık, 
güçlendirme, kamulaştırma, önlem 
çalışmaları kapsamında harcandığını 
ifade eden Kurum, 1999 depreminden 
sonra depremzedeler için 80 bin kalı-
cı konut yapılarak teslim edildiğini 
söyledi. Kurum, 2012 yılında İstan-
bul’da başlatılan kentsel dönüşüm 
seferberliğini “Türkiye’nin Her Yerin-
de Kentsel Dönüşüm” hamlesiyle 
daha da hızlandırdıklarını belirterek, o 
günden bugüne tüm ülkede 1,5 milyon 
konutun dönüşümünün tamamlandığı-
nı söyledi.

6 milyon vatandaşın can ve mal 
güvenliğini teminat altına aldıkları-
nı ifade eden Kurum, “Yapı denetim 
sistemimizle 2001 yılından bugüne 6 
milyon bağımsız bölümü denetledik 
ve bu çerçevede 24 milyon vatanda-
şımızın depreme dayanıklı konutlarda 
oturmasını sağladık” diye konuştu. 
Kurum, ayrıca Elazığ ve İzmir dep-
remlerinde yapılan tespitlerde ağır 
hasarlı ya da yıkık binaların birço-
ğunun 1999 öncesi yapılmış sağlıksız 
binalar olduğunun altını çizerek, 99 
depremi sonrası alınan tedbirlere, 
yapı denetim çalışmalarına dikkati 
çekti. 

TOKİ’nin, 18 yıl içinde ürettiği 975 bin 
konutta 4 milyon vatandaşın güven-
le oturduğunu dile getiren Bakan 
Kurum, son 2 yılda 80 bin konutun 
teslimini yaptıklarını belirtti. Kısa 
süre içinde 1 milyonuncu konutun 
tamamlanacağını açıklayan Kurum, 
bir kamu idaresi tarafından 1 milyon 
konutun yapımının dünyada bir ilk 
olabileceğini dile getirdi. 

“TOKİ İLE İSTANBUL’DA 
41 DÖNÜŞÜM PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ”
Kentsel dönüşümde önceliği arazinin 
değerine değil, binanın güçsüzlüğü-
ne göre belirlediklerini ifade eden 
Kurum, bu kapsamda sadece İstan-
bul’da 10 milyon metrekare büyüklü-
ğünde 64 riskli alanda çalıştıklarını; 
Beyoğlu Okmeydanı, Gaziosmanpa-
şa, Güngören Tozkoparan, Bağcılar, 
Esenler, Ataşehir ve Üsküdar’ın 
dönüşüm projesi yürütülen alanlar-
dan sadece birkaçı olduğunu söyledi. 
Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda İstanbul’da 370 bin bağımsız 
birimden oluşan 72 bin binayı riskli 
yapı statüsünde yeniliyoruz. Sadece 
TOKİ Başkanlığımız ile İstanbul’da 
22 ilçede 41 kentsel dönüşüm projesi 
yürütüyoruz. Bu kapsamda 85 bin 
konutu projelendirdik. Son 8 ayda 
İstanbul’da 10 bin konutun temellerini 
attık. Özellikle İstanbul’un dönüşümü 
için çok önemli olduğunu düşündüğü-
müz, belki dünyada ilk ve tek olacak 
60 bin konutluk kentsel dönüşüm 
projemizi Esenler’de başlattık. İstan-
bul’un Avrupa yakasında başlattığı-
mız bu büyük dönüşüm projesinin 
bir benzerini de Anadolu yakasında 
gerçekleştiriyoruz.” 

Bakan Kurum, son 18 yılda kamu 
ve özel sektör eliyle yapılan kentsel 
dönüşümde, TOKİ konutlarıyla, yapı 
denetim sistemiyle ülkedeki binaların 
yüzde 65’ini güvenli hâle getirerek 54 
milyondan fazla vatandaşı afetlere karşı 
güvence altına aldıklarını söyledi. 

O C A K  2 0 2 1   T O K İ H A B E R
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“2021’DE 80 BİN KONUTLUK DÖNÜŞÜM 
PROJEMİZE BAŞLAYACAĞIZ”
Kadıköy Fikirtepe’de vatandaşların 
mağduriyetini giderecek adımların 
atıldığını belirten Bakan Kurum, 60 
bin kişiyi doğrudan ilgilendiren Yeni 
Fikirtepe Projesi kapsamında, tüm 
altyapıyla birlikte yatırım değeri 5 
milyar lira olan 15 bin konutun inşası-
na başlayacaklarını söyledi. 

Kurum, Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu’da ise terörden zarar gören şehir-
lerin yaralarının sarıldığını, sosyal 
donatılarıyla 26 bin konutun terör 
mağdurlarına teslim edildiğini anlattı. 
Kurum, “Şu an ülke genelinde, yatırım 
değeri 81 milyar lira olan 272 bin 
konut ve kentsel dönüşüm konutu-
nun sosyal donatılarıyla inşası devam 
etmektedir. 2021 yılında toplam bedeli 
25 milyar lira olan 80 bin konutluk 
kentsel dönüşüm ve sosyal konut 
projemize başlayacağız” dedi.

Sel ve heyelan bölgelerindeki çalış-
maları da aktaran Bakan Kurum, 
Trabzon Araklı’da 118 konut, Giresun 
Bulancak’ta ise 570 konutun yapımı-
na başladıklarını; bu yıl içinde yeni 
Dereli’yi de inşa ederek vatandaşlara 
teslim edeceklerini aktardı.

TARİHİ KENT 
MERKEZLERİ KORUNACAK
Tarihi kent merkezlerini aslına uygun 
şekilde yeniden canlandırdıklarını dile 
getiren Kurum, Ankara Saraçoğlu’nda 
100 dönüm alan üzerinde tarihi, kül-
türü, medeniyeti yansıtan bir projeyi 
başlattıklarını söyledi. Kurum, Anka-
ra’da Hergelen meydanında, Konya’da 
Mevlana Meydanı’nda, ayrıca Bursa, 
Erzurum, Kayseri, Yozgat, Kastamonu, 
Diyarbakır, Niğde, Muş, Kütahya, 
Sinop, Zonguldak ve Balıkesir’de 
kapsamlı projeler yürütüldüğünü 
aktardı. 

Şehir içindeki sanayi alanlarına dönük 
düzenlemeleri de anlatan Bakan 
Kurum, şehirlerin geleceği adına 
TBMM’nin çok önemli düzenlemelere 
imza attığını, bu sayede hiçbir kentsel 
dönüşüm projesinin yarım kalmadı-
ğını, vatandaşların tek taraflı fesih 
hakkına sahip olduğunu dile getirdi. 

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 
ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOKTUR”
Kentsel dönüşümün önünde hiçbir 
engel olmadığını vurgulayarak, bele-
diyeleri bu konuda daha aktif olmaya 
davet eden Kurum, “Belediyelerimi-
zin tespit, yıkım ve inşa konusunda 

Balıkesir Toplu Konutları
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önlerinde hiçbir engel yoktur. Mesele, 
kentsel dönüşüm konusunda tespitler 
yapmaktır, kararı vermektir, inisiyatif 
almaktır, harekete geçmektir. Tüm 
belediyelerimizi kentsel dönüşüm 
konusunda çok daha aktif olmaya 
davet ediyorum ve Bakanlık olarak, 
hiçbir ilimizi ayırt etmeksizin kentsel 
dönüşümle ilgili her türlü desteği vere-
ceğimizin sözünü de yüce Meclis çatısı 
altında vermek istiyorum” dedi. 

“MEVSİMLER DEĞİŞTİ; 
KAR YAZA, YEŞİL GÜZE KALDI”
İklim değişikliği konusunun ciddiye-
tine de değinen Bakan Kurum, şöyle 
konuştu: “Mevlana Hazretleri, ‘Bulut-
lar ağlamasa, yeşillikler nasıl güler’ 
demiştir. Bugün dünya genelinde 
bulutlarımız ağlamıyor, yeşilliklerimiz 
gülmüyor. Manzarasıyla, yeşil doku-
suyla insanı rahatlatan ormanlarımız 
aşırı sıcaklar nedeniyle yanıyor; mavi-
siyle insanımızı umutlandıran, neşelen-
diren denizlerimiz insan eliyle oluşan 
kirlilikle boğuşuyor. Eskiden olsa Dede 
Korkut gibi ‘Kar yaza kalmaz, yeşil 
güze kalmaz’ diyebilirdik ama artık 
dünyamızda iklim değişikliği nedeniyle 
mevsimler değişmiş; kar yaza, yeşil 
güze kalmıştır.” 

2020 yılının tarihteki en sıcak yıl 
olacağına dikkati çekerek, 2040 yılında 
dünyanın hiçbir yerine kar yağmaya-
bileceğini söyleyen Kurum, “Türkiye 
bugün, küresel iklim değişikliğiyle 
mücadele noktasında pansuman teda-
vileri değil, asıl sorunu ortadan kaldı-
racak adımları kararlılıkla atmaktadır. 
Akdeniz Havzasında yer alan ülkemiz, 
bugün iklim değişikliğinin sel, heyelan, 
fırtına ve kuraklık gibi etkilerini çok 
ciddi boyutlarda yaşamış ve yaşamaya 
devam etmektedir. Bu afetler nedeniy-
le daha fazla kayıp yaşanmaması için 
541 maddelik ulusal, yedi bölgemiz için 
de 133 maddelik bölgesel iklim değişik-
liği planlarımızı uygulamaya koyduk” 
diye konuştu. 

“2023 YILINA KADAR TÜM 
TÜRKİYE’DE SIFIR ATIK 
SİSTEMİNİ KURACAĞIZ”
Belediyelerle el ele verip şehirleri çev-
reyle, doğayla daha uyumlu hâle geti-
receklerini anlatan Bakan Kurum, bu 
noktada atılan en önemli adımlardan 
biri olan Sıfır Atık Projesi’yle bugüne 
kadar 58 bin kurum ve kuruluş bina-
sında sıfır atık sisteminin kurulduğunu, 
17 milyon tonun üzerinde değerlendiri-
lebilir atığın geri dönüşüme kazandırıl-
dığını ve bu sayede 17 milyar TL 

Uşak Tabakhane Kentsel Dönüşüm
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ekonomik kazanç ile 343 milyon ton 
metreküp su tasarrufu sağlandığını 
vurguladı. Kurum, şöyle devam etti: “İki 
milyar ton sera gazı salınımını engelle-
dik. Plastik poşet kullanımını yüzde 80 
oranında azalttık ve 190 bin ton plastik 
atığın oluşumunu engelledik. 2023 yılına 
kadar tüm Türkiye’de sıfır atık sistemini 
kuracağız. Geri kazanım oranını yüzde 
35’e çıkararak geri kazanım sektörünün 
ham madde ihtiyacını kendi kaynakların-
dan sağlayacağız.” 

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ  
Bakan Kurum, Türkiye Çevre Ajansı ile  
Depozito İade Sistemi’nin tek merkez-
den etkin şekilde yönetilerek sıfır atık 
uygulamalarının yaygınlaştırılacağını 

ifade etti. 

2020 yılında, çevre kirliliğinin önlenmesi 
amacıyla 34 bin çevre denetimi kapsa-
mında tesislere 227 milyon TL idari para 
cezası uygulandığını belirten Kurum, son 
18 yılda, İller Bankası aracılığıyla yerel 
yönetimlere 118 milyar lira finans desteği 
sağladıklarını kaydetti.

81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi 
ve 22 ilde ekolojik koridor projelerinin 
hızla devam ettiğini aktaran Kurum, 
korunan alan büyüklüğünü son iki yılda 
yüzde 1 artırarak yüzde 9,6’dan yüzde 
10,6’ya çıkardıklarını, bu oranı OECD 
verisi olan yüzde 17’ye çıkarmak için 
gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. 

Şanlıurfa Maşuk Kentsel Dönüşüm
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“KENTSEL DÖNÜŞÜM 
KAPSAMINDA HER YIL

30 BİN KONUTUN 
YAPIMINI HEDEFLİYORUZ”

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde deprem 
önlemlerinin belirlemesi amacıyla kurulan Deprem Araştırma 

Komisyonu’nda, Türkiye’nin yapı stokunda ve dönüşüm alanlarında 
karşılaşılan sorunları, kentsel dönüşüm zorunluğunu ve TOKİ’nin bu 
alanda geliştirdiği projeleri aktardı. Başkan Bulut, yapılacak her türlü 

çalışmaya TOKİ’nin katkı vermeye hazır olduğunu vurguladı. 
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TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ’nin, 
Türkiye’nin kaliteli, nitelikli ve depreme 
dayanıklı konut stokunu geliştirdiğini 
belirterek, afet riski ve çarpık kentleş-
menin yoğun olduğu alanlara öncelik 
verip yerel yönetimlerle dönüşüm pro-
jeleri geliştirdiğini ve deprem sonrası 
kalıcı konutlar inşa ettiğini söyledi. 

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hedefleri 
ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda 
konut stokunun artırılması kapsamında 
sosyal konut üretimiyle birlikte kentsel 
dönüşüm çerçevesinde TOKİ olarak her 
yıl 30 bin konutun yapımını hedefliyo-
ruz” diyen Bulut, depremle mücade-
lede kentsel dönüşümün önemini ve 
TOKİ’nin bu alanda yürüttüğü projeleri, 
karşılaşılan sorunları aktardı. 

Türkiye’nin üçte ikisinin deprem tehdidi 
altında olduğunu ve nüfusun çoğunlu-
ğunun deprem kuşaklarında yaşadığını 
hatırlatan Bulut, en önemli sorunlardan 
biri olan gecekondulaşmanın yarattığı 

olumsuzluklara dikkati çekti. Bu konutla-
rın can ve mal güvenliğini tehdit ederken, 
kentlerin sağlıklı gelişimine de engel 
olduğunu söyleyen Bulut, özellikle gece-
konduların ve bilimsel yöntemlere, doğru 
mühendislik uygulamalarına göre inşa 
edilmeyen yapıların, sağlıklı konut ihtiya-
cını artırdığını, konut stokunun yenilen-
mesini zorunlu kıldığını ifade etti. 

SOSYAL KONUTLAR VATANDAŞLARI 
AFETLERDEN KORUYOR
Depreme karşı alınabilecek önlemler ve 
deprem zararlarının en aza indirilmesi 
kapsamında TOKİ’nin üç temel görevi 
yerine getirdiğini aktaran Bulut, şöyle 
devam etti: “Bu görevlerimizden birin-
cisi, ülkemizde kaliteli, nitelikli ve dep-
reme dayanıklı konut stokunu artırmak; 
ikincisi, özellikle afet riskinin ve çarpık 
kentleşmenin yoğun olduğu alanlara 
öncelik vererek yerel yönetimlerle iş 
birliği hâlinde kentsel dönüşüm projeleri 
yapmak; üçüncü görevimiz ise deprem 
sonrası kalıcı konutlar inşa etmek.” 

Denizli Çardak Sosyal Konutları
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1 MİLYON TOKİ KONUTUNDA 
4 MİLYON KİŞİ GÜVENDE YAŞIYOR
Bulut, 2002’de başlatılan konut sefer-
berliğiyle, evi olmayan vatandaşları 
az peşinat, kira öder gibi düşük taksit 
ve uzun vadelerle konut sahibi yap-
tıklarını belirtti. 2003-2020 yıllarında, 
devlet bütçesinden pay almadan kamu 
arazileri üzerinde alternatif projeler 
geliştirerek sosyal donatılarıyla üretilen 
konut sayısının 1 milyona yaklaştığını 
ve yaklaşık 4 milyon vatandaşın bu 
evlerde güven ve huzur içinde yaşadı-
ğını söyleyen Bulut, üretilen konutların 
sağlıklı ve depreme dayanıklı olduğunu 
vurguladı. 

“BİZ YAPMASAK VATANDAŞ 
DEPREME DAYANIKSIZ YAPILAR 
YAPACAKTI”
TOKİ’nin, sosyal konut üretimiyle eş 
zamanlı olarak kırdan kente göçün 

yarattığı sağlıksız konut stokunu 
dönüştürmek için kentsel dönüşü-
me yöneldiğini anlatan Başkan Bulut,  
dönüşüm projelerinin başarıyla devam 
ettiğini belirterek, bireysel girişimlerin 
yarattığı risklere işaret etti.  

Bulut, “Depremin zararlarını daha 
önceden azaltabilir miyiz yaklaşımıyla 
yaptığımız sosyal konut uygulamaları, 
deprem öncesi tedbirin birinci basa-
mağını oluşturuyor. Özellikle kırsaldan 
şehre göçle belli dönemlerde gerçek-
ten Türkiye’de sağlıksız konut üretimi 
oluşmuş. Dar gelirli vatandaşlar ya 
yap-sat müteahhitleriyle -burada müte-
ahhitler depreme dayanıksız konut yapıyor 
anlamında değil- konuta ucuza ulaşmak 
için ya da hiçbir mühendislik kriterin-
den faydalanmadan kendi imkânlarıyla 
konutlar, gecekondular yapmışlar. 
Veya kooperatifleşme ile kooperatifler 

yapıldı. Eğer biz bu 1 milyon konutu 
yapmamış olsaydık, vatandaşlarımız 
bugün risk olarak gördüğümüz depre-
me dayanıksız yapıları kendi imkânla-
rıyla yapacaktı. Önümüzdeki süreçte 
de bu konutlar depreme dayanıksız 
konutlar olacaktı. Dolayısıyla, sosyal 
konut uygulamalarıyla 4 milyon kişinin 
güvenli konutlarda oturmasını sağladık” 
diyerek hatalı ve yetersiz mühendislik 
uygulamalarının yol açtığı felaketlere 
dikkat çekti. 

KARPUZ TARLASINA İNŞAAT
Bulut, sağlıksız şekilde inşa edilen 
binalara ilişkin çarpıcı bir örnek verdi. 
Bu örnek Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’n-
deki karpuz tarlası idi: “Mesela Sürsürü 
Mahallesi… Ben bina yıkıldıktan sonra 
bodrum kata indim ve baktım ki bodrum 
katlar normal bir kat yüksekliğinin yarısı 
kadar. ‘Niye bunu böyle yaptınız dedim’, 

Zonguldak Devrek Sosyal Konutları

20

T O K İ H A B E R   G Ü N C E L



‘Burası karpuz tarlasıydı, daha fazla aşağı 
gitseniz buradan su çıkar’ dediler. Biraz 
kazdı, su çıktı, hemen beton dökül-
dü, inşaatı çıktı. Yani sosyal konutları 
vatandaşa bırakırsak, kendi bildiğince 
konut yaparlarsa, yarının Sürsürü’sünü 
bugünden oluşturmuş oluruz.”

ELAZIĞ’DA KARPUZ TARLASI, 
İZMİR’DE MAYDANOZ TARLASI
TOKİ Başkanı Bulut, Türkiye’nin farklı 
yerlerinde benzer örneklerin olduğuna 
dikkat çekerek şöyle devam etti: “Ela-
zığ’daki karpuz tarlasına yapılan konut 
durumunu İzmir’de de gördük. ‘Maydanoz 
ve marul ekilirdi burada’ dediler. Binaların 
hiçbirinin bodrum katı yok ve kooperatif-
leşerek yapılmışlar. Netice olarak, mini-
mum paralarla iş dönmüyor. Biz sosyal 
konutu yapıyor, 180 ay, 240 ay vadelen-
diriyoruz. Altyapıyı dahil etmiyor, bir 
sürü imkân sağlıyoruz. Öbür vatandaş 
aynı konutu yapmak zorunda, yaparken 
de 2-3 yılda maliyeti karşılayabilecek 
şekilde yapıyor. Alt gelir grubundaki 
bunu yapamaz. Maliyeti ne kadar ucuz-
sa ona yönelir.” 

VATANDAŞI YAP-SATÇIYA 
YÖNLENDİRME GAYRETİ
TOKİ’ye ilişkin olumsuz algı oluşturulma 
yaklaşımları gözlemlediğine dikkat çeken 

Başkan Ömer Bulut, bu yanlış algıdan 
ötürü İdarenin haksız yere eleştirilebil-
diğini vurguladı. Bulut, şunları söyledi: 
“Şöyle bir olgu var; ‘İşte TOKİ müteah-
hidi, TOKİ’ye malzeme veren malzemeci-
ler…’ Bugün geldiğimiz noktada böyle 
bir şey söz konusu değil. Bu biraz da 
TOKİ’nin yaptığı inşaatları ya yakından 
tanımamak ya da TOKİ’den biraz daha 
insanları uzaklaştırıp yap-satçı müte-
ahhitlere yönelmek, yönelme eğilimi 
ya da onların yönelmesinin istenmesi 
gibi. Yaptığımız konutlar tamamen 1999 
depreminden sonra çıkartılan deprem 
yönetmeliğine uygun, yer seçimleri 
yapılırken topografik şartlara ve zemin 
etütlerine dikkat edilen ve şehirlerin 
geleceklerini kurtaracak şekilde yatay 
mimari anlayışla devam eden uygula-
malardır.” 

50 MİLYARLIK KENTSEL 
DÖNÜŞÜM KONUTU 
Türkiye genelinde 2002-2020 yıllarında 
yerel yönetimlerle iş birliği hâlinde, hak 
sahipleriyle uzlaşma sağlanarak 61 il, 146 
ilçede 164 bin kentsel dönüşüm konu-
tunun ihale edildiğini ve 98.368’ünün 
tamamlanarak hak sahiplerine teslim 
edildiğini kaydeden Bulut, 54 bin konu-
tun plan ve proje çalışmalarının devam 
ettiğini açıkladı. 

Bakanlığın belirlediği hedef doğrultu-
sunda her yıl 300 bin konutun dönüşü-
münün sağlanacağını söyleyen Ömer 
Bulut, bunun yaklaşık 30 bininin TOKİ 
tarafından yapılacağını belirterek şunla-
rı aktardı: “Toplam projelendirilen konut 
sayısı 245 bin. Şu an itibarıyla 54 bin 
konutu projelendirdik, 2021 yılında yap-
mayı düşündüğümüz 30 bin projemiz 
var. Proje aşamasındaki 54 bin konutun 
maliyeti yaklaşık 25 milyar lira. 164 bin 
konutu bitirdiğimizi düşünürsek güncel 
fiyatlarla yaklaşık 50 milyarlık kentsel 
dönüşüm konutuyla bu alanda önemli 
bir çalışmayı tamamlamış olduk.”

“YEREL YÖNETİMLERİN 
SORUMLULUĞU DAHA FAZLA”
Kentsel dönüşümde karşılaşılan bazı 
sorunlara da değinen TOKİ Başkanı Ömer 
Bulut, sıkıntı yaşanan riskli binalarla ilgili 
“Herkes sorumluluktan kaçıyor” diyerek, 
yerel yönetimlere eleştirilerde bulundu: 
“Aslında herkes sorumluluktan kaçıyor. 
Yerel yönetimler kendi şehrinde kaç tane 
yapının riskli olduğunu çıkıp beyan edebili-
yor mu? Beyan etmediği için biz o şehre 
giremiyoruz. Şehre girince kovalanabiliriz. 
Yerel yönetimlerin sorumluluğu aslında bu 
işte daha fazla, çünkü hastalık neyse onu 
önce teşhis etmek gerekiyor. Kimse vatan-
daşla karşı karşıya gelmek istemiyor.”

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 
UZMAN ULUSAL BİLİRKİŞİ 
HEYETİ ÖNERİSİ 
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kent-
sel dönüşüm çalışmaları tamam-
landığında vatandaşların memnun 
kaldığına, hatta süreç başında itiraz 
edenlerin dahi yeni yerleşimi görün-
ce memnun olduğuna, buna karşın 
ilk aşamada yaratılan kafa karışıklığı 
nedeniyle bazı süreçlerin mahke-
meye taşındığına ve çalışmaları 
aksattığına dikkat çekti. 

Bulut, şöyle konuştu: “Vatandaş, o 
aradaki memnuniyetsizliğinde ya da 

ne olacağıyla ilgili kafası karıştığı 
zaman olayı bir şekilde mahkemeye 
götürüyor, mahkemeye götürdüğün-
de her şey duruyor. Sahada gördü-
ğümüz açıdan çok farklı yerlerde 
çok farklı uygulamalar yapıldığı 
zaman vatandaşın kafasının karış-
ması da son derece doğal. Bilirki-
şiler de mutlaka birbirinden farklı 
değerlendireceklerdir. Ekspertiz de 
böyledir. Birine 3 lira verir, birine 
2 lira verir, bilirkişiye göre hare-
ket edersin. Bilirkişilerin bu işin 
uzmanı olması gerekiyor. Bunun tek 
elden yürütülmesi lazım. Elbette bir 
planlama devam süreci var; bunu 

Bakanlık, biz TOKİ olarak, belediye-
ler hepimiz beraber yapabiliriz. Ama 
vatandaşın yargıya gitmesi duru-
munda, İstanbul’da ayrı karar, Anka-
ra’da ayrı karar, başka bir yerde 
ayrı karar verildiği zaman bu işleri 
çözme şansımız yok. Bu mademki 
çok önemli bir konu, yargıya giden 
konularda çok süratli karar alınma-
sı gerekir. Ara bir tarafta durduğu 
anda çok ciddi projeler aksayabilir. 
Şu anda davalar normal mahkeme-
lerde görülüyor, sonraki davalar 
Danıştay’da görülüyor. Bunlar için 
özel bir yapı kurulabilir diye düşü-
nüyorum.”
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Güngören Kentsel Dönüşüm

İSTANBUL’DA DÖNÜŞÜM 
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’n-
da farklı şehirlerde devam eden önemli 
kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi 
veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, dönü-
şüm çalışmalarında ilk sırada yer alan 
İstanbul’da 20 ilçede, 35 farklı noktada 
dönüşüm uygulamasının yapıldığını söyle-
di. Projelerin bir bölümünün tamamlandı-
ğını; Gaziosmanpaşa, Esenler, Kâğıthane, 
Küçükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Zey-
tinburnu, Beyoğlu ve Maltepe’de toplam 17 
projede 9.303 konut ve 355 ticari birimden 
oluşan 9.658 bağımsız birimin inşasının 
sürdüğünü aktardı. Bulut, İstanbul’da-
ki 9.685 bağımsız birime ilişkin kentsel 
tasarım ve projelendirme çalışmalarının 
ise tamamlanarak 2021’de ihale edileceğini 
kaydetti. 

ÖRNEK BİR UYGULAMA; 
ESENLER PROJESİ
Afet riski altındaki alanların dönüşümünde 
kullanılmak üzere Esenler’de yaklaşık 8,5 
milyon metrekarelik rezerv alanda yürü-
tülen 50 bin konutluk projenin İstanbul 
için önemini anlatan Başkan Bulut, yatay 
mimari anlayışıyla sürdürülen çalışmalar 
kapsamında yaklaşık 4.000 konut üretimi-
nin devam ettiğini, 45.000 konuta ilişkin 

proje ve kentsel tasarım çalışmalarının eş 
zamanlı olarak yürütüldüğünü açıkladı. 

Rezerv alan olarak belirlenen bölgede 
üretilecek konutların Esenler başta olmak 
üzere çevre ilçeler ve acil dönüştürülmesi 
gereken alanlar için kullanılacağını ifade 
eden Bulut, afet anında deprem toplanma 
alanı olarak da kullanılabilecek 1300 met-
rekarelik bir millet bahçesinin de bölgeye 
kazandırılacağını belirtti. Bulut, “Yatay 
yapılaşmadan taviz vermeden yapacağı-
mız 50 bin konut, İstanbul için, belki de 
Türkiye için örnek olacak” dedi.

ÜSKÜDAR VE KÂĞITHANE’DE 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 
İstanbul Üsküdar’da devam eden Kirazlı-
tepe Çamlıca Camisi çevresindeki dönü-
şüm projesine değinen Bulut, 1.876 konut-
tan oluşan uygulamada, mevcuttaki konut 
sayısından daha az konut inşa ederek çok 
özel ve örnek teşkil edecek bir dönüşüm 
gerçekleştirmekte olduklarını aktardı. 

Kâğıthane’de ise gönüllülük esasıyla kap-
samlı bir dönüşüm projesi yürütüldüğünü 
anlatan Bulut, “Burada mevcutta konut 
sayısı 715, 36 tane de ticaret yeri var. Biz 
konut sayısını 715’ten 688’e düşürüyoruz 

ŞEHİRLERDE 
DÖNÜŞÜM
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ve 57 ticaret yeri yapıyoruz. Vatandaş-
larımızı mağdur etmemek adına, alanda 
iki konutu olana en az bir tanesini veri-
yor, ikincisini burada yapma şansımız 
yoksa rezerv konut olarak ürettiğimiz 
bölgeden veriyoruz. Buradaki ikinci 
konutlarımızı -neredeyse 30 bin kişinin 
başvurduğu- Kayabaşı’nda yapımını 
tamamladığımız konutlardan verdik” 
diye konuştu. 

BELEDİYELERE UYARI: “İMAR 
ARTIŞI VERELİM DÖNÜŞSÜN” 
MANTIĞI YANLIŞ
Özel sektör tarafından Kâğıthane’de yürü-
tülen dönüşüm çalışmalarında meydana 
gelen heyelana işaret ederek, belediyeleri 
dikkatli olmaları konusunda uyaran Baş-
kan Bulut, şunları söyledi: “Özel sektör 
marifetiyle yaptığımız zaman kişi kendi 
binasını yapıyor ama çevreyi de tehdit 
eder hâle geliyor. Belki orada o heyelan 
olmasaydı binasını yapacaktı ama birkaç 
sene sonra bu durumla karşı karşıya 
kalabilecektik. Onun için yerel yönetimle-
rin çok dikkatli olması gerekiyor; alanlar 
kendi kendine dönüşebiliyor. Dolayısıyla 
‘Biz bunu sağlayalım, imar artışı verelim, 
dönüşsün’ mantığıyla hareket etmek doğ-
ru bir yaklaşım tarzı değil.”

KOCAELİ’DE YAKLAŞIK 4 BİN 
KONUT DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR 
Bulut, İstanbul gibi deprem riski altın-
daki Kocaeli’de beş ilçede 110 hektarlık 
alanda 3.985 konutu dönüştürme çalış-
ması yapıldığını belirterek, şu bilgileri 
verdi: “Derince bölgesindeki projemizde 
üç bölgenin dönüşümü söz konusu. Bu üç 
riskli alanın dönüşümüne önce yoğun-
luğun en düşük olduğu yerden başladık. 
Bu alandaki vatandaşlarımızla görüştük, 
en yakın rezerv alana gidebileceklerini 
söylediler. Önce vatandaşlarımızı oraya 
taşıyacağız, sonra boşalttığımız alanda 
-Kabakoz Mahallesi- konutlarımızı üretip 
Barbaros ve Deniz Mahallelerindeki 
kentsel dönüşümleri transfer yapmak 
suretiyle tamamlayacağız.”

Çayırova’daki çalışmayı da aynı yakla-
şımla yürüterek projeyi DSİ’nin uyarıları 
doğrultusunda revize ettiklerini söyleyen 
Bulut, İzmit Cedit’teki 982 konutun üreti-
leceği kentsel dönüşüm çalışmalarının ise 
kesintisiz devam ettiğini kaydetti.  

“DİLOVASI’NDA YERİNDE 
DÖNÜŞÜM MÜMKÜN DEĞİL”
Bulut, ayrıca yapılaşmanın yoğun olduğu 
ve çevre kirliliğinin insan sağlığını tehdit 

“Her mimar 
önemlidir, her meslek 
arkadaşımız önemlidir 
ama tecrübe çok 
daha önemlidir. 
Bazı projelerde 
Türkiye’deki seçkin 
mimarlarla, dokunuşu 
hissettirecek mimari 
ofislerle çalışıyoruz, 
bu tür yerlerde çok 
iyi projeler çıkartacak 
projecilerle çalışıyoruz. 
Hergelen Meydanı’nda 
da çok güzel bir proje 
ortaya çıktı.”

Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm
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ettiği Dilovası’nda deprem dönüşümüy-
le ilgili bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu, 
İzmit’in kanayan yarası olan bölgede 
şehri kirleten Kömürcüler Sitesi ile ilgili 
duruma TOKİ olarak müdahale ettiklerini 
söyledi. Söz konusu alanda yerinde dönü-
şümün mümkün olmadığının altını çizen 
Bulut, Taşvançalı mevkisinde 414 hektar-
lık bir bölgeyi rezerv konut alanı olarak 
belirlediklerini ve kamulaştırma dosya-
larını hazırlayıp belediyeye verdiklerini 
söyledi. 300 milyonluk bir kamulaştırma 
yapılacağını aktaran Bulut, belediyenin 
kamulaştırma işlemlerini yürüttüğünü, 
ödemeleri TOKİ’nin gerçekleştireceğini 
aktardı. Bulut, tüm nüfusu rezerv alana 
taşımanın mümkün olmadığına işaret 
ederek, yeni rezerv alan bulma konusun-
da çalışmaların sürdüğünü kaydetti. 

ANKARA’DA KAPSAMLI 
BİR ŞEHİR PLANLAMASI
KUZEY ANKARA PROJESİ
Başkan Bulut, TOKİ’nin gerçekleştirdiği 
en büyük projelerden biri olan ve “kap-
samlı bir şehir planlaması” olarak nite-
lendirdiği Kuzey Ankara Projesi’yle ilgili 
de bilgi verdi. Daha sağlıklı bir yerleşim 
düzeninin sağlanması ve kentsel yaşam 
düzeyinin yükseltilmesi amacıyla yaklaşık 
4 milyon metrekarelik alanda uygulama 
yapıldığını aktaran Bulut, 1,5 yıllık süreçte 
yaklaşık 6.500 gecekondunun yıkımı 
gerçekleştirilerek yaklaşık 30 bin kişinin 
bölgeden tahliyesinin sağlandığını vurgu-
ladı. Bulut, Kuzey Ankara’ya toplam 13.489 
nitelikli konut ile bütünlüklü sosyal donatı 
alanları inşa edildiğini kaydetti. 

HERGELEN MEYDANI
Kuzey Ankara Projesi’nde tarihi alanların 
dönüşümüyle ilgili çalışmalara değinen Baş-
kan Bulut, Hergelen Meydanı’nın ön tarafın-
da spotçuların ve otelcilerin, arka tarafında 
ise derme çatma yapıların yer aldığı bir 
çöküntü alanı olduğunu söyledi. Bölgede 
çok kıymetli tescilli yapıların bulunduğunu 
dile getiren Bulut, şunları aktardı: 

“Buradaki bütün tarihi yapıları ortaya 
çıkaracak şekilde bir proje geliştirdik. 
Ayrıca spotçu esnafımız mağdur olmasın, 

ticari hayatına devam edebilsin diye 
Dışkapı mevkisinde bir çarşı yaptık. Yine 
İller Bankası’nın garaj olarak kullandığı 
alana geçici üniteler yaptık. Bu hassa-
siyetle projeyi devam ettiriyoruz. İlk 
etabın ihalesini gerçekleştirdik, transferi 
için uğraşıyoruz. Proje tamamlandığında 
Ankara’ya yakışır bir meydan ile birlikte 
tarihi binaları da ortaya çıkaracak, Anka-
ralıların hizmetine sunacağız.” 

Bulut, tarihi kent merkezlerinin ihyasına 
dönük 10 tarihi kent merkezinin dönüşü-
münün sağlandığını belirterek, Ankara 
Hergele Meydanı’nın yanı sıra Afyon 
Mısri ve İmaret Cami Etrafı, Erzurum 
Hacıcuma, Kayseri Suriçi, Nevşehir 
Cevizlibağ, Üçgüzeller, Esentepe, Yozgat 
Çapanoğlu Cami gibi kent meydanı proje-
lerinin devam ettiğini aktardı. 

Başkan Ömer Bulut, Ankara’da farklı ilçe-
lerde 28 kentsel yenileme projesiyle 44 
bin konutluk çalışma başlatıldığını, bunla-
rın 35 bininin tamamlanarak hak sahiple-
rine teslim edildiğini sözlerine ekledi. 

UŞAK TABAKHANE YENİ BİR 
TİCARET VE YAŞAM MERKEZİ OLDU
İzmir Kadifekale’de heyelan bölgesinde 
2006’da yapılan dönüşüm konutları ve 
Samsun’un İlkadım, Çay ve Kıran Mahal-
lelerindeki dönüşüm projeleri hakkında 
bilgi veren Bulut, TOKİ’nin örnek kentsel 
dönüşüm uygulamalarından olan Uşak 
Tabakhane projesiyle ilgili şöyle konuştu: 
“Günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan, 
altyapısı yetersiz ve fonksiyonunu yitir-
miş, derici esnaflarının imalathanelerinin 
bulunduğu Tabakhane bölgesi, Uşak’ın 
yeni ticaret ve yaşam merkezi hâline 
getirilmiştir.”

DEPREM SONRASI 
KALICI KONUT ÇALIŞMALARI
Başkan Bulut, TOKİ olarak doğal afetler-
den zarar gören bölgelerde kalıcı konut-
ların inşası, altyapı ve kamu hizmetlerinin 
planlanması ile kentsel afet risklerinin 
azaltılması için yenileme ve dönüşüm 
projeleri geliştirilmesinde önemli görevler 
üstlendiklerini anlattı. 

Bulut, 2003’te Bingöl’de meydana gelen 
6,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında 
2.857 konut, eğitim kurumları, atık su arıt-
ma tesisi, cami ve karakol inşaatı yapı-
larak depremzedelere ve ilgili makam-
lara teslim edildiğini; 2011’de Kütahya 
Simav’da yaşanan depremin ardından 6 
ay gibi kısa bir sürede 928 kalıcı konut 
ile eğitim kurumları, hükümet konağı ve 
ticaret merkezi inşa edildiğini aktardı. 

23 Ekim 2011’de Van’da ve 9 Kasım 
2011’de Van-Edremit’te meydana gelen 7,2 
şiddetindeki iki ayrı depremde büyük can 
ve mal kayıpları yaşandığını hatırlatan 
Başkan Bulut, TOKİ ve AFAD arasında 
yapılan protokol kapsamında 22.576 kon-
teynerin geçici yerleşime başlamasının 
ardından kalıcı konutların temelinin atıla-
rak 10 ay gibi kısa bir sürede konutların 
tamamlandığını, 30 ilkokul, ortaokul ve 
lise, 27 cami ve çok sayıda ticari birimin 
de inşa edildiğini söyledi.

“Afetlerde Elazığ’da 
olsun, Van’da olsun, 
diğer bölgelerde olsun 
bizim konutlarımız 
hasar almadı. Bunda 
bizim o işlerde 
kullandığımız tekniğin 
önemi büyük. Tünel 
kalıp sistemi estetik 
açıdan biraz zorluyor 
bizi ama bu sistem 
gerçekten Türkiye için 
çok önemli. Dolayısıyla, 
depremde bizim 
konutlarımız olumsuz 
etkilenmedi.” 
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TOKİ’NİN EN BÜYÜK VE HIZLI 
DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI
ELAZIĞ DEPREM PROJESİ
Elazığ’da merkez üssü Sivrice ilçe-
si olan 6,8 büyüklüğündeki depremin 
ardından başlatılan çalışmalara iliş-
kin “Tarihimizin en büyük ve en hızlı 
dönüşümünü gerçekleştiriyoruz” diyen 
Bulut, şunları aktardı: 

“Elazığ ve Malatya’da sosyal donatı 
alanlarıyla birlikte 26.123 konut inşa 
ediyoruz. Elazığ’da 19.668 konutun inşa-
atı devam etmekte. Depremden en çok 
etkilenen Sürsürü ve Bizmişen Mahal-
lelerinde yaptığımız 960 konutu 6 ay 
gibi kısa bir sürede bitirdik. Malatya’da 
ise 6.081 konut inşa ediyoruz. Şu an 
itibarıyla 2.500 konutu teslim edebilir 
durumdayız. Diğer konutlar da etaplar 
hâlinde bu yılın ilk yarısında teslim 
edilmiş olacaktır. Elazığ projesi, bir 
deprem projesidir. Böyle zor bir alanda, 
bu kadar risk alınıp bir şehrin gelece-
ğini kurtarmak niyetiyle yapılmış çok 
güzel bir kentsel dönüşüm projesidir.” 

İZMİR’DE AZ KATLI VE YEREL 
MİMARİYLE UYUMLU 5 BİN KONUT  
116 kişinin hayatını kaybettiği, 4.556 konu-
tun yıkık ve ağır hasarlı hâle geldiği İzmir 
depremin ardından kentte büyük bir 
dönüşüm süreci başlatıldığını ifade eden 
Bulut, “Yerinde 1.750 konut, Bayraklı’da 3 
milyon 660 bin metrekarelik rezerv ala-
nında yaklaşık 3.250 konut olmak üzere 
toplamda 5 bin konut projelendirdik. Bu 
konutları zemin üzeri 4-5 kat yükseklik-
te, yatay mimariye ve bölge dokusuna 
uygun bir şekilde inşa ederek 1 yıl içinde 
bitireceğiz” diye konuştu.

“İYİ MİMARLARLA 
GÜZEL PROJELER HAZIRLIYORUZ”
İzmir’de yedi bölgede yerinde dönüşü-
mün yapılacağını söyleyen Başkan Bulut, 
iyi mimarlarla çalışarak güzel projeler 
hazırladıklarını belirterek, proje alanları-
nın tespit ve tasarımının, tüm önlemleri 
almak kaydıyla ve kat yüksekliğinden 
taviz vermeden yapıldığını vurguladı.   
 
Başkan Bulut, yerinde dönüşümün yapıla-

cağı projelerde konutların 2+1 planda tasar-
landığını, 3+1 planda konut talebi olanlar 
ile fazla dairesi olanların rezerv alandan 
konut sahibi olabileceğini söyledi. Bulut, 
rezerv alanda sadece yıkılan binalar için 
değil, orta hasarlı binaların sakinleri için 
de konut üretileceğini belirterek şunları 
aktardı: “Rezerv konut alanı olarak Bayraklı 
bölgesinde 3 milyon 660 bin metrekarelik, 
hemen şehir hastanesinin üstündeki alanı 
belirledik. Alanı inceledik; deniz manzaralı, 
güzel, vatandaşın da tercih edebileceği 
yer… Birkaç defa ağaçlandırma için denen-
miş orası. Ama taşlık, kayalık arazi yapısı 
nedeniyle orman vasfına pek müsait değil. 
Alanda sismik incelemelerimiz sürdürülü-
yor. Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) 
ve Devlet Su İşleri (DSİ) gibi ilgili her 
kurumdan görüş alıyoruz. Rezerv alanları-
nın seçilmesindeki kriter öncelikle boş bir 
alan bulmak. Eğer alan planlı değilse ilgili 
kurumlardan görüş almak kaydıyla alan 
planlanabilir mi ona dikkat ediyor, insan 
sağlığını, şehir sağlığını tehdit edebilecek 
hiçbir unsuru atlamadan çalışıyoruz ve kâr 
amaçlı hiçbir şey yapmıyoruz.” 

Elazığ Bizmişen

O C A K  2 0 2 1   T O K İ H A B E R

25



TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Trabzon’un farklı bölgelerinde pek çok 
inşa çalışması yürüttüklerini belirterek kent genelinde yaklaşık 

4 milyar TL yatırım yaptıklarını söyledi.

TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT:

TRABZON’A 4 MİLYAR TL 
YATIRIM YAPTIK
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TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ tara-
fından Trabzon’da yürütülen çalışmala-
rı yerinde inceledi. Yerel yöneticilerle 
birlikte Çömlekçi Kentsel Dönüşüm 
Projesi uygulama alanı, eski Hüseyin 
Avni Aker Stadyumu ile Trabzon Millet 
Bahçesi’ndeki çalışmaları değerlen-
diren Bulut, şehirde pek çok yatırımı 
hayata geçirdiklerini belirterek şunları 
aktardı: 

“18 ilçenin bir ikisi hariç hepsinde 
izimiz var. Bugüne kadar Trabzon 
genelinde yaklaşık 4 milyar TL yatırım 
yaptık. En batısındaki Tonya’dan en 
doğusundaki Çaykara’ya kadar bu hiz-
metler ya tamamlandı ya devam ediyor 
ya da önümüzdeki kısa sürede yapıla-
cak. Yerel yönetimlerle iş birliği hâlin-
de çalışmalar ve planlamalar yaparak 
bu hizmetleri hayata geçiriyoruz.”

ÇÖMLEKÇİ’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM 
1,5 YILDA TAMAMLANACAK 
Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 
30 yıllık bir özlem olduğuna dikkati 
çeken Bulut, “Belki insanların zihnin-
de 20-30 yıllık bir proje ama günde-
mimizde son 10 yıldır olan bir proje. 
İnsanların 20-30 yıl öncesinde bile 
buranın değişmesi, dönüşmesi gerek-
tiği konusunda ortak karar verdiği 
bir yer. Kamulaştırma çalışmalarına 
başlamış olduğumuz bu alanda süratle 
ihaleye çıkarak, güzel ve örnek bir 
proje ortaya çıkaralım dedik” ifadeleri-
ni kullandı.

Ömer Bulut, yaklaşık 3 hektarlık alan-
da 132 konut ile 20 dükkân inşa edi-
leceğini, bir de otel alanı bırakıldığını 
belirterek, ilave otopark alanı ihtiyacını 
da karşılayacak projenin 500 gün içe-
risinde tamamlanacağını kaydetti.

“TÜRKİYE’DE 19 STADYUM YAPTIK”
Trabzon Millet Bahçesi’nde yürütülen 
çalışmalara da değinen Başkan Bulut, 
projenin yürütüldüğü alanın hâlen 
Hüseyin Avni Aker ismiyle yaşayan 
ve Trabzonspor’un şampiyonluklarıyla 
coşkularının yaşandığı bir yer oldu-
ğunu söyledi. Kendisinin de çocukluk 
ve gençlik yıllarında Hüseyin Avni 
Aker Stadyumu’nda çok maç seyret-
tiğini anlatan Bulut, “Şu anda buraya 
çok rahat geldik, girdik. Maçlara böyle 
çok rahat gelip giremezdik. 3-5 saat 
önceden, hatta geceden kuyruklara 
girerdik ki maçı seyredebilelim. Sıra 
tam bize geldiği zaman da stat dolardı. 
İşte o hüzünle beraber memlekete geri 
dönerdik. Şimdi Akyazı’da son derece 
modern bir stadımız var. Trabzonspor 
orada şampiyonluklar kazanmaya 
devam ediyor. Bundan sonra da inşal-
lah kazanacak” diye konuştu.

Türkiye genelinde 19 stadyum yap-
tıklarını aktaran Bulut, eski stadyum 
alanlarının millet bahçesine çevrildi-
ğini hatırlatarak, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 
bu çalışmayla şehirlere değer kattık-
larını aktardı. Başkan Bulut, “Burası 54 

bin metrekarelik, ilk etap çalışmaları 
süren bir millet bahçesi. Alanda, insan-
ların ihtiyaçlarını karşılayacak, millet 
bahçesinin olmazsa olmazı olan kütüpha-
ne, kafeterya, yürüyüş yolları ve göletler 
gibi tüm üniteler yer alıyor” dedi.

TRABZON MİLLET BAHÇESİ’NDE 
ANI TRİBÜNÜ 
Stadın bir tribününün millet bahçe-
si içerisinde bırakıldığını ifade eden 
Bulut, “Şampiyonluk coşkusunun 
yaşandığı tribünleri anı tribünü olarak 
burada tutup, Trabzonspor’un mazi-
sini de yansıtacak zaman tüneliyle 
birleştirerek bir proje ortaya koyduk. 
Hepimizin tek bir isteği var, o da bu 
tribünlerin bir gün hakkını vermek, 
Trabzonspor’un şampiyonluklarını bu 
tribünde yeniden kutlamak” dedi.

Başkan Bulut, projenin ilk etabının 2 
ay içerisinde tamamlanacağını, ikinci 
etabında ise kamulaştırma çalışmala-
rını takiben alan önündeki binaların 
kaldırılacağını kaydetti.

AYDER’DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Rize’de Ayder Yaylası Yenileme ve 
Koruma Projesi kapsamında yapımı 
devam eden termal otel ve konakla-
ma alanında incelemelerde bulunan 
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, çalışmalar 
hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bulut, 
proje kapsamında devam eden çalış-
maların değerlendirme toplantısına da 
katıldı.
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İLK FİDAN TOPRAKLA 
BULUŞTU

TOKİ tarafından yapılacak Ankara Akyurt Millet Bahçesi’nde ilk 
fidan toprakla buluştu. 81 ilde 81 milyon metrekare büyüklükteki 

millet bahçesi projeleri ile 22 şehri içeren ekolojik koridor 
oluşturma çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023’ün Türkiye’sini yeşil ağlarla 

örmeye gayret gösterdiklerini vurguladı.  
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Sıfır Atık Projesi’yle çevreyi korurken 
ekolojik koridorlar ve millet bahçeleriyle 
şehirlerde yeşil ve doğal alanları artıra-
caklarını belirterek, “Ortak evimiz olan 
dünyamızı çocuklarımıza en güzel hâliyle 
bırakmak için çalışacağız” dedi. 

“Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşu-
yor” adıyla düzenlenen etkinliğe katılan 
Kurum, 2021’de tamamlanacak Ankara 
Akyurt Millet Bahçe’sinde ilk fidanı top-
rakla buluşturduklarını, yakın gelecekte 
ise alanın binlerce ağaca ev sahipliği 
yapacağını aktardı.  

2023’ÜN TÜRKİYE’Sİ 
YEŞİL AĞLARLA ÖRÜLECEK
Bakan Kurum, dünyada ve Türkiye’de 
iklim değişikliğinin etki ve zararlarının 
çok daha yakından hissedildiğini vurgu-
layarak, “Bize emanet edilmiş, çocukla-
rımıza emanet edeceğimiz dünyamıza 
hep birlikte daha güzel bakmalıyız, 
sahip çıkmalıyız. İşte bunun için de yeni 
hikâyelere ihtiyacımız var” diye konuştu. 
Kurum, 2017’de tüm çevre projelerinin 
çatısını oluşturan Sıfır Atık Projesi’ni, 
çocuklara yaşanabilecek daha güzel bir 
dünya bırakma anlayışıyla başlattıklarını 
ve gelinen aşamada projenin tüm Türki-
ye’ye yayıldığını söyledi.

Sıfır atık yaklaşımıyla çevreyi, ekolo-
jik koridorlar ve millet bahçeleriyle de 
şehirlerde yeşil ve doğal alanları koru-
duklarını belirten Kurum, bu hizmetlerin 

sayısını artırdıklarını, 2023’ün Türki-
ye’sini de yeşil ağlarla örmeye gayret 
gösterdiklerini anlattı. 81 ile 81 milyon 
metrekare millet bahçesi ve 22 ilde 
ekolojik koridor projelerinin hızla devam 
ettiğine işaret eden Bakan Kurum, şöyle 
konuştu: 

“Ankara, ekolojik koridorlarımızın merke-
zidir. Ankara’dan Karadeniz’de Kızılırmak 
Deltasına, Ege’de Foça’ya, Akdeniz’de 
Patara’ya ve Doğu Anadolu’da Van 
Gölü’ne kadar gidecek dört ana hat oluş-
turuyoruz. Bu ana hatları da yaptığımız 
millet bahçeleriyle bağlayarak 78 ilimizde 
50 milyon metrekarede -ki birçoğunun 
inşaatları şu an devam ediyor- 278 millet 
bahçesi yapıyoruz. 42 tanesinin açılışını 
gerçekleştirdik; Diyarbakır, İstanbul, 
Konya, Erzurum, Trabzon ve Gazian-
tep’te vatandaşlarımızın hizmetine açtık. 
Yedi tane millet bahçemiz şu an açılışa 
hazır durumda. Tüm millet bahçelerimizi 
en kısa sürede tamamlayıp 2023 yılına 
geldiğimizde 81 ilimizde milletimizin 
hizmetine sunacağız.”

4 MİLYON METREKARE 
BÜYÜKLÜĞÜNDE 20 MİLLET BAHÇESİ 
Bakan Kurum, Ankara’da yapımı tamam-
lanan 4 milyon metrekare büyüklüğün-
deki 20 millet bahçesinin Ankaralılar 
için önemli bir buluşma noktası olaca-
ğını ifade ederek, Mamak Üreğil Millet 
Bahçesi’nin hizmete açıldığını, yapımı 
süren Cebeci Millet Bahçesi’nin de bu yıl 
hizmete gireceğini aktardı. 
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12 BİN 500 SOSYAL KONUT 
HIZLA YÜKSELİYOR
“Ankara’nın neresine giderseniz gidin, 
Ankara’yı güçlü Türkiye’nin güçlü baş-
kenti yapmak için ortaya koyduğumuz 
projeleri görürsünüz. Başkentimizi, doğal 
güzelliklerini, göllerini, akarsularını, yeşil 
alanlarını koruyan bir çevre ve şehircilik 
hamlesiyle 2023, 2053 ve 2071’e hazır-
lamak için canla başla çalışıyoruz” diye 
konuşan Kurum, Saraçoğlu Mahallesi’ni 
Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi 
çalışmalarını başlattıklarını anımsattı. 
“Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönü-
şüm” hedefiyle 21 riskli ve 33 rezerv 
yapı alanında deprem dönüşüm proje-
leri gerçekleştirildiğini belirten Kurum, 
Ağustos 2020’de Altındağ Cinderesi 
Kentsel Dönüşüm Konutlarının temelinin 
atıldığını aktardı.

91 bin konutun yanı sıra dar gelirliler için 
yeni 12 bin 500 sosyal konutun kent-
te hızla yapılmakta olduğunu belirten 
Kurum, Ankara’nın çehresini aslına 
uygun şekilde güzelleştirmeye devam 
ettiklerini anlattı. Kurum, özellikle “Eski 
Ankara” olarak anılan Altındağ’da tarihi, 
kültürü ön plana çıkaracak bir yenileme 
projesini hayata geçirdiklerini söyleye-
rek, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızın 
rızası çerçevesinde Ankara Kalesi’n-
den başlayarak Hergelen Meydanı’nın, 
Ulus’umuzdaki Yahudi Mahallesi’nin 
ve belediye binasının içinde yer aldığı 
çok geniş bir alanda bu projeyi planla-
dık, tasarladık, adımlarımızı attık. Yine 
Hamamarkası mevkisindeki konakların 

restorasyon çalışmalarını Altındağ Bele-
diyemizle yürütüyoruz.” 

MAVİ VE YEŞİL ANKARA 
Bakan Kurum, tarihi yeniden gün yüzüne 
çıkarma projesi kapsamında Atatürk 
Orman Çiftliği’yle başlayan Atatürk 
Kültür Merkezi, yeni Cumhurbaşkanlı-
ğı Senfoni Orkestra binası, AKM Millet 
Bahçesi, Gençlik Parkı ve eski 19 Mayıs 
Stadı’nın içinde yer aldığı geniş bir kültür 
ve tarih aksını, Ankaralılarla buluştur-
duklarına işaret etti. “Tüm bu projelerle 
Ankara’mızı şanına yakışır bir görünüme 
kavuşturacağız” diyen Kurum, Ankara’nın 
2023’ten itibaren gölleriyle, akarsularıyla 
Mavi Ankara; yeni yeşil alanları, millet 
bahçeleri ve ekolojik koridoruyla Yeşil 
Ankara olarak anılacağını dile getirdi. 
Ankara’nın, yeni sosyal konutlarıyla 
yatay mimariyle yükselen bir başkent, 
dönüşüm konutlarıyla daha sağlıklı ve 
güvenli bir şehir olacağını söyledi.

TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT:
ANKARA’MIZA 11 MİLLET BAHÇESİ 
YAPIYORUZ
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, temeli atılan 
millet bahçesiyle Akyurt’un büyük ve 
yeni bir yeşil alana kavuşacağını belir-
terek, “Ankara’mıza yaklaşık 2 milyon 
metrekarelik 11 millet bahçesi yapıyoruz” 
dedi. Her ile en az bir millet bahçe-
si kazandırılması hedefiyle 188 millet 
bahçesi planlandığını ve bir bölümünün 
açıldığını ifade eden Bulut, 60 millet 
bahçesinin yapımının devam ettiğini, 
önümüzdeki 6 ay içinde 85 millet 
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bahçesinin daha projesinin bitirilerek 
ihale aşamasına getirileceğini kaydetti. 

Bulut, “AKM Millet Bahçesi, İmrahor, 
Kahramankazan, Kızılcahamam ve 
Akyurt’umuza yapacağımız millet bahçe-
lerinin inşaatları başladı. Cebeci, Çubuk 
ve Sincan Millet Bahçelerinin ihaleleri 
yapıldı. Keçiören, Mamak ve Haymana 
Millet Bahçelerinde çalışmalar devam 
ediyor” açıklamasında bulundu.

Bulut, olası bir deprem esnasında 
toplanma alanı, geçici barınma sahası, 
koordinasyon merkezi gibi çok amaçlı 
kullanılabilecek millet bahçelerinin içinde 
bisiklet ve yürüyüş yolları, gölet, kıraat-
hane, tema parklar ve sosyal tesislerin 
yer aldığını söyledi.

Sosyal konut projeleri kapsamında ise 
2002 yılından sonra başlatılan şehirleşme 
ve konut seferberliğiyle, şehirleri yeni-
leyip acil barınma ihtiyacını karşılamak 
için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran 
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konutla-
rın yatay ve yöresel mimari prensibe 
uygun üretilmekte olduğunu hatırlattı. 
Başkan Bulut, konut üretiminin yanı sıra 
TOKİ’nin okul, hastane, stadyum, millet 
bahçesi gibi birçok projeyi hayata geçir-
diğini anlattı.

YENİ YAŞAM ALANI
AKYURT MİLLET BAHÇESİ
İlk fidanı dikilen millet bahçesi ile 
Akyurt’un büyük bir yeşil alana kavuşa-
cağını ifade eden TOKİ Başkanı Ömer 

Bulut, alanda yaya ve bisiklet yolları, 
çocuk oyun alanları, spor sahaları, piknik 
alanları, tematik bahçeler, millet kıraat-
hanesi, mescit ve çay bahçelerinin yanı 
sıra 3 bini aşkın ağaç ile 30 bine yakın 
çalı türünün bulunacağını söyledi. Bulut, 
Akyurt Millet Bahçesi’nin, vatandaşların 
çocuklarıyla, torunlarıyla zaman geçire-
bileceği keyifli bir yaşam alanı olacağını 
anlattı. Bulut, 130 bin metrekare alanda 
42,5 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen 
projenin bu yıl tamamlanacağını kaydetti. 

Başkan Bulut, “TOKİ olarak şehirleri 
sağlıklı hâle getirmek için millet bahçeleri 
yanında gerçekleştirdiğimiz projelerde de 
ağaçlandırmaya ve yeşil alan miktarına 
büyük önem veriyoruz” diyerek, 17 yılda 
yaklaşık 67 milyon metrekarelik yeşil alan 
oluşturduklarını, 43 milyon ağaç ve çalı 
türü dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

AKYURT’TA KENTSEL DÖNÜŞÜM 
ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Başkan Bulut, ayrıca Akyurt’a 336 konut, 
24 derslikli ilkokul ve bir ticari ünite 
inşa ettiklerini ve üç mahallede kentsel 
dönüşüm çalışmalarına başlayacaklarını 
ifade etti. Ömer Bulut, “Riskli alan olarak 
belirlenen Beyazıt, Yıldırım ve Atatürk 
Mahallelerinde toplam 630 konut, 225 
dükkân yapacağız. Yaklaşık 19 hektarlık 
alanda yapılacak dönüşümün ilk etabında 
256 konut ve 20 dükkân inşa edilecek. 
Projenin çalışmaları hızla devam ediyor” 
diyerek, kentsel dönüşüm projesiyle 
Akyurt’a güzel bir yaşam alanı da kazan-
dırılacağını sözlerine ekledi. 
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“Ankara’nın Akyurt ilçesi yakla-
şık 5000 yıllık zengin ve köklü bir 
geçmişe sahip. İlk yerleşimi Paleolitik 
Döneme (Yontma Taş Çağı) kadar uzan-
makla birlikte Akyurt’un tarihi Eski Tunç 
Çağı’na (MÖ III. Bin) kadar iner. Kimlik 
olarak Anadolu kentlerinden göçlerin 
yoğunlukta olduğu bir karma sosyoloji-
ye sahip. Tüm bu zenginliğin yüklediği 
sorumluluk bilinciyle, sosyokültürel 
açıdan 34.588 kişilik nüfusa sahip olan 
Akyurt’un her yaştan insanı kapsayan 
nüfus oranını Anadolu kültürüyle har-
manlayarak bir tasarım yaklaşımı oluştur-
duk. Anadolu mimarisini temsil eden taş 
ve ahşap yapılar, tasarladığımız mimari 
yapılarda çıkış noktamızı oluşturdu. 

AKYURT DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ 
GERİ KAZANACAK
Aslında Akyurt 14. yüzyıl sonuna kadar 
geniş ormanlık alanlara sahip olan bir 
ilçe; fakat ağaçların yüzyıllarca Anka-
ra’daki hamamlarda yakacak olarak kulla-
nılması sebebiyle ağaç varlığını kaybet-
miş. Geçmişte kimliğinin bir parçası olan 
geniş ormanlık alanları ve üzüm bağlarını 
kaybeden Akyurt’a, sahip olduğu doğal 
zenginliğini geri kazandırmak istedik. 
Buna paralel olarak proje alanının fiziki 
yapısı ve bitki örtüsü, tasarımın karakte-
rine yön veren ana unsur oldu bizim için. 
Proje alanı çok büyük ve bir vadi gibi 
yüksek eğim farklılıklarına sahip. Mevcut 
arazide herhangi bir yeşil bitki dokusu 
olmadığı, sadece bozkır alandan oluştuğu 
için mümkün olduğunca ağaçlandırma 
yapmayı amaçladık. Sosyokültürel açıdan 
kapsayıcı tasarım bağlamında engelli, 
yaşlı, genç ve çocuk tüm kullanıcılara 

hitap eden aktivite ve sosyal alanlar 
yaratmaya çalıştık. 

Mimar Şebnem Gürcün, geniş ormanlık alanlar ve üzüm 
bağlarının Akyurt’un geçmiş kimliğinin bir parçası olduğunu 
belirterek, sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsendiği 
Akyurt Millet Bahçesi projesiyle, bölgeye sahip olduğu doğal 
zenginlikleri geri kazandırmak istediklerini söylüyor. 
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Şebnem Gürcün
Kentsel Tasarımcı, İç Mimar ve Peyzaj Mimarı
Kurucu Ortak/GC Mimarlık 

DOĞAL MALZEMELERLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
129.688 metrekare toplam alana sahip 
projede, öncelikli hedefimiz arazideki 
yoğun eğim ve kot farkına rağmen 
insanları her alana erişebilir kılmaktı. 
Bunu yaparken mevcut topoğrafyaya 
müdahale etmeden, topoğrafyanın bize 
sunduğu doğal vadilerin yolunu izle-
dik. Akyurt Millet Bahçesi, yoğun yeşil 
dokunun içerisinde öncelikle insanlara 
nefes aldırma odaklı, aktif ve pasif 
etkinlik alanlarıyla zenginleştirdiğimiz 
bir proje oldu. Bununla birlikte yöreye 
ait doğal taş olan andezit, ahşap gibi 
doğal malzemeler kullanılarak ve mev-
cut topografyaya müdahale edilmeden 
yeşil çatılı yapılar sürdürülebilir bir 
yaklaşım paralelinde tasarlandı.

HERKES İÇİN MİMARLIK
Sosyal, sanatsal ve kültürel aktivite-
ler, aktif ve pasif spor alanları, çeşitli 
endemik bitkilerden oluşan peyzaj 
alanlarına ev sahipliği yapan bir 
tasarım oluşturuldu. Gençlere yöne-
lik macera parkı, kaykay ve paten 
parkları, çocukların yaş gruplarına özel 
tasarlanmış oyun alanları, engelliler 
için sadece bir park değil, ayrıca bir 
kütüphane ve kafe de tasarlayarak 

evrensel tasarım ilkesi kapsamın-
da herkes için mimarlık yaklaşımı 
sergiledik. Akyurt’un soğuk karasal 
ikliminde dört mevsim sosyal yaşamı 
devam ettirmek ve insanları bitkilerle 
mümkün olduğunca daha çok bir araya 
getirmek amacıyla içerisinde kütüpha-
nesi olan bir kıraathane, kış bahçesi ve 
çay bahçesi gibi yapılar tasarladık. 

NEFES ALDIRAN 
YOĞUN ORMAN DOKUSU 
Projenin bizi en çok heyecanlandıran 
yanı, alanın kıvrımlı ve eğimli zen-
gin bir topoğrafyaya sahip olmasıydı. 
Bu sayede arazide eğime oturtarak 
oluşturduğumuz yeşil çatılı yapılar ya 
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da manzara noktaları oluşturduğumuz 
teraslar gibi zengin tasarım yakla-
şımları üretebildik. Topoğrafyanın 
merkezinde oluşturduğu doğal vadide 
kuzey-güney doğrultusunda ana 
sirkülasyon aksı oluşturup doğu-ba-
tı cephelerinde nefes aldıran yoğun 
bir orman dokusu yaratarak, kentin 
akciğerlerini oluşturduk. Arazideki 
doğal tepeciklerde ve eğimler arasın-
daki vadilerde konumlandırdığımız 
1000 metrekare büyüklüğündeki geniş 
açık hava etkinliklerinin düzenleneceği 
etkinlik çayırı gibi farklı fonksiyonla-
rın, insanların doğayla bütünleşerek 
farklı rotalar ve manzaralar keşfedip 
vakit geçirmelerini sağlayacak olması, 

bizi motive eden diğer bir unsur. Bu 
farklı rotasyonlar ve konumlandırmalar 
her yapının farklı bir görüş açısına ve 
manzarasına sahip olmasını sağladı.

MİLLET BAHÇELERİ 
ULUSLARARASI ÖLÇEKTE 
DOĞRU BİR YAKLAŞIM
Dünyadaki şehir parklarının ortak özel-
liği; sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla 
birlikte öncelikli olarak her kullanıcıya 
hitap etmesi, yoğun şehir dokusundan 
sıyrılabilecekleri seviyede bir bitki 
örtüsü barındırması ve insanların, 
tüm canlıların doğal yaşam ihtiyacını 
karşılamasıdır. Şehirlerin tarihinin ve 
kültürel kimliğinin yansıtılması, doğa-
sını geliştirerek şehri tüm özellikleriyle 
ve kültürel yaşamıyla tanıtma misyo-
nu taşıması da önemli bir parametre 
elbette. Yörenin mimari yapılarının 
tipolojisini öne çıkararak, proje alanı-
nın karakteristik özelliklerinin tasarıma 
yansıtıldığı, şehirleri doğal nitelikleriy-
le ve kültürel yaşamıyla anlatan birer 
rekreasyon merkezleri olan millet bah-
çesi projelerinin, uluslararası ölçekte 
doğru bir yaklaşım içerisinde olduğu 
söylenebilir. TOKİ bu bağlamda, millet 
bahçelerinin ülke genelinde yaygınlaş-
tırılması ve kalitesiyle ilgili önemli bir 
rol oynuyor ve destek veriyor.”
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KOCAELİ’DE DÖNÜŞÜM 
BAŞLIYOR
Bakan Murat Kurum, Kocaeli’de önceliğin deprem dönüşümü olduğunu 
vurgulayarak, kenti tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projeleri ve yeşilin 
her tonunu barındıracak millet bahçeleriyle 2023’e hazırladıklarını söyledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Kocaeli’ye son 18 yılda 45 milyar liralık 
yatırım gerçekleştirildiğini, Bakanlık ola-
rak kentsel dönüşümden sosyal konuta, 
millet bahçelerinden çevre ve altyapı 
çalışmalarına kadar pek çok alanda 
yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yap-
tıklarını belirterek, 1 milyar 700 milyon 
liralık yatırımın da kesintisiz sürdüğünü 
söyledi. 
 
Depremden en büyük zararları gören 
ve büyük acılar yaşayan Kocaeli’de de 
önceliklerinin kentsel dönüşüm, deprem 
dönüşümü olduğunu vurgulayan Kurum, 
“Her yıl 300 bin konutu, 5 yılda 1,5 mil-
yon konutu dönüştürerek şehirlerimizi, 
ülkemizi depreme hazır hâle getirmek 
için gecemizi gündüzümüze katarak, 
canla başla çalışıyoruz” dedi. 

“TÜM ÇABAMIZ VATANDAŞIMIZIN 
HUZURU VE GÜVENİ İÇİN”
“Riskli binalarda yaşayan bir tek 
vatandaşımız kalmayana kadar sağlıklı 

ve güvenli konutlar üretmeye devam 
edeceğiz. Tüm çabamız vatandaşımızın 
huzuru ve güveni için” diye konuşan 
Kurum, dönüşüm çalışmaları kapsamın-
da Türkiye genelinde toplam 4 milyar 
370 milyon TL kira yardımı yaptıklarını, 
hak sahiplerine 145 milyon TL kredi faiz 
desteği verdiklerini aktardı.  

2012’den bu yana 1,5 milyon konutun 
dönüşümünün tamamlanarak 6 milyon 
vatandaşın can ve mal güvenliğinin 
teminat altına alındığını anlatan Kurum, 
ülke genelinde değeri 81 milyar TL olan 
272 bin 261 sosyal konut ve kentsel 
dönüşüm konutunun inşasının sürdü-
ğünü vurguladı. Kurum, ayrıca 2021’de 
toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin 
konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal 
konut projesine başlayacaklarını kay-
detti.

“CEDİT MAHALLESİ YEPYENİ BİR 
MAHALLE OLACAK”
Kocaeli’yi tarihinin en büyük kentsel 

dönüşüm projeleri ve yeşilin her tonunu 
barındıracak millet bahçeleriyle 2023’e 
hazırladıklarını belirten Bakan Kurum, 
kentteki riskli bölgelerin başında gelen 
İzmit Cedit Mahallesi’ndeki 13 hektarlık 
alanın dönüştürüleceğini aktardı. 

Kurum, “Cedit Mahallesi Kentsel Dönü-
şüm Projesi’yle, İzmit tarihinin en önemli 
kentsel dönüşüm projelerinden birisi 
için dev bir adım atıyoruz. Proje Şubat’ta 
tamamlanarak ihale işlemi başlayacak ve 
50 blokta 982 konut yer alacak. Projemiz 
tamamlandığında Cedit Mahallesi yepye-
ni bir mahalle olacaktır” dedi.  

“KOCAELİ’MİZDE 2 BİN 500 DEPREM 
DÖNÜŞÜM KONUTU ÜRETECEĞİZ” 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 
Çayırova, Darıca, Gebze, Körfez, Derin-
ce, İzmit ve Kartepe’de yeni rezerv 
konutlar inşa edeceklerini aktaran 
Kurum, ilk etapta İzmit ve Körfez’de 
500’er konut yapılacağını belirtti. Kurum, 
konut bedellerinden yüzde 40’a varan 
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DERİNCE’DE İLK FİDAN
Kocaeli Derince Millet Bahçesi’nde ilk 
fidanlar toprakla buluştu. Kurum, 72 
bin metrekarelik eski İsmetpaşa Stad-
yumu alanında projelendirilen Derince 
Millet Bahçesi’yle ilgili şunları aktardı: 
“Millet bahçemizi, sanayi kuruluşlarına 
ev sahipliği yapan, İzmit Körfezi’nin 
en büyük gümrük kapısı olan Derin-
ce’nin merkezinde, stadın olduğu 
alanda yapıyoruz. Bir taraftan işçi 
kardeşlerimiz öğle vakitlerinde burada 
dinlenecek, diğer taraftan Derince’nin 
yokuşlarından inen ailelerimiz bir ara-
ya gelerek keyifle vakit geçirecek. Bir 
yandan çocuklarımız göletin kıyısında, 
etkinlik alanlarında oynarken, arkadaş-
larıyla bisikletlerini sürerken, gençleri-
miz spor alanlarında oyun oynayacak, 
çiçek kokuları ve kuş sesleri eşliğinde 
kitaplarını okuyacak.” 

DOKUZ MİLLET BAHÇESİ 
Kocaeli’de 2,5 milyon metrekare 
büyüklüğünde dokuz millet bahçesi 
projelendirdiklerini, 84 bin metrekare 
büyüklüğündeki Gebze Eskihisar ve 
Darıca Millet Bahçelerini tamamladık-
larını söyleyen Bakan Kurum, Gebze 
Sultanorhan ve Çayırova Mahallelerin-
de, Darıca, Gölcük, Dilovası, İzmit ve 
Körfez’deki millet bahçelerinde çalış-
maların devam ettiğini belirtti. Tüm 
millet bahçelerinin 2023 yılına kadar 
tamamlanacağını dile getiren Bakan 
Kurum, “Cumhuriyet’in 100. yılında 
çok daha yeşil bir Türkiye’yi yavrula-
rımıza armağan edeceğiz” dedi.

indirim yapılacağını ve 180 ile 240 aya 
varan vadeler uygulanacağını da ekledi.  

DİLOVASI KÖMÜRCÜLER OSB’DE 
DÖNÜŞÜM BU YIL TAMAMLANACAK
Gebze’de Yavuz Selim ve Hürriyet 
Mahallelerinde vatandaşların 35 yıllık 
tapu sorununu büyük oranda çözdük-
lerini ve yakında tümüyle bu sorunun 
ortadan kaldırılacağına işaret eden 
Kurum, Adem Yavuz Mahallesi’nde de 
yaşanan bu sorunu çözmek için harekete 
geçtiklerini belirtti. 

Gebze’deki Kirazpınar ve Arapçeşme 
Mahallelerindeki konutların dönüşüm 
sürecini, aynı mahallede inşa edilen 
TOKİ ve Emlak Konut mülkiyetindeki 
700 konutla sağlayacaklarını ifade eden 
Kurum, Dilovası Kömürcüler OSB’deki 
kentsel dönüşüm çalışmalarının bu yıl 
tamamlanacağını bildirdi.  

Kurum, ayrıca Gölcük Merkez Mahallesi 
ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi’n-
deki riskli alanlara ait imar planlarını 
onaylayarak TOKİ ile inşa çalışmalarına 
başladıklarını kaydetti.

10 BİN 454 KONUTUN 
YAPIMI TAMAMLANDI
Bakan Kurum, konut uygulamaları kap-
samında Kocaeli’de 10 bin 454 konutun 
tamamlandığını, 50 bin ve 100 bin konut 
üretimini içeren iki ayrı proje kapsamın-
da Gebze, Dilovası, İzmit ve Körfez’de 
4 bin 89 konutun üretilmekte olduğunu 
söyledi. Gebze’deki konutların ihale-

sinin geçen ay, İzmit’te 1.282 ile Kör-
fez’de 1.500 konutun ihalesinin de bu ay 
yapılacağını ve tüm konutları gelecek yıl 
tamamlayacaklarını aktardı. 

TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT:
YAKLAŞIK 3,6 MİLYAR LİRALIK 
YATIRIM YAPTIK
Şehirleri yeniden yapılandırarak acil 
barınma ihtiyacını karşılamak için 
bugüne kadar 1 milyona yakın konut 
ürettiklerini ve bu konutlarda 4 milyona 
yakın vatandaşın yaşadığını vurgulayan 
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, yatay ve 
yöresel mimariye uygun konut proje-
lerinin yanında okul, hastane, stadyum, 
millet bahçesi gibi birçok projeyi hayata 
geçirdiklerini söyledi.

Kocaeli’de toplam 1 milyon 220 bin met-
rekarede altı millet bahçesi yaptıklarını 
belirten Bulut, Gölcük ve Derince Millet 
Bahçelerinin ihalelerinin yapıldığını, 
Gebze ve Dilovası Millet Bahçelerinin 
ihalesinin bu ay, Körfez’deki ihalenin de 
Şubat ayında yapılacağını söyledi. 

Bulut, Kocaeli’de altı ilçede kentsel dönü-
şüm çalışması başlattıklarını ve 3 bin 
813 konutluk dönüşüm projesini hayata 
geçireceklerini söyledi. TOKİ olarak 
kente yaklaşık 3,6 milyar liralık yatırım 
yaptıklarını belirten Bulut, “11 bin 460 
konut, 650 yatak kapasiteli üç hastane, 18 
okul, iki adet 300 kişilik öğrenci yurdu, 
beş cami ve diğer sosyal alanlar inşa 
ettik. Birçok ilçede projelerimiz bulun-
maktadır” diye konuştu.
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BALIKESİR’E 30 MİLYAR TL YATIRIM 
Bakan Kurum, Balıkesir temaslarında, 
son 18 yılda şehre 30 milyar liralık 
yatırım yapıldığını ve yeni yatırımları 
şehre kazandırmayı sürdürdüklerini 
söyledi. İhtiyaç ve talepleri dinledikle-
rini ifade eden Kurum, teknik ve maddi 
her türlü destekle yerel yönetimlerin 
yanında olduklarını vurguladı. 

Kurum, şunları söyledi: “Kentsel 
dönüşüm, deprem dönüşümü bizim 
her zaman önceliğimiz oldu. Balıkesir, 
Kuzey Anadolu fay hatları üzerinde 
depremin yaşandığı, hissedildiği bir 
bölgemiz. Bu konuda belediyelerimi-
zin önceliğinin de deprem dönüşümü 
olması gerektiğini tekrar vurguladık. 
Hazırlanan Kentsel Dönüşüm Master 
Planı çerçevesinde şehrimizde dönüş-
mesi gereken alanları hızlı, yerinde ve 
gönüllülük prensipleriyle dönüştürecek 
adımları atacağımızı belirtmek isterim.” 

“TOKİ KANALIYLA 7.400 KONUTU 
BİTİRİP VATANDAŞLARIMIZA 
TESLİM ETTİK” 
Türkiye genelindeki dönüşüm hedefleri 
doğrultusunda Balıkesir’de de çalışma-
ların sürdüğünü söyleyen Kurum,“2 bin 
609 binada, 5 bin 683 bağımsız birim-
de riskli yapı tespiti yaptık ve 5 bin 
100’ünün yıkımını gerçekleştirdik. Kira 
ve taşınma yardımı desteklerimiz oldu. 
Balıkesir’imiz için önemli olduğunu 
düşündüğümüz birçok alanda dönü-
şüm projelerini başlatacağımızı da ilan 
etmek isterim. TOKİ kanalıyla bugüne 
kadar 7.400 konutun yapımını bitirip 
vatandaşlarımıza teslim ettik” dedi.

2023 yılına kadar kentte 15 bin konutun 
yapımının bitirileceğini dile getiren 
Kurum, kentte 1,5 milyon metrekare 
büyüklüğünde yedi millet bahçesinin 
yapılacağını, bu sayede Balıkesirlilerin 
nitelikli ortak alanlara kavuşacağını 
söyledi. 

ŞEHRE ÖNEMLİ BİR MEYDAN 
KAZANDIRILACAK
Kamu binalarının bulunduğu şehir mer-

kezinde dönüşüm hedefiyle tarihi kent 
merkezindeki projeyi başlattıklarını 
anlatan Kurum, çalışmayla şehre önemli 
bir meydan kazandıracaklarını belirtti. 
Yaklaşık 200 bin metrekarelik toplam 
proje alanında yer alan tarihi yapıla-
rın da restore edileceğini vurgulayan 
Kurum, bisiklet yolları ve ticari alanla-
rın da projeye dahil olduğunu söyledi. 

Zağanos Paşa Camisi çevresinin düzen-
lenmesiyle ilgili bilgi veren Kurum, 
bölgede meydanlaştırmanın artacağını 
belirtti, yöresel pazar alanının yenile-
neceğini, kamulaştırma bedellerinin ise 
belediye üzerinden Bakanlık desteğiyle 
ödeneceğini bildirdi. “Bu kapsamda 10 
milyon lirası hibe, 10 milyon lirası kredi 
desteği olmak üzere büyükşehir beledi-
yemizle bu projeyi başlatıyor olacağız” 
diyen Kurum, tarihi cami avlusunda ilk 
ağacı toprakla buluşturdu.

KUŞ CENNETİ 
MİLLİ PARKI KORUNACAK
Kuş Cenneti ile ilgili de çalışma yapıl-
dığını anlatan Kurum, “Kuş Cenneti’nde 
yaklaşık 1,5 milyon metrekare arazi 
var ve bu araziler şahıs mülkiyetinde. 
Büyükşehir belediyemiz vatandaşla-
rımıza bedelini ödemesi karşılığında 
hazineyle takasını gerçekleştirerek bu 
alanı kesin korunacak alan ilan ede-
ceğiz. Kuş Cenneti Milli Parkı’mızı, 
yüzyıllarca korunacak ve gelecek nesil-
lerimize, çocuklarımıza aktarılacak bu 
doğal alanı korumuş olacağız” dedi.

Balıkesir sahillerindeki çalışmalara 
da değinen Bakan Kurum, Ayvalık ve 
Erdemit’te sahil kullanımını engelle-
yen binaların kamulaştırılması dahil, 
yapılacak düzenlemeler ve ihtiyaçlarla 
ilgili büyükşehir belediyesiyle proje 
gerçekleştireceklerini söyledi. Kurum, 
“Ayvalık bu noktada tarihi ve kültürel 
değerlerin yüksek olduğu bir şehir. 
Şehrin silüetine zarar verecek binala-
rın kaldırılması, bu alandaki yürüyüş 
ve bisiklet yollarını, hem Ayvalık’ta 
hem de Edremit’te gerçekleştiriyor 
olacağız” dedi.
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GÜL DEMİRDAŞ

Kentsel inovasyonun sosyal, kültürel, 
toplumsal ve ekonomik boyutundan 
hareketle kentsel verimlilik ve inovasyon 
arasındaki ilişkiyi değerlendiren uzman 
isimler, şehirlerin inovasyon projeleriyle 
sağladığı kazanımları anlatırken, mimari 
ve inovasyon ilişkisine değinerek 
mimaride inovasyonun yaşam kalitesini 
geliştirmesini, sürdürülebilirliğe katkısını 
ele alıyor.

KENTSEL 
İNOVASYON 
VE MİMARLIK
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Endüstri 4.0 dönemi olarak da ad-
landırılan yeni çağın/bilgi çağının 
bir gerekliliği olarak ortaya çıkan 
kentsel inovasyon kavramını açıklar 
mısınız? 
Kentsel nüfusun giderek artması ne-
deniyle kentler, gün geçtikçe yeni ve 
karmaşık sosyal, çevresel, ekonomik, 
kültürel ve teknolojik zorluklarla karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda 
kentsel nüfus artışı, kentlerin sürdüre-
bilir kalkınma hedeflerine (insan-eko-
nomi-çevre) ve yaşanabilirlik düzeyle-
rine etkide bulunarak çeşitli sorunlarla 
karşılaşılmasına neden olabilmektedir. 
Bunlar arasında, doğal ve kıt kaynak-
ların tükenmesi, sera gazı emisyonu-
nun artması, hava-toprak-su kirliliği 
gibi çevresel bozulmalar, kültürel ve 
toplumsal faaliyetlerdeki erişilebi-
lirlilik sorununun insanlar arasında-
ki etkileşimi sınırlaması nedeniyle 
yaşanan toplumsal-bireysel yabancı-
laşma, teknolojik altyapısal eksiklikler 
ve güvenlik problemleri gibi sorunlar 
yer almaktadır. Bu kriz ve sorunların 
çözülebilmesinde ve karmaşıklığın 
giderilebilmesinde kentsel inovasyon 
kavramı ön plana çıkmaktadır.

Toplumsal, kültürel ve idari alanda 
yeni yöntemlerin uygulanması anla-
mında kullanılan inovasyon kavramı, 

yeniliğin kendisinden çok, elde edilen 
sonuç çerçevesinde, farklılaştırma ve 
değiştirmeye bağlı olarak ortaya çıkan 
ekonomik ve toplumsal bir sistemi 
ifade etmektedir. 

Fırsatları ve riskleri içinde barındıran 
ve yenilik olarak ifade edilen inovas-
yon, kentlerin akıllı politikalar tanımla-
masında önem arz etmektedir. Bu çer-
çevede, kentlerdeki sosyal, ekonomik, 
çevresel ve yönetişim zorluklarının 
aşılmasının yollarının ve araçlarının 
bulunmasını merkezinde barındıran 
kentsel inovasyon, vatandaşların ya-
şam kalitesinin iyileştirilmesine ivme 
kazandırabilmektedir. 

İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI 
YENİLİKLERİN ÜRETİLMESİ
Kent için oluşturulan politikaların, 
kentlerin bölgesel, ulusal ve uluslar-
arası ilişkilerinin şekillenmesinde ve 
değiştirilmesinde önemli role sahip 
olması nedeniyle, uygulanan ya da 
uygulanması planlanan politikalar 
ve yerel koordinasyonlar, kentsel 
inovasyon için önem arz etmektedir. 
Kentsel inovasyon ile kentlerde farklı 
sektörler ve yetki alanları arasında iş 
birliği gerçekleşmekte ve bu sayede 
her alanda uygulama verimliliğinin 
sağlanması kentlerin yaşam kalitesini 

yükseltebilmektedir. Bu kapsamda, 
ekonomik faaliyetlerin ve teknoloji 
inovasyonunun bulunduğu kentler-
deki verimlilik avantajları, kentlerin 
inovasyon kapasitesinden kaynaklana-
bilmektedir. 

Özetle, kentlerdeki hayatın her alanın-
da insan ve çevre odaklı yeniliklerin 
üretilmesini ifade eden kentsel inovas-
yon, kentlerdeki yığılmanın yarattığı 
ve yaratacağı sosyal, kültürel, ekono-
mik sorunlara çözüm olabilmektedir.

Sürdürülebilir kentsel politikalar oluş-
turmada başarılı kent inovasyon uygu-
lamalarının önemini anlatır mısınız?
Küreselleşmeyle teknolojik kullanıla-
bilirlik ve erişilebilirlik artmaktadır. 
Mal ve hizmet üretiminde hedeflere 
ulaşmak amacıyla kullanılan bir dizi 
beceri, yöntem, süreç ve teknik olarak 
tanımlanabilen teknoloji kavramı, üre-
tim yöntemlerinin ve yeteneklerinin 
bir araya gelmesini sağlayan bilgilerin 
bütünü olarak nitelendirilmektedir. Bu 
kapsamda, gelişen teknoloji ve küre-
selleşmeyle değişen toplum yapısına 
uyum sağlayan kentler, inovasyon 
süreci içinde etkileşim sağlanan, yeni 
fikirlerin ortaya çıktığı ve bilginin 
yayıldığı açık sistemler olarak ortaya 
çıkmaktadır. Kentsel inovasyon, hızlı 

İNOVASYON VE 
KENTSEL VERİMLİLİK

Kentsel inovasyonu, nüfusun ihtiyaçlarını daha verimli, 
etkili ve sürdürülebilir şekilde karşılayan yeni yöntem, 
iş modeli, politika ve kurumsal tasarım şeklinde 
tanımlayan Doç. Dr. Mehmet Kenan Terzioğlu, kentsel 
inovasyon stratejilerinin başarıya nasıl ulaşabileceğini 
anlatıyor.

Doç.Dr. Mehmet Kenan Terzioğlu 
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, 
Ekonometri Bölümü
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teknoloji dönüşümüyle kullanımı artan 
robotlar, beyin-makine ara yüzü ve 
yapay zekadaki ilerlemeler sayesinde 
önemli hâle gelmektedir. Ek olarak, 
gelişmiş ülkeler bilgi toplumu çerçe-
vesinde teknolojinin sürekli geliş-
mesinin de etkisiyle insan odaklı ve 
çevreye duyarlı teknolojiler kullanarak 
kentsel gelişmeyi sağlamaktadır. 

Kentler transfer ettikleri teknoloji ve 
bilgiyi geliştirip ihraç etme yeterlili-
ğine sahip olduklarında, sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşabilmektedir. 
Teknoloji transferi sayesinde kentler, 
sorunları çözülerek rekabet edebilir 
konuma getirilebilmektedir. Bir tekno-
lojiyi bir taraftan diğerine aktarma ve 
benimsetme süreci olarak tanımlanan 
teknoloji transferi, kentsel inovasyon 
uygulamalarıyla sağlanabilmektedir. Bu 
kapsamda, kentlerdeki teknolojik sis-
temlerin ve altyapının etkin yönetimine 
bağlı olabilen teknolojik performans 
artırılması, kentsel inovasyon uygula-
malarıyla gerçekleşebilmektedir.  

TEKNİK OLMAYAN YÖNETİM 
VE POLİTİKALAR 
KENTSEL İNOVASYONUN 
BAŞARISINI ETKİLİYOR
Kentsel politika, şehirlerin bölgesel, 
ulusal ve hatta küresel bağlantıları-
nı şekillendirmede ve değiştirmede 
önemli rol oynamaktadır. Kentsel 
politikaların çeşitli mekânsal ölçek-
lerde, organizasyonel uygulamalar-
da ve tüm yönetişim düzeylerinde 
koordine edilmesi ve düzenlenmesi, 
kentsel inovasyon için hayati öneme 
sahiptir. Kentsel inovasyon uygulama-
larında oluşabilecek yüksek risklerin 
yönetimindeki başarısızlığın, tekno-
loji odaklı kamu sektörü projelerinde 
başarısızlığa yol açabilmesi nedeniyle, 
inovasyon risklerinin kamu otoritele-
ri tarafından iyi yönetilmesi gerekir. 
Çünkü teknik olmayan yönetim ve 
politikalar kentsel inovasyonun başarı-
sını etkilemektedir. Bu nedenle, kamu 
otoritelerinin kentsel inovasyon uygu-
lamalarında kentin daha iyi pazarlan-

ması için markalaşma ve talep odaklı 
girişimi ifade eden politika entegras-
yonunu, politika alanları ile sektörlerin 
koordinasyonu ifade eden sektörel 
entegrasyonu, kentsel alandaki aktör-
ler arasındaki politika uyumunu ifade 
eden yatay entegrasyonu ve devletin 
farklı kademeleri arasındaki koordi-
nasyonu ifade eden dikey entegrasyo-
nu benimsemesi gerekmektedir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT 
POLİTİKALARINDA DEVAMLILIK 
Sürdürülebilir kentler, bir kentin 
teknoloji ihtiyacını daha iyi karşılamak 
için politika ve yönetim uygulamala-
rındaki pozitif gelişimi ifade ediyor. 
Bu nedenle uygulanacak politikaların, 
kurumsal ve teknik olmayan kentsel 
sorunları ele alan ve kentsel ino-
vasyon için uygun koşulları yaratan 
mekanizmalar olarak işletilmesi gerek-
mektedir. Kentsel inovasyon, kentsel 
nüfusun ihtiyaçlarını daha verimli, et-
kili ve sürdürülebilir bir şekilde karşı-
layan yeni yöntem, iş modeli, politika, 
kurumsal tasarım veya düzenlemeyi 
ifade etmektedir. Bu kapsamda, sürdü-
rülebilir kentler için çevresel, bilimsel, 
kültürel, ekonomik ve teknolojik büyü-
menin ve gelişmenin temel unsurları 
arasında yer alan kentsel inovasyon 
uygulamalarının başarıya ulaşabilme-
sinde inovatif kentsel yönetişim ve 
mekânsal planlama-tasarım süreçleri-
nin dahil edilmesi gerekmektedir. 

Yerel yönetimlerin kentsel inovasyon 
stratejilerinde, kent sakinlerinin refah 
seviyesini, teknolojik ulaşılabilirlik 
seviyesini ve yerel yönetimler ile 
halkın bilgi entegrasyonunu arttıracak 
politikalara yönelmeleriyle sürdürü-
lebilir kent politikalarında devamlılık 
sağlanabilmektedir. 

“Kentsel İnovasyonun Kentleşme 
Üzerine Mekânsal Etkisi” başlıklı 
çalışmanızda hangi kentsel inovas-
yon göstergelerini ele aldınız, neyi 
ortaya çıkarmayı hedeflediniz?
2018 yılı temel alınarak yapılan 

çalışmada, kentsel inovasyon göster-
gelerinden; çevresel faaliyet göster-
geleri, altyapı göstergeleri, araştır-
ma-geliştirme faaliyet göstergeleri, 
sağlık sektörü yatırım göstergeleri ve 
bireysel yatırım-tasarruf göstergele-
rinin kentleşme üzerindeki etkilerinin 
ortaya çıkarılmasının yanı sıra kent-
leşmenin mekânsal bir dağılıma sahip 

O C A K  2 0 2 1   T O K İ H A B E R

43



Kentsel İnovasyonun Kentleşme Üzerine Mekânsal Etkisi adlı çalışmaya katkı sağlayanlar: Mehmet Ali Yücel, Senem Demirkıran, Doğaç Acaroğlu

olup olmadığının araştırılması ve Türki-
ye’de sürdürülebilir ekonomik yapının 
mı, yoksa sadece büyüme odaklı bir 
yapının mı hâkim olduğu hakkında bilgi 
edinilmesi amaçlandı. Ayrıca beşerî 
sermaye, çevre ve altyapıyı ifade eden 
göstergeler ele alınarak, kentleşmedeki 
artışın kentsel inovasyondan mı, yoksa 
kırsal kesimden kaçış kapsamında 
içinde eko-inovasyon ve eko-verimliliği 
barındırmayan sanayileşmeye dayanan 
ve sadece büyüme odaklı bir ekonomi 
kapsamında ortaya çıkan kentleşme 
olgusundan mı kaynaklandığının ortaya 
çıkartılması planlandı. 

“TÜRKİYE’DE İLLER BAZINDA 
KENTSEL İNOVASYON 
TAM OLARAK SAĞLANAMIYOR”
Bu çerçevede, çalışmada kentsel ino-
vasyon göstergeleri olarak il bazında; 
sağlık sektörüne yapılan yatırımlar kap-
samında hastanelerde bulunan nitelikli 
yatak sayısı, çevresel faaliyet göster-
geleri olarak kişi başına düşen ortalama 
atık miktarı ve orman alanları, teknolo-
jik altyapı harcamaları kapsamında fi-
ber optik kablo uzunluğu, araştırma-ge-
liştirme faaliyetleri kapsamında patent 

başvurusu ile faydalı model sayısı ve 
bireyler tarafından yapılan uzun vadeli 
tasarruf kapsamında konut satış sayısı 
incelemeye dahil edildi. 

Sonuç olarak, Türkiye’de kentleşme 
düzeyinde ciddi farklılık olduğu, ülke-
nin batı ve doğu bölgesindeki illerin 
birbirinden farklı özellikler gösterdiği 
ve kendi içlerinde heterojen bir yapı 
göstererek mekânsal etkileşim içinde 
oldukları sonucuna varıldı. Ek olarak, 
Türkiye’de iller bazında, kentsel ino-
vasyonun tam olarak sağlanamadığı, 
sadece büyüme odaklı bir sürecin var 
olduğu ve bu nedenle kentleşmenin 
sadece kırsal kesimdeki kentleşme türü 
olan kente göç olarak değerlendirilebi-
leceği bulgusu elde edildi.

KENTSEL İNOVASYON 
İLE AKILLI KENTLER
Kentsel inovasyon, hızlı teknoloji 
dönüşümüyle kullanımı artan robot-
lar, beyin-makine ara yüzü ve yapay 
zekadaki ilerlemeler sayesinde önemli 
hâle gelmektedir. Teknolojinin teh-
dit yerine yardımcı eleman olarak 
algılanması gerekliliği üzerine insan 

merkezli felsefeyi barındıran Endüst-
ri 5.0 kavramı, bireylerin rahatlığı ve 
yararı için ileri Bilgi Teknolojileri (BT), 
Nesnelerin İnterneti (IoT) ve arttırılmış 
gerçeklik araçlarını kullanarak siber 
alan ve fiziksel alanı (gerçek toplu-
mun) entegre ederken, Endüstri 4.0’ın 
yarattığı endişeleri bertaraf etmektedir. 
Bu nedenle, gelişmiş ülkeler Endüstri 
4.0’daki gelişimlerini tamamlamadan 
Endüstri 5.0’a geçmek için girişimlerde 
bulunmakta ve insan odaklı ve çevreye 
duyarlı teknolojiler kullanarak kentsel 
gelişmeyi sağlamaya çalışmaktadır. 

Kentsel inovasyon olgusu, kentlerin 
bütün dinamiklerini barındır ve kent 
alanında yapılan inovatif uygulamaları-
nın bütününü kapsamaktadır; bu neden-
le akıllı kent uygulamalarının tamamı 
kentsel inovasyona örnek olarak gös-
terilebilir. Teknoloji destekli, dayanıklı, 
sürdürülebilir, yaratıcı ve yaşanabilir 
kentlerin geleceği olarak tanımlanan 
akıllı kentlerin temel amaçlarından biri, 
şehirdeki yaşam kalitesini artırmak-
tır. Kentlerin sorunlarının teknolojiyle 
çözümü için oluşturulmuş yapılar olan 
akıllı kentler, sosyoekonomik, kültürel 
ve ekolojik gelişime hizmet etmek ve 
yaşam kalitesini iyileştirmek için akıllı 
kentsel sistemleri harekete geçirmek-
tedir. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) 
temelli kentsel inovasyonla ilişkili olan 
akıllı kentler, daha iyi kentsel hizmet 
sunulması için BİT’lerin akıllıca kulla-
nılmasını ve refaha odaklanan uygun 
politikalar oluşturulmadan gerçekleşen 
kentleşme nedeniyle artan kentsel so-
runlarla başa çıkmayı ifade etmektedir. 
Ek olarak, teknolojinin temelini oluştur-
duğu akıllı kentler, vatandaş katılımını 
iyileştirerek yeni hizmetler sunmakta 
ve mevcut hizmetleri geliştirmektedir.
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İnovasyon ve sosyal inovasyon ne-
dir? Bu kapsamda yapılan uygula-
malarla, yürütülen çalışmalarla ne 
amaçlanıyor?
İnovasyon, girişimcinin yeni kay-
naklar oluşturarak veya mevcut 
kaynakların kullanım potansiyelini 
artırarak refah üretmesidir. Dolayı-
sıyla inovasyon, girişimciliğin belli bir 
fonksiyonudur. İnovasyon bir fikrin, 
benzer hedefleri olan işletmelerden 
biri tarafından ilk defa uygulanması-
dır. İnovasyon, geliştirmeye ve ticari-
leştirmeye kadar yeni bir ürün/hizmet 
veya üretim süreci yaratmaktaki tüm 
faaliyetler olarak tanımlanabilir.

Sosyal inovasyon, sosyal uygulamala-
rın uygulanmasına rehberlik eden ve 
genellikle de mevcut metotlar yerine 
yeni metotlar oluşturarak toplumsal 
değişimi tetiklemekte veya değişi-
min önündeki direnci esnetmektedir. 
Sürdürülebilir sosyal değişim için ge-
rekli olan fikirleri, yetenekleri, sosyal 
düzenlemeleri ve kaynakları harekete 
geçiren ve böylelikle toplumdaki 
sorunlara odaklanan yenilikçi ve 
yaratıcı çözümler üreten bir süreçtir. 
Daha genel ifadeyle sosyal inovas-
yonu, sosyal amaçlarla örtüşen yeni 
fikirler olarak tanımlayabiliriz.

Sosyal inovasyon, neo-liberal yak-
laşımın öngördüğü şekilde devletin 
“sorumlulukları üzerinden atmasını” 

değil, aksine toplumu güçlendirecek, 
sosyal refah ve adaleti geliştirmede 
diğer sektörlerle iş birliği potansi-
yelini geliştirecek, toplumsal ahengi 
sağlayacak, demokratik kazanımları 
koruyacak ve ileriye taşıyacak bir 
bakış açısı sağlayacaktır.

Mersin Üniversitesi olarak hayata 
geçirdiğimiz sosyal içerikli projelerde 
temel amacımız, gelişen ve değişen 
toplum yapılarıyla ortaya çıkan top-
lumsal sorun ve ihtiyaçların gideril-
mesinde, dolayısıyla sosyal refahın 
ve esenliğin artırılmasında “Yeni 
yollar (ürün, hizmet, süreç, iş birlikleri, ku-
rumlar vb.) şeklinde tanımlanan sosyal 
inovasyonu desteklemede devlet nasıl 
bir rol üstlenilebilir?” sorusuna cevap 
aramaktır.

SOSYAL İNOVASYON İÇİN 
KENTSEL YEŞİL ALANLAR PROJESİ

“Sosyal İnovasyon İçin Kentsel 
Yeşil Alanlar Projesi” kapsamında 
yapılan çalışmaları anlatır mısınız?  
Avrupa Birliği katılım sürecinde, 
ülkemizin kentsel ve yerel düzeydeki 
idari ve uygulama kapasitesinin geliş-
tirilmesi genel amacını taşıyan prog-
ramın özel amacı, şehir eşleştirme 
projeleri aracılığıyla Türkiye ve AB 
ülkelerindeki yerel idareler arasında 
AB katılım süreciyle ilgili alanlarda 
karşılıklı değişimi teşvik etmek için 

sürdürülebilir yapılar oluşturmak. 

Türkiye ve AB arasında Şehir 
Eşleştirme Programı kapsamında 
desteklenen Sosyal İnovasyon için 
Kentsel Yeşil Alanlar Projesi, Mersin 
Üniversitesi, Akdeniz Belediyesi, 
Yunanistan’ın Selanik kentinden Delta 
Belediyesi ve ANTIGONE Derneği 
ile yürütülüyor. Yaklaşık 15 ay süresi 
olan projenin en önemli hedefleri 
arasında; yerel düzeyde karar alma 
süreçlerine vatandaşların aktif katı-
lımının sağlanması, iletişim faaliyet-
leri aracılığıyla kamuoyunun kentsel 
yeşil alanların faydalarına ilişkin 
farkındalığının artırılması ve Akdeniz 
Belediyesi ile Delta Belediyesi sınırla-
rında yaşayan vatandaşlar arasında-
ki karşılıklı anlayışın ve dostluğun 
güçlendirilmesi geliyor. Belediyeler 
arasında teknik iş birliği, deneyim ve 
bilgi-teknoloji-veri bilgisi transferi, 
iyi uygulamaların değişimi, iş birliği 
ve iletişimi kolaylaştırmak için sanal 
platform (şehir eşleştirme web sitesi) 
kurmak da projenin hedefleri arasında 
yer alıyor. 

PROJE ÇALIŞMALARI
Kentsel yeşil alanlar konusunda iyi 
uygulamaların paylaşımına ilişkin 
“GROWL” projesini başarılı şekilde 
yürüten proje ortağı ANTIGONE’nin 
katkılarıyla, sosyal inovasyon konu-
sunda öncelikle 28-29-30 Ekim 2020 

21. YÜZYILA ÜLKELER DEĞİL, 
ŞEHİRLER DAMGA VURUYOR 

Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade
Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı, 
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, “sosyal amaçlarla 
örtüşen yeni fikirler ve metotlar” olarak tanımladığı 
sosyal inovasyonun, toplumsal ahengi sağladığını ve 
demokratik kazanımları koruduğunu söylüyor. 
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tarihlerinde bir çalıştay düzenlendi. 
Pandemi nedeniyle çalıştay online 
olarak yapıldı.

Katılımcı yönetim anlayışının önemi 
konusunda kamuoyunda farkında-
lığı artırmak için Akdeniz ve Delta 
Belediyelerinde seçilen kamusal yeşil 
alanlarda pilot sosyal inovasyon faa-
liyetleri gerçekleştirildi. Kentsel Yeşil 
Alanlar ve Kentsel Orman Alanları 
temaları çerçevesinde karşılıklı çalış-
ma ziyaretleri düzenlendi. Ziyaretler 
sırasında kentsel yeşil alanlara ilişkin 
değerlendirmeler yapılarak iyi uygu-
lamalar paylaşıldı. En iyi uygulama-
larla ilgili üç rapor hazırlandı. Proje 
ortakları arasında ortaklık anlaşmaları 
imzalanarak ilişkilerin sürdürülebilir 
olması sağlandı. 

Projenin iletişim boyutu kapsamında, 
halka açık yeşil alanların kent yaşa-

mındaki rolüne ilişkin bilgilendirme 
panelleri düzenlendi, haber bültenleri 
yayımlandı ve projeyle ilgili gün-
cel bilgilerin paylaşılacağı bir web 
sitesiyle Türkçe-İngilizce-Yunanca 
olmak üzere üç farklı dil desteğiyle 
geniş bir dijital platform oluşturuldu. 
Ayrıca Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’n-
da çocuklar için uygulamalar yapıldı. 
Bu uygulamalar arasında parkur bilgi 
tabelası, sürünme oyunu, ahşap ram-
pa, tahterevalli, silindir, ahşap köprü 
ve ahşap denge oyunu gibi çeşitli 
uygulamalar gerçekleştirildi.

Projemizin devamında, Belediyemiz 
ve Mersin Üniversitesi desteğiyle 
bir ulusal ve sektörler arası çalıştay 
da organize edilecek. Yeşil kentsel 
alanlar hakkındaki bu tematik atölye 
çalışması 3 gün sürecek ve akademik 
sektörden yaklaşık 30 paydaş, yerel 
yetkililer ve STK’lar katılacak. 

Bu atölye çalışması hem Türkiye'den 
hem de Yunanistan'dan katılımcıların 
ekolojik, sosyal ve ekonomik para-
metreleri dikkate alarak sürdürülebilir 
kentsel yeşil alanlar yönetimi, kamu-
sal alanın alternatif kullanımı, kentsel 
alanlarda katılımcı mekânsal planlama 
ve kentsel ormancılık alanlarında 
fikir, bilgi, deneyim ve en iyi uygula-
maları paylaşmalarını sağlayacak.

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
olarak, inovasyonu kente taşımayı 
amaçladığınız yeni projeler var mı?  
Mersin’de, Akdeniz bölgesindeki 
kentsel yeşil alanları daha da can-
landırmak ve çeşitli aktivitelerle o 
alanların halkla buluşmasını sağla-
mak, temel amacımız. Bu kapsamda 
üniversite koordinatörlüğünde Ak-
deniz ve Delta Belediyeleri arasında 
kentsel yeşil alanlar konusunda iyi 
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uygulamalar kapsamında çalıştaylar 
düzenlenecek, her iki belediye tara-
fından seçilen kamusal yeşil alanlarda 
pilot sosyal inovasyon yeşil alanlar 
gerçekleştirilecek. Ayrıca kentsel 
yeşil alanlar ve orman alanları tema-
ları çerçevesinde karşılıklı çalışma 
ziyaretleri düzenlenerek bu alanlara 
yönelik iyi uygulamalar paylaşılacak. 

Vatandaşların bir araya geldiği kamu-
sal alanların sosyal içerikli inovas-
yon uygulamaları içeren projelerle 
desteklenmesini, insan faaliyetlerinin 
çevre üzerindeki etkisinin anlaşılma-
sının teşvik edilmesini, kentsel yeşil 
alanlar, kentsel ekosistem ve biyolojik 
çeşitlilikle ilgili araştırmaların yapıl-
ması ve korunması için yasal değişik-
liklerin önerilmesini, benzer hedeflere 
sahip kuruluş ve devlet kurumlarıyla 
iş birliği yapılmasını ve kamuoyunun 
kentsel yeşil alanların faydalarına 
ilişkin farkındalığının artırılmasını 
amaçlıyoruz. 

MERSİN ÇOCUK VE GENÇLİK 
BİLİM AKADEMİSİ PROJESİ
Bu kapsamdaki projelerimiz arasın-
da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yürütülen Cazibe Merkez-
lerini Destekleme Programı çerçeve-
sinde Çukurova Kalkınma Ajansı’yla 
yaptığımız Mersin Çocuk ve Gençlik Bilim 
Akademisi Projesi için Mersin Üniver-
sitesi Gençlik Bilim Sanat Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi kuruldu. 
Merkezimizde yapılacak çalışmalar 
arasında; toplumun bilimsel bilgiye 
erişimini artırmak, bilimin, sanatın 
ve kültürün topluma yayılmasına, bi-
limsel ve sanatsal araştırma yöntem-
leriyle erken yaşta tanışan kuşakla-
rın yetişmesine katkıda bulunmak, 
çocuklar ve gençlerde bilim, sanat 
ve spor eğitimi ve etkinlikleri yoluy-
la üniversite kültürünün oluşmasını 
sağlamak, üniversitenin çocuklarla 
çalışmalar yaparak toplumla ilgili 
sorumluluklarını yerine getirmesine 
ve toplumla daha içi içe olmasına 
yardımcı olmak, ulusal ve uluslarara-
sı düzeylerde projeler yürütmek yer 
alıyor. 

“HER ŞEHİR AKILLI ŞEHİR 
OLMAYA ÇALIŞIYOR”
21. yüzyıla artık ülkeler değil, şehirler 
damga vuruyor. Her şehir kendi mar-
kasını güçlendirmeye, akıllı şehir olma-
ya çalışıyor. Yetkin nüfusu çekmek için 
teşvikler yayınlıyor, şehirdeki insanların 
mutluluğunu artırmak için inisiyatifler 
başlatıyor. 2010’dan sonraki dönemde 
öne çıkan önceliklere baktığımızda, ye-
nilikçilik ve girişimciliğin şehirlerin ge-
leceğini şekillendirmede önemli bir rol 
oynadığını görüyoruz. Özellikle yüksek 
büyüme gösteren teknoloji şirketleri 21. 
yüzyıl küresel ekonomisinde rekabet 
etmek için olmazsa olmaz iş, beceri ve 
teknoloji olanaklarını yaratıyor. Aynı za-
manda, üstel olarak gelişen teknolojileri 
odağına alan iş dalgalarının veri odaklı, 
lokasyon farkındalığı yüksek ve talep 
odaklı hizmetleri yaratması vatandaşla-
rın şehriyle etkileşimini dönüştürüyor. 

Bu yüzden dünyadaki şehir yönetim-
leri, bu eğilimleri kendi avantajlarına 
kullanmak için çoktan harekete geçti. 
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir-
çok şehir, yeteneklerin, yenilikçi fikir-
lerin ve yeni nesil kobilerin gelişmesi 
için doğru koşulları oluşturmak üzere 
etkili inovasyon politikaları uygulu-
yor. Londra’daki “Teknoloji Çıraklığı”, 
Boston’daki “Yeni Kentsel Mekanikler” 

ve Seul’deki “Owl Otobüsleri”, Ams-
terdam’daki inovasyon dostu düzen-
lemeler ve Barselona’daki startup’ları 
önceliklendiren satın alım kuralları 
bunun en güzel örneklerinden.

“KENTLERİ YENİLİKÇİ BİR 
YAKLAŞIMLA DONATMAK 
ÇAĞIN GEREKLİLİĞİDİR” 
Gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle 
değişen toplum yapısına uyum sağ-
layan kentler, inovasyon süreci için-
de etkileşim sağlanan, yeni fikirlerin 
ortaya çıktığı ve bilginin yayıldığı 
açık sistemler olarak ortaya çıkıyor. 
Yapay zekanın, robotların ve bilişim 
sistemlerinin günlük hayatımızda 
yer aldığı, her gün bilinmeyenle ilgili 
yeni bilgilere eriştiğimiz çağda, dün-
ya nüfusunun yarısı kentlerde yaşı-
yor ve kent sakinleri dünyanın doğal 
kaynaklarının dörtte üçünden fazlası-
nı tüketiyor. Bu durum hızlı kent-
leşmeyle şehirlerin yaşanabilir olma 
özelliklerini kaybetmelerine neden 
oluyor. Hızlı kentleşmenin bir krize 
dönüşmesini engellemek için kentleri 
yenilikçi bir yaklaşımla donatmak 
ve yönetmek çağın gerekliliğidir. 
Bu gereklilik, kentsel inovasyonu, 
hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı 
karışıklığı ve sorunları çözmenin bir 
yolu olarak ortaya çıkarıyor.
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İnovasyon kavramına değinerek, 
mimarlık ve inovasyon arasındaki 
ilişkiyi ele alır mısınız? Mimaride ino-
vasyon kavramının özünde ne var? 
İnovasyon, doğası gereği, bir şeyleri 
yapmanın farklı bir yolunu icat ya da 
keşfetmeyi gerektirir ama yeni potan-
siyel ve olasılıkları araştırıp keşfet-
meye zaman ayırmadığımız sürece 
inovasyon mümkün olmaz. İnovas-
yon, normal olanı sorguladığımızda 
ve elimizdeki şeyi yapmanın daha iyi 
bir yolu var mı diye kendimize sor-
duğumuzda gerçekleşir. Ve elbette, 
kendimizi sorgulamak için de zamana 
ihtiyacımız var ve zaman inovasyo-
nun en önemli bileşenlerinden biridir. 
Zaman ve tabii ki parlak fikirler… 
Ama zaman meselesine geçmeden 
önce inovasyonu ve neden önemli 
olduğunu tanımlamakta fayda var. 

İNOVASYON TOPLUMSAL 
BÜYÜMENİN DOĞAL VE 
ÖNEMLİ BİR PARÇASI
“Innovationem” yenilenme veya 
restorasyon anlamına gelen eski bir 
Latince kelimedir. Dark orta çağ-
da dini metinleri sorgulamayı ifade 
ettiği için olumsuz bir çağrışım vardı. 
Ancak Sanayi Devrimi bunu değiş-
tirdi. Konuyla ilgili kapsamlı yazılar 
yazan Amerikalı endüstriyel girişimci 
ve stratejist Dr. Kaihan Krippendorf, 
bunu çok iyi açıklıyor: “Sanayi Devri-
mi ile birlikte inovasyon fikri bilimle, 

yeni makinelerin ve ürünlerin icadıyla 
ilişkilendirildi. Hükümetler araştır-
ma laboratuvarlarını ve patentleri 
ekonomik bir avantaj kaynağı olarak 
vurgulamaya başladıkça, yenilikçiler 
ekonomiye olumlu katkılar olarak 
yükselişe geçti. Bir zamanlar kötü 
olan değişim (inovasyon) artık iyiydi.

1939’da Avusturyalı siyasi iktisatçı 
Joseph Schumpeter önemli bir ayrım 
yapmıştı. Schumpeter’a göre icat 
veya buluş yeni bir şeyin yaratılması 
(örneğin yeni bir ürün), inovasyon ise 
bu yeni şeyin kullanılmasıyla (örneğin 
piyasaya yeni ürünün başarıyla su-
nulması) alakalıydı. Steve Jobs, bunu 
şu şekilde ifade ediyordu: ‘İnovasyon, 
satan yaratıcılıktır.’”

Yani Schumpeter’in argümanı, inovas-
yonun yaşam koşullarını ve refahı 
iyileştiren ekonomik büyüme döngü-
sünün vazgeçilmez bir parçası oldu-
ğuydu. Başka bir deyişle inovasyon 
olmadan ekonomi ve dolayısıyla top-
lum olarak refah duygumuz yavaşlar 
ve sonunda bir durgunluk durumuna 
ulaşır. Schumpeter, inovasyonun 
toplumsal büyümenin doğal ve önemli 
bir parçası olduğuna inanıyordu.

“İNOVASYON OLMADAN GERÇEK 
MİMARİ OLAMAYACAĞINI 
SÖYLEYEBİLİRİZ”
İnovasyon bir şirket için ölüm kalım 

meselesi olabilir. Xerox’un daha sonra 
Apple’ın meşhur ettiği bilgisayar faresi-
ni reddetmesi ve Photoshop’u doğuran 
Adobe’yi ortaya çıkaran teknoloji, ino-
vasyonun en baştan kabul edilmesinin 
ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bunun mimariye nasıl tercüme 
edileceğini görmek zor değil. Bana 
göre iyi bir mimar olmanın en önemli 
tanımı budur. Ve yine, Schumpeter’in 
argümanını ciddiye alırsak, bir mimar 
olarak üretmemek demek aynı za-
manda durgunluk demektir. Mimaride 
her yeni tasarım problemi inovasyon 
için bir fırsattır çünkü her yeni proje 
iklim, kültür, insanlar, ekonomi, top-
lum, eko-sistem ve tarih gibi benzer-
siz bileşenlerin bir kombinasyonudur 
ve bunların her biri olasılıklar ve 
potansiyellere katkıda bulunur. Bir 
inovasyon olmadan gerçek mimari 
olamayacağını bile söyleyebiliriz. 

Yaratıcı mimarlar olarak yaptığı-
mız şey, mesela bir ürünü bir kez 
tasarlayıp milyonlarca kişi tarafından 
kullanılmasını bekleyen ürün tasa-
rımcılarının yaptığından çok farklıdır. 
Bir mimar her karşılaştığı projede 
farklı bir “ürün” tasarlar ve bunun bir 
önceki projede yaptığıyla aynı olması 
ihtimali çok düşüktür. Ama tabii 
zaman baskısı varsa iş değişir; bu du-
rumda mimar kendini tekrar etmeye 
zorlanacaktır.

Mimar Selçuk Avcı
Avcı Architects 

Fotoğraf: Orçun Kaya

İnovasyonun toplumsal büyümenin doğal ve önemli bir parçası 
olduğunu ve inovasyon ekonomisinin küresel bir bakış açısı 
gerektirdiğini belirten Mimar Selçuk Avcı, mimaride her yeni tasarım 
probleminin inovasyon için bir fırsat olduğunu anlatıyor.

“HER YENİ TASARIM PROBLEMİ 
İNOVASYON İÇİN BİR FIRSATTIR”
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Her projenin benzersiz olduğunu 
düşünen iyi bir mimar, tasarım 
sürecinin ilk yaratım aşamalarının 
birkaç haftaya indirgendiği bir or-
tamda çok zorlanacaktır. Dolayısıyla 
zaman bileşeni çok önemli bir faktör. 
Maalesef, mimarlar olarak düşünmek 
veya yenilik yapmaya ayrılan zamanı 
en aza indirgemeye gitgide daha da 
zorlanıyoruz. Türkiye’de çalıştığımız 
sıkışık zaman ortamının inovasyo-
nu beslemediğini düşünüyorum. Ve 
maalesef bu yüzden mimaride sadece 
birkaç inovasyon örneği oluşabildiğini 
görüyoruz. Ama şunu da unutmamak 
lazım, bu sıkıştırılmış zaman durumu-
nu kabul edenler de biz mimarlarız. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İNOVASYONUNUN 
NİHAİ ZİRVESİ SARA KÜLTÜR MERKEZİ

Mimaride inovasyonun, sürdürüle-
bilir, sosyal ve ekonomik iyileşmeye 
sağladığı katkıyı, yaşam kalitesini 
geliştirmesini anlatır mısınız? 
Olayı sürdürülebilirlik ve sosyoeko-
nomik gelişme olarak daralttığınızda, 
alan daha da küçülüyor ve karbon sa-
lınımı açısından ölçülebilen inovasyon 
ölçütlerinden söz etmeye başlıyoruz. 

Karbon ayak izini azaltmayı hedef-
leyen bütün projeler, ister istemez 
sosyoekonomik değerlerin iyileştiril-
mesine de katkıda bulunur. 

İlk aklıma gelen proje, son zaman-
larda Circle ve Binat’ın organize 
ettiği İstanbul Mimarlık Festivali’nde 
sunum yapan White Arkitekten’in İs-
veç’in Skelleftea kentinde gerçekleş-
tirdiği dünyanın en yüksek ahşap ya-
pısı olan 20 katlı Sara Kültür Merkezi. 
Bina tamamen ahşap olup, temelleri 
dışında hiçbir yerde beton kullanılma-
mış. Bir kültür kurumu ve otel olarak 
tasarlanan bina, sıfır karbonun ötesine 
geçen bir yapıdır ve aynı zamanda 
beton veya çelik bir yapıdan daha 
pahalı değildir. Yapısında yüzde yüz 
kerestenin kullanılması, mimarların 
atmosfere karbon eklemek yerine 
karbon miktarını azaltmasını sağlıyor. 
Bu, sürdürülebilirlik inovasyonunun ni-
hai zirvesidir. Bu arada White Arkitek-
ten, cirosunun yüzde 10’unu araştırma 
ve geliştirmeye ayıran bir stüdyo.

Aklıma gelen ikinci örnek, bir bina 
değil, İngiltere’deki bir mimarlık 
firması olan Feilden Clegg Bradley 

Studios’un çeyrek asırdan fazla bir 
süredir yenilikçi mimariyi destekleyen 
bir araştırma projesi. FCBS, zamanının 
büyük bir kısmını araştırmaya harcı-
yor ve bunu çevrimiçi olarak herkese 
açık olan dergisinde yayınlıyor. Sadece 
inovasyon yapmakla kalmıyorlar, bu 
sürecin arkasında yatan araştırmaları 
da paylaşıyorlar. En son yenilikleri, 
herhangi bir binanın inşasında harca-
nan karbonu ölçen FCBS CARBON 
adlı açık kaynaklı (open source) bir 
araç. Tasarım yaparken karbon ayak 
izini ölçmek isteyen mimarlar veya 
profesyoneller, bu aracı web sitelerin-
deki bağlantıdan indirebiliyorlar.

KARBON AYAK İZİNİ MİNİMİZE EDEN 
TMB BİNASI PROJESİ 
Son olarak, Türkiye’den yaratılmasına 
vesile olduğumuz bir örneğe deği-
neceğim. Ofisimiz, sürdürülebilirliği 
en yüksek ideal olarak tanımlayan 
bir yarışmayı kazanmıştı. Türkiye 
Müteahhitler Birliği Ankara’daki yeni 
merkezlerinin, inşaatta sürdürülebi-
lirliğin mükemmel bir uluslararası 
örneği olmasını istemişti. Projede, 
yıllar içinde ısıtma ve soğutma için 
enerji harcayan ve zaman geçtikçe 

Avcı Architects-Türkiye Müteahhitler Birliği Proje (TMB) Fotoğraf: Yunus Özkazanç
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artan karbon ayak izini minimize 
eden binanın uzun ömürlü ve esnek 
olmasına odaklandık. Bizim inovasyo-
numuzdan en dikkat çekenlerden biri-
si, Ankara’nın o sıcak yaz günlerinde 
soğutmasını klima kullanmadan, doğal 
kaynakları maksimize eden yer altı 
labirenti ile binanın her katına gömülü 
solucan boru tesisatını birleştirmekti.

Ayrıca zamanımızın çoğunu mimarlar 
olarak bağımsız araştırma yaparak 
geçiriyor ve bulgularımızı yayınlıyo-
ruz. Bir adım daha ileri gitmek için, 
mimarlık ve şehirciliğin tüm alanla-
rında değişim ve yenilik yaratmayı 
teşvik eden The Circle adında bir 
mimari ve kültürel araştırma organi-
zasyonu kurarak çevremizdeki disip-
linleri ve mimarları bu araştırmalara 
davet ediyoruz. 

“İNOVASYON EKONOMİSİ 
KÜRESEL BİR BAKIŞ AÇISINI 
GEREKTİRİYOR”

“Yaratıcı inovasyon süreci küresel-
leşmeyi de esas alır” diye belirtiyor-
sunuz. Bunu biraz anlatır mısınız? 
Bu kapsamda inovasyonun stratejik 
vizyonuna dair neler söylersiniz? 
Hepimiz aynı gemideyiz. Dünyayı 
ortak bir şekilde paylaşıyoruz ve bi-
reyler olarak bu gerçeği göz ardı edip 
negatif etkileri olan binaları tasarlar-
sak, sonunda bireysel eylemlerimiz 
diğer bireyleri de etkiler. Dünyanın 
refahı, kaçınılmaz olarak küresel top-
luma yaptığımız katkıyla ve küresel 

toplumdan kolektif bir biçimde al-
dıklarımızla bağlantılıdır. Bu nedenle, 
yaptığımız her şey bir şekilde küresel 
toplumun yaşam kalitesine ve refahı-
na katkıda bulunuyor. Araştırma ve 
geliştirme yoluyla yenilikçi problem 
çözümleri, bu küresel refah hedefine 
yönelik çözümler olarak düşünülme-
lidir. Schumpeter’in de 40'lı yıllarda 
vurguladığı gibi, ekonomik rekabet 
gücünün itici gücü olarak inovasyon 
ekonomisi küresel bir bakış açısını 
gerektiriyor. Ülke olarak da küresel 
sahada daha iyi rekabet edebilmemiz 
için inovasyon ve yaratıcılık kültürü-
müzü beslemeli ve geliştirmeliyiz.

HER PROJE NASIL EŞSİZ OLUR?

“Her proje eşsiz olabilir” diye bir ifa-
deniz var. Yüksek teknolojili ürünleri, 
mimari üretimleri eşsiz yapan nedir? 
Bir çözümün yenilikçi olması için 
teknolojik olarak aşırı gelişmiş olması 
gerekmez. Çoğunlukla en yenilikçi 
metodolojiler, mevcut görece “dü-
şük teknolojili” teknolojiler etrafında 
şekillenir. Aslında, düşük teknolojili 
yenilikçi bir yaklaşımın genellikle 
ekonomik olarak daha uygulanabilir 
olduğunu söyleyebilirim. Ve ben-
zersiz çözümler sağlayan da işte 
bu yaklaşımlardır. Bunu, TMB için 
yaptığımız projeye atıfta bulunarak 
daha kolay açıklayabilirim. Burada 
teknolojik açıdan yaratılabilecek en 
kaba şey olan bir labirent, içinden 
havanın geçtiği basit ve upuzun bir 
beton mekân söz konusu. Bunda kar-

maşık bir şey yok ama bunu, havayı 
mekânlara ulaştırmak için katlardaki 
metal hava boru ağ sistemi gibi daha 
evvel denenmemiş metodolojilerle 
birleştirdiğimizde yenilik ve inovas-
yon ortaya çıkıyor. 

Bu nedenle, her projenin benzersiz 
olabileceğini söylediğimde, çalıştığı-
mız her projede tüm parametreleri 
ilişkilendirip bileşenleri araştırmaya 
başlayınca (ki her projenin kendisine 
öz kompleks bir konu matrisi vardır) 
bu anlayışla daha yenilikçi metodo-
lojiler geliştirilebileceğimizi kastedi-
yorum. Bu da ancak karşılaştığımız 
tasarım problemlerine, metodolojik 
ve mantıksal bir yaklaşımla, (araştır-
ma, deneme ve geliştirme yoluyla), 
tüm olası çözümlere bakarak olabilir. 
Ancak bunu başarabilmemiz için za-
mana ihtiyacımız var ve araştırmanın 
destek ve teşvik edilmesi gereken ilk 
konsept tasarım aşamalarında daha 
fazla zaman harcanmasının önemi-
ni kavramımızı sağlayacak yeni bir 
paradigma lazım bize. 

Sonuçta bunun hem önemli hem de 
kendileri için faydalı olduğuna ikna edil-
mesi gereken kurumlar ve işverenlerin 
ellerindeyiz. Ama bunu mimarlar olarak 
yeterince kavradıysak ve önemsiyor-
sak, gereken zamanı biz de hesaba 
katarak ve başka türlü bir çalışma 
yönteminin mümkün olmadığını vur-
gulayarak bu anlayışın yükselmesini 
sağlayabiliriz.  

Avcı Architects-Türkiye Müteahhitler Birliği Proje (TMB) Fotoğraf: Yunus Özkazanç
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DERELİ VE 
DOĞANKENT 
YENİLENİYOR
Giresun’da yıkımlara neden 
olan sel felaketinin ardından 
Dereli ve Doğankent’i yeni 
görünümüne kavuşturacak 
projelerde çalışmalar sürüyor. 

Giresun’da geçen yıl Ağustos ayında 
yaşanan sel felaketi sonrası bölgede 
yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 
hız kesmeden devam ediyor. Sel ve 
heyelanlardan zarar gören afetzedeleri 
sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanları-
na taşımak için Dereli’de 71 konut ve 82 
dükkân, Doğankent’te ise 156 konut ve 
70 dükkândan oluşan yeni bir yerleşim 
hayata geçiriliyor. Dereli, Doğankent, 
şehir merkezi ve köylerinde toplam 618 
bağımsız birim ile yeşil alanlardan olu-
şan yatırımların, 2021’in Haziran ayında 
tamamlanması hedefleniyor. 

YENİ DERELİ 
Dereli’de yaklaşık 2,5 hektarlık alanda 
yeni bir ilçe merkezi oluşturuluyor. 
Taşkın kotunun üzerine çıkarılacak 
ilçede, DSİ’den alınan dere taşkın 
kotuna göre proje çalışmaları başladı. 
Buna göre dere kret kotunun altında 
hiçbir bağımsız bölüm ve bodrum kat 
yapılmadı; tüm alan dolguyla yükseltile-
rek dere kret kotunun üzerine çıkartıldı. 
Ayrıca uygulama alanının dışında kalan 
dere yatakları kıyısındaki tüm riskli 
yapılar ortadan kaldırılarak mevcut 
yerler yeşil alan olarak tasarlandı.

Konut ve ticaret etabının tamamlanma-
sının ardından belediye binası ve kay-
makamlık, emniyet müdürlüğü, adliye, 
öğretmenevinin bulunduğu diğer etabın 
inşası başlayacak. 15443,83 metrekare 
proje alanına sahip yeni yerleşimde, 
48’i 2+1, 23’ü 3+1 dairelerden oluşan 71 
konut ile 82 dükkân ve toplam 129 araç 
kapasiteli otopark ile 1350 metrekare 
yeşil alan bulunuyor. 
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MİLLET MEYDANI 
Bölgede ayrıca, dere ıslah çalışmaları 
kapsamında dere yatağı sınırından direkt 
yükselen eski yerleşim yerine, yatak 
boyunca araç ve yaya yolu eklenerek 
proje alanı dereden uzaklaştırıldı. Geniş-
letilen dere yatağında yeşil bant ve yaya 
yoluyla kademelendirme yapıldı. 

Aksu Deresi boyunca uzanan ve tarihi 
köprüden geçilerek ulaşılan dere kena-
rında oturma alanları ve yaya yolları 
oluşturulurken, dükkân yapılarında 
sokak ve çarşı ruhunu yaşatan müstakil 
yapılaşma tercih edildi. Konutların zemin 
katlarında yapılacak kafe ve restoranlarla 
konut sakinlerinin keyifli vakit geçirme-
sine imkân sağlayacak sosyalleşme alan-
ları ile konut ve ticaret etabının devamın-
da bir halk meydanı projelendirildi. 

MAHALLE TEMALI TASARIM
Geleneksel mimarinin başat elemanla-
rından kırma çatı ve geleneksel kiremi-
din kullanıldığı projede, ahşap dokulu 
malzemelerle saçaklar oluşturuldu. Yine 
geleneksel mimarinin yansıması olan 
cumbalarla cephelere hareket kazan-
dırılırken, dükkân yapılarında geniş 
saçaklarla eski çarşı ve sokak kültürü 
yaşatılmaya çalışıldı. Yöresel doğal taş 
kaplamalar ve ahşap dokulu kaplamaların 
kullanıldığı projede, insanı odağa alan, 
çevreyle uyumlu yatay mimari konsept 
benimsendi. Tüm peyzaj alanının rampa-
larla kademelendirildiği projede, binalar-
da engelli kapasitesine uygun asansörler 
seçildi. 

DOĞANKENT’İN YENİ MAHALLESİ
Doğankent ilçesinde hayata geçirilecek 
yeni yerleşim alanı, alt kotunda ilçenin 
güneybatısından geçen Harşit Çayı 
ile üst kotunda Harşit Çayı’na paralel 

Giresun Dereli
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uzanan ana caddenin arasında yer alıyor. 
Dikdörtgen formundaki alanın Harşit Çayı 
tarafından Giresun-Gümüşhane yolu geçi-
yor. Alt kottaki konut blokları bu transit 
yola cephe verecek şekilde yönlendirilir-
ken, kademeli olarak yola inen yapı ala-
nının üst kotlarınki bloklar alan içinde iç 
sokak oluşturacak şekilde konumlandırıldı. 

Yapı alanının bir kısmı sel felaketinde su 
altında kaldığı için alan ve alanı çevre-
leyen yollar DSİ görüşü çerçevesinde 
taşkın kotunun üzerinde kalacak şekilde 
yeniden kotlandırıldı. Bu sayede, yaşan-
ması muhtemel bir taşkın durumunda 
alanın zarar görmemesi hedefleniyor. 

Projede 90 metrekare 2+1, 120 metrekare 
3+1 büyüklükte 156 konut, 70 dükkân ve 
engelli otoparklarıyla toplam 169 adet oto-
park, iki adet spor ve oyun alanı ile 5000 
metrekare açık alan bulunuyor.  

YAYA ÖNCELİKLİ İÇ SOKAKLAR 
Konut bloklarının cephe kompozisyo-
nunda bölgenin genel vernaküler mimari 
üslubu dikkate alındı. Bu çerçevede taş 
ve ahşap malzemeler tercih edilerek 
geniş çatı saçakları ve alt kısımları ahşap 
payandalarla güçlendirilen cumbalara 
yer verildi. Birinci kat döşeme kotunda 
cephe boyunca saçaklar ve sundurmalar 
oluşturuldu. 

Bloklar arasında yaya öncelikli iç sokaklar 
ve parklar oluşturularak, alanı çevreleyen 
istinat duvarlarının yüzeylerinin gele-
neksel taş dokuya sahip olmasına özen 
gösterildi. Park ve oyun alanları komşuluk 
ilişkilerini güçlendirecek biçimde blokla-
rın merkezinde konumlandırıldı. Ayrıca 
blok ve açık alanlar, engelli vatandaşların 
ulaşımı için gerekli rampa vb. düzenleme-
ler yer alacak biçimde düzenlendi.

Giresun Doğankent
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İNŞAATTA 
BÜYÜME 
DÖNEMİ 
BAŞLADI
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2020 yılı, bütün dünya için zor bir yıl oldu. 
İlk defa Çin’de tespit edilen ve Covid 19 adı 
verilen bir virüs, dünya genelinde pek çok can 
kaybına yol açarken, dünyanın önceliği salgın-
la mücadele oldu ve olmaya devam ediyor. 

İnsanların eve kapanması, fabrika çarklarının 
durması, alışveriş merkezlerinin, sosyal-kül-
türel-eğlence merkezlerinin kapanması, 
bütün ekonomileri etkiledi. Sonuçta bir virüs, 
dünya ekonomisini küçülmeye zorladı. 

Türkiye’de ise Haziran’da başlayan kontrol-
lü sosyal hayat dönemi, iş hayatını kısmen 
canlandırdı ve ekonomi üçüncü çeyrekte 
6,7 oranında büyüdü. Bu oranla Türkiye, 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) ülkeleri arasında büyüme kayde-
den tek ülke oldu. Türkiye’nin 6,7 büyüdüğü 
2020’nin üçüncü çeyreğinde Avrupa Birliği 
yüzde 4,3, Euro Bölgesi yüzde 4,4, Amerika 
Birleşik Devletleri ise 2,9 oranında küçüldü. 
Ekonomik küçülme oranları Almanya’da 4,2, 
İtalya’da 4,7, Fransa’da 3,9, İngiltere’de yüzde 
9,6, İspanya’da yüzde 8,7 oldu. 

KONUTTAKİ CANLILIK 
İNŞAATA YANSIDI
Ekonominin genelindeki dalgalanma, konut 
sektöründe de yaşandı. Yılın ilk 3 ayında, 
özellikle Ocak ve Şubat’ta bir önceki yıla 
göre konut piyasası yüzde 50 daha hareket-

liydi. Mart’tan itibaren pandemi etkisine giren 
konut sektörü, Haziran’da tekrar canlanmaya 
başladı. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz 
oranı kampanyasıyla hareketlenen konut 
piyasasında rekor satışlar görüldü. 

Haziran ayında kamu bankalarının konut 
kredi faiz oranını düşürmesiyle iki ayda 420 
bine yakın konut satıldı. Konut satışındaki 
artış Ağustos ayında da yüzde 54,2 oranla 
devam ederek 170 bin 408 rakamına ulaşıl-
dı. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında önceki 
yıla göre azalma yaşansa da her üç ayda 112 
binin üzerinde konut satıldı. 2020’nin ilk 10 
ayında konut satışı 1 milyon 280 bin 852 oldu. 
2020 yılı toplam konut satışının geçen yılki 
1 milyon 348 bin satış rakamının üzerinde 
gerçekleşmesi bekleniyor.

İNŞAATTA 150 BİN YENİ İSTİHDAM
İnşaattaki canlanma konutla sınırlı kalmadı. 
Sektördeki istihdam ve ruhsat sayısındaki 
artış, sektör genelindeki canlanmanın göster-
geleri olarak değerlendiriliyor. Sektörde geçen 
yıla göre 150 bin kişilik istihdam artışı oldu. 
2019’da 324 bin daire için ruhsat alınırken, 
2020’nin ilk 9 ayında 358 bin olan bu sayının 
2020 sonunda 500 bini bulması bekleniyor. 
2020’ye damgasını vuran dalgalı gelişimin 
yurt dışı müteahhitlik, yalıtım, inşaat mal-
zemesi ve gayrimenkul genelindeki seyrini, 
sektör dernekleri ve uzmanlar yorumladı.
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D A H A  K Ü Ç Ü K  E V L E R  Y A P A B I L E C E Ğ I N I  S Ö Y L Ü Y O R .  

İstanbul Gayrimenkul Değerleme 
Yönetici Ortağı ve Gayrimenkul 
İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükdu-
man, pandemide insanların geliriyle 
bağlantılı şekilde 300-700 bin TL 
aralığındaki konutlara talebin yoğun 
olduğuna işaret ederken, konut dışı 
gayrimenkul satışındaki artışa da 
dikkat çekti. Ekim ayında ilk defa 
konut dışı gayrimenkullerin, konut 
satışını geçtiğini dile getiren Büyük-
duman’a göre uzaktan çalışma pratiği, 
ılıman bölgelerde müstakil konut 
amaçlı arsa-arazi yatırımlarını artırdı 
ve konut dışı gayrimenkul piyasasını 
güçlendirdi. 

Büyükduman’ın 2020 konut satış 
tahmini ise 2019’un üzerinde: 1 milyon 
550 bin. 2019’da 1 milyon 348 bin-
den fazla konut satılmıştı. Ahmet 
Büyükduman ile 2020’de farklı seyir 
gösteren birinci el konut, ikinci el 
konut ve ipotekli konut satışı verileri-
ni konuştuk.

2020 yılını sektör açısından değer-
lendirir misiniz? 3. çeyrekte inşaat 
sektörünün yüzde 6,4 büyümesini 
nasıl yorumluyorsunuz? 
Üçüncü çeyrekte sosyal izolasyonun 
kaldırılarak kamu bankaları öncülü-
ğünde uygun faizli kredi kampan-
yaları düzenlenmesi, stokların hızla 
erimesini sağlayarak yeni inşaat 
başlangıçlarını teşvik etmiştir. İnşaat 
sektörünün ekonomiye katkısının 
yükseldiği bir döneme girdiğimizi 
düşünüyorum. Yıl sonu konut satış 

sayısının 1 milyon 550 bin civarında 
olacağını tahmin ediyorum.
İstihdamdaki kişi sayısı, malzeme 
maliyetlerindeki artış, sektördeki 
hareketliliğin göstergelerindendir. 
İnşaat sektöründe geçen yıla göre 
150 bin kişilik istihdam artışı oldu. 
Bu gelişme, sektörün hareketliliğini 
gösteriyor. Haziran’da 70 bin adet 
ruhsat alındı. Temmuz-Ağustos-Eylül 
aylarını içeren 3. çeyrek dönemde 
150 bin, Haziran’ı da eklediğimizde 
4 ayda 200 bin konut ruhsatı alındı. 

İPOTEKLİ KONUTLARIN PAYI 
YÜZDE 40 
2012’den itibaren son 8 yılın ilk 5 
yılında, toplam konut satışları içinde 
ipotekli konutların payının üçte bir 
olduğunu görürüz. 2018’deki dolar ve 
faiz fırlamasıyla ipotekli konut satış 
oranı yüzde 20’ye, hatta bazı aylar 
yüzde 5’e düştü. Fakat bu yıl Hazi-
ran’dan itibaren başlayan faiz kam-
panyası, ipotekli konut satışlarının 
payını yüzde 40’lara çıkardı. 

Başka önemli bir gelişme, 2018 

yılından bu yana inşaatlar da çok 
azaldı, hatta durma noktasına geldi. 
Bu durum, birinci el konut satışlarını 
da olumsuz etkiledi. O zamana kadar 
toplam satışlar içinde yüzde 47 paya 
sahip olan birinci el konut satışları, 
2018’den bu yana düşmeye devam 
ediyor, şu anda yüzde 30’lara indi. 
Birinci el konut satışındaki gerileme, 
inşaat ruhsatlarını da etkiledi. 2017’de 
1 milyon 400 bin daire için ruhsat 
alınmış, bu sayı 2018’de 660 bine, 
2019’da 324 bine düşmüş. 2020’nin ilk 
9 ayında 358 bin olan ruhsat sayısının 
2020 sonunda 500 bini bulacağını 
söyleyebiliriz. Sonuçta 2020’de faiz 
oranı kampanyası, ipotekli konut 
satışları üzerinde de etkili oldu.

BİRİNCİ EL KONUT SATIŞI 
YÜZDE 30, İKİNCİ EL YÜZDE 70 

2020 yılındaki satış rekorunda ikin-
ci el konutların satışının daha yük-
sek olduğunu gördük. Sıfır ve ikinci 
el konut satışlarındaki durumu siz 
nasıl yorumluyorsunuz?
Birinci ve ikinci el konut satış oranı, 
uzun yıllar yüzde 47-53 idi. 2018’den 
itibaren birinci el yüzde 30’a, ikinci 
el yüzde 70’e geldi. Bu kadar faiz 
desteğine rağmen birinci el satışların 
azalmasının nedenlerinden biri de 
yeni konutların azalması. Var olan 
projelerin büyük kısmı da yüksek 
fiyatlı, daha çok yabancılara hitap 
eden projeler. 500-700 bin TL’lik 
konutlara talep yüksek ancak bu 
konutlar kalmadı diyebiliriz. 

GAYRİMENKUL İKTİSATÇISI AHMET BÜYÜKDUMAN: 

300-700 BİN TL ARALIĞINDAKİ 
KONUTLARA İHTİYAÇ VAR 
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KONUT DIŞI GAYRİMENKUL 
SATIŞI KONUTU GEÇTİ 

Ekim ayında konut dışı gayrimen-
kul satışları konut satışlarını geçti. 
Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
Ekim ayında 120 bin konut, 124 bin 
de konut dışı gayrimenkul satıldı. 
Her iş gününde tapu dairelerinde 
10 bin gayrimenkul işlem görüyor. 
Türkiye’deki gayrimenkul satışının 
genellikle yüzde 60’ı konuttur. Top-
lam gayrimenkul satışlarının yüzde 
17’si tarla, yüzde 14’ü arsa, yüzde 9’u 
diğer (arsa, tarla olmayan ve konut 
vasfı taşımayan) gayrimenkuller-
dir. Dükkân, mağaza, fabrika gibi 
ticari gayrimenkullerin yıllık satışı 
ortalama 200-250 bin civarındadır. 
Uzaktan çalışma pratiğinin yaygınlık 
kazanacağının anlaşılmasıyla ılıman 
bölgelerde müstakil konut amaçlı 
arsa arazi yatırımlarının, konut dışı 
gayrimenkul piyasasını güçlendirdiği-
ni düşünüyorum. 
 
2021 beklentileriniz nelerdir?
2021 yılı Covid-19 aşısının başarı-

sına endeksli bir yıl olacak. Sağlıklı 
bir tahmin yapmak çok zor ancak 
zorunlu barınma ihtiyacı nedeniyle 
yine 1 milyonun üzerinde konut satışı 
görülecektir.

Sizce pandemi koşullarında sek-
törün gelişiminin sağlıklı devam 
etmesi için neler yapılmalıdır? 
İstanbul Gayrimenkul Değerleme 
olarak her yıl gayrimenkul piyasa 
araştırması yapıyoruz. Bu yıl Eylül 
ayında İstanbul genelinde yaptığımız 
araştırmayla, 600 bin TL’nin altındaki 
konutlarda değer artışının yüksek 
olduğunu tespit ettik. Merkez Banka-
sı’nın araştırması da birinci el konut-
ların fiyat artışının, ikinci elden daha 
yüksek olduğunu açığa çıkardı. 
Bu sonuç da piyasadaki mevcut 
birinci el konutların yetersiz olduğu-
nun göstergesidir. 

Yapı kullanım izinleri de azalıyor. 
2019’da 750 olan yapı kullanım izinle-
rinin bu sene sonu 500 bin olmasını 
bekliyoruz. Türkiye’nin her yıl 700 
bin yapı kullanım izni alması şart. 

Aksi hâlde talebe yeterli sunum yapı-
lamıyor, arz açığı oluşuyor. 

Geliştiriciler için önerim, insanların 
satın alabileceği evler yapmaları. 
Daha küçük, aidatı daha az, 300-400 
bin TL’lik evler yapılmalı. Bunlar daha 
kolay satılıyor. Çünkü Türkiye gene-
linde insanların gelir düzeyi bu fiyat 
aralığındaki konutları satın almaya 
daha uygun. 

O C A K  2 0 2 1   T O K İ H A B E R

61



I N Ş A A T  M A L Z E M E S I  S A N A Y I  Ü R E T I M I N D E  Ü Ç Ü N C Ü  Ç E Y R E K T E  Y Ü Z D E 

1 4 , 2  O R A N I N D A  H I Z L I  B I R  B Ü Y Ü M E  V E  5 , 5 1  M I L Y A R  D O L A R L I K  I H R A C A T 

G E R Ç E K L E Ş T I Ğ I N I  A Ç I K L A Y A N  K Ü Ç Ü O Ğ L U ,  “ P A N D E M I Y E  R A Ğ M E N  2 0 2 0  Y I L I N I 

2 0 1 9  Y I L I N I N  Ü Z E R I N D E  K A P A T A C A Ğ I M I Z A  I N A N I Y O R U Z ”  D I Y E  K O N U Ş T U .

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye 
inşaat malzemesi sanayisinin, pandemi 
sürecinde aldığı tüm önlemlerle üret-
meye devam ederek, küresel pazarda 
güvenilir bir iş ortağı olduğunu bir 
kez daha gösterdiğini söyledi.

Küçükoğlu, bu zorlu süreçte ham 
madde tedarikinin sürekliliğine önem 
verildiğini ve finansal süreçlerin 
her zamankinden daha hassasiyetle 
yönetildiğini aktardı. Kamu ve finans 
kurumları tarafından sağlanan destek-
lerin en verimli şekilde kullanılmaya 
gayret edildiğini söyleyen Küçükoğlu, 
iç ve dış talepte kuvvetli bir geniş-
lemenin olduğu ve üçüncü çeyrekte 
beklentilerin üzerinde toparlanma 
yaşandığının altını çizdi. Küçükoğlu, 
şunları söyledi:

“TÜİK tarafından açıklanan son verile-
re göre inşaat malzemesi sanayisinin 
üçüncü çeyrek dönemini değerlendir-
diğimizde, sektörümüzün sanayi üreti-
minin, ihracat ve yurt içi satış verileri 
itibarıyla önceki dönemlere göre hızlı 
bir geri dönüş yaptığını söyleyebili-
riz. Covid-19 salgını nedeniyle ikinci 
çeyrekte meydana gelen daralmanın 
ardından üçüncü çeyrekte, inşaat 
malzemesi sanayi üretiminde yüz-
de 14,2 oranında hızlı bir büyüme ve 
5,51 milyar dolar seviyesinde ihracat 
gerçekleşti.”

AYLIK İHRACAT 
2 MİLYAR DOLARI AŞTI
Üçüncü çeyrekte inşaat malzemesi 

yurt içi satışlarında da önemli bir sıç-
rama gerçekleştiğini belirten Küçük-
oğlu, “Covid-19 salgını nedeniyle sağ-
lanan finansal destekleri büyük ölçüde 
kullanan inşaat sektörü, mevcut işle-
rini hızla tamamlamaya yöneldi. Buna 
bağlı olarak inşaat malzemelerine 
önemli bir talep oluştu. Yurt içi satış-
lar üçüncü çeyrekte Covid-19 öncesi 
satış seviyesini de aştı” dedi.

2020’de ciddi bir testten geçen inşaat 
malzeme sektörünün odaklandığı 
alanların başında ihracatın geldiğini 
hatırlatan Tayfun Küçükoğlu, ihracat-
taki başarıları şöyle aktardı:

“İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Tica-
ret Endeksi’nin en güncel verileri-
nin yer aldığı Ekim ayı sonuçlarına 
baktığımızda, inşaat malzemeleri 
sanayisi değer olarak Ekim ayında 
yılın en yüksek aylık ihracatını yaptı. 
Ekim ayında 2,04 milyar dolar olarak 
gerçekleşen ihracat ile aylık ihracat 
17 ay sonra yeniden 2 milyar dolar 
seviyesini aştı. Yurt dışı pazarlarda 
Covid-19 salgınında yeni dalga endi-
şesi nedeniyle dış talep önemli ölçüde 

arttı. İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 
yılı Ekim ayında 5,53 milyon ton oldu. 
Geçen yılın Ekim ayına göre ihracat 
miktar olarak yüzde 26,1 arttı. Pandemi 
sürecinde bu seviyeleri aşmak sektö-
rümüz adına fevkalade gurur verici. 
2020 yılını 2019 yılının üzerinde bir 
seviyede kapatacağımıza inanıyoruz.” 

Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin 
değişen ve yükselen tüketici beklen-
tileriyle önemli bir gelişim hareketi 
içinde olduğunu söyleyen Tayfun 
Küçükoğlu, Türkiye’nin gerek iç paza-
ra gerek bölge coğrafyasına yetecek 
büyüklükte üretim gücü olduğunu 
vurguladı. Küçükoğlu, “Dolayısıyla 
Türkiye inşaat malzemeleri sanayi-
si, bugün ithalatının üç misli ihracat 
yaparak ülkemizin gelişimine kritik 
fayda sağlıyor. Hedefimiz, Covid-19 
sonrası 5 yıllık süreçte ithalatın dört 
misli ihracat seviyesine ulaşmak ve 
ülkemize sağladığımız cari fazlayı 
artırmaktır. Çünkü teknik, teknolojik, 
altyapı ve insan kaynağı açısından bu 
potansiyele sahibiz” diye konuştu. 

TÜRKİYE İMSAD BAŞKANI TAYFUN KÜÇÜKOĞLU:

İNŞAAT MALZEMESİ ÜRETİMİ 
YÜZDE 14 ARTTI
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GYODER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET KALYONCU:

ŞEHİRLERİMİZDE İNSANI ÖNCELEYEN 
KALKINMA ORTAYA ÇIKACAK

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul-
de insan alışkanlıklarının daha iyi 
incelendiği, teknoloji ve tasarım 
uyumunun çok önemli hâle geldiği 
bir dönemde olduğumuzu söyledi. 
Pandemi sürecinin, deneyim tasa-
rımının önemini ortaya çıkardığına 
işaret eden Kalyoncu, “Yani deneyim 
üzerine düşünülmesi, mekânların kul-
lanıcı deneyimine en uygun şekilde 
tasarlanmış yapılar olması önemli 
hâle geldi” açıklamasında bulundu. 
Pandemi dönemindeki deneyimlerin, 
gayrimenkulde 2021 ve sonrasına 
damga vuracağını ifade eden Kalyon-
cu, konuya ilişkin şunları söyledi: 

“Yapılan her bir projenin çevresel 
etkileri itibarıyla şehre bir iz bırak-
tığı bilincinin yüklediği sorumluluk 
duygusu, gayrimenkul sektörünün 
kazandığı yeni bakış açıları oldu. 2021 
senesi ve sonrasında bu farkında-
lık şehirlerimizde insanı önceleyen 
bir kalkınmanın ortaya çıkmasını 
sağlayacaktır. Gayrimenkul sektörü 
aynı zamanda yapı endüstrisinde 
yerlileşmeyi öğrendi ve yerli ürünün, 
her ülkenin kendi içine kapandığı 
pandemi döneminde ne kadar önemli 
olduğunu fark etti. Bekleyen sene-
lerde özellikle yapı endüstrisinde 
kullanılan sofistike sistemlerde daha 
fazla yerlileşme için inisiyatifleri 
desteklemek gerekiyor.

GYODER olarak, pandeminin etkisi-
nin ülkemizde görülmeye başlandığı 
Mart ayından itibaren faaliyetlerin 

devam ettiği tüm ofis ve şantiyeler-
de salgına karşı gerekli tedbirlerin 
alınması için üyelerimize çağrıda 
bulunduk. Pandemi ile mücadele 
ederken tedbirleri elden bırakmadan 
üretimin devam etmesinin sektörü-
müze, ülkemize nasıl katkı sağladığını 
şimdi daha iyi görüyoruz. Pandemi 
sürecinde ilgili bakanlıklarca alınan 
önlemler ve proaktif yaklaşımlar 
sektöre can suyu olarak toparlanma 
eğilimini güçlendirdi. Alınan tedbir-
lerle özellikle ikinci çeyreğin sonu 
itibarıyla sektörün genelinde topar-
lanma yaşandı.”

GAYRİMENKULDE FİNANSAL 
KAYNAK KULLANIMI 
ÇEŞİTLENDİRİLMELİ
250 alt sektörün bağlı olduğu gay-
rimenkul sektörünün sürdürülebilir 
ve öngörülebilir büyümesinin aynı 
zamanda ekonominin geneli için de 
önemine dikkat çeken Kalyoncu, bu 
bağlamda sektörde finansal kaynak 
kullanımının çeşitlendirilmesinin daha 
önemli hâle geldiğine işaret etti. 

Kalyoncu, “Gayrimenkul ülkemizde 

en güvenli yatırım araçlarından biri 
olarak görülüyor. Demografik neden-
lerden dolayı yeni konut ihtiyacının 
sürdüğü ülkemizde gayrimenkul 
sektörünü önümüzdeki süreçte daha 
güçlü bir sektör olarak göreceğiz. 
2020 yılını pandemiye rağmen 2019’a 
göre büyümeyle kapatacak gayrimen-
kul sektörünün, 2021 yılında da güçlü 
potansiyeliyle büyümeyi sürdürece-
ğini ve lokomotif sektörlerden biri 
olmaya devam edeceğine inanıyo-
rum”dedi.

O C A K  2 0 2 1   T O K İ H A B E R
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 
Başkanı Mithat Yenigün, yaklaşık iki 
yıldır daralmakta olan inşaat sektö-
ründe 2020’nin üçüncü çeyreğindeki 
yüzde 6,4’lük büyümenin son derece 
sevindirici olduğunu kaydetti. Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi olmasından 
dolayı bu gelişmenin önemine işaret 
eden Yenigün, “Nitekim ekonomik 
krizlerde ilk daralmanın görüldüğü 
sektör olduğu gibi, toparlanma da 
öncelikle müteahhitlik sektöründen 
başlamaktadır. Bu tablo çerçevesinde, 
inşaat sektörü zor günlerden geçiyor 
ancak salgının tüm belirsizliklerine 
rağmen 2021 yılına umutla bakıyoruz” 
diye konuştu. Üçüncü çeyrekte sağla-
nan büyüme oranında faiz kampanya-
sının etkisine de değinen Yenigün, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“Üçüncü çeyrek büyüme rakamları, 
normalleşme adımlarıyla yaz döneminde 
ekonomide başlayan canlanmanın ista-
tistiklere yansıması olarak yorumlana-
bilir. Özellikle konut sektöründe hayata 
geçirilen düşük faizli kredi imkânının 
sektörün büyümesinde önemli katkısı 
olduğu görülmektedir. Geçen yılın aynı 
dönemi yaşanan yüzde 5,3 oranında 
daralmadan kaynaklanan baz etkisinin, 
açıklanan büyüme oranı üzerinde olum-
lu etkisi de olmuştur.”

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK 
PROJELERİNDE MALİYETLER ARTTI
Mithat Yenigün, Covid-19 salgınının 
müteahhitlik sektörünü yurt dışı proje-
lerde de olumsuz etkilediğini belirterek, 
“Yurt dışında küresel inşaat sektörü, 
dünya ekonomisinde büyümeye dönük 
endişeler, korumacı politikalar, emtia 
fiyatlarındaki dalgalanma ve politik risk-
lerin olumsuz etkisi altındaydı” dedi. 

Projelerin yavaşladığını veya durma 
noktasına geldiğini anlatan Yenigün, 
maliyetlerin beklenmedik şekilde art-
tığına dikkat çekerek şöyle devam etti: 
“Projelerdeki yavaşlama süre uzatım 
ihtiyacını ortaya çıkarmış, salgına kar-
şı alınan önlemlere bağlı olarak mali-
yetler beklenmedik şekilde artmıştır. 
Alınan önlemlerin diğer bir yansıması 
da lojistik konularında, malzeme ve 
iş gücü transferlerinde maruz kalınan 
darboğazlar olmuştur. Tüm bu geliş-
melerin neticesinde, Ticaret Bakanlı-
ğının verilerine göre bu yılın Kasım 
ayı itibarıyla müteahhitlerimiz, yurt 
dışında toplam bedeli 10,4 milyar ABD 
Doları olan 175 proje üstlenmiştir. 
Dolayısıyla salgın öncesi ortaya koy-
duğumuz yıllık 20 milyar ABD Doları 
tutarında proje hedefini yakalamamız 
mümkün olamayacaktır.”

ÖNCELİKLİ DIŞ PAZARLAR: 
SAHRA ALTI AFRİKA, RUSYA, 
AZERBAYCAN
Mithat Yenigün, dış pazarda da 2021’e 
umutla bakıyor. Küresel ekonomide 
2021 yılında büyüme beklentilerine 
işaret eden, bu çerçevede inşaat sektö-
rünün kritik rol üstleneceği tahmininde 
bulunan Yenigün, Covid-19 salgınına 
karşı kitlesel aşılama sürecinin çeşitli 
ülkelerde başlatıldığını aktardı. “Bu 
kapsamda gelecek yılın, yurt dışında 
sektörümüz açısından 2020 yılından 
daha iyi olacağını düşünüyoruz” diyen 
Yenigün, 2021’de yurt dışı müteahhitlik 
sektörünün itici güçlerine değindi:

“Başta Sahra Altı Afrika olmak üzere 
ülkelerin kalkınma hamleleri ve altyapı 
ihtiyaçlarında oldukça riskli bölge-
lerde uygun maliyetle ve kaliteli iş 
yapıyor olması, Türk müteahhitlerini 
yine öne çıkaracaktır. Lider pazarımız 
Rusya, önümüzdeki dönemde bizim 
için önemli olacaktır. Ayrıca Dağlık 
Karabağ’da ortaya çıkacak ihtiyaçlar-
la yeniden imar çalışmalarında Türk 
müteahhitlerin aktif rol üstlenmesi ve 
Azerbaycan ekonomisine en iyi şekilde 
katkıda bulunması, önümüzdeki yıl için 
önceliklerimiz arasındadır. 

Ayrıca Irak’taki altyapı ve üstyapı 
projelerinin firmalarımızca üstlenilme-
sini iki ülke adına önemsiyoruz. Diğer 
ülke müteahhitlerinden pozitif olarak 
ayrışmamızın kazan-kazan mantığının 
doğal bir sonucu olduğunu düşünüyo-
ruz. Irak’ta uzun zamandır bekleyen 
inşaat ihtiyacına en hızlı çözümü Türk 
mühendislik ve müteahhitlik firmalarının 
getireceğine inanıyoruz. Aynı şekilde 
Libya için de en etkili çözümü yine Türk 
müteahhitlik firmaları üreteceklerdir.”

TMB BAŞKANI MİTHAT YENİGÜN:

2021’E UMUTLA BAKIYORUZ

64

T O K İ H A B E R   S E K T Ö R





Uşak Millet Bahçesi’nde tasarlanan 
modern açık sergi alanıyla geçmişle 
gelecek arasında köprü oluşturmak 
istediklerini belirten Peyzaj Mimarı 
Dilek Taşyumruk, yeşil alan düzen-
lemelerinde sürdürülebilir bir yakla-
şım benimsendiğini söylüyor. 

UŞAK 
MİLLET 
BAHÇESİ
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“Uşak, İç Batı Anadolu eşiğinin batı 
kenarındadır. Kuzeyde Kütahya, doğuda 
Afyon, güneyde Denizli ve batıda Manisa 
illeri bulunmaktadır. 5.341 kilometrekare 
alana sahip olan Uşak, yüzölçümü itiba-
rıyla iller sıralamasında 64. sıradadır.

Coğrafi konumundan dolayı Akdeniz 
iklimi ile İç Anadolu’nun karasal iklimi 
arasında kaldığından bitki örtüsü de 
buna benzer bir durum göstermekte-
dir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise 
İç Anadolu’ya göre daha ılık geçen bir 
karasal iklim egemendir. Ege Denizi 
üzerinden gelen bulutların getirdiği 
yağışlar, il iklimini Orta Anadolu iklimin-
den ayırır. Zengin bitki örtüsü, sıcak-so-
ğuk su kaynakları ve doğal güzelliğe 
sahip olan kentin ortalama yükseltisi 
1500 metre civarındadır.

PROJE ALANI, KENT MERKEZİNDE 
SİRKÜLASYON YOĞUNLUĞU OLAN 
BİR NOKTADA YER ALIYOR
Uşak il merkezinde bulunan proje alanı, 
günlük sirkülasyonun yoğun olduğu bir 
konumdadır. Etüt çalışmaları kapsamın-
da alanın mevcut durumu incelenerek 
yıkılması ve korunması gerekli olan 
yapılar, mevcut bitki örtüsünün tespiti, 

yakın çevresinde bulunan mekânlarla 
ilişki analizleri yapıldı. Nüfusun sos-
yoekonomik ve kültürel durumu, doğal 
veriler, kentin tarihçesi, kültürü, turizmi, 
coğrafi ve jeomorfolojik konumu, iklimi, 
doğal bitki örtüsü araştırıldı. Yerel yöne-
ticilerle yapılan toplantılar ve görüşme-
ler sonucu kent merkezinde planlanan 
bahçenin kullanıcı ihtiyaçları belirlen-
di. Alanla ilgili tüm veriler ve mevcut 
durum analizleri birlikte yorumlanarak 
Uşak Millet Bahçesi’nin proje esasları 
saptandı.

Valilik Protokol Yolu ile ikiye bölünen 
yaklaşık 80.685 metrekare proje alanında 
millet kıraathanesi, büfe-çay evi, mil-
let meydanı, spor alanları (futbol sahası, 
tenis kortu, basket sahası, fitness alanları, 
pinpon alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet 
yolu), bitki sergi alanları, çok amaçlı amfi 
tiyatro, trafik eğitim pisti, soğuk piknik 
alanları, açık arkeolojik sergi alanı, heykel 
ve gösteri alanı, çok amaçlı yeşil alanlar, 
yaş gruplarına göre belirlenmiş çocuk 
oyun alanları, satranç alanı, ana giriş 
antreleri, gezinti yolları-takları, dinlenme 
alanları, 219 araçlık kapalı otopark ile 85 
araçlık açık otopark buluyor.  
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Dilek Taşyumruk 
Peyzaj Mimarı/Firma Sahibi 
PETYAP Peyzaj Tasarım AŞ

GEÇMİŞ VE GELECEK 
ARASINDA KÖPRÜ 
Park alanı ve çevresinde bulunan 
trafik ve otopark sorununu çözebil-
mek adına açık ve kapalı otoparklar 
tasarlandı, trafik akış yönleri değişti-
rildi ve Valilik Protokol Yolu ile çözüm 
kazandı. Uşak’ın geçmiş tarihinin 
sembolleri olan heykel ve kazı çalış-
malarından çıkartılan tarihi objelerin 
sergileneceği modern açık sergi alanı 
tasarlanarak geçmişle gelecek arasında 
bir köprü oluşturuldu. Alanda engelli, 
yaşlı, bebekli aileler vb. kullanıcılar 
için erişilebilirlik kurallarına hassasi-
yet gösterildi.

Mevcut bitki örtüsü korunarak alana 
yoğun bir yeşil doku kazandırıldı. 
Proje tasarımda kullanılan sert zemin 
kaplamaları bölgeye uygunluğu olan 
doğal taşlardan seçilirken, sürdürüle-
bilirliği amaçlanan park alanında tüm 
yağmur suları toplanarak yeşil alanın 
sulanması için geri dönüştürüldü. 
Alandaki mevcut stadyum, kısa süreli 
yoğun katılımla yapılan kullanımlarda 
kent merkezindeki düzeni aksatabilen 
sorunlar oluşturuyordu. Bu nedenle 
genel olarak stadyumların şehir mer-
kezinden uzaklaştırılıp daha modern 
tesislere dönüştürülmesi, kentsel yapı 
içinde önem arz ediyor.
 
Sonuçta bu alan parka dönüştürüle-
rek belirli zaman aralıklarında değil, 

sürekli olarak Uşak halkının kullanımı-
na sunuldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
Projenin kent merkezinde ve kolay 
ulaşabilir olması, alan içerisinde yeni-
lenmesi hedeflenen mevcut yapıların 
bulunması Uşak Millet Bahçesi’nin 
yoğun kullanıma açık bir alan olacağını 
gösteriyor. Projenin kullanıcı kitlesine 
uygun farklı tasarımları barındırmasıyla, 
kent yaşamına değer katacak sürdürüle-
bilir bir proje olduğuna inancımız tamdır.

PANDEMİ SÜRECİNDE 
MİLLET BAHÇELERİ 
DAHA DA ÖNEM KAZANDI
Yaşadığımız pandemi sürecinde, insa-
nın yeşille, doğayla buluşması büyük 
bir ihtiyaç hâline geldi. Yurdun dört 
bir yanında yapımları hızla devam 
eden millet bahçesi projeleri bu kap-
samda daha da önem kazandı. Millet 
bahçesi projeleri, yurt dışındaki büyük 
park, bahçe örnekleri hâline gelebilir; 
ancak dikkat edilmesi gereken önemli 
bir nokta var. Millet bahçeleri tasarım-
larının uygulama aşamasında güdülen 
ekonomik kaygılar, projenin nicelik ve 
nitelik özelliklerinin farklılaşmasına 
sebep olabilir, hedeflenen kitleye ula-
şamayarak atıl alanlar hâline dönüşe-
bilir. Buradan hareketle sürdürülebilir 
tasarımlar yapılmaya özen gösterilmeli 
ve bu tasarımlar ekonomik, idari vb. 
kaygılarla bozulmamalıdır.”
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GÜL DEMİRDAŞ

YAPI 
KARMAŞIKLIĞINI 
BASİTLEŞTİRMEK 

D O Ç .  D R .  F A H R I Y E  H I L A L  H A L I C I O Ğ L U  V E  Y .  M I M A R 

S E Ç K I N  K O R A L A Y ,  E T K I N  T A S A R I M  V E  E T K I N  M A L Z E M E 

K U L L A N I M I N A  B A Ğ L I  O L A R A K  B I R  Y A P I N I N  K O N F O R U N D A N 

V E  I Ş L E V S E L L I Ğ I N D E N  Ö D Ü N  V E R M E D E N  B A S I T  V E  Y E N I L I K Ç I 

Ç Ö Z Ü M L E R L E  I N Ş A  E D I L E B I L E C E Ğ I N I  A N L A T I Y O R .
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Tasarım ve yapım sürecinde “kar-
maşıklığı” nasıl tanımlarsınız? Bu 
etken, tasarım ve yapı üretim süre-
cini nasıl etkiliyor? 
Günlük yaşamda bir durumun 
çözümlenmesinin güçlüğü ve zahmetli 
oluşuyla bağdaştırılan karmaşıklık 
olgusunun bilimsel literatürde her-
hangi bir uzlaşılmış evrensel tanımı 
bulunmamaktadır. Proje yönetimi gibi 
disiplinlerarası alanlarca ele alınan 
bu olgu her alt disiplinin kendi bakış 
açısıyla değerlendirilmekte, daha çok 
etkileri ve sebepleri üzerinde durul-
maktadır.

Yapı endüstrisinin karmaşıklığın-
da eylemlerin parçalılığı ve dağı-
nıklığı önemli etkenlerdir. Bir yapı 
için, oldukça dağınık kaynaklardan 
toplanan malzemeler değişik yerler-
de, büyük miktarlar hâlinde, farklı 
biçimlerde ve düzeylerde işlenmek-
te, farklı türdeki süreçlerde birçok 
farklı iş kolundan çok sayıda insan 
organize edilmektedir. Hızlılık, düşük 
maliyet ve yüksek kalite gibi talepler 
de eklendiğinde, tüm bu karmaşa, 
projenin tüm yaşam döngüsü boyun-
ca yönetilmesini, karar alınmasını 
ve uygulanmasını güçleştirmektedir. 
Ayrıca, modern çağda karmaşıklık 
hem teknik hem de yönetimsel açıdan 
giderek artmaktadır. Teknolojik araç-
lar sürekli daha derinlikli ve çeşitli 
hâle gelmekte, organizasyonel açıdan 
ise artan talepleri (yenilikçilik, işlev-
sellik, ekonomiklik vb.) yüklenebile-
cek yapı üretim mekanizmasını idare 
edebilmek zorlaşmaktadır. Tüm bunlar 
merkeziliğin ve öngörülebilirliğin 
azaldığı, belirsizliklerin ve dinamikli-
ğin ise arttığı bir yapı üretim sürecine 
yol açmakta, dolayısıyla verimlilik, 
üretkenlik ve performans gibi başarı 
kriterlerinde sapmalara sebep olabil-
mektedir.

Yapı karmaşıklığıyla nasıl mücadele 
edilebilir? 
Yapı endüstrisinin yenilikçi çözümler 
geliştirme ve uygulama noktasında 

daha çok imalat endüstrileri referans 
alınabilmekte ve yapıların nasıl siste-
matik olarak üretilebileceği sorgulan-
maktadır. Bu bağlamda modern çağda 
başlıca iki dönemden bahsedilebilir. 
İlk adımlar, 1900’lerin başında Henry 
Ford'un “T-Model” arabaları için 
uyguladığı yaklaşımın örnek alınarak 
konutların kitlesel olarak üretilebilme-
sine yöneliktir. İkincisi ise, 1980’lerde 
Japon otomotiv endüstrisinin öne 
çıkan yalın üretim yaklaşımının etki-
leridir. Bu iki dönemin yansımalarını 
Dymaxion Evi (1928) ve Cellophane 
Evi (2008) yapılarında görebilmek 
mümkündür. 

ETKİN BİR TASARIM VE YAPIM 
ÖRNEĞİ DYMAXION VE 
CELLOPHANE EVLERİ

Dymaxion Evi ve Cellophane Evi 
yapılarının tasarımındaki basit, 
bütünlükçü ve yenilikçi yaklaşımı 
anlatır mısınız?
Bu iki yapı farklı dönemlerin koşulları 
ve olanakları doğrultusunda tasarlan-
mışlardır fakat temel hedefleri ortaktır; 
içerisinde bulundukları dönemin sun-
duğu en modern teknikler, malzemeler 
ve yaklaşımlarla çağının gereklerini 
karşılayabilen işlevsel, kaliteli ve 
kolayca üretilebilir basit yapılar inşa 
etmek. Karmaşıklık artışının bir sebebi 
olan teknolojik gelişmeleri aynı olguyla 
mücadelede araç olarak kullanmakta-
dırlar ve bunun için ileri imalat endüst-
rilerinden (otomotiv ve uçak) ilham 
almaktadırlar.

Buckminster Fuller, Dymaxion Evi’nin 
tasarımında yapının kitlesel üre-
tim gereği kolayca üretilip, taşınıp, 
kurulabilmesi için olabildiğince hafif 
ve az parçadan olmasını istemektedir. 
Buradan hareketle, öncelikle verim-
li bir geometri olarak dairesel plan 
ve strüktür olarak kablolarla yapıyı 
taşıyan merkezi bir çelik mast tercih 
edilmektedir. Geleneksel ağır malze-
meler yerine hafif ve dayanıklı modern 
malzemeler kullanılmaktadır. Döşeme 

Doç. Dr. Fahriye Hilal Halıcıoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı 
Bilgisi Anabilim Dalı

Y. Mimar Seçkin Koralay 
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yapı 
Bilgisi Doktora Programı
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pnömatik bir yüzeyden, dış cephe 
uçak atölyelerinde üretilen eğrisel 
duralumin panellerden oluşmaktadır. 
Ayrıca, ıslak hacimler Fuller'in kendi 
tasarımı olan modüller ile tamamlan-
maktadır.

Kieran&Timberlake tarafından tasar-
lanan Cellophane Evi için, üstün 
nitelikli malzemelerin kullanıldığı 
çok-fonksiyonlu bütünleşik bileşen-
ler ile gerekli olan birim sayısını 
azaltarak yapıyı hafifleştirmek ve 
basitleştirmek hedeflenmektedir. 
Değişen ve gelişen otomotiv endüst-
risinin edinimlerinin mimariye nasıl 
aktarılabileceğine örnek oluşturmak 
amacıyla MoMA’nın bir sergisi için 
geçici olarak inşa edilen bu yapı, 
sürdürülebilirlik ve fonksiyonellik 
kaygılarına yanıt oluşturabilecek 
yenilikçi ve bütünleşik çözümlerin 
geliştirilmesini de hedeflemekte-
dir. Yapının alüminyum iskeletini 
SmartWrap isimli oldukça ince fakat 
dayanıklı, enerji etkin ve işlevsel bir 
kılıf sarmaktadır. 

BASİT VE YENİLİKÇİ 
ÇÖZÜMLERLE İNŞA ETMEK

Etkin tasarım ve malzeme kullanı-

mında altı önemli unsura dikkati 
çekiyorsunuz. Karmaşıklığın olum-
suz etkilerini azaltmada öne çıkan 
bu unsurları anlatır mısınız?
Doğru ölçek, verimli geometri, ser-
best plan, minimum farklılık ve detay, 
üstün nitelikli malzeme kullanımı 
ve fonksiyonel bütünleşiklik olarak 
tanımlayabileceğimiz bu unsurlar, 
etkin tasarım ve etkin malzeme 
kullanımına bağlı olarak bir yapının 
konforundan ve işlevselliğinden ödün 
vermeksizin nasıl daha basitçe ve 
yenilikçi çözümlerle inşa edilebilece-
ğine ilişkin fikirler sunmaktadır. 

Bu unsurlar birtakım örnekler 
üzerinden açıklanabilir. Heliotrope 
Evi (Şekil 1), güneşin yönünü takip 
eden kinetik bir yapıdır ve dairesel 
geometrisi hem mekânsal verimlilik 
hem de işlevsellik açısından olduk-
ça uygundur. Bu tür doğru ölçek, 
geometri ve arazi konumlandırılışına 
sahip bir yapı hem strüktürün ve 
yüzeylerin basitçe oluşturulabilmesini 
hem de gerekli servis sistemlerinin 
(aydınlatma, havalandırma, ısıtma-so-

ğutma vb.) fazlaca karmaşıklaşmasını 
önlemektedir. 

Bir diğer örnek ise, yapının ana 

Şekil 1. Heliotrope Evi (Kaynak: Lechner, N. (2014). Heating, cooling, lighting: Sustainable design methods for architects. John Wiley & Sons, s.262.)
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sistemlerinin bileşen farklılıklarını 
azaltmak için tek bir ahşap birim ile 
Gropius ve Wachsmann tarafından 
tasarlanan Paket Ev sistemidir (Şekil 
2). I-modulFassade olarak tanımlanan 
Capricorn Evi’nin modüler cephe 
paneli ise, yapının tüm servis sistem-
lerini içerisinde barındırarak iç hacmi 
yalınlaştırmasıyla ön plana çıkmakta-
dır (Şekil 3). Daha üstün nitelikli mal-
zemelerin kullanımına örnek olarak 
ise ETFE-MFM gibi kendi enerjisini 
üretebilen ve depolayabilen modüller 
verilebilir.  

PERFORMANS, KONFOR VE 
İŞLEVDEN ÖDÜN VERİLMEMELİ 
“Basitleştirmek” ve “bütünleştirmek” 
kavramlarına ilişkin olarak belirtilen 
altı unsur birbirlerini etkileme rolüne 
de sahiptir. Bu nedenle, bu unsurlar 
ardışık sırasıyla bir zincir hâlinde 
değil, bütünsel bir biçimde ele alın-
malıdırlar. Karmaşıklık performans, 
konfor ve işlev gibi kriterlerin olağan 
bir sonucu da olduğu için basit-
leştirme yönündeki çabalar bu tür 
gereklerden ödün verilmesi anlamına 
gelmemelidir.  

Şekil 2. Paket Ev Sistemi (Kaynak: Imperiale, A. (2012). An American Wartime Dream: The Packaged House 
System Of Konrad Wachsmann And Walter Gropius. Temple University.)

Şekil 3. Capricorn Evi ve I-modulFassade (Kaynak: Gatermann + Schossig Architekten (2018). 
Capricornhaus – Düsseldorf. 20 Nisan 2018. http://www.gatermann-schossig.de.)
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MANİSA GECELERİ SANKİ BİR SAHİL ŞEHRİ

IŞIL IŞIL PARLIYOR 
RÖPORTAJ-FOTO: ENGİN ETİNGÜ

Manisa Yunusemre Akgedik TOKİ Konutları’nda yaşa-
yan aileler, uygun ödeme koşullarıyla sahip oldukları 
yeni evlerinde kaliteli bir yaşam sürüyor. Bölge sakinle-
ri yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor.
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“YENİ YAŞAM ALANI BİZİM İÇİN 
YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU” 
Daha önce Akgedik TOKİ’nin ilk 
etabında kiracı olduklarını, bu sene 
ikinci etapta ev sahibi olduklarını 
söyleyen Yusuf Yaren, “Planımızda 

hep ev sahibi olmak vardı ancak 
bütçemiz buna yetmiyordu” diye-
rek ev sahibi olmanın mutluluğunu, 
keyfini TOKİ ile yaşadıklarını ifade 
ediyor. “TOKİ’nin hizmetlerinden 
memnunum. İşçilik güzel, kullanı-
lan malzeme kaliteli. Site yönetimi 
özenle çalışıyor” diyen Yaren, “Yeni 
evimiz bizim için yeni bir başlan-
gıç oldu” diyor ve şöyle ekliyor: 
“33 yılım şehir merkezinde geç-
ti. Çocuklar apartman önüne bile 
inemiyordu, otopark sorununu zaten 
anlatmaya gerek yok. Burada ise 
her bloğun otoparkı var. Her şeyden 
önce temiz havası var. Günlerimiz 
güzel geçiyor. Pandemi nedeniyle 
eşim evden çalışıyor, ben iş yerine 
gitmeye devam ediyorum. Özellikle 
bu süreçte çocuklar eve ve çevreye 
kolay adapte oldu. Evimizden çok 
memnunuz; aydınlanma ve ısınma 
gibi sorunlar yaşamıyoruz, asansö-
rümüz var. Komşularımızın her biri 
gerçekten değerli, güzel insanlar.”

“HAYAT BİR BAŞKA KEYİFLİ”
Manisa’da asansör tamirciliği yapan ve 
İzmir Aliağa’da yaşayan Şaban Deniz, 
yeni evinin anahtarını 9 Temmuz 
2020’de teslim almış. Aliağa’da sürekli 
gaz soluduklarını söyleyen Deniz, 
“Akgedik TOKİ’de bol bol temiz hava 
soluyoruz şimdi, âdeta ciğerlerimiz 
temizleniyor. Evimizin bulunduğu 
konumdan şehre kuş bakışı bakıyoruz. 
Manisa geceleri sanki bir sahil şehri, 
ışıl ışıl parlıyor” diyor. 

Evin annesi Selma Deniz, 21 yıldır ev 
hayaliyle yaşadıklarını, bu hayallerini 
TOKİ sayesinde gerçekleştirdiklerini, 
kiradan bile daha az aylık ödemeler 

yaparak ev sahibi olduklarını ifade 
ederek şöyle devam ediyor: “Evler 
çok pahalı, bütçe yetmiyor. TOKİ, 
uygun aylık ödemelerle ev sahibi olma 
imkânı sağlıyor, üstelik bunu tüm Tür-
kiye’deki konut projelerinde yapıyor. 
Aklı olan TOKİ’den ev alır.” 

Yerleşim yerinin doğal ve temiz hava-
sı sayesinde baş ağrılarından kurtul-
duğunu söyleyen Deniz, “Evimden çok 
memnunum, sabah uyandığımda bal-
konumdan bol oksijen alıyorum, çiçek-
lerim de orada, onlara bakınca hayat 
bir başka keyifli oluyor. Mutfağım çok 
güzel, keyifle yemeklerimi yapıyorum. 
Evimde mutluyum” diyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı 
Akgedik Mahallesi’nde yatay mimari 
yaklaşımla tasarlanan yeni yerleşim 
Yunuskent’te, yeni etap çalışmaları 
kesintisiz sürüyor. Projenin tüm etap-
larının tamamlanmasıyla 1 milyon 550 
bin metrekare alanda sosyal dona-
tılarıyla toplamda 5.500 konut yer 
alacak. Proje kapsamında inşa edilen 
2.600 konutta ise yaşam başladı. İlk 
etapta 1.101 konut tamamlanarak hak 
sahiplerine teslim edildi. 1.584 konutun 
yer aldığı 2. etabın bir bölümünde ise 
taşınmalar hâlen devam ediyor.
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“66 YAŞINDA 
EV SAHİBİ OLDUM” 
“66 yaşında ev sahibi oldum” diyen 
Tahsin Kavuk, yedi çocuklu kala-
balık bir aileye sahip olduğunu 
söylüyor. İki oda bir salondan 
oluşan yeni evlerinde, dört kişi 
keyifle yaşadıklarını dile getiren 
Kavuk, “Bize sunulan imkânlardan 
çok memnunuz” diyor. Kavuk, ortak 

alan düzenlemeleri, site yönetiminin 
özverili ve disiplinli çalışmalarından 
duyduğu memnuniyeti de aktarıyor. 
“Ufak tefek sıkıntılar vardı özellikle 
ince işçiliklerde; ancak site yönetimi 
bu sıkıntıları giderdi ve evimizi bize 
tastamam teslim etti. Şimdi güle 
güle oturuyoruz” diyen Kavuk, aylık 
ödemelerin bütçelerini zorlamadığı-
nı dile getiriyor.   

SORUNLARA HIZLI ÇÖZÜM 
Yunuskent Projesi kapsamında 3. 
ve 4. etapların da tamamlanmasıy-
la bölgede toplamda 5.500 konutun 
olacağını, ayrıca 21 eğitim kurumu, 
iki sağlık merkezi, yedi ibadethane, 14 
çocuk oyun parkı, beş ticaret merkezi, 
yedi kent meydanı, bir pazar yeri ve 
diğer pek çok yatırımın hayat bula-
cağını söyleyen Site Müdürü Mehmet 
Şükrü Aydoğan, bugüne kadar yapımı 
tamamlanan 2.600 konutta yaşamın 

başladığını anlatıyor. Yeni etaplar-
daki taşınma süreçlerinin sorunsuz 
devam ettiğini söyleyen Aydoğan, 
konut ve ortak alanlardaki sorunları 
hızla çözmek ve acil ihtiyaçları vakit 
kaybetmeden karşılamak için çok titiz 
ve disiplinli bir çalışma yürüttükle-
rini vurguluyor. 14 personelle hizmet 
verdiklerini belirten Aydoğan, yeni 
yerleşimde huzuru artırmak için var 
güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini 
ifade ediyor.  

“TOKİ’NİN SAĞLADIĞI İMKÂNLAR 
BİZİ EV SAHİBİ YAPTI”
Uzun ailesi, evin babası Cevdet 
Uzun’un memuriyeti dolayısıyla 
yıllarca Türkiye’nin farklı bölge-
lerinde yaşamış ve son durakları 
Manisa Yunusemre’de, TOKİ’nin 
Akgedik Mahallesi’nde kurduğu 
yeni yerleşimde nihayet ev sahibi 
olabilmiş. Daha önce ilçenin başka 
bir mahallesinde ikamet ettiklerini 
ve ısınmakta zorlandıklarını anlatan 
Cevdet Uzun, “23 yıllık memuriyet 
hayatımın 12 yılı lojmanda geçti. 
Kiracılık ile lojman hayatı arasında 
bir döngüdeydik. TOKİ’nin öde-
melerde sağladığı imkânlar bizi ev 
sahibi yaptı. Şimdi kiraya verdiği-
miz parayla güzel birikim yapabili-
yoruz. Minnettarız” diye konuşuyor.

Evin annesi Mine Uzun, geniş ve 
ferah bir evde yaşamanın avantajla-
rını, kiradan kurtulmanın güzelliğini 
anlatıyor. Uzun, “En çok da çocuklar 
açısından sevindik doğrusu. Buraya 
taşındığımızdan beri daha özgür-
ler. Bahçede gönüllerince ve güven 
içinde oynuyor, güzel arkadaşlıklar 
kuruyorlar” diyerek memnuniyetini 
dile getiriyor.

Uzun ailesinin çocukları Ebrar, 
Ecrin ve Furkan da TOKİ konutla-
rında yaşamaktan oldukça memnun. 
Kendilerine ait odalarının olma-
sından, yeni mahalle arkadaşları 
edinmekten, park, oyun ve yürüyüş 
alanlarının bulunmasından duy-
dukları mutluluğu dile getirerek, 
“Sürekli ev değiştiriyorduk, düzenli 
bir hayatımız yoktu. Şimdi yeni 
evimizde keyifli bir hayatımız var” 
diyorlar. 
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Beşiktaş, Fatih, Şişli sokaklarını karış 
karış gezerek el yapımı bütün apart-
man tabelalarını fotoğrafladı. 6 bine 
yakın tabelayı, “Disappearing City: 
Hand-painted Apartment Signs and 
Architectural Details from Istanbul” 
(Kaybolan Şehir: İstanbul’un El Yapı-
mı Apartman Tabelaları ve Mimari 
Detayları) isimli kitabında topladı. 
Tabela ustalarının hünerli ellerin-
den çıkan tabelaların tarihçesini ve 
geçirdiği değişimi, Mehmet Kösemen 
ile konuştuk. Apartmanlara isim 
vermenin Türkiye’ye has bir gelenek 
olduğunu söyleyen Kösemen, bunun 
kültürümüzde evlere verilen değerin 
bir göstergesi olduğunu düşünüyor.

Bize kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 
1984 Ankara doğumlu bir fotoğrafçı, 
sanatçı ve araştırmacıyım. Bu çok 
yönlü ilgi alanımın oluşmasında, 
mimar ve fotoğrafçı olan babam Sıtkı 
Kösemen’in katkısı büyüktür. İlgi 
alanlarım aile ortamında ortaya çıktı, 
gelişti ve desteklendi.

Apartman, Türkiye için yeni olma-
sa da, sonradan tanışılan bir kültür. 
Türkiye insanı geleneksel Türk 
evinden sonra apartman mimarisi-
ne alışabildi mi?
Kesinlikle alıştığını ve benimsediğini 
düşünüyorum. Bunun ispatı, apartman 
hayatında bize özgü olan apartman 

Apartman, sonradan tanıştığımız 
bir mimari yaşam biçimi. Avlusu, 
cumbası, hayat kısmıyla geleneksel 
Türk evine aşina olan Türkiye insanı, 
genellikle tek katlı veya iki-üç katlı 
binalarda yaşıyordu. Yaklaşık 200 
yıl önce tanıştığımız Batı kökenli 
apartman mimarisini de zamanla 
benimsedik ve kültürümüzün bir 
parçası hâline gelen dokunuşlarda 
bulunduk. Apartman tabelaları, bu 
anlamda zarif bir mimari ayrıntıyı 
oluşturuyor.  

Eski apartmanların dış kapısının üst 
kısmındaki camekânlı tabelalara, 
apartman isimleri ve numaraları el 
yazısıyla yazılırdı. Sadece bu mimari 
detay için çalışan tabela ressamları 
vardı bir zamanlar. Tabela ressam-
ları, 1920’lerin yaldızlı, serifli ya da 
serifsiz veya bombeli yazı karak-
terlerine, kendince süsler katardı. 
Geçmişi 30 yıldan geriye giden 
apartmanlarda izini sürebildiğimiz 
bu detayları, artık yeni binalarda 
göremiyoruz. Belki kentsel dönüşüm-
le var olanlar da kentin hatıralarına 
karışacak bir süre sonra. En azından 
İstanbul’daki pek çok tabela, duyarlı 
bir sanatçımızın emekleriyle kitap 
sayfalarına girerek geleceğe taşındı.

Ressam, fotoğrafçı ve araştırma-
cı Mehmet Kösemen, İstanbul’un 
en köklü semtlerinden Üsküdar, 

Deniz, Derya, Arzu, 
Murat, Huzur, Saadet… 
Türkiye’de en çok 
kullanılan bu apartman 
isimleri, uzun yıllar 
boyunca tabela ressamları 
tarafından bina girişlerine 
el yazısıyla işleniyordu. 
Mehmet Kösemen, sanatçı 
duyarlılığı ve araştırmacı 
titizliğiyle İstanbul’un 
köklü semtlerini sokak 
sokak gezerek, geçmişten 
günümüze süzülen bu 
mimari inceliği kitabında 
ölümsüzleştirdi. 
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yöneticiliği, komşuluk, kiracılık, ev 
sahipliği gibi pek çok kurum, ilişki ve 
gelenekte yatıyor. Bakkala sepet sar-
kıtarak alışveriş yapmak gibi, sadece 
bize özgü pratik gelenekler mevcut. 
Şehirleşme oranı arttıkça dünyadaki en 
“şehirli” milletlerden biri olacağımıza 
inanıyorum. 

BAZI APARTMANLARDA SADECE 
İSTANBUL’A HAS ART DECO 
TARZ VAR

Türkiye insanı apartman yaşamına 
ve apartman mimarisine neler kattı 
sizce?
İstanbul’un Üsküdar, Beşiktaş, Fatih, 
Şişli gibi köklü ilçelerini sokak sokak 
gezme fırsatı buldum. Özellikle “eski” 
apartmanlarımızda gerçekten çok etki-
leyici pek çok çözüm ve mimari detay 
var. Örneğin, yol ayrımlarındaki üçgen 
köşeli arazilerin üzerine inşa edilen 

apartmanlar, son derece “bize has” 
bir mimari tarza sahip. Pek çok eski 
apartmanda, balkonlar daha iyi man-
zaraya baksın diye bütün evin planının 
değiştiğini, hatta bunun için salon veya 
yatak odası boyutlarından fedakârlık 
edildiğini fark ettim. Bunların yanı sıra 
1930’lar ile 1960’lar arasında inşa edilen 
apartmanlarda, sadece İstanbul ve Tür-
kiye’ye has Art Deco, Bauhaus benzeri 
bir mimari tarz var. Bu tür detayların 
belirlenmesi, korunması ve günümüze 
yeniden uyarlanması gerektiğini düşü-
nüyorum.

Türkiye’de apartmanlara isim veril-
mesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Apartmanlara “Huzur”, “Deniz”, “Arzu”, 
“Murat” gibi isimler verilmesi, bildiğim 
kadarıyla sadece Türkiye’ye has bir 
gelenek. Bunun da kültürümüzde evle-
re verilen değerin bir göstergesi oldu-
ğunu düşünüyorum. Apartman dairesi, 
kendine ait bir ev, emniyet hissi veren, 
kalıcı bir değer olarak bütün toplumda 
kabul görmüş durumda.

Huzur, Deniz, Arzu, Murat gibi 
apartman isimlerinin hepsi sizce 
oturanların adı mı?
Apartmanlara sahibinin ismi verildiği 
gibi, bazen de Deniz, Huzur, Saadet, 
Arzu gibi isimler de çok konuluyor. 
Mesela birçok semtte Arzu Apartmanı 
var, bence bunların hepsinin sahibi-
nin adı Arzu değildir. Deniz, Derya, 
Murat, Huzur, Saadet isimleri çok 
yaygın. Fatih semtinde 7-8 tane Fatih 
Apartmanı var mesela. Semte adını 
veren padişahtan dolayı bu ismin yay-
gın olduğunu düşünüyorum. 

İstanbul’daki kültürel değişim, özel-
likle 1980 sonrası köyden kente göç 
tabelalara nasıl yansıdı?  
İngilizce hazırladığım “Disappearing 
City: Hand-painted Apartment Signs 
and Architectural Details from Istan-
bul” (Kaybolan Şehir: İstanbul’un El 
Yapımı Apartman Tabelaları ve Mimari 
Detayları) isimli kitabı, bu şehirdeki 
el yapımı apartman tabelalarının bir 

Ressam, fotoğrafçı ve 
araştırmacı Mehmet 
Kösemen: Apartman 

tabelacılığının bitmesinde 
köyden göçün yanı sıra 

plastik yapıştırmalı 
harfler, ucuz metal 

tabelalar, bilgisayarla 
yapılan baskılar gibi yeni 
teknolojilerin de payı var.
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arşivi olarak hazırladım. Bu çalışmayı 
yaparken iyi-kötü, yeni-eski demeden 
bütün apartman tabelalarını fotoğ-
rafladım. Tek kriterim, tabelaların el 
yapımı olması idi. Kitap çalışmam ile 
6000’e yakın tabelayı arşivleme fır-
satı buldum. Hepsini bir araya getirip 
bakınca, özellikle 1980’ler ve 1990’larda-
ki büyük göç dalgasından sonra, tabela 
ressamlığının sona erdiğini ve şehrin 
mimari dokusunda büyük değişiklikler 
olduğunu görüyoruz. Ancak bunu “göç 
oldu ve şehir yozlaştı” gibi basit bir 
formüle indirgememek lazım. Çünkü 
tabelacılığın bitmesinde, o zamanlar 
gelişmeye başlayan plastik yapıştırmalı 
harfler, ucuz metal tabelalar, bilgisayar-
la yapılan baskılar gibi yeni teknolo-
jilerin de payı var. Göç ve teknoloji 
değişimi nasıl yönetilebilirdi, eski 
İstanbul’un insani değer taşıyan detay 
ve mimari gelenekleri geleceğe nasıl 
uyarlanabilirdi; bu sorulara yanıt bul-
mak için detaylı bir çalışma yapılması 
gerekiyor. Çünkü geçmişte yaşanan 
yaşandı, olan oldu. İleriye bakmalıyız. 
Bu çalışmam, bu tür çabalar için bir 
başlangıç noktası teşkil edebilirse, ne 
mutlu bana! 

Tabela ustalarını ve yaptıkları tabela-
ların biçimini dönemlere ayırıyorsu-
nuz. Bu dönemlerden ve özelliklerin-
den bahseder misiniz?
Türkiye’de tabela ressamlığı 19. yüzyı-
lın sonunda, çoğunluğu Rum, Ermeni 
ya da Yahudi kökenli olan gayrimüslim 
zanaatkârlarla başlıyor. Bu ustala-
rın dönemi 1930’lara, 1950’lere kadar 
sürüyor -ki bu çalışmada A. Levi, G. 
Vrionis, M. Haytayan, Hacopulo gibi 
bu döneme ait pek çok gayrimüslim 
ustanın eserlerini de kayda geçirmiş 
oldum. Onların ardından, yanlarında 
çıraklık yapmış olan Türk-Müslüman 
ustaların dönemi başlıyor. Bu dönemde 
N. Özgan, N. Demircan, Memduh, C. 
Helvacı gibi isimler görüyoruz. Daha 
çok klasik üslup ve altın varaklı harfler 
ile yazılan tabelalar, 1970’lerden sonra 
Anadolu’dan gelen tabela ustalarının 
etkisiyle daha farklı, canlı renklere 

ve esprili dokunuşlara kavuşuyor. 
1980’lerden sonra standartlar düşmeye 
başlıyor, hatta okumayı bile bilmeyen 
kişilerin yaptığı tabelalar görüyoruz  
ve 2000’li yılların başından sonra bu 
zanaat neredeyse tamamen kaybolup 
gidiyor.

İSTANBUL’DA ESKİ KUŞAK 
TABELA USTASI KALMADI 

Tabela ustaları hâlâ var mı? 
Çalışmamı yaparken Erdoğan Niğdeli, 
Nazım Kaytan, Yücel Tüzünal, Sadri 
Kuşçu, Faruk Çağla gibi ustaların 
internette paylaştığı hatıralarından fay-
dalandım. Ancak sanırım İstanbul’da 
faal çalışan, eski kuşaklardan hiçbir 
tabela ustası kalmadı. Türkiye’deki 
diğer şehirlerde ve kırsal kesimde 
hâlen tabela ressamlığı yapan ustalar 
kalmış olabilir. Ancak yeni kuşaktan el 
yapımı tabela ressamlığı ile ilgilenen 

Mehmet Kösemen, 
kitabında tabela ustalarının 
hünerli ellerinden çıkan 6 
bin apartman tabelasına 
yer verirken, kentin 
mimari belleğini de canlı 
tutuyor. 
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C. MEHMET KÖSEMEN 
KİMDİR?
Cevdet Mehmet Kösemen, 1984 
yılında Ankara’da doğdu. 2002-
2003 yıllarında Cornell Üniver-
sitesi, New York, ABD’de eğitim 
hayatına başladı. Ardından 2007 
yıllında Sabancı Üniversitesinde 
Güzel Sanatlar ve Görsel İleti-
şim Tasarımı Bölümü’nü (VACD) 
bitirdi. 2007-2008 yılları arasında 
Goldsmiths College’da yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. “Osman 
Hasan and the Tombstone Pho-
tographs of the Dönmes”, “All 
Yesterdays – Speculative Views 
of Dinosaurs and Other Prehisto-
ric Animals” adlı kitapların yazarı 
olan Kösemen, reklam ajansları 
ve müzelere editörlük desteğinin 
yanı sıra kitap ve resim projelerini 
sürdürüyor. Kösemen çalışmalarını  
www.cmkosemen.com adresinde 
de yayınlıyor. 

çok yetenekli sanatçılar yetişiyor. 
Bu kuşak arasında Dilruba Güneysu, 
Cumhur Çetin gibi çok yetenekli isim-
leri sayabilirim. Daha çok sanatsal yönü 
ağırlıklı olan, “butik” işler yapıyorlar. 
Ayrıca instagram gibi sosyal medya 
sitelerinde, farklı şehirlerin apartman 
tabelalarına ve mimari detaylarına çok 
yoğun bir ilgi var.

Bahsettiğiniz eski ustalardan tanıştığı-
nız oldu mu? 
Bu ustaların hatıratlarını inceledim. Bir 
tanesiyle de röportaj yapma olanağım 
oldu. Bildiğim kadarıyla tam zamanlı 
tabela işi yapan usta kalmadı. Bir kısmı 
outdoor (açık hava) reklamcı, grafik 
tasarımcı ya da matbaacı olmuşlar.
 
Mesela Faruk Çağla, 1980’lerde ajans 
kurdu, dijitalleşmeye geçti. Erdoğan 
Niğdeli, emekli. Geçen zamana uyum 
sağlamışlar ama bunu yaparken de 
artık el yazısı tabela yapmadıkları bir 
dünyada bulmuşlar kendilerini. Eskiyi 
nostaljiyle anıyorlar ama “İstanbul çok 
bozuldu, bizi mahvettiler” gibi bir anla-
yışta değiller. 

Anadolu’da işin rengi değişiyor. Özellik-
le İç Anadolu’da kamyon, karoser res-
samları var, onların çoğu aynı zamanda 
tabela ressamı. Kırsal bölgelerimizde 
hâlâ tabelacılık yapan insanlar var.

Günümüzde yapılan konut, site, uydu 
kent vb. yeni konutları, araştırmanız bağ-
lamında nasıl değerlendiriyorsunuz?
Günümüzde, özellikle genç kuşak ara-
sında, yeni yapılan konutları beğen-
memek üzerine bir refleks var. Ancak 
bence siteler, uydu kentler ve kentsel 

dönüşüm geçiren binalar da İstanbul’un 
hikâyesinin bir parçası. Üstelik depre-
me dayanıklılıkları, yaşamı kolaylaş-
tırmalarıyla gayet faydalı yönleri de 
var. Kimi toplu konutların merkezden 
uzaklıkları bir dezavantaj yaratabilir 
ancak biraz zaman geçmesine izin 
verirsek, bu yerlerin çevrelerinde de 
yeni “merkezler” oluşacağını göreceğiz. 
Eski, klasik binalar ne kadar İstanbul’a 
ait ise, yeni siteler ve kentsel dönü-
şüm apartmanları da İstanbul’a ait. 
İleri kuşaklarda benim gibi meraklı 
kişiler, bu binaların da görsel tarihini 
inceleyecek, günümüzde kimi çevreler 
tarafından bir türlü beğenilemeyen bu 
yapıların içindeki insani detayları ve 
yaşam izlerini keşfedecek.

Yeni kuşaktan el yapımı tabela res-
samlığı ile ilgilenen sanatçılardan 
bahsettiniz. Bunların işlerini eski 
tabelalarla karşılaştırır mısınız?
Daha butik işler yapıyorlar, eskisi gibi 
fonksiyonellik yok. İşin içine daha çok 
espri, ironi girmiş durumda. Mese-
la “Evde Kal Türkiye” diye bir tabela 
yapıyorlar. Ama yeni kuşak kahveci 
açılınca onların tabelasını da yapıyorlar. 
Geçmişe saygı duruşu olarak apart-
man tabelası üslubuyla işler yapıyor-
lardır ama geçmişteki gibi tabelalar 
yaptıklarını sanmıyorum. Keşke bir 
müteahhit çıksa da böyle bir sanatçıya, 
“Giriş tabelamızı yapar mısınız” dese. 
Günümüzde apartman tabelaları, metal 
malzemeden elektronik torna ile kesilen, 
metal harflere döndü. 
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TURGAY BAKIRTAŞ

Cami mimarisi -hatta genel olarak 
ibadethane mimarisi- mimarlık tarihi 
içinde ayrı bir yere ve öneme sahip. 
Çünkü bir yanı yerel kültürel birikime 
yaslanan mimari süreç, bir yanıyla 
da dinden ve onun getirdiği evrensel 
kültürden besleniyor. Cami mimarlığı 
tam da bu nedenden dolayı ayrı bir 
inceleme alanı olarak öne çıkıyor. Öte 
yandan, cami mimarisinde özellikle 
klasik dönem Osmanlı mimarisi 
üzerine yazılıp çizilen geçmişten 
gelen kaynaklar mevcut olmakla 
birlikte bunların günümüz Türkçesine 
kazandırılıp kayıt altına alınanları hâlâ 
çok yetersiz. Bu yüzden, camilerle 
ilgili mevcut kaynaklardan teorik ve 
pratik bilgiler bugüne ulaşmadığı için 
ancak mevcut eserler dikkate alınarak 
bazı düşünceler ileri sürülebiliyor.
Çalışmalarını büyük oranda camiler 
üzerinde yoğunlaştıran mimar Mehmet 
Osmanlıoğlu, Büyüyenay Yayınları 
etiketiyle okurlara ulaşan eserini, 
bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla 
hazırlamış. Yoğun araştırmalar 
sonucunda ortaya çıkan çalışma, 
başta neo-klasik Osmanlı camilerinin 
tasarımında mevcut olan standartlar 
ve ulaşılması gereken bazı bilgilerin 
yazılı kaynaklarda yer almayan 
ama teamül olarak yerleşerek 
gelenekselleşen uygulamaları bir 
kurala bağlamaya gayret ediyor. 

Osmanlıoğlu, eserinin ön sözünde şu 
cümlelerle tarif ediyor niyetini:
“Bu çalışmanın gayesi; kadim 
geçmişimizden tevarüs eden, yaygın 
olarak bilinip tatbik edilmesine 
rağmen yazılı bir kurala bağlanmayan 
birtakım uygulamaları, geliştirilen 
tarz ve mekânları, yapı unsurlarını, 
geçmişe dair bilgi ve uygulamaların 
güncellenme yöntemlerini mesleki 
bilgi ve tecrübemiz ışığında izaha 
çalışarak bu alandaki boşluğu bir 
nebze doldurma gayretinden başka bir 
şey değildir.”
Kitap, adım adım ilerleyen ve birbirini 
izleyen yedi bölümden oluşuyor: 
“Camiler Hakkında Genel Bilgiler”, 
“Cami Projesi Hazırlama Esasları”, 
“Çağdaş Camilerde Bulunması 
Gereken Mekânlar”, “Osmanlı 
Camileri”, “İslam Dünyasında 
Cami Mimarisinin Tarihi Gelişimi”, 
“Mimarlık Kültürümüz ve Osmanlı 
Cami Mimarisinin Tarihi Gelişimi” 
ve “Çağdaş Türk Mimarlarının 
Düşünceleri ve Felsefi Arka Plan”.
Kitapta bir yandan camilere dair 
teknik kurallar açıklanırken, öte 
yandan bu camilerin tarihi gelişimi ve 
camilerin birer bina olarak ihtiva ettiği 
ana unsurların ve yapı elemanlarının 
teknik tariflerinin yanında, temsil 
ettiği inancın arka planıyla ilişkisi de 
ele alınıyor. 

MİMAR 
GÖZÜYLE 
CAMİLER

84

T O K İ H A B E R   A Y I N  K İ T A P L A R I



“Osmanlı İmparatorluğu’nda Doğal 
Afetler”, Osmanlı devrinde gerçekleşen 
doğal afetler olgusuna çevresel ve 
toplumsal tarih ile felaket psikolojisini 
kullanarak bakan çok özgün bir çalışma. 
Sefarad Yahudileri, İsrail, Orta Doğu ve 
Osmanlı İmparatorluğu üzerine sosyal 
tarih çalışmalarıyla tanınan akademisyen 
Yaron Ayalon, Osmanlı’da doğal afetlere 
toplumun, devletin ve cemaatlerin nasıl 
tepki verdiğini araştırıyor ve doğal 
afetlere yaklaşım konusunda Müslümanlar 
ile gayrimüslimler arasındaki sınırların 
Osmanlı toplumu için sanıldığı kadar 
katı olmadığını, yalnızca dönemine göre 
değiştiğini ortaya koyuyor.
Felaketler karşısındaki kaçma, saklanma 
veya tevekkül gibi çeşitli davranış 
kalıplarına yeni bir ışık tutan ve 
tarihsel verilerle toplumsal psikoloji ve 
toplumbilim çalışmalarını harmanlayan 
kitap, barındırdığı kimi ilginç tezlerle de 
dikkat çekiyor. Ayalon’a göre, Osmanlı 
devletinin kuruluşunda kara veba da 
önemli bir etkendi ve bu tür felaketlerle 
mücadele Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
dönemlerinde de büyük önem taşıyordu. 
Kitap, bu yönüyle bir devletin tarihini 
şekillendirmede insan dışı unsurların 
etkisinin ne derece büyük olabileceğini de 
ortaya koyuyor.

Yaron Ayalon / Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Doğal Afetler / Çev: Zeynep Rona / İş 
Bankası Yayınları / 320 sayfa

İkinci Dünya Savaşı sonrası düşünce 
tarihine damgasını vuran kitaplardan 
biri kabul edilen bu çalışma, sadece 
kültür kavramını yeniden tanımlamakla 
kalmıyor, “yorum”un işleyişine, kapsam 
ve yetki alanına dair yepyeni bir 
değerlendirme sunuyor. Clifford Geertz, 
70’lerde altın çağını yaşayan sosyolojinin 
hükümranlığının altını oyuyor.
1973’te bir araya getirilen bu 
makalelerde metodolojik bir çatı 
kurmak adına ortaya atılan “Yoğun 
Betimleme” kuramı, sosyal bilimlerde 
bir paradigma değişimini tetikledi ve 
din, ideoloji, ritüel, devrim, toplumsal 
değişim gibi geçtiğimiz yüzyılın büyük 
problematikleri bu yöntemle katedildi. 
Tüm bu büyük kavramların kültürle 
etkileşimini, toplumun büyük oyununda 
oynadığı rolü ele alan Kültürlerin 
Yorumlanması, soyutu gündelik 
gerçeklikle iç içe geçirerek deneyimi 
teoriyle buluşturan bir zemin inşa 
ediyor. Geertz, okurunu Wittgenstein, 
Gilbert Ryle ve Claude Lévi-Strauss 
gibi düşünürlerle birlikte Endonezya’nın 
Java bölgesindeki horoz dövüşlerini 
izlemeye çağırıyor. Horozlar birbirine 
girmiş, bahisler oynanmışken okur da 
Geertz ile birlikte fantastik toplumsal 
gerçekliği kuran ve anlamlandıran “derin 
oyun”unun şifrelerini çözüyor.

Clifford Geertz / Kültürlerin 
Yorumlanması / Çev: Hakan Gür / 
Dergâh Yayınları / 617 sayfa

KÜLTÜRÜN ŞİFRELERİ 
ÇÖZÜLÜRKEN

DOĞAL AFETLER 
OSMANLI’YI NASIL 
ETKİLEDİ? Dile sahip olmadan önce de 

düşünebiliyorsak, düşüncelerimizi 
oluşturan şey aslında nedir? Akademik 
çalışmalarını bilişsel psikoloji alanında 
yoğunlaştıran ve hâlen Stanford 
Üniversitesinde psikoloji profesörü 
olarak görev yapan Barbara Tversky, 
düşüncenin gerçek temelinin dil değil, 
hareket ve uzamdaki etkileşimlerimiz 
olduğunu söylüyor. Uzamsal düşünüş, 
bedenlerimizden ve bedenlerimizin 
dünyadaki eylemlerinden anlam 
çıkarmamıza olanak sağlıyor. 
Tversky’e göre, haritaları yaratma 
ve kullanma becerimizin, mobilya 
montajı yapabilmemizin, futbol 
stratejileri oluşturmamızın, 
binalar tasarlayabilmemizin, 
sanat üretebilmemizin, insanların, 
trafiğin, suyun ve fikirlerin akışını 
anlayabilmemizin altında yatan şey, 
uzamsal düşünüş. Düşünce üzerindeki 
eylemler de nesneler üzerindeki 
eylemler gibi aslında; bilim, sanat, 
edebiyat ve dünya tarihinin büyük 
fikirleri sadece beyinlerimizden değil, 
tüm bedenimizden doğdu. “Hareket 
Halindeki Zihin”, bir yandan fikir 
ile eylem/beden arasındaki ilişkinin 
haritasını çıkarıyor, diğer yandan nasıl 
düşündüğümüz konusunda yepyeni bir 
bakış açısı ortaya koyuyor.

Barbara Tversky / Hareket Halindeki 
Zihin / Çev: Barış Gönülşen / Tellekt 
Yayınları / 416 sayfa

FİKİR İLE BEDEN 
ARASINDA
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ŞAKİR 
ECZACIBAŞI’NIN 
OBJEKTİFİNDEN 
HAYAT

ENGELLİLER 
İÇİN 
SESLİ 
KÜTÜPHANE

Görme engeli olan bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kitap 
dinleyebilmeleri için 2010 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Kadıköy 
Belediyesi Sesli Kütüphanesi, bugüne kadar gönüllü kitap okuyucuların 
ses kayıtlarıyla binlerce sesli kitabı arşivinde topladı. Gönüllülerin 
kütüphaneye giderek okuma kabinlerinde seslendirdikleri kitaplar, 
ses dosyası olarak kütüphanenin arşivinde engelli bireylerin erişimine 
sunuluyor. Kadıköy Belediyesi, pandemi döneminde hem görme 
engellilerin daha fazla sesli kitaba erişimini hem de vatandaşların sürece 
katkı sunmalarını sağlamak amacıyla “Evde Kal Kitaplara Ses Ver” 
sloganıyla bir kampanya başlattı. Pandemide evde izole olan yurttaşları 
evde kitap okumaya davet eden kampanyayla Sesli Kütüphane arşivinde 
bulunan sesli kitapların sayısının ve çeşitliliğinin arttırılarak görme engelli 
bireylerin daha fazla kitaba erişimleri hedefleniyor. http://seslikutuphane.
kadikoy.bel.tr adresinde yer alan gönüllü okuyucu formu aracılığıyla 
başvuru yaptıktan sonra, sesinizin diksiyon, artikülasyon ya da akıcı 
okuma gibi temel kriterler açısından uygun olup olmadığının belirlenmesi 
için kütüphaneye 5 dakikalık deneme ses dosyasının iletilmesi gerekiyor. 
Daha sonra sesli kütüphaneye katkı sunmak isteyen gönüllüler evlerindeki 
bilgisayardan ya da telefonlarından mikrofonlu kulaklık sistemi ile ses 
kayıt programı yardımıyla kitap okuyup kaydettikleri ses dosyasını 
kütüphaneye ileterek sesli kitap üretimine katkı sunabiliyor.

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan Kybele heykeli, 
ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yaklaşık 60 yılın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’ye 
geri getirilen heykel, geçici mekânı olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde meraklılarıyla buluştu. 1960’lı yıllarda 
Türkiye’den kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan ve on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD’den ana 
vatanına ulaştırılan Kybele, uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendiriliyor. Prehistorik dönemlerden itibaren 
Akdeniz havzasında, özellikle Anadolu’da “ana tanrıça” olarak tapınılan 1700 yıllık Kybele’nin iki yanındaki aslanlar, 
doğa ve hayvanlar üzerindeki hâkimiyetini sembolize ediyor. Kybele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde 
sergilendikten sonra Afyonkarahisar’da yeni yapılacak müzeye taşınacak.

KYBELE VATANINA DÖNDÜ

Usta fotoğrafçı Ara Güler’in 60 yıllık seyahatleri, yoğun 
çalışmaları ve fotoğrafçılığa adanmış yaşamı boyunca elde ettiği 
başarılar sanal sergiyle sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Vallette 
Gallery çatısı altında bulunan Visioncy tarafından düzenlenen 
sergide, çoğunluğu küçük ve orta boy, en ikonik fotoğraflardan 
birkaçı da büyük formatta olmak üzere 180 fotoğraftan oluşan bir 
seçki sunuluyor. Ara Güler’in hayatı, İstanbul, Malezya, ünlüler, 
dostları, İslam ve ödüller gibi çeşitli temalardaki fotoğrafların 
görülebileceği sergiyle birlikte sanatçının eserlerini onurlandıran 
bir kitap da yayımlandı. Sanatçının Pablo Picasso ve Sofia Loren 
gibi ünlülerle deneyimlerini anlattığı özel röportaj da sergide 
izlenebiliyor. Ara Güler Universal Sanal Sergisi’ni 17 Şubat 2021’e 
kadar www.visioncy.org adresinden ziyaret edebilirsiniz.

ARA GÜLER’E 
DAİR 
HER ŞEY

MİNYATÜR 
ARTIK 
KÜLTÜREL 
MİRAS

Osmanlı’dan beri tarihi ve kültürel mirası yansıtan klasik süsleme 
sanatlarından biri olan minyatür, bir dünya mirası olarak UNESCO 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi‘ne kaydedildi. 
Minyatür, listeye Türkiye’den kaydedilen 19. unsur oldu. Kültür ve Turizm 
Bakanlığından yapılan açıklamada, minyatür sanatının Fransa’nın başkenti 
Paris’te geçtiğimiz ay düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel 
Miras 15. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda oy birliğiyle UNESCO 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alındığı 
belirtildi. Açıklamada Bakan Ersoy, “Tarihi ve kültürel mirasımızı yansıtan 
klasik Türk süsleme sanatlarından minyatür, bir dünya mirası olarak 
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne 
kaydedildi. Nakkaşlarımız artık bir dünya mirasını icra edecekler” 
ifadelerini kullandı.

Kültür dünyasının önemli isimlerinden Şakir Eczacıbaşı, ölümünün 10. 
yıl dönümünde küratörlüğünü Bülent Erkmen’in üstlendiği “Seçilmiş 
Anlar” başlıklı fotoğraf sergisiyle İstanbul Modern’de. Şakir Eczacıbaşı, 
60’lı yıllardan başlayarak Türkiye’yi kamerasıyla birlikte köy köy, 
kasaba kasaba gezmişti. İstanbul Modern’de 31 Mart’a kadar ziyaret 
edilebilecek olan “Seçilmiş Anlar” sergisi, Eczacıbaşı’nın seneler içinde 
oluşan muazzam fotoğraf arşivini göz önüne seriyor. Her biri altı ile sekiz 
fotoğrafı kapsayan 35 serinin oluşturduğu sergi; “sokaktaki insanlar”, 
“çarşı pazar”, “çocuklar”, “kapılar”, “pencereler”, “fırıldaklar”, “binalar”, 
“balıkçılar”, “İstanbul ve deniz”, “gemiler”, “taşıtlar”, “evcil hayvanlar” 
gibi temaları yansıtıyor. Şakir Eczacıbaşı’nın hayata bakışındaki anların 
çeşitliliğini, renkliliğini, sıradan anlara sıra dışı bir duygu yükleyen 
görüntülerini aktardığını vurgulayan küratör Bülent Erkmen, sergiyi şu 
sözlerle anlatıyor: “Şakir Eczacıbaşı, yapmak istediklerine, ilgilerine, 
ilgilendiklerine, hayata ve fotoğrafa iştahla, coşkuyla yaklaşırdı. Baktığı, 
gördüğü her şeyin, her anın fotoğrafını çekti. 50, 100, 150 fotoğraf, onun, 
sesine de benzeyen gürül gürül fotoğraf dünyasını anlatmaya yetmez. 
Sergi, 300’ü aşkın fotoğrafla, Eczacıbaşı’nın yerinde duramayan, kıpır 
kıpır kamerasının arkasındaki çok yönlü tutkuyu bu kapsamlı seçkiyle 
anlatmayı hedefliyor.”
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ÖLÜMÜNÜN 
500. YILINDA 
ŞEYH 
HAMDULLAH

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 31 Mart 2021’e kadar devam edecek 
olan “Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah” sergisiyle Fatih 
Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatı 
Şeyh Hamdullah’ı çağdaşlarıyla birlikte anıyor. Kitap Sanatları ve Hat 
Koleksiyonu’nda Şeyh Hamdullah ve çağdaşlarının, Şeyh yolundan 
giden hattatların ve 16. yüzyılın usta müzehhiplerinin elinden çıkmış 
nadir eserleri koruyan SSM’nin hayata geçirdiği sergi, 15. yüzyılın 
ikinci yarısı ve 16. yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir el yazması 
kitaplar, Kuran-ı Kerim nüshaları, kıtalar ve albümlerden oluşuyor. 
SSM koleksiyonunun yanı sıra, İstanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat 
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’ndan derlenen eserlerin de 
yer aldığı sergide, Topkapı Sarayı Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, 
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Dallas Museum of 
Art ve Hannover Kestner Museum’daki sanatçıya ait eserler, dijital 
bir yerleştirmeyle sanatseverlerle buluşuyor.

SON DEFA 
INDİANA 
JONES

Sinema tarihine damgasını vuran rolleriyle tanıdığımız 
ABD’li aktör Harrison Ford, ünlü “Indiana Jones” serisinin 
son filminde oynayacak. Disney’den yapılan açıklamada, 
78 yaşındaki Ford’un, James Mangold’un yöneteceği filmde 
Indiana Jones karakterini beşinci kez canlandıracağı bildirildi. 
Filmin yapımcısı Frank Marshall, yaptığı açıklamada senaryo 
üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Her zaman tek bir Indiana 
Jones olacak, o da Harrison Ford” ifadesini kullandı. Filmin 
Temmuz 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.

750 YILLIK 
TEFSİR

Erzurum’da, İslam tarihinin en eski nüshalarından olduğu değerlendirilen 
ve Kadı Beyzavi tarafından yaklaşık 750 yıl önce yazılan “Tefsir Nüshası” 
gün yüzüne çıkarıldı. Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’nde proje kapsamında araştırma yapan 
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Dündar Alikılıç ve ekibince tarihin en eski Kadı Beyzavi tefsir nüshası 
tespit edildiği bildirildi. Açıklamada Rektör Ömer Çomaklı, kütüphanede 
birçok tarihi eserin yer aldığını ifade ederek, “Böylesine kıymetli eserleri 
gün yüzüne çıkarmak gayretindeyiz. Üniversitemiz 63 yıllık geçmişiyle 
önemli bir arşive sahiptir. Kadı Beyzavi hakkında daha geniş bilgiye 
sahip olunan bu nüshanın önemi ve tanıtımı hakkında çalışmalar devam 
edecek. Bu eseri kaleme alan ve günümüze ulaştıran herkese minnettarız” 
değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Dündar Alikılıç da eserin tarih 
açısından çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “İslam 
dünyasının yetiştirdiği büyük âlimlerden biri olan ve birçok alanda eser 
veren Kadı Beyzavi’nin tefsir alanında yazmış olduğu Envarü’t-tenzil 
ve Esrarü’t-te’vil isimli eser, onun bu alana ne kadar hâkim olduğunu 
göstermektedir. Aynı zamanda 250’den fazla şerh ve haşiyeye yani 
dipnota sahip olması ise Envaru’t-Tenzil’in İslam âlimleri tarafından ona 
atfedilen önemin bir işaretidir.”

Yapı Kredi Kültür Sanat, Hrant Dink Vakfı öncülüğünde Türkiye Tiyatro 
Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iş birliğiyle hazırlanan “Kulis: 
Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. 
Sergi, 1911-2006 yılları arasında yaşamış İstanbullu tiyatro sanatçısı ve 
yayıncı Hagop Ayvaz’ın kişisel çabalarıyla oluşturduğu tiyatro arşivinden 
yola çıkarak, toplumsal bellek, kimlik ve mekân bağlamında Türkiye’nin 
tiyatro tarihine odaklanıyor. 2006 yılında, Ayvaz’ın vefatının ardından 
Agos gazetesine, ardından Hrant Dink Vakfı’na bağışlanan Hagop Ayvaz 
arşivi, Osmanlıca, Ermenice ve Türkçe 600’e yakın el yazması ve matbu 
tiyatro metni, 500’den fazla Ermenice ve Türkçe süreli yayın, dergi ve 
broşürün yanı sıra fotoğraf, afiş, karikatür, kupür, davetiye, çizim ve 
kartpostaldan oluşan yaklaşık 12 bin görsel materyal içeriyor. 2019 yılında 
Ayvaz’ın bazı kişisel eşyalarının, aldığı ödüllerin ve 1946-1996 arasında 
kesintisiz yayımladığı Ermenice kültür sanat dergisi Kulis’in 1104 sayılık tam 
koleksiyonunun Hrant Dink Vakfı’na bağışlanmasıyla, arşiv daha bütünlüklü 
bir hâl aldı. Hrant Dink Vakfı tarafından yıllar içinde büyük ölçüde 
kataloglaması tamamlanan ve dijital ortama aktarılan arşiv, “Kulis: Bir Tiyatro 
Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi ile eş zamanlı olarak araştırmacıların erişimine 
açıldı. Sergi, 21 Şubat 2021 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

ŞİİRİN EN GÜZEL HÂLİ

BİR TİYATRO 
BELLEĞİ: 
HAGOP AYVAZ

Şair Gülten Akın’ın dizeleri, İş Sanat’ın ilgiyle takip edilen dinleti serisi kapsamında 
seslendirilecek. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı “Kestim 
Kara Saçlarımı...” başlıklı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz 
okuyacak. Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini yaptığı dinletiye Seda Subaşı ve Ceren 
Gürkan kemanlarıyla, Deniz Yücel viyolasıyla, Şemsa İdil Ural da çellosuyla eşlik edecek. İlk 
dönem şiirlerinde doğa, aşk, ayrılık, yalnızlık, özlem gibi temalara ağırlık veren, 1970’lerden 
sonra toplumsal konulara yönelen Gülten Akın’ın şiirlerinden derlenen dinleti, 22 Ocak 
Pazartesi akşamı saat 20.30’da gerçekleşecek.
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TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik Ve
Müteahhitlik A.Ş    

BÜTÜNLEŞMİŞ BİR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETİ   
 
 
 
 
 

 
   

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  
                 

   

   
                   

          
 
 

 
 

 
 

                  

İSTANBUL - AVRUPA
Avcılar Sok. Şenlikköy Mah. No:40/A
Bakırköy / Florya/ İSTANBUL  

Tel: +90 (212) 663 93 10
Faks: +90 (212) 663 93 12  E-mail: florya@tumas.com.tr

 

 

ANKARA MERKEZ OFİSİMİZ
Tunus Cad. No:43 06680 Kavaklıdere/ANKARA-TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 417 60 25 (Pbx) 417 02 38 - 417 02 42
Faks: +90 (312) 417 02 41 - 417 54 76 

TÜMAŞ 1969 YILINDAN BUGÜNE
PROJE, MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİZDE…

DİB Cami, Eğitim, Kültür ve 
Sosyal Tesis Binaları Projesi 

 

AKSAZ Deniz Üssü Projesi  

Konya Kelebek Müzesi Projesi 
 

Arazi Toplulaştırma Projeleri  

Elele Vakfı Bakım Merkezi Projesi  

 

Diyarbakır Su ve Atıksu Teknik Destek 
ve Müşavirlik Hizmetleri Projesi

 

Kocaeli Üniversitesi Hastane Projesi  
 

PETKİM Aliağa Kompleksi Projesi  

SSM Hizmet Binası Projesi  

 
Türkiye Milli Botanik Bahçesinin 

Projelendirme ve Kontrollük 
Danışmanlık Hizmet Alımı Projesi

 

 

TCDD İstanbul Ankara Hızlı Tren Projesi 

Master Planlar 

Fizibilite Etütleri 

Jeodezi ve Topografik Çalışmalar 

Temel ve Detay Mühendislik  

İhale Dokümanı  Hazırlama  

Teknik Destek Hizmetleri  

Proje ve Sözleşme Yönetimi   

Satın Alma Hizmetleri    

İnşaat ve Saha Kontrollük Hizmetleri  

İşletmeye Alma Hizmetleri 

Kurumsal Güçlendirme Çalışmaları 

Güçlendirme Proje Hizmetleri 

Özelleştirme Projeleri 

Konya Bilim Merkezi Projesi  

E-mail: tumas@tumas.com.tr 






