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SALGINLARIN HİÇ DE KISA OLMAYAN TARİHİ

EVDE KAL TÜRKİYE! HAYAT EVE SIĞAR
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EVDE KAL TÜRKİYE! HAYAT EVE SIĞAR!
Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyada büyük can kayıplarıyla devam eden küresel 
koronavirüs salgınına karşı olağanüstü önlemler alınıyor; sosyal ve fiziki düzenlemelerle günlük 
aktivitelere geçici olarak kısıtlama getiriliyor. 

Salgının ülkemizde daha fazla yayılmasını engelleyip can kayıplarının önüne geçmek için devletimiz, 
ilgili bakanlıklarımız ve değerli sağlık çalışanlarımız var güçleriyle çalışıyor, büyük fedakârlık gösteriyor. 

Sağlık alanında mücadele sürerken ekonomi cephesinde de piyasaları korumak için önlemler alınıyor. 
Bu sıkıntılı dönemde ekonomiye soluk aldıracağı öngörülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketiyle 100 
milyar liralık bir kaynak seti uygulamaya konurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 81 il valiliğine 
gönderdiği 11 maddelik genelgeyle, kolaylaştırıcı ek tedbirleri devreye aldı. 

Bu süreçte TOKİ olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirerek, kurumsal ve 
bireysel olarak başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlık ve güvenliği için yüksek bir 
hassasiyetle hareket ediyor, yeni önlemleri hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda, İdaremizin bir geleneği hâline gelen ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen konut 
kura törenlerimize ara vererek, 100 bin yeni sosyal konutun noter huzurunda gerçekleşen kuralarını 
tüm sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınladık. Ayrıca 23 Mart itibarıyla, hak sahibi 
olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesinde oluşabilecek sağlık risklerini 
engellemek için Haziran sonuna kadar sürmesi planlanan kuraları ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. 

81 ilde 220 projeyle yürüttüğümüz 100 bin yeni sosyal konut üretimi kapsamında Şubat ve Mart aylarında 
toplam 21 projenin kurasını yaparak 24 bin 551 konutun hak sahiplerini belirledik. Ayrıca, Elazığ ve 
Malatya’da depremden etkilenen bölgelerdeki mağduriyetleri gidermeye dönük çalışmalarımızı da 
hassasiyetle yürütüyoruz.  

Fiziki eksikler ve ihtiyaçlar zaman içinde giderilip şüphesiz yaralar sarılacaktır. Sağlığı korumaksa 
bugün tüm beklenti ve ihtiyaçların önündedir. Bu nedenle TOKİ olarak bizler de milletimizi, devletimizin 
öngördüğü önlemlere uymaya davet ediyor, el birliğiyle bu zor günleri aşma çağrısı yapıyoruz: Evde kal 
Türkiye! Hayat Eve Sığar!

Ömer BULUT
Toplu Konut İdaresi Başkanı
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EKONOMİYE 
100 MİLYAR TL 
DESTEK
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs 
salgınının üretim ve istihdamı sekteye 
uğratmasını önlemek ve etkilerini azaltmak 
için 100 milyar liralık kaynak setinin devreye 
alındığını açıkladı.

N İ S A N  2 0 2 0   T O K İ H A B E R

Koronavirüsle (Kovid-19) mücade-
le kapsamında Çankaya Köşkü'nde 
düzenlenen Koronavirüsle Mücadele 
Eşgüdüm Toplantısı'nda alınan kararla-
rı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
virüs tehdidinin bertaraf edilmesi için 
tüm imkânların seferber edildiğini 
belirterek, en büyük görevin vatandaş-
lara düştüğünü ve tehdit geçene kadar 
mümkün olduğunca evden çıkılmama-
sı gerektiğini vurguladı.  

İnsanlık tarihi boyunca salgın hasta-
lıkların çok ciddi can kayıplarına yol 
açtığını ve aynı zamanda büyük siyasi, 
sosyal ve ekonomik dönüşümlerin 
tetikleyicisi olduğunu anlatan Cumhur-
başkanı R. Tayyip Erdoğan, salgınların 
önüne geçilmediği takdirde kitlesel 
ölümlere yol açabildiğini, bu nedenle 
hızlı ve etkin önlemler alınması gerek-
tiğini vurguladı. 

GELİŞMELER YAKINDAN 
TAKİP EDİLİYOR
Her ülkenin Kovid-19 tehdidine karşı 
farklı tedbirlerle mücadele ettiğini söy-
leyen Erdoğan, Türkiye'nin ilk andan 
beri gelişmeleri yakından izleyip ted-
birlerini hızla hayata geçirdiğini ifade 
etti. 6 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı bünye-
sinde bir operasyon merkezi, 10 Ocak'ta 
da Bilim Kurulu oluşturularak gelişme-
lerin anbean takip edildiğini anlattı. 

YÖK ve 12 üniversiteden akademis-
yenlerin katılımıyla oluşturulan Bilim 
Kurulu'nun belirlediği tedbirlerin haya-
ta geçirilerek 14 Ocak'ta Kovid-19 reh-
berinin ilk versiyonunun hazırlandığını 
hatırlatan Erdoğan, takip eden günler-
de aşamalı olarak hastalığın görüldüğü 
bölgelerden Türkiye'ye yolcu girişinin 
durdurulduğunu ve karantina sürecine 

başlandığını aktardı. 

TEDBİRLER SALGIN RİSKİ 
GEÇENE KADAR UYGULANACAK
Artan vaka sayısıyla birlikte virüs-
le mücadele amacıyla okulların tatil 
edilmesi, kültür sanat faaliyetlerinin 
ertelenmesi, idari izin uygulamaları 
gibi virüs geçişine engel olacak onlar-
ca önlemin alındığını anlatan Erdoğan, 
ekonominin zarar görmemesi amacıyla 
da adımlar atıldığını aktardı. 

Alınan önlemlerin insanı ve gele-
ceği korumaya yönelik olduğunun 
altını çizen Erdoğan, "Devlet olarak 
tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu 
süreçte en büyük görev milletimize 
düşüyor. Milletimin her bir ferdinden 
ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar 
mümkün olduğunca evlerinden çıkma-
malarıdır" diyerek, tedbirlerin salgın 
riski ortadan kalkana kadar geçici 
olarak uygulanacağını ifade etti. 

EKONOMİK İSTİKRAR 
KALKANI PAKETİ
Hastalıkla mücadele sürecinin eko-
nomiye, piyasaya, üretime, istihdama 
olumsuz etkisini azaltmak amacıyla 
Türkiye'nin ekonomisi için koruma 
kalkanı olacak bir paketi devreye 
aldıklarını belirten Erdoğan, "Paketteki 
imkânlardan istifade edecek firma-
lar için ön şart, istihdam kaybına yol 
açmamalarıdır" diyerek, kamu-özel 
sektör dayanışmasının daha da güçle-
neceğine işaret etti.

Ekonomik istikrar kalkanı adı verilen 
paketle Kovid-19 salgınının etkilerini 
azaltmak için 100 milyar liralık bir 
kaynak seti devreye alındı. Bu kap-
samda alınacak tedbirler şöyle:
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“İlave kaynak aktarmak suretiyle İşsiz-
lik Fonunu güçlendirerek çalışanları-
mızın, Kredi Garanti Fonu’nu güçlendi-
rerek esnaf ve sanatkârımızın yanında 
olduğumuzu gösterdik” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, hem hastalıkla 
mücadele hem de bunun ekonomik 
sonuçlarının telafisiyle ilgili ihtiyaç 
duyulan ilave tedbirleri peyderpey ilan 
ettiklerini anlattı. Hastalığın yayılma 

hızının kırılmasında iyi bir izolasyonun 
gerekliliğine dikkati çeken Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Sağlık, güvenlik ve sosyal yardım 
kurumlarımız başta olmak üzere bu 
hastalığın yayılmasını önleyecek 
tüm birimlerimiz, tam bir seferberlik 
anlayışıyla çalışmalarını sürdürü-
yor. Vatandaşlarımızdan tek ricamız, 

önümüzdeki kritik günlerde hastalığın 
yayılma zincirini kırmak için, Sağlık 
Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığı-
mızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan 
gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. 
Önce insan diyen bir yönetim anla-
yışıyla hareket ettiğimiz için her 
vatandaşımızın canı bizim için aynı 
derecede değerlidir; bunun için ‘Evde 
kal Türkiye’ diyoruz.”

Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, 
sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, teks-
til-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için 
Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, 
Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay ertelendi.

Konaklama Vergisi uygulaması Kasım ayına kadar 
uygulanmayacak.

Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve 
hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları 
için 6 ay süreyle ertelendi.

İç hava yolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı 
yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle nakit akışı bozulan firmaların 
bankalara olan kredi, anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 
ay ötelenirken, gerektiğinde bu firmalara ilave finans-
man desteği sağlanacak.

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kulla-
nım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok 
finansmanı desteği verilecek.

Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek 
talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan 
kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz 
ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar 
liraya çıkartılacak, kredilerde öncelik gelişmelerden 
olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve temi-
nat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecek.

Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı 
kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilecek.

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir 
miktarı yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartılacak, asgari 
peşinatı yüzde 10'a düşürülecek.

Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran ayların-
da temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir 
sebep" notu düşülmesi sağlanacak.

Asgari ücret desteği devam edecek.

Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha 
etkin hâle getirilecek.

Kısa çalışma ödeneği devreye alınacak, bundan 
faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak 
veya hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş 
yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, 
işverenlerin maliyeti azaltılmış olacak.

En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükselecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında 
ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belir-
lediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 
nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak 
ayrılacak.

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık 
telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacak.

Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal 
hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik 
takip programı devreye alınacak.
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EK ÖNLEMLER
Koronavirüs ile mücadelede Bilim 
Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 
bazı ek tedbirler alındı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan tarafından açıklanan ek 
tedbirlerle virüsün yayılımını önlemek 
ve insandan insana geçiş zincirinin 
kırılması hedefleniyor. Bu kapsamda 
uygulamaya konulan tedbirler şunlar:

• Şehirlerarası seyahatler valilik iznine 
bağlandı.

• Kamuda olduğu gibi özel sektörde 
de minimum personelle esnek çalışma 
sistemine geçilmesine karar verildi. 

• Toplu taşıma araçlarında seyrek 
oturma düzenine geçildi. 

• Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri 
gibi alanlar hafta sonları kapatılırken, 
hafta içi toplu olarak bu alanlarda 
bulunulmamasına karar verildi. 

• Askerler için 14 gün karantina kuralı-
na uygun şekilde kontrollü olarak celp 
ve terhis uygulamasına geçildi.

• Yurt dışı uçuşlar tamamen sona 
erdirildi.

• Valilikler başkanlığında kurulan pan-
demi kurulları, gerekli olması duru-
munda o şehre dönük ek tedbirleri 
almak için yetkilendirildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tedbir-
lerin başta İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Kocaeli gibi 30 büyükşehrimizin 
tamamında titizlikle uygulanacağını 
belirterek, önlemlerin daha ileri nok-
talara ulaşmaması için rehavet veya 
paniğe kapılmadan gönüllü karantina 
şartlarına mutlaka uyulması gerektiği-
ni vurguladı. 

N İ S A N  2 0 2 0   T O K İ H A B E R
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KARŞI YENİ ÇEVRE 
ÖNLEMLERİ

Küresel bir salgın hâline gelen korono-
virüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler 
kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum tarafından koronavirüsle 
mücadele önlemlerini içeren 11 maddelik 
bir genelge hazırlandı. Genelgede, hasta-
lıkla mücadeleye dönük kişisel tedbirlerin 
yanı sıra yerel yönetimlerce alınacak 
önlemlerin kararlılıkla hayata geçirilmesi-
ne vurgu yapıldı. 

Bakan Kurum, genelge kapsamında alınan 
kararlar doğrultusunda belediyeler ve vali-
liklerin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca 
alınan kararlarla eş düzeyde ve paralel bir 
şekilde çalışacağını dile getirdi. 

Başta toplu ulaşım araçları olmak üzere 

caddeler, sokaklar ve yoğun trafiğin oldu-
ğu alanlarda temizlik işlerinin sık, düzenli 
ve titiz bir şekilde yapılmasının sağla-
nacağını söyleyen Murat Kurum, Çevre 
İhbar hattı kurulduğunu açıkladı. 

"Vatandaşlarımız caddesinde, sokağın-
da, temiz olmasını istediği yerlerle ilgili 
WhatsApp hattından bizi bilgilendirebile-
cek. İlgili birimlerimiz belediyeler eliyle 
olaya hızlı bir şekilde müdahil olacak" 
diyen Kurum, "Bahar temizliği çerçeve-
sinde şehirleri daha temiz hâle getirece-
ğiz" dedi.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan genelge doğrultusunda hayata 
geçirilecek önlem ve uygulamalar şöyle: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 81 il valiliğine 
koronavirüs tedbirlerini 
içeren genelge gönderildi. 
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Yerel yönetimlerin sorumluluk ala-
nındaki tüm toplu taşıma araçları, 
durakları, istasyonlar ve cadde, sokak, 
meydan, bulvar, pazar yeri gibi halkın 
toplu bulunduğu alanlar Sağlık Bakanlı-
ğı Bilim Kurulu’nun belirttiği şekilde 
ve sık periyotlarla temizlenecek ve 
dezenfekte edilecek.

İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu 
yerlere ve binalara (hizmet binaları, 
metro ve otobüs durakları ile toplu 
taşıma araçlarında) halkın kolayca 
erişebileceği şekilde dezenfektanlar 
yerleştirilecek. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerle-
rinde hastalığın yayılmasına karşı dene-
timler sıklaştırılacak ve gerekli görülme-
si hâlinde ilave tedbirler alınacak.

Hizmet binaları ve müştemilatının 
Bilim Kurulu tarafından belirlenen 
şekilde yüzey temizliği, havalandırıl-
ması ve dezenfeksiyonu sağlanacak. 
Diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla 
ibadethane ve okullardan gelen talepler 
karşılanacak.

Çöpler daha sık ve düzenli olarak top-

lanacak, çöp toplama araç ve personel 
kapasitesi yeterli düzeyde tutulacak. 
Çöp depolama ve bertaraf tesislerinde 
gerekli tedbirler alınacak.

Vatandaşlar billboard, pano, afiş, mobil 
uygulamalar, dijital mecra, sosyal med-
ya ile hastalıkla mücadele konusunda 
bilinçlendirilecek.

Yerel yönetimler personeli acil ve 
zorunlu olmadıkça yurt dışına gön-
derilmeyecek. Yurt dışından dönen 
personelin Bilim Kurulu tarafından 
belirlenen kıstaslar çerçevesinde takibi 
yapılarak toplu alanlardan uzak durma-
sı sağlanacak.

İhtiyaç duyulması hâlinde araç, gereç 
ve ekipman talepleri Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığına bildirilecek.

Mücadele kapsamında valilikler tara-
fından iletilecek talimatlar hızlıca ve 
titizlikle yerine getirilecek.

Tedbirlerin hızla uygulamaya konulma-
sı gerektiğine dikkat çekilen genelge-
de, gösterilecek hassasiyetin virüsün 
yayılımını önleyeceği vurgulandı. 

FAALİYETLERİ DURDURULAN 
TİCARİ TAŞINMAZLARDAN
KİRA ALINMAYACAK
Kovit-19 tedbirleri kapsamında hazine 
taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve 
faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden 
kira bedeli alınmayacağını, açık olan ticari 
ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet 
süresi dikkate alınarak kira bedelinde 
indirim sağlanacağını söyleyen Murat 
Kurum, hazine taşınmazlarının kapalı ya 
da açık teklif usulüyle yapılacak ihaleleri-
nin Nisan ayı sonuna kadar yapılmayaca-
ğını açıkladı.

Bakanlıkça hazırlanan Otopark Yönet-
meliği'nin yürürlük tarihi ertelendi. Yapı 
ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasın-
da ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması 
ve vatandaşların mağduriyet yaşamama-
sı için yönetmeliğin 31 Mart 2020 olan 
yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak 
değiştirildi.

TOKİ VE EMLAK KONUT 
TAKSİTLERİ ERTELENDİ
Belediyeler ve bağlı kuruluşların içme 
suyu hizmetleri ile su borcu dahil olan-
ların hizmetinin kesintiye uğramayaca-
ğını söyleyen Kurum, TOKİ ve Emlak 
Konut'tan ev alanların virüsle mücadele 
sürecinde mağdur olmamaları için Nisan 
ve Mayıs ayı konut taksitlerinin ertelendi-
ğini kaydetti. 

TOKİ, banka şubelerinde oluşabilecek 
sağlık risklerinin önüne geçilebilmek ve 
ekonomik yaşama ilişkin olası hasarları 
en aza indirebilmek için nakit akışı bozu-
lup ödeme sorunu yaşayabilecek olan 
arsa, konut ve iş yeri alıcılarının taksit 
ödemelerini 2 ay erteledi. Bu kapsamda 
2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait tak-
sit geri ödemeleri faizsiz olarak ertelendi. 
Ödemeler 2020 Haziran ayından itibaren 
başlayacak.
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Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişinin 
hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki 
depremin ardından iyileştirme çalışma-
ları sürüyor. Depremden en çok etki-
lenen Mustafa Paşa, Sürsürü, Abdul-
lahpaşa ve Rüstempaşa Mahalleri dahil 
diğer noktalarda bin 400 hasarlı bina 
yıkılırken, eş zamanlı olarak kentsel 
dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. 

"ELAZIĞ'DA 20 BİN 417, 
MALATYA'DA 4 BİN 448
KONUT PROJESİNİ BAŞLATTIK"
Yaşanan depremler sonrasında yürütü-
len çalışmaları değerlendiren Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2020 
yılında yıkım yaşanan dokuz şehirde 
(Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyar-
bakır, Kahramanmaraş, Tunceli, Manisa 
ve Şanlıurfa) toplam 222 bin binada 
hasar tespiti yapıldığını belirterek, 
"Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm 
demek ve bu bağımsız bölümlerde 
yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. 
Vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir 
şekilde sarmak suretiyle Sayın Cum-
hurbaşkanımızın talimatları çerçevesin-
de çalışmalarımızı başlattık. Bu illerde 
çalışmalarımızı eş zamanlı bir şekilde 
yürütüyoruz" diye konuştu. 

Elazığ'da afet konutu dönüşüm çalış-
maları ve rezerv konut uygulamaları 
kapsamında 20 bin 417, Malatya'da ise 
4 bin 448 bağımsız bölümden oluşan 
yeni projeler başlatıldığını söyleyen 
Kurum, Van, Manisa ve diğer illerde de 

çalışmaların süratli bir şekilde yürütül-
düğünü belirtti. 

SÜRSÜRÜ MAHALLESİ'NDE 
İNŞAATLAR BAŞLADI 
Elazığ'da yaklaşık 4 bin 500, Malatya'da 
ise 2 bine yakın konutun ihalesini 
yürüttüklerini aktaran Kurum, şöyle 
konuştu: "Nisan ayı sonuna kadar iki ili-
mizde toplam 25 bin bağımsız bölümün 
ihalelerini gerçekleştirerek yıl sonuna 
kadar etaplar hâlinde bu konutların 
teslimini yapacağız. Sürsürü Mahalle-
si'nde inşaatlarımız başladı. Ağustos'a 
kadar inşaatların teslimini öngörüyoruz. 
6 aylık bir zaman diliminde Sürsürü 
Mahallesi'nde vatandaşlarımıza konutla-
rı teslim eder hâle geleceğiz."

Kurum, Elazığ'ın Cumhuriyet ve Bizmi-
şen Mahallelerinde depremzedeler için 
ayrılan 132 konutun kurayla belirlenen 
hak sahiplerine anahtarının teslim edil-
diğini de söyledi.  

GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ 
Kalıcı konutlar inşa edilene kadar 
Elazığ'daki depremzedelerin barınma 
sorunlarını karşılamak için hazırlanan 
geçici barınma merkezlerinin kurulu-
mu sürürken konteyner kentte yaşam 
başladı. Çadır ve yurtta kalan, yakınla-
rının yanına sığınan depremzedeler, alt 
yapısı olan ve çocuklar için park alan-
ları bulunan sıcak bir ortamda güvenle 
yaşamlarını sürdürecekleri konteyner-
lere yerleşti. 

Merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 
büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ 
ve Malatya'da vatandaşların mağduriyetini 
gidermek ve depremin izlerini silmek 
amacıyla yürütülen çalışmalar kesintisiz 
sürüyor.

DEPREM BÖLGELERİ İYİLEŞTİRİLİYOR
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Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD 
iş birliği ile şu ana kadar bölgeye 126 
milyon 500 bin lira nakdi yardım gönde-
rilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
İLBANK aracılığıyla Elazığ ve Malatya 
valilikleri ile yerel yönetimlere 26,8 mil-
yon lira hibe desteği sağladı.

VAN'DA YARALAR SARILIYOR 
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 
ve Van'ın Başkale ile Saray ilçelerinin 
bazı mahallelerinde yıkıma neden olan 
deprem sonrası iyileştirme çalışmaları 
devam ediyor.

23 Şubat'ta yaşanan İran merkezli 5,9 
büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale 
ve Saray ilçelerine bağlı bazı mahal-
lelerinde yıkıma neden olmuş, 10 kişi 
hayatını kaybetmiş, 64 kişi yaralanmış 
ve bin 868 küçükbaş, 36 büyükbaş, 21 
kanatlı hayvan telef olmuştu. Depremin 
ardından hayatın normale dönmesi için 
tüm imkânlar seferber ediliyor. Çevre 
Şehircilik İl Müdürlüğünce görevlendiri-
len ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu 
2 bin 221 konut, bin 201 ahır ve ağıl, 31 
ticarethane ile 93 deponun ağır hasarlı 
olduğu belirlendi. Tarım ve hayvancı-
lık alanında ise 209 kişilik teknik ekip 
çalışma yürüttü. Hayvanların barınma 
ihtiyacının karşılanması için bölgeye 
bin 84 ahır çadır gönderilirken bunların 
tamamının kurulumu yapıldı. 

Kızılay ve Van Büyükşehir Belediye-
since depremzedelere toplam 181 bin 

sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi, 
vatandaşların barınma sorununun gide-
rilmesi için 2 bine yakın çadır, 9 bin 123 
battaniye, bin 234 soba, 806 ısıtıcı, 773 
yatak dağıtıldı. Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğünce görevlen-
dirilen 64 personel, 894 haneyi ziyaret 
ederek 5 bin 71 kişiye psikososyal des-
tek hizmeti sundu.

TOPLU KONTEYNER 
ALANI KURULACAK 
Deprem bölgesinde yürütülen çalışma-
ları değerlendiren İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, köylerde talep doğrultusun-
da toplu konteyner alanı kuracaklarını 
belirterek tüm giderlerinin karşılanaca-
ğını söyledi. Soylu, isteyenlerin evlerinin 
yanına, hatta orta hasarlı olanların da 
yanlarına talebe bağlı olarak konteyner 
koyabileceklerini söyledi.  

Evlerin çelik konstrüksiyondan yapı-
lacağına işaret eden Soylu, "Elazığ'da 
yaptık, Adıyaman'da, Denizli'de de 
aynısını yapacağız. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığıyla burada da evlerinizi yapıp 
sizlere teslim edeceğiz. Daha sağlıklı 
ve sağlam, güvenilir bir şekilde hayatın 
idame ettirilebileceği bir düzen oluştu-
racağız" dedi.

Vatandaşların barınma sorununu gider-
mek amacıyla önümüzdeki günlerde 
Başkale'ye 2 bin, Saray ilçesinde ise 500 
olmak üzere toplam 2 bin 500 kontey-
nerin kurulumuna başlanacak. 

DEPREMZEDE ÇİFTÇİLERE 
DEVLET GARANTİSİ
Depremden Zarar Gören Yetiştiricilere 
Hayvan ve Yem Yardımı Yapılmasına 
İlişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi 
Gazete'de yayımlandı. Buna göre, büyük-
baş ve küçükbaş hayvanları depremden 
zarar gören yetiştiricilere, bulundukları 
bölgelerde hayvancılık faaliyetlerinin 
devamlılığını sağlamak, verimliliğini 
artırmak ve hayvan sağlığı ile refahını 
temin etmek için bir defaya mahsus, hay-
van, hayvan bedeli ve yem yardımında 
bulunulacak. Verilecek yardımlara ilişkin 
ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı-
nın hayvancılık destekleri için ayrılan 
bütçeden karşılanacak.  Söz konusu karar, 
deprem nedeniyle 1 Ocak 2020 ile 31 Ara-
lık 2021 arasında oluşan ve oluşabilecek 
zararları kapsıyor.

YEM YARDIMI
Hayvancılık Bilgi Sistemi içinde yer 
alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı 
yetiştiricilerin deprem nedeniyle telef 
olan hayvan sayıları, ilgili il ve ilçe 
hasar tespit komisyonlarınca tespit edi-
lecek. Zarar gören yetiştiricilere, telef 
olmuş hayvan sayısı kadar hayvan veya 
bunların bedeli ile bir defaya mahsus 
büyükbaş (sığır, manda) için 500 lira, 
küçükbaş (koyun, keçi) için 75 lira yem 
yardımı verilecek.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
kapsamında olan büyükbaş ve küçük-
baş hayvanları doğrudan veya dolaylı 
zarar gören yetiştiriciler ise bu yardım-
dan yararlanamayacak.

DENİZLİ AFET KONUTLARININ 
KURASI YAPILDI
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 
Mart 2019'da yaşanan ve yıkıma neden 
olan depremde evlerini kaybeden 
aileler için TOKİ'nin yaptığı 130 afet 
konutunun kurası gerçekleştirildi. Hak 
sahipleri uzun vade ve 700-800 TL'lik 
aylık sabit taksit imkânıyla bütçelerini 
zorlamadan ev sahibi olabilecek. Dep-
remzedeler yeni evlerine 1-2 ay içinde 
taşınabilecek. 
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Konya'da Medya Buluşması progra-
mında basın mensuplarıyla bir araya 
gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, tarihi, kültürü, sosyoe-
konomik hayatı ve medeniyet geç-
mişiyle kadim bir kent olan Konya'yı 
daha ileriye taşımak için hayata 
geçirilecek projeleri anlattı. Millet bah-
çesinden sosyal konutlara, tarihi kent 
meydanlarının ve sanayi alanlarının 
dönüşümünden çevre çalışmalarına 
Konya'yı marka şehir yapacak pek çok 
proje gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Kurum, "Hep birlikte Konya'mızı 
mimarisi ve şehirleşmesiyle dünya-
ya örnek bir kent hâline getireceğiz" 
dedi. 

22 ilde ekolojik koridor çalışmalarının 
devam ettiğini anımsatan Kurum, şöy-
le konuştu: "Ekolojik koridorların ilk 
örneğini tepelerden gelen suyu bahçe-
lerden geçirerek meyve bahçelerinin 

oluşmasını sağlayan Selçuklu Sultanı 
Alaeddin Keykubat döneminde görü-
yoruz. Konya'daki Tuz Gölü, Beyşehir 
Gölü, Meke Gölü, Acı Göl, Karapınar 
Potansiyel Jeopark Alanı ile Ihlara 
Vadisi, Kapadokya Bölgesi ve buna 
benzer birçok koruma alanını birbirine 
bağlayacağız."

72 BİN ÖĞRENCİ KAPASİTELİ 
YURT, BİN 100 OKUL 
Bakan Kurum, Konya Selçuklu'da 
Bosna-Hersek Mahallesi'nde yapımı 
tamamlanan 15 Temmuz Yurt Yer-
leşkesinin açılışına da katıldı. Eğitim 
öğretim alanında hayata geçirilen 
yapı projelerine değinen Kurum, 19 
üniversiteyle protokol imzalandığını ve 
birçok üniversite binası ile derslik inşa 
edildiğini söyledi. Kurum, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde 72 bin öğrenci kapa-

siteli yurt, bin 100 okul inşa ettik. 
Öğrencilerimizin gönüllerince spor 
yapabileceği bine yakın spor salonunu 
ürettik. Yurtlarımızın yatak kapasi-
tesini 677 bine çıkarttık. Bu sayıyı 
önümüzdeki yıllarda 865 bine kadar 
çıkaracağız. 19 milyon TL maliyetle 17 
bin metrekare alan üzerine inşa edilen 
15 Temmuz Yurt Yerleşkesi, 250 odası 
ile bin öğrenciye hizmet verecek."

ANKARA-KONYA BİSİKLET YOLU
Bakanlık olarak öğrencileri mutlu ede-
cek projeler yaptıklarını dile getiren 
Kurum, "Ankara'dan başlamak üzere 
Mogan Gölü, Tuz Gölü, Aksaray, Kon-
ya rotasını kapsayan bisiklet yolu ağı 
için çalışmaların başladığını söyledi. 
Kurum, "Artık Konya'da öğrenim gören 
kardeşlerimiz bu yollarda gönüllerin-
ce bisiklet sürebilecekler, Konya'yı 
boydan boya bisikletleriyle geçebile-
cekler" diye konuştu.

"KONYA'MIZI ÖRNEK BİR ŞEHİR 
HALİNE GETİRECEĞİZ"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'yı 
marka şehir yapacak pek çok proje gerçekleştirildiğini 
belirterek şehri, mimari ve kentleşmesiyle dünyaya 
örnek olacak hâle getireceklerini söyledi.
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AKILLI OTOMOBİL TÜM 
MEKÂNLARLA BÜTÜNLEŞECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, akıllı şehir uygulamalarıyla 
tüm şehirlerin birbirine entegre olduğu 
yeni bir sistemin hayata geçirildiğini, 
bu sayede şehirlerdeki tüm sistemlerin, 
mekânların, eşyanın ve hatta otomo-
billerin entegrasyonunu sağlayacak-
larını aktardı. Akıllı otomobilin tüm 
mekânlarla bütünleşmesini sağlayacak 
çalışmanın sürdüğünü belirten Kurum, 
elektrikli şarj istasyonlarının ortak bir 
portaldan yönetimini sağlayan navi-
gasyon uygulamasını hayata geçire-
ceklerini söyledi. AVM otoparklarında 
ve genel otoparklarda şarj ünitesinin 
zorunlu hâle getirildiğini hatırlatan 
Kurum, akıllı otomobilin navigasyon 
uygulamasıyla birleşmesiyle, araçla-
rın Türkiye'nin her noktasına hareket 
edebileceğini aktardı. Kurum, "Belli 
sayıdaki otoparklarda bu uygulamayı 
(elektrikli otomobil için şarj ünitesi) 
yapmak durumundayız. Bunu zorunlu 
hâle getirecek yönetmeliğimizi yeniden 
hazırlayıp yayınlayacağız" dedi. 
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21 PROJE 
24 BİN 551 
YENİ EV SAHİBİ 
TOKİ tarafından 81 ilde 220 projeyle 
yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut 
kampanyası kapsamında 21 projenin 
kurası yapılarak 24 bin 551 konutun 
hak sahipleri belirlendi. Haziran 
sonunda tamamlanması planlanan 
kuralara koronavirüs salgını tedbirleri 
kapsamında bir süre ara verildi. 

100 bin yeni sosyal konut üretim projesi 
kapsamında 11 ilde gerçekleştirilen kura-
larla bir ayda yaklaşık 25 bin aile ev 
sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. 24 
Şubat'ta İzmir'de başlayan kuralar Mart 
ayında da devam etti ve toplam 11 ildeki 
kuralar tamamlandı. Haziran sonunda 
tamamlanması planlanan kuralar, koro-
navirüsle mücadele kapsamında alınan 
tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe 
ertelendi. 

Noter huzurunda başvuru sahiplerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen kuralar ted-
birler kapsamında 13-23 Mart dönemin-
de TOKİ'nin sosyal medya hesapların-
dan canlı olarak yayınlandı. 23 Mart'tan 
itibaren, hak sahibi olamayan vatandaş-
ların başvuru bedellerinin banka şube-
lerinden iadesi sırasında oluşabilecek 
sağlık risklerini engellemek amacıyla 
kuraların ileri bir tarihte yapılmasına 
karar verildi.  
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İSTANBUL'DA KURALAR 
TAMAMLANDI 
İstanbul'da hayata geçirilecek üç 
projedeki toplam 10 bin konut için 
ilk kura, Tuzla ilçesindeki 5 bin 750 
konutla başladı. İki gün süren kurada 
2+1 plandaki 4 bin 25 konut ile 3+1 
plandaki bin 725 konutun hak sahipleri 
belirlendi. Toplam 375 bin 953 kişinin 
başvuruda bulunduğu İstanbul'daki 
konut kuraları Arnavutköy'deki 3 bin 
750 konut ve Başakşehir'deki 500 
konut ile devam etti. 

Mart ayında kura sevinci yaşayan 
diğer şehirler ise Konya, Kayseri, 
Aksaray, Ankara, Bursa, Sakarya, 
Kocaeli, Karaman. 

21 PROJE KURASI, 
24 BİN 551 HAK SAHİBİ 
100 Bin Yeni Sosyal Konut kampan-
yası kapsamında büyük şehirler başta 
olmak üzere tüm Türkiye'de yatay 
mimari anlayışla ve yerel dokuyu 
gözeterek tasarlanan yeni yerle-
şim projelerinin hızla devam ettiğini 
açıklayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 
şimdiye kadar ülke genelinde 21 pro-
jenin kuralarının gerçekleştirildiğini, 
24 bin 551 hak sahibinin belirlendiğini 
söyledi. 

Yeni konutların büyük ilgi gördü-
ğü İstanbul'da, Tuzla, Başakşehir ve 
Arnavutköy'de toplamda 10 bin sosyal 
konutun inşa edileceğini belirten 
Bulut, konutların 7 bininin 2+1, 3 bini-
nin ise 3+1 olarak planlandığını aktardı. 
Bulut, en yüksek konut üretimi olan 
şehirlerin başında yer alan İstanbul'da 
16 yıl içinde 143 bin 426 konut inşa 
edildiğini ve 22 bin 18 konutun inşası-
nın sürdüğünü kaydetti. 

"VATANDAŞLAR KİRA ÖDER 
GİBİ EV SAHİBİ OLABİLECEK"
Bulut, 100 bin konutluk proje kapsa-
mında depreme dayanıklı, kimlikli, 
geleneksel mahalle ve komşuluk 
kültürüne uygun bir anlayışla proje-
lendirilen konutlara 1 milyon 200 bini 
aşkın başvuru yapıldığını anımsata-
rak, vatandaşların kira öder gibi ev 

sahibi olacağını ifade etti. "81 ilimizde 
yürütülen proje, düşük taksit ve uzun 
vadeli ödeme planıyla vatandaşların 
ekonomik imkânları dikkate alınarak 
hazırlandı" diyen Bulut, konut bedeli-
nin yüzde 10'unun peşin olarak yatı-
rılacağını, 240 ay vade ve 894 TL'den 
başlayan sabit taksitlerle ödemelerin 
yapılabileceğini aktardı. 

Bu yılki kuraların 30 Haziran'da 
tamamlanmasının planlandığını ancak 
salgın önlemleri kapsamında ertelen-
diğini söyleyen Bulut, "Devletimizce 
bugüne dek alınan ve alınacak olan 
tedbirlerle ve tabii bireysel olarak ala-
cağımız önlemlerle bu süreci sağlıklı 
bir şekilde atlattıktan sonra kurala-
rımız kaldığı yerden devam edecek" 
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dedi. Kura tarihlerinin TOKİ web 
sayfası ve sosyal medya hesaplarından 
duyurulacağını belirten Bulut, kurada 
adı çıkmayan vatandaşların üzülme-
mesi gerektiğini, her yıl 100 bin yeni 
konut üretiminin süreceğini belirterek, 
"Evi olmayan alt gelirli vatandaşımız 
kalmayana kadar bu projeleri yapaca-
ğız" dedi.  

"ARTAN KONUT TALEBİ İÇİN YENİ 
PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ"
"TOKİ, üretim gücünün önemli bir 
bölümünü dar ve orta gelirli vatandaş-
lar için yapılan sosyal konut projele-
rinde kullanıyor" diyen TOKİ Başkanı 
Bulut, sosyal konuta olan talebi karşı-
lamak amacıyla yapılan kampanyalar 
kapsamında 150 bin konutun proje ve 
inşa çalışmalarının sürdüğünü belir-
terek, artan konut talebini karşılamak 
için yeni projeler geliştirileceğini açık-
ladı. Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Planlı konut üretiminde yüksek 
tecrübe ve özgüvene sahip olan 
TOKİ, bütünlüğü hedefleyen ve hayat 
kalitesini artıran üretimlerine devam 
ederek, 2023 yılı hedefi olan 1,2 milyon 
konut üretimine doğru emin adımlar-
la ilerliyor. Bu kapsamda dar ve orta 
gelir grubuna yönelik sosyal konut 
projelerimize ve belediyelerle iş birliği 
hâlinde çarpık kentleşme ve gecekon-
du sorununun çözümü için kentsel 
yenileme ve dönüşüm projelerimize 
devam edeceğiz."

HER BÖLGEDE 
FARKLI MİMARİ PROJE
Ömer Bulut, doğaya saygılı, yerel 
özelliklerle uyumlu, az katlı, kalitesi ve 
nitelikleri artırılmış, sıfır atık uyum-
lu ve modern yerleşimler kurarak; 
sağlam, güvenli ve yaşanabilir şehirler 
inşa etmek için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı koordinasyonunda yurdun 
dört bir yanında çalışmaları sürdür-
düklerini anlattı.

81 ilde 100 bin konutu kapsayan 
projeyle şehirlerin çehresini güzelleş-
tirmeye devam edeceklerini anlatan 
Bulut, yatırım bedeli 17 milyar 300 
milyon TL'yi bulan yeni yerleşimlerin 
tüm özellikleriyle mahalle kültürünü 
yaşatacağını söyledi. Her bölge için 
farklı mimari proje hazırlandığını, 
bölgelerin coğrafi, iklimsel ve yerel 
mimari özelliklerinin dikkate alındı-
ğını aktaran Bulut, yeni tasarımlarla 
değerlere saygılı, özgün, geleneksel ve 
modernin buluştuğu yaşam alanlarının 
hayata geçirileceğini kaydetti. 
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GÜL DEMİRDAŞ
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Mekânın sesine kulak veren, doğayla organik 
bir bütün oluşturan, iklimi ve diğer tüm 

verileri tasarım ölçütü olarak alan 
biyoklimatik mimariyi anlatan uzman 

isimler, "insan için tasarım" felsefesini 
esas alan bu anlayışın sürdürülebilir 

bir mimari tavır olduğuna 
dikkat çekiyor. 
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İklimin mimariye etkisi düşünül-
düğünde bunu bir tasarım ölçütü 
olarak tanımlayabilir miyiz? 
Yapının, bulunduğu çevrede var 
olması, elbette o yerin mevcut 
özelliklerine göre şekillenmesi 
anlamına geliyor. Bu çok eski bir 
bilgi aslında, ilkel insanın soğuktan 
kaçıp mağaraya sığınması iklimin 
yapısal çevreye etkisidir. Yere ait 
olma, içinde iklim verilerinin de 
olduğu çevrenin bize sunduğu var 
oluşa ait tüm verilerin birleşimin-
den meydana geliyor.

Varlık tek başına var olmuyor, bir 
bağlam içinde, onu çevreleyen 
diğer unsurlara nispetle var. Bir 
insanı yerinden, çevresinden, aile-
sinden, onu o yapan şeylerden sı-
yırıp aldığınızda aynı durumda var 
olmaya devam edemez, bağlamıyla 
birlikte kendi de değişmiş olur, 
değişmek zorunda kalır. Yapılar da 
insanlar gibi çevreleriyle beraber 
var olurlar, olmalılar. Çevresiyle 
iletişime geçen, onunla konuşan 
mimarlıklardan bahsedebiliriz. Yer 
ile sıkı bir ilişki kuran yapıların 
bırakın bulunduğu yerden alınıp 
başka yere götürülmesi fikrini, 
kendi arsasında bile kımıldatılama-
ması, yönünün değiştirilememesi 
gerekir. Onun için Bodrum'un 
bembeyaz sıvalı bir taş evi, yanı 
başındaki bir mandalina ağacı ile 
güzel, Halkalı'da otoban kenarın-
da değil. O evin o ağaçla kurduğu 
ilişkiyi bozup tek başına bir deko-
ratif obje muamelesi yapmak, onu 
nesneleştirir, bağlamıyla kurduğu 
ilişkiyi yok sayar ve yalnızlaştı-
rır. Bu sebeple yerinde güzel olan 
ikonik yapıların başka yerlere 
kopyalanması da tuhaftır; Tok-
yo'daki Eyfel Kulesi, Antalya'daki 
Topkapı Sarayı gibi. Yer ile kuru-
lan ilişkiden koparıldığı anda yapı 
nesneleşir, dekorlaşır, düşkünleşir. 
İklim de, çevre verilerinin, bağlamı 
oluşturan bilgi setinin önemli bir 
bileşeni.

HALK YAPI SANATI VE 
BİYOKLİMATİK MİMARİ

Biyoklimatik mimarlığı kısaca 
"çevreye, iklime saygılı tasarım 
yapmak" şeklinde tanımlayabilir 
miyiz? 
Tüm insanlığın ortak mimarlık 
mirası, çevresiyle ilişki kuran bir 
yapı sanatı üzerine kurulu. İnsanın 
asıl yuvası tabiat değildir, insanın 
dünyada var olabilmek için tabiatla 
akıllıca bir ilişki kurması gere-
kiyor. Diğer hayvanlardan farklı 
olarak doğada hayatta kalabilmek 
için kendini çevre şartlarına göre 
ayarlayan, barınağa ihtiyaç duyan, 
çevresini biçimlendiren varlıkla-
rız. Bu sebeple dünyanın hemen 
her yerinde, endüstri devrimi 
öncesine kadar halk yapı sanatı, 
bahsettiğiniz ilkeleri doğal olarak 
gözeten, gözetmek zorunda olan ve 
buna göre inşa eden bir faaliyetti. 
Bu mimari birikim içinde bizim 
coğrafyamızın, kültürümüzün 
müthiş bir birikimi, katmanlaşması 
ve zenginliği olduğu şüphesiz. Bu 
toprakların mimarları olarak bütün 
mesaimizi bu zenginliğin anlaşıl-
masına ve ona katkıda bulunmaya 
harcasak yeridir. Anadolu'nun, 
Rumeli'nin gördüğü medeniyetler, 
katmanlar, hepsinin bıraktığı izler 
öyle zengin ve öyle yüce ki, hay-
ranlıkla bahsetmekten çok ötesine 
geçemiyorum.

Mimarinin zaman, hava ve ışıkla 
ilişkisini ele aldığımızda biyok-
limatik mimarlıkla daha iyi ve 
doğru bir tasarım yapılabilir mi?
Her şey, içinde yaşadığımız evle-
rin hangi cephesinin hangi yöne 
baktığını bilmekle başlayabilir. 
Güneş nereden doğup nereden 
batıyor; dünyayı var eden temel 
enerji kaynağımızın davranış 
biçiminden habersiz olamayız. 
Ay ne zaman dolunay, ne zaman 
hilal, ne zaman yeni ay evresin-
de? Hangi rüzgâr nereden esiyor? 

YAPI, YERLE 
KURULAN 
İLİŞKİDEN 
KOPARILDIĞINDA 
DEKORLAŞIR

Mimar Celâleddin Çelik
NUN Mimarlık

Yapıların insanlar 
gibi çevresiyle var 
olduğunu söyleyen 
Mimar Celâleddin Çelik, 
"çevresiyle konuşan 
mimarlık" kavramına 
dikkat çekiyor.  
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Bunları fark edemediğimiz, bizim 
için çok da önemi olmayan evlerde 
yaşıyoruz çoğunlukla. Hatta hangi 
mevsimde olduğumuzu bile ancak 
evin dışında hissedebiliyoruz. Bu 
yaklaşım, sürdürülebilir bir mimari 
tavır değil. Bunları tekrar gündeme 
alan, malzemeyi, çevreyi, iklimi ve 
diğer tüm verileri asıl maksat olan 
insanı merkeze alarak yorumlayan 
bir mimarlık olmalı.

"GÜNEŞİ, RÜZGÂRI, 
AĞACI, BULUTU GÖZETEN
YERLEŞİMLER AMAÇLANMALI"

7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Ya-
rışması'nda Ege Bölgesi için tasar-
ladığınız ödüllü konut projesinde 
biyoklimatik konforu gözettiniz mi? 
Kendi kurduğumuz uygarlığa yaban-
cılaştığımız bir dönemin içindeyiz. 
Evlerimize döndüğümüz, kalabalık-
lardan kaçtığımız, çağdaş kurguları-
mızın ve imkânlarımızın bize sırtını 
döndüğü, hatta bizzat bunların bizi 
tehdit ettiği film gibi bir zamandayız. 
Dünya kaynakları üzerindeki aşırı 
yük, iklim sorunlarının sonuçları 
uzun vadede görülen şeyler olduğu 
için ihmal etmesi kolay konular. Ama 
ani bir pandemi, yok saydığımız 
birçok sorunu gün yüzüne çıkarıyor. 
Hepimiz için şu ders yine günde-
me geliyor; insanın önce kendisiyle, 
sonra diğer insanlarla, canlılarla, 
cansızlarla, tabiatla kurduğu ilişkinin 

aklı başında bir biçimde ele alınması 
zorunlu. Bir mekânı soğutmak için 
makineler kullanabilir, çeşitli enerji 
türlerini tüketerek havalandırabilir, 
ısıtabiliriz. Bu imkânları çevrenin, 
yerin, iklimin verilerini hiçe saymak 
için birer fırsata da çevirebiliriz. Ne 
yaptığımızın farkında da olmayabili-
riz, enerji kaynağı tükenmeye devam 
eder, biz de faturaları öderiz sorun 
yok zannederek. Ama küçücük bir 
hadise büyüyüp bir katastrofa dönü-
şebiliyor ve uygarlığın sunduklarını 
zayıf kılmaya, sorgulatmaya yetiyor. 
Bu gibi durumlar bizi tekrar dünyaya 
ve içindeki her şeye iyi ve adil dav-
ranmaya götürecektir diye düşünü-
yorum. Enerji kaynaklarının dikkatli 
kullanılması, israfın azalması, duyarlı 
ve hassas yaklaşımların öne çıkması 
gerekiyor. Bu temel yaklaşım, insan-
lığın binlerce yıldır bildiği, aktardığı 
eski bilgiler. Bu bilgileri göz ardı 
etmek bir tür körlük neticesi ve biz 
bu körlüğe düşmemeye, veya ondan 
geri dönmeye çalışmalıyız. 

Doğal malzemeler, malzemele-
rin ruhuna uygun biçimler, insanı 
merkeze alan, güneşi, rüzgârı, ağacı, 
yolu, tepeyi, ovayı, bulutu gözeten 
yerleşimler amaçlanmalı. Daha da 
doğrusu, bu saydıklarım, mimariyi 
ortaya çıkaran aktörler olmalı. Peşin-
de olduğumuz arayış budur. Doğal 
yollardan elde edilebilecek her şeyi, 
yapay olanına tercih etmeliyiz. Yeme 

içmede bu böyle ise, mimaride de 
böyle olmalı.

SICAK İKLİME UYGUN TASARIM
7 İklim 7 Bölge yarışması da üze-
rinde düşündüğümüz bu konuları 
merkeze alan, "yer"i baş aktör olarak 
kabul eden iyi bir yarışmaydı. Seç-
tiğimiz bölge olan Ege bölgesindeki 
iklim verilerini göz önüne alarak 
rüzgâr yönlerini, kütlelerin doğal 
havalanmasını, havanın koridorlar 
biçiminde yapıların arasında do-
laştırılarak doğal yolla sıcak iklime 
uygun hâle getirilmesi tasarımın ana 
yaklaşımlarındandı. Rüzgârdan mak-
simum istifade için yerleşimin konu-
mu, konutlarda doğal iklimlendirme 
görevi gören açıklıkların tasarımı, 
gölge hacim oranları, bitkilendirme 
gibi pek çok detayı düşündük.

Bununla beraber çözüm aradığımız 
bir sorun da yapıların tek elden 
çıkmış, tek seferde tasarlanmış 
olduklarını inkâr etmeden doğal bi-
çimde, sanki kendiliğinden bir araya 
gelmelerini sağlamaktı. Bu sayede 
her sokağın, her evin birer şahsiyeti, 
diğerlerinden onu ayıran bir kimliği 
olsun istedik. Hemen her konutun 
doğrudan bahçeye, toprağa ulaşı-
mı olmalıydı. Mahalle bütünlükleri, 
yönetilebilecek, kendi kendine asgari 
seviyede de olsa yetecek, tanışık-
lıklara imkân verecek büyüklükte 
olmalıydı.

7 İklim 7 Bölge Ege Bölgesi Projesi
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Biyoklimatik mimari nedir, anlatır 
mısınız? 
Biyoklimatik mimari, yapının, bulun-
duğu coğrafyadaki insanların yaşam 
biçimi ve bölgenin iklim şartlarıyla 
uyumlu olmasıdır. Binaların ısıtma, 
soğutma ve aydınlatma gereksi-
nimlerinin karşılanmasında güneş, 
rüzgâr, jeotermal ve biyokütle ener-
jisi gibi doğal kaynaklardan yarar-
lanma yöntemleriyle elde edilmesi 
biyoklimatik mimarinin ana hatla-
rını oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
fiziksel ve yapılı çevre parametre-
leri dikkate alınarak, bölgesel iklim 
koşullarının baz alındığı, enerji 
tüketimi düşük, konfor şartlarının 
hedeflendiği mimari tasarım anlayışı 
olarak tanımlanabilir.  

Biyoklimatik mimarinin aslında 
yeni bir yaklaşım olmadığından, 
"Güneş Evi" ve "Hava, Su ve Yer-
ler" eserlerinde de ele alındığından 
bahsediyorsunuz. Frank Lloyd 
Wright'ın "Doğal Ev" kitabını ör-
nek gösteriyorsunuz… Bu örnekler 
üzerinden biyoklimatik mimarlığın 
gelişimini anlatır mısınız? 
İnsanoğlu ilk çağlardan beri çev-
resini denetim altına alma, amaçla-
rına ve etkinliklerine uygun olarak 
şekillendirme çabasına girmiştir. 
İklimsel etmenler yapay çevreyi 
şekillendirmiştir. Tarihsel görünüm, 
insanın binlerce yıldır güneşten 
gelen yaşam ve enerji akışının bilin-
cinde olduğunu ve güneş enerjisini 
kışın içeriye alan, yazın da dışarıda 
bırakan binalar yaptığını göstermek-
tedir. Bu bağlamda biyoklimatik mi-
marinin yeni bir yaklaşım olmadığı, 
enerji verimliliği konusunun her dö-
nem düşünülmüş olduğu, Sokrates'in 
"Güneş Evi" ile örneklendirilebilir. 
Sokrates'in MÖ 470 yılında yapmış 
olduğu Güneş Evi ve Hipokrat'ın 
"Hava, Su ve Yerler Hakkında" adlı 
eserinde biyoklimatik mimarinin 
yaklaşımları açıklanmıştır. Başlıca 
ortak hedefleri, insanla çevre ara-
sında uyumlu bir ilişki kurulmasını 

sağlayan yapılar inşa etmektir. 

Ayrıca bu bilincin mimariye yan-
sıması olan Frank Lloyd Wright 
"Doğal Ev"(Natural House) kitabında, 
mimari tasarımın doğayla organik 
bir bütün oluşturan ve yaşayan bir 
organizma olduğunu vurgulamıştır. 
Yani konutun, çevresi ve kullanıcı-
larıyla sürekli ilişki içinde olduğu, 
kullanılan malzemelerle birlikte 
kullanıcıların bir bütünlük içerisinde 
olması gerektiği vurgulanmaktadır.
 
GÜNEŞ, BİYOKLİMATİK 
MİMARİNİN FAVORİ ENERJİSİ

Biyoklimatik tasarımın paramet-
releri nelerdir ve hangi enerji 
kaynakları kullanılır? 
Biyoklimatik tasarım, kullanıcıların 
konfor şartlarını etkilemeksizin ısıt-
ma, soğutma ve aydınlatmada, enerji 
tüketiminin azaltılmasını hedefleme-
lidir. Bu hedefin gerçekleşmesinde 
fiziksel ve yapılı çevre parametrele-
rinin dikkate alınması ve yenilene-
bilir enerji kaynaklarından yarar-
lanılması önemlidir. Fiziksel çevre 
parametreleri, genelde tasarımcının
müdahale etme olasılığı bulunma-
yan ve yapının bulunduğu bölgenin 
iklimi, topografik yapısı ve bitki 
örtüsüdür. Yapılı çevre parametrele-
ri ise daha çok tasarım aşamasında 
belirlenen ve binanın araziye konu-
mu, güneşe göre yönlenmesi, formu, 
çevredeki binalarla olan ilişkisi, bina 
kabuğu ve yalıtım özellikleri, bina 
açıklıkları ve mekân organizasyo-
nudur. 

AKTİF, PASİF VE
KARMA SİSTEMLER 
Biyoklimatik mimaride en çok ya-
rarlanılan yenilenebilir enerji türü, 
dünya üzerindeki yaşamın devamı 
için birinci derecede öneme sahip 
olan güneştir. Rüzgâr enerjisi, jeo-
termal enerji ve biyokütle enerjisi 
de etken olarak yararlanılan diğer 
enerji türleridir. Biyoklimatik mi-

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA 
VE EKOLOJİK 
TASARIM 
Doç. Dr. Semiha Kartal
Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 
Mimarlık Bölümü

Enerji verimliliği konusunun 
tarihin her döneminde 
düşünüldüğünü söyleyen 
Doç. Dr. Semiha Kartal, 
doğayla organik bir bütün 
oluşturan biyoklimatik 
mimarinin sürdürülebilir 
kalkınma ve ekolojik tasarım 
anlayışının bir parçası 
olduğunu belirtiyor.
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maride kullanılan yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanma yöntemleri 
ise aktif, pasif ve karma (aktif+pasif) 
şeklindedir. Aktif yararlanma yöntem-
lerinde, enerji üretimi veya mekânın 
ısıtılması için ek enerjiye gereksinim 
söz konusudur. Enerji üretiminde ek 
fanlar, pompalar ve akışkanlar kullanıl-
maktadır. Pasif yararlanma yöntemle-
rinde herhangi bir yardımcı sisteme 
gerek duymadan enerji kaynağından 
yaralanarak enerji üretimi söz konu-
sudur. Karma yararlanma yöntemler 
ise aktif ve pasif yöntemlerin birlikte 
kullanıldığı, pasif sistemlerin aktif do-
nanımlarla kullanıldığı sistemlerdir.

Yunanistan'ın iklim özellikleri ve 
coğrafi konumunun biyoklimatik mi-
marinin gelişimi için önemli veriler 
sunduğunu söylüyorsunuz. Bunu 
anlatır mısınız?
Yunan halkının yaşam tarzının açık ve 
yarı açık mekânlar etrafında şekillen-
mesi, antik çağlardan beri biyoklima-
tik mimarinin Yunanlılar tarafından 
benimsenmiş olduğunun göstergesidir. 
Antik çağda şehirler, birbirini dik ke-
sen ve birbirine paralel dolaşım ağları 

şeklinde tasarlanmışlardır ve kentin 
merkezinde Agora denilen meydan, 
stoa, kütüphane, yönetim binaları ve 
sanat atölyeleri bulunmaktadır. Antik 
çağda önemli yerleşmelerin büyük 
bir çoğunluğu kıyıda yer almıştır. 
Akdeniz kıyılarında yerleşen kentler, 
coğrafyanın özelliklerini değerlendir-
mişler ve deniz kıyısında ya da kıyıya 
koşut dağlar ile kıyı çizgisi arasındaki 
düzlük alanda konumlanmışlardır. 
Kıyıdan içeride ve yüksek bir tepede 
kurulan kentler, hem deniz kontrolüyle 
güvenlik sorunlarını aşmış hem de 
tarımsal faaliyetlerin denetimini sağ-
layan görsel bir egemenlik sağlamış-
tır. Bu kentlerin kıyıda inşa ettikleri 
yapılar arasında; limanlar, antrepo ve 
depolar, tersane ve gemi tezgâhları, 
kaleler ve kara-deniz surları, sanayi 
tesisleri ve fabrikalar, konutlar, ticaret 
yapıları, kamu yapıları, anıtsal yapılar, 
kültür, dinlenme ve eğlence yapıları 
yer almaktadır. 

Yunan mimarisi tarih boyunca birçok 
kültürün etkisinde kalan ve günümüze 
gelene kadar geçirdiği her dönemden 
izler taşıyan bir mimari anlayıştır. Bu 

etkileri MÖ 1800'lü yıllarda Girit’te 
hüküm süren Miken Krallığından baş-
layıp Osmanlı İmparatorluğu dönemini 
de kapsayacak şekilde incelemek 
mümkündür. 

"KLASİK YUNAN YAŞAM TARZI 
AÇIK ALAN ETRAFINDA 
ŞEKİLLENİYOR"
Antik döneme ait yapılarda da gö-
rüldüğü gibi klasik Yunan evi, dar 
ve uzun bir girişten sonra ulaşılan 
dikdörtgen bir avlu ve o avlunun 
etrafına konuşlandırılmış mekânlar-
dan oluşmaktadır. Avluda bir su ögesi 
ve dini etkinliklerin gerçekleştiği bir 
sunak, klasik Yunan evinin başlıca 
karakteristik özelliklerindendir. Klasik 
Yunan evinde kuzey duvarı daha kalın 
ve mümkün olduğunca daha küçük 
açıklıklara sahiptir. Ayrıca kuzey 
yöndeki yaprak dökmeyen ağaçlar 
sayesinde soğuk kuzey rüzgârlarından 
korunma sağlanmaktadır. Güneyde 
ise yaprak döken ağaçlar, kışın güneş 
ışığından yararlanmaya, yazın ise 
gölgeleme sağlanmasına yardımcı 
olmaktadır. Binaya giriş ise genellikle 
doğu yönündedir. 

Bioklimatik Taş Yapılı Villa, Kastriani, Yunanistan
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İÇ AVLU VE HAYAT
Yunan mimarisinde iç avlu ögesi, 
Arkaik dönem Yunan evinde, Roma 
dönemi evlerinde, Atina’daki Bizans 
dönemi evlerinde, Osmanlı dönemi 
evlerinde, geleneksel ada evlerinde, 
dağlık bölge evlerinde ve 19. yüzyılda 
Atina evlerinde kendini göstermek-
tedir. Bu da Yunan yaşam tarzının 
açık alan etrafında şekillendiğinin bir 
kanıtıdır. Antik Yunan evi caddeden 
yalıtılmış ve kapalı bir plan şemasına 
sahiptir. Tek iletişim, ışıklandırma-
nın ve dolaşımın sağlandığı iç avlu 
etrafında olmaktadır ve bu iç avlu yarı 
açık bir mekân tarafından çevrelen-
mektedir. Yaşam alanları, kış döne-
minde güneş ışınımından yararlanmak 
amacıyla güneye yönlendirilmiştir. 
MÖ 5. yüzyıl Atina evleri ile MS 12. 
yüzyıl Bizans evleri karşılaştırıldık-
larında, aralarındaki biyoklimatik 
anlamdaki benzerlik görülmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
de iç avlu, Atina konutlarının belirgin 
özelliğidir. Dış yaşamdan yalıtılmış 
ve genellikle bir cephesi konut, diğer 
cepheler de yüksek bir duvarla çevre-
lenmiştir. 19. yüzyıl Atina konutlarının 
bir diğer özelliği de "hayat" bölümü-
dür. Dağlık ya da adalarda geleneksel 
konutun ışık, güneş ve hava aldığı bu 
yarı açık mekân, konutun akciğerleri-
ni oluşturmaktadır. 

İKLİMLE UYUMLU STOALAR
Antik Yunan mimarisinde konut 
dışındaki diğer yapılar ise Agora-
yı şekillendiren stoalardır. Stoa tipi 
yapılar genellikle sütunlarla çevre-
lenen yarı açık mekânlardır. Bu tip 
yarı açık mekânlar yağmur, sıcaklık 
ve güneş ışınlarının yansımalarından 
koruması sebebiyle, Yunan yaşam 
biçimi ve iklimiyle uyum sağlamak-
tadır. Geleneksel Türk mimarisindeki 
revaklarla aynı işlevi görmektedirler 
ancak stoalar yapılardan bağımsız 
olarak da inşa edilmişlerdir. Gelenek-
sel manastır mimarisinde de stoaların 
izini görmek mümkündür. Manastırlar 
çevreden yalıtılmış ve kapalı plan 

tipinde inşa edilmiştir. Büyük bir av-
luyu çevreleyen stoalardan oluşmak-
tadır. Çevreden yalıtılmalarının sebebi 
hem korunma hem de inziva hayatının 
gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. 
Stoalar sadece agoralarda değil, farklı 
yapı türlerinde de kullanılmaktadır. 
Dini yapılarda hacıların gecelemeleri 
için barınak, agoralarda daimi tica-
rethaneler veya geçici satış yerleri, 
tiyatrolarda da yağmurdan korunma 
amaçlı kullanılmışlardır.

YUNANİSTAN'DAKİ 
BİYOKLİMATİK UYGULAMALAR

Birkaç örnek yapı üzerinden Yu-
nanistan'daki biyoklimatik mimari 
uygulamaları anlatır mısınız? 
Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi 
Yunanistan'da da enerjide dışa ba-
ğımlılık, ülke ekonomisini etkilemek-
tedir. Buna dönük çalışmaların temel 
amacı, enerji tasarrufu sağlamak ve 
enerjide dışa bağımlılığı azaltmaktır. 
Bu konuda biyoklimatik yaklaşımlarla 
yapı sektörüne yönelik uygulamalar 
mevcuttur. Ayrıca sürdürülebilir-
lik hedefi senaryosunda konut ve 
hizmetler alanında yapılması önerilen 
ekonomik iyileştirmeler; binalarda dış 
yüzeylerin yalıtımı, açıklıkların hava 
sızdırmazlığının sağlanması, ısıtma, 
soğutma ve aydınlatma sistemlerinin 
enerji verimliliği yüksek olanlarla 
değiştirilmesi, otel ve hastanelerde 
merkezi ısıtma sistemlerinin bakımı, 
binalarda mekân organizasyonunun 
iyileştirilmesi şeklindedir. Bunlara ek 
olarak önerilen yaklaşımlar ile sıfır 
enerjili binaların arttırılması (2020 
yılına kadar yapıların yüzde 5'i, 2050 
yılına kadar ise yüzde 25'i) ve ısı 
enerjisinde biyokütle oranının 2020'ye 
kadar yüzde 7,5, 2050'ye kadar yüzde 
15'e çıkarılmasıdır.

Bu hedefe ulaşabilmek için Yunanis-
tan'ın dört farklı iklim bölgesinde ko-
nut, ofis, kamu ve ticari yapılar olmak 
üzere farklı işlevde birçok biyokli-
matik uygulamanın olduğunu görmek 

mümkündür. 

LARİSA'DA BİYOKLİMATİK KONUT
Toplam 321,6 metrekare kullanım 
alanına sahip yapıda, ısıtma enerjisine 
Trombe duvarı ve termosifon sis-
temler, soğutma enerjisine karşılıklı 
havalandırma ve Trombe duvarı aracı-
lığıyla yapılan havalandırma, biyokli-
matik yaklaşımlardır. Yapının ısıtma 
enerjisi gereksinimi 49 kWh/m2 olarak 
hesaplanmıştır. Trombe duvarı ve ter-
mosifon sistemden elde edilen ısıtma 
enerjisi tasarrufu yüzde 14'tür. Gece 
havalandırması ile soğutma enerjisi 
gereksinimi ortadan kalkmaktadır. 
Trombe duvarları yaz döneminde 
havalandırılarak güneş bacası işlevin-
de soğutmaya katkı sağlamaktadır. Kış 
döneminde yapılan ölçümler biyokli-
matik yaklaşımların yardımcı ısıtma 
sistemine önemli katkı sağladığını, 
sonbahar döneminde yapılan ölçümler 
iç mekân konfor şartlarının yardımcı 
ısıtma sistemine gerek duyulmadan 
sağlandığını ve güneş ışınımının düşük 
olduğu günlerde bile sıcaklığın 20 
oC'nin altına düşmediğini göstermek-
tedir. Yaz döneminde yapılan ölçümler 
ise gece havalandırması ile ortam 
sıcaklığının konfor şartlarını aşmadığı-
nı ortaya koymaktadır. Ayrıca yapıda 
ikinci katın ısıtılmasında kış bahçesi 
de kullanılmıştır (Şekil 1).

FİLOTHEİ'DE 3 KATLI KONUT
Atina'nın Filothei yerleşim bölgesinde 
210 metrekare arsa üzerine inşa edilen 
yapı, toplam 405 metrekare kullanım 
alanına sahiptir. Yapıda uygun yönlen-
me, güney açıklıkları, güneş kırıcılar, 
Trombe duvarı, kış bahçesi, doğal ay-
dınlatma ve havalandırma sistemleri, 
yeşil çatı, yalıtım ve güneş toplaçları 
uygulanan biyoklimatik yaklaşımlar-
dır. Mekân organizasyonunda planlar, 
kesitler ve detaylar, güneşin yaz ve 
kış dönemlerindeki hareketlerine göre 
tasarlanmış ve güneşten üst düzeyde 
kazanç amaçlanmıştır. Yapıda bulunan 
hobi alanları ve atölyeler (resim) ısı 
kayıpları için bir tampon bölge oluş-
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turmaları açısından kuzeyde tasarlan-
mıştır. Güney cephesinde ise açıklıklar 
dışında, ebeveyn yatak odasında kış 
bahçesi ve birinci katın dış duvarla-
rında, resim atölyesinin salonunda ve 
son katta bulunan yaşama alanında 
Trombe duvarı yer almaktadır. 

Çatı döşemesinin bir bölümü yeşil 
çatı olarak tasarlanarak kış döneminde 
ısı kayıplarının, yaz döneminde de ısı 
kazançlarının önlenmesine katkı sağ-
lanmıştır. Kuzey açıklıkları ve Trombe 
duvarının havalandırma menfezlerinin 
açılmasıyla doğal hava akımı oluştu-
rulmuştur. Yapıda gölgeleme amaçlı 

betonarme ve ahşap olarak imal edilen 
güneş kırıcılar kullanılmıştır. Sıcak 
su ihtiyacı, estetik amaçlarla terasta 
eğimli olarak döşeme üzerine tasar-
lanmış güneş toplaçlarıyla karşılan-
maktadır. Merdiven kovasının yanında 
bulunan ve odalarla görsel ilişki kuran 
galeri boşluğuna, yapı yüksekliği 
boyunca uzayan, yaz döneminde göl-
gelemeyi sağlayan, kış döneminde de 
güneş ışınımına engel olmayan kavak 
ağacı dikilmiştir. 

Yapıda uygulanan biyoklimatik 
yaklaşımlar bina maliyetini yüzde 8 
oranında artırmıştır. Bu yaklaşımlarla 

sağlanan enerji tasarrufu ise yüzde 
60 oranındadır. Yardımcı ısıtma 
sistemi olarak kalorifer sisteminden 
yararlanılmaktadır. Yapılan ölçümler 
sonrasında hesaplanan ısı kazançları-
nın yapı ısıtma gereksiniminin yüzde 
36,5'ini karşıladığı görülmüştür (Şekil 2). 

EKOLOJİK TASARIM 
ANLAYIŞININ BİR PARÇASI
Biyoklimatik mimari, dünya gene-
linde bir kalkınma modeli olarak ilk 
defa 1987 yılında öne sürülen ve genel 
hedefi "bugünün ihtiyaçlarını, gelecek 
kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşı-
layabilme olanağından ödün vermek-
sizin karşılamak" olan "Sürdürülebilir 
Kalkınma" modelinin bir yansımasıdır. 
Buna paralel olarak gelişen, doğa-
ya müdahale etmeden onu beraber 
yaşanılacak bir eş gibi gören, doğa-
ya uyumlu tasarımların yapılmasını 
hedefleyen "Ekolojik Tasarım" anlayı-
şının da bir parçasıdır. Bu bağlamda 
sürdürülebilir kalkınma kavramının 
ortaya atıldığı günden beri enerji ve 
çevre konularına dünya genelinde 
özel bir duyarlılık oluşmuş, bu konuda 
ülkeler bazında strateji ve politikalar 
geliştirilmiştir. Biyoklimatik mimari, 
oluşan bu duyarlılığın bir ürünü olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Şekil 2. Filothei'de 3 katlı konut yapı kesitleri ve kış bahçesi detayı 

Kaynaklar:  Chousein, Ö., "Biyoklimatik Mimari ve Yunanistan İklim Şartları Altında Değerlendirilmesi" T.Ü, FBE, Yüksek Lisans tezi, Edirne, 2013 - Özlüer, F., "Sürdürü-

lebilir Kalkınmanın Ekonomi Politiği", TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bülten 51,Haziran, Ankara, 2007 - Köksal, G., T., Kargın, H., H., "Akdeniz'de Suyla Gelen 

Kültürün ve Mimarinin İzleri", İnternational Gazimagusa Symposium, Gazimagusa, 2004 - WWF, "Λύσεις για την Κλιματική Αλλαγή, Όραμα Βιωσιμότητας για την 

Ελλάδα του 2050", Επιστημονική Έκθεση του WWF Ελλάς, Αtina, 2008 - Κ.Α.Π.Ε., “Κατοικία στη Λάρισα”, Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας, www.cres.

gr/energy-saving/efarmoges_larisa.htm. 2012 - Mantziou, L., "Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα", ΕΡΓΟΝ ΙV Εκδόσεις Αρχιτεκτονικών Βιβλίων, Atina, 2009 - 

www.prooikein.gr -www.greenbelt.gr/gr/solutions -www.emy.gr/hnms/greek/climatology/climatology_html
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İklimle uyumlu mekân tasarımı ne 
demek anlatır mısınız? 
"Doğa temelli vermez, ödünç verir" 
William Shakespeare 
Canlı cansız birçok varlığa ev 
sahipliği yapan doğadaki mevcut 
kaynakları tüketim odağından çıka-
rarak, sürdürülebilirliği ve ekolojiyi 
temel alarak yaşanılabilir mekânlar 
üretmek, mevcut mekânları mekânın 
ihtiyacını ve talebini karşılayacak 
şekilde iklim odaklı çözümlerle 
desteklemek gerekir. Böylece iklim 
temelli tasarım yaklaşımlarıyla, 
yaşayan her canlıya keyifli mekânlar 
sunarak evrene bir katkı sağlamak 
ve sürdürülebilir bir geleceğe adım 
atmak mümkün olabilir.  

Değişen dünya koşullarıyla artan 
küreselleşme, yabancılaşma, şehir-
leşme sonucu hızla artan iletişimsiz-
lik vb. unsurlar kentsel mekânlarda 
artmakla birlikte, mekânsal tasarım 
kriterleri gözetilmeden her boş ala-
nın doldurulmasıyla azalan mekânsal 
aidiyet, kentlerde olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. 

Mekânın topoğrafyasına, iklimine, 
konumuna, ihtiyacına kısacası sesine 
kulak vermeyen tasarım yaklaşımla-
rı eksi olarak mekâna dönmektedir. 
Kendilerine doğada bir yer bularak 
kurgulanan mekânlar, topoğrafya-
yı zorlamadan, iklim kriterlerini 
göz önüne alarak, yerel malzeme 
kullanılarak desteklenmeli, böylece 
kullanıcının katılımcılığını artırarak 
mekânsal aidiyetini güçlendirmelidir.  

"MİKROİKLİM, MEKÂN KALİTESİNİ 
ETKİLEYEN KAVRAMDIR"
Mekân kavramı, modernist mi-
marlar, postmodernist mimarlar, 
tasarımcılar, felsefeciler, peyzaj mi-
marları vb. planlama disiplinlerinde 
ele alındığında aynı tanımı karşıla-
mamaktadır. Mekân kavramı hangi 
disiplinde ele alınırsa alınsın, ölçeği 
ne olursa olsun mekânı tanımla-
yan belirleyici ögenin insan olduğu 

atlanılmamalıdır. İnsan odaklı mekân 
tasarımlarında bireyin mekânsal 
aidiyetini artırmaya yönelik çalış-
malar mekân kalitesiyle doğrudan 
ilişkilidir. Mekân kalitesini etkileyen 
pek çok parametreden mikroiklim, 
temel kavramdır. 

İklimlendirme ve soğutma ele-
manlarının olmadığı dönemlerde 
geleneksel mimarinin, konforlu 
ortamlar oluşturma konusunda na-
sıl çözüm yolları bulduğunu anlatır 
mısınız? 
Günümüzde dünya nüfusunun 
yüzde 55'i kentlerde yaşarken 
bu oranın 2050 yılında yüzde 68 
olması beklenmektedir (UN, 2018). 
Bu nedenle doğayla iç içe barışık 
yaşamayı unutan insanoğlu, kentsel 
mekânlarda tasarımı birim alana 
en fazla konut sığdırmak şeklinde 
değiştirmiştir. İnsanoğlu, çevresiyle 
bir bütündür ve bu bütün birlikte 
olduğunda anlamlıdır. Yaşadığı yerin 
doğal özelliklerine, başta da iklime 
göre şekillenen iyi konut modelleri; 
"Mardin, Safranbolu, Urfa, Beypa-
zarı…" evleri örnek alınarak, yeni 
yapılaşmalarda günümüzün fiziki 
ihtiyaçlarına göre yorumlanmalıdır. 
Ancak iklime duyarlı bu mimariden 
maalesef gün geçtikçe uzaklaşıldığı 
görülmektedir. 

"ZENON’A GÖRE MUTLULUK; 
ÖLÇÜLÜ DAVRANMAK VE 
DOĞAYA UYGUN YAŞAMAKTIR"
Isıtma ve soğutma elemanlarının 
olmadığı dönemlerde insanlar sıcak 
iklim bölgesinde kendilerini serin 
tutacak, soğuk iklim bölgesindeyse 
sıcak tutacak malzemeler seçerek 
geleneksel mimariyi oluşturacak ya-
pılara öncülük etmişlerdir. Böylece 
iklim ve malzeme gibi temel unsur-
larla mekân kalitesini artırmışlardır. 
Mekân kalitesi ile mekân kullanıcıla-
rının konforu arasında doğrudan bir 
ilişki bulunmaktadır. Mekân kulla-
nıcıları huzursuz ve konforsuz açık 
ya da kapalı bir mekânda uzun süre 
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BİYOKLİMATİK 
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bulunmak istemezler. Stoa felsefesinin 
kurucusu olarak adlandırılan Zenon'a 
göre mutluluk "ölçülü davranmak ve 
doğaya uygun yaşamaktır." 

Gündelik yaşamımızda doğa odak-
lı tasarım kriterleriyle kente olumlu 
katkıda bulunmak gerekmektedir. 
Yaşam mücadelesi içinde farklı birçok 
sorunla uğraşan insanlara, bir de 
kentin stresini yüklemek doğru bir 
yaklaşım değildir. Türkiye'de nere-
deyse hemen her ilimizde yaşanan 
kentsel dönüşüm-kentsel yenileme 
çalışmalarını avantaja dönüştürmek 
mümkündür. Çevresel koşullarını 
avantaja dönüştürüp bunlarla barışık 
yaşayan kent örneklerinden, iklimi 
planlamada en iyi kullanan Stuttgart/
Almanya, kış koşullarını turizm amaçlı 
en iyi değerlendiren ülkeler ise Kuzey 
Avrupa ülkeleridir. 

Biyoklimatik konforda hangi faktör-
ler etkilidir? 
İklim temelli mekân tasarımında temel 
hedef, ekoloji tabanlı yaklaşımlarla 
iç-dış, kapalı-açık, kamusal-özel vb. 
ayrımı yapmadan çevresel, doğayla 
bütünleşik tasarım kriterleriyle maksi-
mum konfor odaklı mekân oluşumunu 
sağlamak ve desteklemektir. Termal 
konfor çalışmaları ilk defa bir maden 
ocağında işçilerde çalışma veriminin 

düşmesi üzerine iç mekânda başla-
mıştır. Daha sonra insanların rekreas-
yonel gereksinimlerine cevap veren 
ortamların biyoklimatik konforunu 
iyileştirmek amaçlı, dış mekân termal 
konfor çalışmaları başlamıştır. Rekre-
asyonel aktiviteler insanı hem fiziksel 
hem de psikolojik olarak zinde tutar ve 
rahatlatır. Bu nedenle bu mekânlarda 
biyoklimatik konforlu tasarımlar esas 
tutulmalıdır. 

Biyoklimatik veya termal konfor, 
bireyin üşümeden veya terlemeden 
kendini en iyi hissettiği çevre koşulla-
rını taşıyan ortam özellikleridir. Dünya 
Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre bi-
yoklimatik konforu etkileyen iki önem-
li faktör bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi, bireye ait özellikler (boy, kilo, 
yaş…), ikincisi ise çevresel faktörlerdir. 
Çevresel faktörleri atmosfer (yağış, 
sıcaklık, nem, rüzgâr…), radyasyon ve 
hava kirliliği oluşturmaktadır. İnsanın 
biyoklimatik konforu üzerinde etkili 
olduğu bilinen bu faktörler dikkate 
alınarak son yüzyılda 40'tan fazla 
termal konfor hesaplama indeksleri 
geliştirilmiştir (Epstein and Moran 
2006). Bunlar kullanılan iklim para-
metrelerinin özelliklerine göre basit ve 
karmaşık indeksler olarak sınıflandı-
rılmaktadır. Basit indekslerde yalnızca 
ortamın sıcaklığı ve nemi kullanılırken, 

karmaşık indekslerde bireyin fiziki 
özellikleri, mekânın topoğrafyası, bina 
yükseklikleri, cadde genişlikleri, sokak 
ağaçlandırması gibi daha detaylı özel-
likler kullanılabilmektedir. 

FİZYOLOJİK EŞDEĞER 
SICAKLIK DEĞERİ
Biyoklimatik konforun belirlenmesi 
amacıyla RayMan pro 2.1 bilgisayar 
programı yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Potchter et al. (2018)'un yaptığı 
derlemeye göre, ortamın biyoklimatik 
konforunu belirleme çalışmalarının 
yüzde 30’dan fazlasında bu indeks 
kullanılmıştır. Bu programda, Avrupa 
standartlarına göre '35 yaşında, 1,75 
boyunda, 75 kg ağırlığında, ceketli 
bireyin' özelliklerine göre belirlenen 
standartlar, sabit katsayılar olarak 
girilmektedir. Çalışma yapılan ortamın 
ise saatlik olarak sıcaklık (0C), nem (%), 
rüzgar (m/s), bulutluluk (octas) veya 
güneş radyasyonu parametreleri kul-
lanılmaktadır (Matzarakis et al., 1999; 
Fröhlich et al., 2019). Ortamın termal 
konforunun belirlenmesinde saatlik 
bu veriler kullanılarak aylara, yıllara 
veya gece-gündüze göre değerlendir-
meler yapılmaktadır. Bu hesaplamalar 
sonucunda elde edilen değer fizyolojik 
eşdeğer sıcaklık olarak ifade edilen 
(Physiologically Equivalent Tempera-
ture-PET) değerdir. (EK1) 

Ek 1. RayMan Pro 2.1 programı kullanılarak 
TÜBİTAK projesinden hazırlanmış bir görsel. 
Kent merkezinin 2017 yılına ait aylara göre 
biyoklimatik konforlu gün-ay göstergesi.

Kentsel Alan istasyon 
verilerinin 2017 Yılı 
Biyoklimatik 
Konfor Grafiği
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Erzurum'un biyoklimatik konforunun 
belirlenmesiyle ilgili çalışmanızdan 
da kısaca bahseder misiniz? 
Erzurum'da yürüttüğümüz bir TÜ-
BİTAK araştırma projesinde termal 
band, termal kamera ve PET indeksi 
kullanılarak, farklı alan kullanımları-
nın biyoklimatik konfora etkisi analiz 
edilmiştir. Alan kullanım özelliklerinin 
biyoklimatik konfor üzerinde etkili 
olduğu belirlenmiştir (Yilmaz et al., 
2018).  Bilgisayar modeli kullanılarak 
yapılan çalışmalarda kentin kırsal 
mekâna göre 4-6 0C daha serin olduğu 
(Yilmaz et al., 2018), yeşil alanların, 
ağaçlık alanların fazla olduğu yerlerin 
(Tan et al., 2016 ) ve su yüzeyi bulunan 
mekânların daha serin olduğu belirlen-
miştir (Fung and Jim 2020; Yilmaz et 
al., 2018). Cheung ve Jim (2018) yaptık-
ları çalışmada, kentsel mekânda büyük 
ağaçların 3,9 0C ortamı serinlettiğini 
belirlemişlerdir. Nitekim yapılan bir 
başka çalışmada da geniş çim alanda 
küçük bir havuzun sıcaklığı 0,7 oC 
düşürdüğü ifade edilmiştir (Fung and 
Jim 2020). 

"KIRSAL VE KENTSEL ALAN 
MİKROKLİMASI FARKLILIK GÖSTERİR"
Biyoklimatik konforlu kentsel tasarım-

lar için mikroiklim verileri kullanıla-
rak ENVI-met bilgisayar modeliyle 
senaryolar üretilebilmektedir (Bruse 
2000). Aslında "İmar Planları" hazırla-
nırken iklim verileri de kullanılmakta-
dır. Ancak kullanılan bu veriler kırsal 
alanı sembolize eden kentlerin dışında 
kurulan meteoroloji istasyonlarından 
elde edilen verilerdir. Oysa kırsal alan 
ile kentsel alan mikrokliması fark-
lılıklar göstermektedir. Bu nedenle, 
2020'de yeni desteklenen TÜBİTAK 
projemizle, Erzurum kent merkezi 
içinden 12 farklı yerleşim alanında, 
yerden 1,5 metre yükseklikten alınacak 
mikroiklim verileriyle "kentsel tasarım 
senaryoları" üzerinde durulması hedef-
lenmektedir. 

Kentsel mekân içinde yapılan tasa-
rımların uygulamadan önce biyokli-
matik konfor açısından nasıl bir sonuç 
vereceği, simülasyonlar ile görülebil-
mektedir. ENVI-met modeli ile binanın 
mekân içinde nasıl konumlandırılacağı, 
cadde-sokak genişliği, yöneyi, yapıla-
rın kat yükseklikleri, yaya kaldırımları, 
konut tipolojileri, caddede kullanılan 
ağaç türleri gibi senaryolar analiz 
edilebilmektedir. Bu model kullanıla-
rak yapılan çalışma sonuçlarına göre, 

konut dokularında tekdüze yapılaş-
madan kaçınılması ve mekân içinde 
rüzgâr sirkülasyonuna önem verilmesi 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Dünyadaki birçok eski kentlerde 
olduğu gibi Erzurum da kuruluş aşa-
masında jeopolitik konumundan dolayı 
savunma temelli olarak kurulmuş-
tur. Ekstrem iklim koşullarına sahip 
olan kent aynı zamanda önemli bir 
kış turizm kentidir. İki üniversitesi, 
jeopolitik konumu, tarihi değerleriyle 
2011 kış olimpiyatlarına ev sahipliği 
yapan kent, kış sporları alanında güçlü 
altyapısı ve nitelikli konaklama tesisle-
riyle marka şehir olma yolundadır. Bu 
TÜBİTAK projesiyle hazırlanacak olan 
Erzurum için uygun senaryonun kent-
sel tasarım kriterleri yerel yönetimle 
paylaşılacaktır. Böylece kentsel yeni-
leme veya dönüşüm alanlarında ekoloji 
odaklı, biyoklimatik konforlu mekân-
ların tasarlanmasına öncülük edilmiş 
olacaktır. Bu çalışmada kullanılan 
yöntem aşamaları yalnızca soğuk iklim 
bölgeleri için değil, sıcak iklim böl-
gelerine de uyarlanma şansına sahip 
olacaktır. Hangi alanda çalışıyorsanız 
o mekânın mikroiklim verisi kaydedi-
lerek kullanılmalıdır. (EK 2-3-4-5)

Ek 2.Erzurum kent merkezinde farklı alanlardaki mikro iklim 
ölçümlerinde, "Bu mekânlara ibreli veya yapraklı ağaç eklense, yaz-kış 
için ortamın termal konforu nasıl olurdu?" sorusunun cevabı ENVI-
met analizi yapılarak belirlendi. Bitki seçiminin biyoklimatik mekân 
oluşturmada önemli olduğu saptanırken, sıcaklıktan sonra konfor 
koşullarını etkileyen en önemli parametre olan rüzgar sirkülasyonunun 
desteklenmesi gerektiği ortaya konuldu. (Yilmaz et al., 2018a). 

Ek 3. Erzurum Cumhuriyet Caddesinde, cadde-sokak 
genişliği, gökyüzü görünürlük oranı, cadde ağaçlandırması 
gibi senaryolar üzerinde çalışılmıştır. Caddenin koridor 
gibi olduğu yerde konfor değerleri düşük bulunurken cep 
park gibi genişleme yaparak kırılma gösteren alanında 
biyoklimatik konfor değerleri daha iyi sonuçlar verdi. 
(Yilmaz et al. 2019). 
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"İNSAN, BULUNDUĞU MEKÂNDA 
HUZURLUYSA MUTLU VE 
ÜRETKENDİR"

Termal açıdan konforlu, iklimle barı-
şık kent ortamları oluşturmak neden 
önemlidir? 
İnsan, bulunduğu mekânda huzurluysa, 
kendini oraya ait hissediyorsa mutlu ve 
üretkendir. Bu üretkenliğin sağlanma-
sında "insan için tasarım" felsefesinden 
hareket ederek, kentsel mekânlarda 
biyoklimatik konforlu meydanlar, park-
lar, cep parkları, mahalleler ve sokaklar 
tasarlanmalı, bu tasarımlar yapılırken 
alanın doğal özellikleri ve mikroiklim 
verileri mutlaka kullanılmalıdır. Kapa-
lı mekânlardan insanları açık alanlara 
çekecek tasarımlar üretilmelidir. Peyzaj 
tasarımlarında az bakım isteyen, eko-
nomik ve uzun ömürlü olan bölgenin 
doğal elemanlarına, özellikle de mev-
simlik bitki yerine doğal otsu bitkilere 
yer vermek gerekmektedir. Bugün doğal 
bitki türleriyle tasarlanan Louri Garden/
Milenyum Park (Chicago), High Line 
Park (New York), Gardens By the Bay 
(Singapur), Milwaukee Park, Zaryedye 
Parkı (Moskova) büyük oranda ziyaretçi 
çekmektedir. 

Milwaukee Parkı (ABD)

Cadde 1 koridor gibi kısmı, Cadde 2 genişleme olan kısım ENVI-met analizlere ait görseller

Ek 4. Konut tipolojisini belirleme çalışmasında, farklı konut 
tipleri ENVI-met ile yaz ve kış için analiz edildi. Yapı tipleri 
ayrık nizam, bitişik nizam ve avlu tipine sahip yapılardır. 
Çalışma sonucunda yaz aylarında ayrık nizam yerleşim 
tipinin diğerlerine göre daha serin çıktığı, kış aylarında ise 
avlu tipindeki yapıların diğerlerine göre daha sıcak çıktığı 
sonucuna varıldı.

Ek 5. Biyoklimatik konfor tasarımlı meydan nasıl olmalıdır? 
Yeşil alan oranı % kaç olursa daha iyi konfor sağlanır? 
sorularının cevabı arandı. (Yilmaz et al. 2019'a)
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Kaynaklar: Bruse, M. (2000). Anwendung von mikroskaligen Simulationsmodellen in der Stadtplanung, In:Bernhard, L., Küger, T. (Eds.), Simu-
lation Raumbezogener Prozesse: Methoden Und Anwendung. University of Münster. -Cheung, P.K. & Jim C.Y. (2018) Comparing the cooling 
effects of a tree and a concrete shelter using PET and UTCI. Building Environment, 130, 49-61. -Epstein, Y. and Moran, D. S., 2006. Thermal 
Comfort and the Heat Stress Indices. Industrial Health, 44, 388–398. -Fröhlich, D., Gangwisch, M., & Matzarakis, A. (2019). Effect of radiation 
and wind on thermal comfort in urban environments-Application of the RayMan and SkyHelios model. Urban Climate, 27, 1-7. -Fung, C. K., & 
Jim, C.Y.(2020). Influence of blue infrastructure on lawn thermal microclimate in a subtropical green space. Sustainable Cities and Society, 52, 
101858, inpress. -Potchter, O., Cohen, P., Lin, T. P., & Matzarakis, A., (2018). Outdoor human thermal perception in various climates: A compre-
hensive review of approaches, methods and quantification. Science of the Total Environment, 631, 390-406. -Yilmaz S., Toy S., Irmak M. A. and 
Yilmaz, H.(2007). Determination of climatic differences in three different land uses in the city of Erzurum, Turkey. Building and Environment., 
42(4):1604-1612. -Yılmaz, S., TÜBİTAK (2018). Soğuk Kentlerde İklim Parametrelerinin Termal Konfora Etkisi: Erzurum Kenti. TÜBİTAK Projesi 
215O627, 4 Ekim 2018 tamamlandı, Erzurum. -Yilmaz, S., Mutlu, E., Yilmaz, H. (2018a). Alternative Scenarios for Ecological Urbanizations Using 
ENVI-met Model.  Environmental Science And Pollution Research, 25 (26), 26307–26321 -Yilmaz, S., Mutlu B.E. Aku A., Mutlu E.,(2019). Street 
Design Scenarios using Vegetation for Sustainable Thermal Comfort in Erzurum City. . ICEARC 19, International Civil Engineering and Arc-
hitecture Conference, Trabzon/Turkey, 17-20 April, Oral P. -Yilmaz, H., Yilmaz, S. & Mutlu, E. (2019a). Climate-Oriented Designs in Renewed 
Parking Areas: Erzurum Urban Transformation Area Case. Nevsehir Journal of Science and Technology, 8, 79-88.

Kentsel, bölgesel ve ülke çapında 
planlama sürecinde iklimle barışık 
stratejileri içeren bazı temel paramet-
reler yanında, iklim değişikliği simü-
lasyon hesaplamalarına, termal konfor 
haritalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Her 
tasarım alanında altlık olarak kullanılan 
bu veriler ışığında mahalle ve konut 
yerleşim planlamaları yapılmalıdır. Bu 
planlar hazırlanırken peyzaj tasarım 
projelerine mutlaka yer verilmelidir. 
Güneş ışığını kullanan, rüzgâr sirkü-
lasyonunu en iyi sağlayan tasarımlar 
sürdürülebilir kentsel tasarımlardır. 
Günümüz kentlerinde kent içi ulaşım, 
kentler arası ulaşımdan daha uzun 
zaman ve zahmetli bir hâl almaktadır. 
Bu yüzden kentsel ulaşım planları, 
mekânsal planlamadan ayrı düşünül-
memelidir. 

KİMLİKLİ KENTLER İÇİN İKLİM 
PLANLAMASI ÖNEMLİ
Günümüzde yeni kent yaklaşımla-
rıyla daha yaşanabilir kent arayışları; 
yaşanabilir kentler (liviable cities), 
akıllı kentler (smart cities), eko-kent-

ler gibi kavramlar gündeme gelmeye 
başlamıştır. Enerjiyi etkin kullanan, 
erişebilir kamusal alanlara sahip, ula-
şım, rekreasyon fırsatları sunan, tarihi 
dokuyu koruyan ve şüphesiz açık 
yeşil alanlarıyla bir kimlik oluşturan 
kentler ön plana çıkmaktadır. İklim 
planlaması tüm fiziki yapılaşmalarda 
dikkate alınması gereken en önem-
li bileşenlerden biridir. Günümüzde 
birbirinden çok farklı iklim verilerine 
sahip kentlerimizde, yapı karakteri 
ve diğer dış mekân alan kullanım-
ları neredeyse birbirine benzemeye 
başlamıştır. Bunun nedeni çalışma 
yapılan alanın doğal ve mikroiklim 
verilerinin göz ardı edilmesidir. Her 
bölgenin kendine has doğal ve kültürel 
kaynak değerleri analiz edilmeli ve 
etkin kaynak kullanımıyla planlama ve 
uygulamalara gidilmelidir.

Bundan sonraki çalışmalarda alana 
ait yerel veriler kullanılarak yapılan 
kentsel tasarımlarda insan-doğa dostu, 
yaşanabilir, huzurlu mekânlar tasarla-
mak dileğiyle…

High Line Park (NewYork)
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DİYARBAKIR 
YENİŞEHİR 
MİLLET BAHÇESİ
Kente hayat veren Dicle Nehri'nin kıvrımlı yapısını ve 
Hevsel Bahçeleri'nin ızgara dokusunu Diyarbakır Yenişehir 
Millet Bahçesi'nin tasarımına yansıtarak dinamik bir peyzaj 
karakteri oluşturduklarını söyleyen Peyzaj Mimari Zeyat 
Hattapoğlu, proje alanının, kent dokusu içinde çok özel ve 
önemli bir yerde olduğunu söylüyor.
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Zeyat Hattapoğlu - ZEO Mimarlık
Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarım Uzmanı

"Diyarbakır Yenişehir Millet Bahçesi'ni 
kentsel ölçekte ele alarak bütüncül 
bir yaklaşımla projelendirdik. İlkesel 
anlamda, ülke genelinde ilk örnekle-
ri yapılmaya başlanan millet bahçesi 
kavramı üzerinde dururken, bir taraftan 
da bölgeye özgü değerleri barındıran 
tasarım kriterlerini belirledik. Diyar-
bakır ölçeğinde analizler yaparak kent 
dokusuna ve ihtiyaçlarına en uygun 
projenin üretilmesini amaçladık.  

PROJE ALANI 
ÖZEL BİR KONUMDA
Köklü bir tarihi barındıran kadim 
Diyarbakır kentinde tarihin izlerini 
sürmek mümkün. Buradan hareket-
le öncelikle kentle ilgili okumalar 
yaptık, kentin tarihi ve kültürel birikim 
sürecini ve güncel durumu anlamaya 
çalıştık. 

Kentte yaşayan herkesin bir arada var 
olabileceği, toplumun her kesimi için 
kamusal açık-yeşil alandan beklentinin 
karşılanabileceği bir uygulama yapmak 
hedefiyle kentsel ölçekte projenin tasa-
rım kurgusuna dönük analizler yaptık. 
Bu analizler bize proje alanının kentin 
çok özel bir konumunda olduğunu 
gösterdi. 
  
Tarihsel gelişim, ulaşım, erişebilirlik, 
arazi kullanımı ve yeşil alan çözümle-

melerimiz doğrultusunda, kentin ana 
ulaşım aksları ve karakter bölgelerini 
ortaya çıkardık, proje alanının kesişen 
akslar içindeki konumunu değerlendir-
dik. Bağlantı ve akışların sağlanabilme-
sine yönelik alternatif ulaşım rotaları 
ve yeşil alan bağlantıları önerdik. Kent 
içi yaya ve bisiklet dolaşımını mil-
let bahçesiyle bütünleşik bir şekilde 
planladık. 

KENT İÇİNDEKİ YEŞİL KORİDOR
Yenişehir yerleşim dokusunda Diyar-
bakır surlarına paralel olarak gelişmiş 
bir kamusal koridor oluşturulmuştur. 
Diyarbakır İstasyonu ve Suriçi bölgesi 
arasında yer alan proje alanını, kom-
şuları Sümer Park, Cahit Sıtkı Tarancı 
Kültür Merkezi, kentin ilk parkı Anıt 
Park ve yoğun pasif yeşil karakterdeki 
Karayolları Genel Müdürlüğü arazisiyle 
bütüncül şekilde ele alarak, tüm alanla-
rın millet bahçesiyle bağlantısını güç-
lendirdik. Yıkılan Atatürk Stadyumu ve 
çevresiyle birlikte 55 bin metrekarelik 
alana yayılan Yenişehir Millet Bahçe-
si'ni, Yenişehir kamusal koridorunun 
bir bileşeni olacak şekilde tasarladık.  

AKTİF VE PASİF 
YEŞİL ALAN BAĞLANTISI 
Kentin akciğerleri görevini gören, 
insanı doğayla buluşturan yeşil alanlar, 
kent ölçeğinde bir sistem olarak kurgu-
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lanmalı, geçişler ve bağlantılar sağlan-
malıdır. Bu yaklaşımdan hareketle yeşil 
alan analizleri yaparak bölgedeki aktif 
ve pasif yeşil alanları belirledik. 
Proje alanı ve alanın içinde bulundu-
ğu kamusal aks, Yenişehir bölgesinin 
merkezinde, yoğun kent dokusundan 
bağımsız önemli bir kentsel boşluk ve 
güçlü bir yeşil koridor olma potansiyeli 
taşıyor. Bu doğrultuda proje kapsamın-
da yaptığımız üst ölçek yeşil alan ana-
liziyle yeşil aks bağlantılarını önerdik. 
Uygulama sonucunda bu aks, kentin 
önemli bir yeşil koridoru olacak. 

HEVSEL BAHÇELERİ'NİN 
IZGARA DOKUSU YANSITILDI
Mezopotamya'nın ilk tarım arazisi olan 
Hevsel Bahçeleri, Dicle'nin getirdiği 
bereket sayesinde kentin tarih boyunca 
gıda deposu olarak kullanılmıştır. Vadi-
den aşağı kıvrılarak inen nehre yönel-
miş bahçeler yer yer kademeli teraslar 
hâlinde düzenlenmiştir. Projemizde 
Dicle Nehri-Hevsel Bahçeleri ilişkisini 
yansıtmak hedefiyle alandaki ortalama 
6 metrelik kot farkını teraslama yapmak 
suretiyle çözerek, Hevsel Bahçeleri'nin 
ızgara dokusunu tasarıma yansıttık. 

Kot farkını tasarım aşamasında (terasla-
ma ile) avantaja dönüştürerek mekân 
belleği üzerinden işlevsel çeşitlilik ve 
geniş manzara açıları sağladık ve o 
bölgeye özgü kurgulanmış dinamik bir 
peyzaj karakteri oluşturduk. Ayrıca kot 
farkından faydalanarak proje alanının 
manzaraya hakim noktalarında seyir 

balkonları konumlandırdık. İki katlı 
olarak tasarlanan bu balkonlar, yere 
özgü bir kullanım olan "Taht"ın (ev 
damlarının gün boyu biriktirdiği ısıdan 
kaçmak ve gece serinliğinde fayda-
lanmak için zeminden kopacak şekilde 
üretilen teras) bir peyzaj elemanı olarak 
yorumlanmış formudur.

MEKÂNSAL AVANTAJLAR
Proje alanının çevresindeki yol ve 
yapı adalarına göre düşük kotta 
olması gürültünün etkisini azaltırken, 
alan çeperi ve çevre yapılar açısın-
dan derinlik ve farklı perspektiflerin 
algılanabilmesine imkân tanıyor. Yazın 
günün farklı saatlerinde kaçılacak 
gölge, kışın rüzgârdan korunma ve 
kurak mevsimler için nemli bir ortam 
sağlıyor. Proje kurgusunun en hayati 
bileşenlerinden biri olarak tasarlanan 
su ögesi, alanda bir mikro-klima oluştu-
racak. Çeperde konumlandırılan yoğun 
ağaç dokusu yapıları maskeleyerek 
kullanıcıları, kentin bina yoğunluğundan 
koparıyor. Ayrıca ana araç yollarından 
yayılan gürültü çeperdeki yoğun ağaç 
dokusu tarafından absorbe ediliyor. 

KENT AVLUSU
Tasarımda kentin tarihi dokusunun 
mimari karakterini belirleyen avluyu 
da ele aldık. Özellikle Suriçi bölgesinde 
evlerin neredeyse tamamında içinde 
su ögesi bulunan avlu kullanımına 
rastlamak mümkündür. İklimsel veriler 
ve kültürel birikim sürecinin bir sonucu 
olarak doğa ile iç içe yaşama arzusu ve 
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sosyalleşme ihtiyacı ev mekânı içinde 
avlu ile çözümlenmiştir. Proje alanı 
da parçası olduğu ekolojik koridorla 
beraber çevresinde yer alan 8-10 katlı 
yapıların oluşturduğu beton cephelerin 
arasında kentsel bir avlu oluşturuyor. 

Bu bağlamda ele alınan avlu, temel açık 
alan ihtiyaçlarının millet bahçesi bünye-
sinde karşılanmasını, sosyalleşmeyi, her 
yaş grubuna dönük etkinlik ve program-
lara katılabilme imkânını, alanın daha 
çok kişi tarafından tercih edilmesini ve 
sahiplenilmesini sağlayacaktır.

KENT YAŞAMINA KATKI
Millet bahçesi projesini tasarlarken bir 
fiziksel mekânın ötesinde mekândaki 
sosyal aktivitelerin yaratacağı sosyal 
yaşamı da düşündük ve buna yönelik 
işlevler ekledik. Rekreasyonel kulla-
nımların belirlenmesinde, temel ihtiyaç-
ları, iklimi ve sosyal yapıyı göz önünde 
bulundurduk. Bahçede kullandığımız 
bitkisel materyallerin form, ölçü, çizgi 
ve renk özellikleriyle, kentsel mekâna, 
kent peyzajına estetik değerler katma-
sını hedefledik.

Fonksiyon alanları olarak, kitapçılar 
çarşısı ve millet kıraathanesi, sıfır atık 
geri dönüşüm parkı (eğitim, üretim, oyun 
ve eğlence), yansıtma ve oyun havuzu, 
ahşap köprü ve iskeleler, seyir balko-
nu (taht), teras ve çardaklar, spor parkı, 
bisiklet ve koşu parkuru, yaya yolları, 
tema bahçeleri, aktif çim alanlar, seyir 
basamakları, çok amaçlı etkinlik alanları 

ve zemin altı otoparka yer verdik.  

Bitkisel kompozisyonda ise soğan-
lı bitkiler, güller, gramine bitkiler, 
tıbbi-aromatik bitkiler, bostan bitkileri 
ve su bitkilerinden oluşan tematik 
bahçeler tasarladık. Etkinlik alanı olarak 
planladığımız alanı konser, açık hava 
sineması, afet toplanma alanı, gelenek-
sel halk şenlikleri, toplu yemek ve spor 
olmak üzere çok amaçlı kullanılabilecek 
şekilde kurguladık.

İNSAN KENDİNİ EVİNİN 
BAHÇESİNDE HİSSETMELİ
Doğaya saygı, kültürümüzdeki bahçele-
rin genel özelliklerini taşır. Bahçe, düze-
nin yalınlığı, yaşam mekânı olması ve 
işlevselliğiyle tanımlanır. Doğal form ve 
düzenden hoşlanma duygusunu bahçe 
tasarımında izlemek mümkündür. Bahçe, 
kent içinde bir kamusal alan yaratmanın 
yanı sıra kent insanını evinin bahçesinde 
hissettirmeli, insanlar o mekâna saygı 
duymalı, herkes kendi evi gibi kabulle-
nip koruyabilmelidir. 

Bu veriler ışığında Yenişehir Millet 
Bahçesi'ni, şehrin merkezinde, hızlı 
ve gürültülü kent yaşantısından izole, 
insanların doğa ve temiz hava ile 
buluşma noktası olarak kurguladık. 
Engelli, yaşlı, kadın ve çocuklar başta 
olmak üzere kentin tüm yaşayanlarına 
hitap edecek nitelikte ve erişilebilir 
normlarda, zengin içerikli peyzaj bile-
şenlerini yalın ve rasyonel bir tasarım 
diliyle ifadelendirdik."
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KONYA SEYDİŞEHİR 
MİLLET BAHÇESİ
Konya Seydişehir Millet Bahçesi'nin tasarımında Selçuklu 
bahçelerinin değişmez kriterleri olan doğaya saygı, çevreyle 
uyum, kullanışlılık ve işlevselliği temel konsept olarak 
benimsediklerini söyleyen Y. Mimar Merve Kuyu, millet 
bahçesinin hep var olduğu izlenimini uyandırmak için kent 
dokusuyla uyumlu bir tasarım yaptıklarını anlatıyor.
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Z. Merve Kuyu - Y. Mimar 
Mesart Mimarlık ve İnşaat AŞ/Kurucu 

"Seydişehir Millet Bahçesi tasarımı 
öncesinde yerleşimin kuruluşundan 
itibaren günümüze kadar geçen süreç-
teki ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi 
mirası inceleyerek kentsel gelişim pro-
jeksiyonu oluşturduk. Yerleşimin yakın 
ve uzak zamanlı gelişim beklentilerini 
ortaya koyarak kentin her düzlemde 
zayıf ve güçlü yönlerini tanımlanmaya 
çalıştık. Anadolu Selçuklu ve Selçuk-
lu dönemlerinde yetişen kıymetli ilim 
adamlarıyla öne çıkan yerleşimlerden 
biri olan kent, günümüzde sanayisiy-
le ön planda olan şirin, fazla göç alıp 
vermeyen, kimliğini korumuş Anadolu 
kentlerimizden birisidir. Günümüzde 
kentin kişi başına düşen aktif yeşil alan 
miktarı 7 metrekare olup millet bahçe-
siyle bu orana bir nebze daha olumlu 
katkı sağlamayı hedefledik.

Seydişehir Millet Bahçesi'nin tasarımını 
yaparken projenin; kentin tarihi, kültürel 
ve doğal yerel kimlik özelliklerini taşı-
yan ve koruyan, halkı doğayla buluştu-
ran, aktif ve pasif rekreatif ihtiyaçları 
karşılayan, doğal afet anında kentin 
toplanma alanı olarak hizmet verebi-
len, kent yaşam kalitesine, ekolojisine 
ve estetiğine katkı sağlayan, çok yönlü 
sosyal yaşam mekânları sunan çekim ve 
cazibe merkezi olmasını önemsedik. 

Selçuklu kimlik değerleriyle yoğrulmuş 
bir coğrafyada yer alan proje alanın-

da Selçuklu bahçelerinin değişmez 
kriterlerinden olan doğaya saygıyı, 
çevreyle uyumu, kullanışlı ve işlevsel 
bahçe tasarımını konsept yaklaşı-
mı olarak benimsedik. Selçuklu Türk 
bahçe kültürünü anlamak, irdelemek, 
özümsemek ve bu anlayışı modern 
zamanların anlayışına uygun şekilde 
tekrar yorumlamak bizim için önemli 
ve heyecan vericiydi. 

HEP VARMIŞ
İZLENİMİ UYANDIRDIK
Yaklaşık 143.500 metrekare proje ala-
nıyla mevcut kent dokusu içinde ken-
dine yer bulan arazi, Nevzatbey Tepesi 
olarak serbest mesire alanı, kır bahçesi, 
ağaçlık alan ve spor alanı şeklinde 
kullanılmakta olup kent dokusu içinde 
kolay ulaşılabilen bir alanda yer alıyor. 
Mevcut kullanımın kısmen rekreasyon 
amaçlı olması, yaya ve taşıt ulaşımı 
için kolay ulaşılabilirlik kriteri taşıması 
ve tasarım kriterlerinin kent dokusuna 
uyumlu seçilmesiyle, millet bahçesinin 
'hep var olduğu' izlenimini uyandırıp 
halkın bahçeyi içtenlikle kabullenmesi 
ve içselleştirmesini hedefledik.

Arazide dezavantajlı kot farklılıklarının 
olduğu Nevzatbey Tepesi ve çevresini, 
kendi doğal yapısına müdahale etmek-
sizin doğal landmark olarak ön plana 
çıkardık. Böylece bu dezavantajı avan-
tajlı bir tasarım ögesi hâline getirdik.
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Millet Bahçesi yakın çevresi landmark haritası

SADELİK ÖN PLANDA 
Selçuklu bahçelerinde ön plana çıkan 
yapraklı ağaç türlerinden çınar, 
ıhlamur, meşe, dişbudak, karaağaç, 
çitlembik, defne, erguvan vb. ile 
ibreli ağaç türlerinden servi ve fıstık 
çamını tercih ettik. Ayrıca bağ, kiraz, 
şeftali, elma, nar, dut gibi hemen her 
tür meyve ağaçlarına da yer verdik. 
Selçuklu bahçelerinin değişmez bit-
kileri içerisinde yer alan mor salkım, 
yasemin, yabani gül, hanım eli, asma 
gibi sarmaşık türler de kullandık. Gül, 
sümbül, lale, karanfil, küpe, nergis, 
fulya, şebboy gibi çiçek veren bitkiler 
özellikle kokusu ve renk görünüşle-
riyle projede yer aldı.  

Seydişehir Millet Bahçesi'nde mev-
cutta yer alan ağaçlar ve nitelikli 
bitkiler korunarak, toplamda 77.950 
metrekarede bitkilendirilen yeşil alan 
içerisinde bin 627 ağaç ile 55 bin 
840 mevsimlik yeni çiçek ekimi de 
planladık. 

Türk bahçelerinde yer alan bahçe 
köşkleri, kameriyeler, mehtabiyeler, 
tahtlar, kuş evleri gibi gerek yaşam-
sal gerek görsel amaçlı donatılara da 
yer verdik ve tüm donatılarda sadeli-
ği, yalınlığı ön planda tuttuk.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM
Bitkilendirilen tüm alanların sula-

masında sürdürülebilir kullanım 
amaçladık. Toprak altında gömülü su 
depolarında toplanan yağmur suları, 
otomatik ve elle sulama sitemleriyle 
tüm yeşil alanın israftan kaçınarak 
verimli bir şekilde sulanması planlan-
dı. Sürdürülebilir yaklaşım doğrul-
tusunda enerji açısından ayrıca yük 
getirmeyen, güneş enerji tüketimi 
sağlayan aydınlatma elemanları-
nı tercih ettik. Ayrıca 'temiz çevre' 
sloganıyla bisikletle ulaşım kültürünü 
yansıtan 850 metre uzunluğunda, 
yeşil örtü içerisinde bisiklet ring yolu 
tasarladık.

SPOR TESİSLERİNDE 
KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİ 
Seydişehirlilerin yaşam kalitesine 
yönelik önemli bir eksiklik olan nite-
likli spor alanları ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla mevcut spor sahasını 
koruyarak çevre düzenlenmesi yaptık. 
Atıl durumdaki tribün, yöresel satış 
alanı olarak yeniden tasarlanıp çok 
yönlü kullanıma sahip bir yapı hâline 
getirildi. Futbol sahasına basketbol 
sahası ve iki açık tenis kortu eklene-
rek spor tesislerinde kullanım çeşitli-
liği artırıldı. Yaklaşık 2.100 metrekare 
alanda çeşitli oyun gruplarının ve kent 
mobilyalarının yer aldığı, ebeveynlerin 
gözetiminde çocukların açık hava akti-
vitelerini gerçekleştirebileceği çocuk 
oyun alanları da oluşturuldu. 

40

T O K İ H A B E R   G Ü N C E L



N İ S A N  2 0 2 0   T O K İ H A B E R

41



Millet Bahçesi'nin iki farklı bölü-
münde gece ve gündüz kullanımına 
uygun, her türlü etkinliğe ev sahipliği 
yapabilecek özellikte, toplamda 1.500 
metrekare alana sahip etkinlik çayır-
ları ve çim amfiler tasarladık. Mevcut 
kullanımlarıyla özdeşleşecek şekil-
de, bölgenin hakim rüzgâr yönü de 
dikkate alarak 4.500 metrekare alanı 
kapsayan ağaç altı ateşsiz piknik 
alanları planladık.

BOTANİK SERA KAFE
Proje kapsamında geliştirilen 'Botanik 
Sera Kafe', güçlü konseptiyle hem 
işlevsel hem görsel anlamda günü-
müz mimari anlayışına atıfta bulunu-
yor. Yürüyüş yolları ve zengin bitki 
örtüsüyle çevrelenmiş, millet bahçe-
sinin hakim tepesi üzerine konum-
landırılan, modernist bir yaklaşımla 
landmark özelliği ön plana çıkarılan 
bu alan, hem botanik bitki yetiştirilen 
hem de kafe olarak hizmet verebilen 
bir alan olarak tasarlandı.

Millet Bahçesi'nin içinde açık ve 
kapalı alanlarıyla hizmet verebilen, 
kentin mimari kimliğiyle uyumlu, 
kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikle-
rin düzenlenebileceği bir sosyal tesis 
de tasarladık. Tesisi bahçenin kent 
bölgesi cephesine konumlandırdık. 
Ayrıca bölge halkının kaynaşmasını 
sağlayacak önemli bir sosyokültürel 
mekân olarak tasarladığımız millet 
kıraathanesi de sakin ve merkezi 
konumuyla projede yerini alıyor.

DÜNAYADA 
PARK VE BAHÇELER
Dünya örneklerinde park, kentin 
içinde kolayca ulaşılabilen ve kentte 
olduğunu unutturacak şekilde doğal 
hayata uygun düzenlenmiş alanlar-
dır. Bahçe ise bahçecilik zanaatının 
uygulandığı, farklı floralardan bitki-
lerin bulunduğu, yağmur ormanları 
ve tropik bölgelerden gelmiş ağaçları 
alabilecek kadar büyük seraların da 
eklendiği, hassas ekolojik yapıya 
sahip ve özel bir coğrafyanın bitkile-

rinin bulunduğu alanlardır.

Mesela Amsterdam'daki "Vondel Park" 
1865 yılından beri kentin ortasında 
120 dönümlük bir doğa parçasıdır. 
Yürüyüş yapılır, bisikletle gezilir, 
güneşlenilir. Çevreye zarar verme-
yecek küçük festivaller verilir. İçinde 
sayısı fazla olmayan nitelikli kafeler 
vardır. Vondel Park'ı her sene 10 
milyon insan (Amsterdam'ın nüfusu 
bir milyondan biraz fazladır) ziyaret 
eder.

Paris'teki 28 dönümlük "Jardin des 
Plantes", 1635 yılından beri kentin 
merkezinde yer alan sakin ve bakımlı 
en güzel botanik bahçelerindendir. 
Gezi rehberi kitaplarında muhakkak 
ziyaret edilmesi tavsiye edilir. Bahçe, 
çok geniş bir koleksiyona sahip doğa 
tarihi müzesi ve yanındaki serasıyla 
sizi başka bir çağa götürür. Jardin de 
Plantes, her yıl 3 milyona yakın insan 
tarafından ziyaret edilir.

Her iki örneğin ortak noktası, kente 
sonradan eklenmemiş olmalarıdır. 
Kentin merkezinde ve kentin parça-
sıdırlar. İnsanlar tam da bu özellikle-
rinden dolayı her sene buralara gelir, 
gezer ve hoşça vakit geçirirler. 

Bu iki örnekte dikkat gerektiren nok-
ta, kent ile park ve/veya bahçenin iç 
içe geçen dokular olması gerektiğidir. 
Türkiye'de çalışmalarına hız veri-
len millet bahçesi projelerinin tıpkı 
bu örnekler gibi büyük park, bahçe 
statüsüne ulaşabilmesinde, dünya 
çapında statü kazanabilen başarılı 
park/bahçe örnekleri içerisinde yer 
alabilmesinde dikkat edilmesi gere-
ken kritik nokta, işte tam da budur."
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SİSMİK İZOLASYON
BİNALARI YIKIMDAN 
KORUYOR
Sismik izolasyon sistemi, deprem esnasında 
binanın yıkılmasını engelleyerek can ve 
mal kaybının en aza indirilmesini sağlıyor. 
Yeni ve eski binalara uygulanabilen sistem, 
deprem güvenliği öncelikli olması gereken  
hastane, iletişim binaları, enerji santralleri, 
eğitim kurumları gibi binalar için kritik 
öneme sahip. 

Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesin-
de yaşayan ve sanayinin yüzde 90'ı 
deprem riski altında olan Türkiye'de 
deprem için erken önlem almak hayati 
önem taşıyor. Günümüzde bilimsel 
gelişmeler ışığında can ve mal güven-
liğini sağlamak için değişik teknolojiler 
geliştiriliyor. Sismik izolasyon, deprem 
güvenliğinde önemli bir teknoloji olarak 
dikkat çekiyor. 

Deprem yalıtımı, sismik yalıtım isimle-
riyle de adlandırılan sismik izolasyon, 
deprem esnasında binanın yıkılmasını 
engelleyerek can ve mal kaybının en 
aza indirilmesini sağlıyor.  

Sismik izolasyon sisteminin çalışma 
ilkesi, binanın tabanına veya kolonla-
rına sismik izolatör (deprem yalıtım 
birimi) yerleştirilerek deprem ener-
jisinin sönümlenmesine dayanıyor. 
Böylelikle depremin binada yaratacağı 
salınımın etkisi ve dolayısıyla binanın 
maruz kalacağı deprem yükü azaltılmış 
oluyor. Uzmanlar, deprem yükünün 10 
kat azalabildiğini belirtiyor. Sonuçta 
hem binanın taşıyıcı sistemini oluşturan 
kolon, kiriş ve perdelerin hasar görmesi 
engelleniyor hem de insanlar depremi 
daha az hissediyor. 

Bina içindeki eşyaların devrilmesini 
ya da hareket etmesini de engelleyen 
veya azaltan sistem, özellikle depremde 
hayati nitelikteki hastane, iletişim bina-
ları, enerji santralleri gibi yapılar için 
kritik öneme sahip. 

46

T O K İ H A B E R   S E K T Ö R



SİSMİK İZOLASYON DEVLET 
HASTANELERİNDE ZORUNLU 
Sismik izolasyon sistemleri yeni 
yapılara inşaat aşamasında uygula-
nırken eski binalarda da güçlendirme 
amacıyla kullanılabiliyor. Türkiye'de ilk 
kez 1990'lı yılların başında köprülerde 
uygulandı. Sistemin 2000 yılında ilk 
uygulandığı bina ise Atatürk Hava-
limanı Dış Hatlar Terminal Binaları 
oldu. 

Sismik izolasyon sistemi uygulamasını 
artıran gelişme, Sağlık Bakanlığının 
2013 yılında yayımladığı genelge oldu. 
Buna göre 1. ve 2. derece deprem 
bölgelerindeki 100 yatak ve üzeri tüm 
devlet hastanelerinin deprem izo-
latörlü olarak inşa edilmesi zorunlu 
kılındı. İstanbul'da Okmeydanı Eğitim 
Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim 
Araştırma Hastanesi, Kartal Lütfü 
Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi 
deprem izolatörleri kullanılarak inşa 
edilen hastaneler arasında yer alıyor. 
Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eği-
tim Araştırma Hastanesi de deprem 
izolatörleri kullanılarak güçlendirildi. 

SİSMİK İZOLATÖR 
TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR
Sistemi yaygınlaştıran diğer bir unsur 
yerli üretimin artması. 2 yıl öncesi-
ne kadar sistem yurt dışından ihraç 
edilip zorunlu testleri de yurt dışından 
yapılıyorken, şu anda izolatörlerin üre-
timi, mühendislik hesapları ve testleri 
tamamıyla Türkiye'de gerçekleştirile-
biliyor. Artık Türkiye, İtalya, Amerika, 
Japonya, Almanya, Yeni Zelanda'nın 
başı çektiği belli başlı izolatör üretici-
leri ülkeler arasında yer alıyor. 

Yerli üretimin de başlamasıyla sismik 
izolasyon sistemi daha kolay ulaşılır 
olmasına rağmen konutlarda çok fazla 
tercih edilmiyor. Uzmanlar şu ana dek 
sadece iki konutta uygulanan sistemin 
sanıldığı gibi çok pahalı olmadığına ve 
konutlarda uygulanmasının önemine 
dikkat çekiyor. 

SİSMİK İZOLASYONLA  
GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 
DIŞ HATLAR TERMİNALİ 
Türkiye'de deprem yalıtımı teknolo-
jisi kullanılarak güçlendirilen ilk yapı 
olan İstanbul Atatürk Havalimanı 
Dış Hatlar Terminali inşaat aşama-
sındayken 1999 Marmara depremi 
meydana geldi ve inşa hâlindeki 
terminal binası hasar gördü. Binadaki 
18 blok uygun yöntemlerle birleşti-
rildi ve tüm kolonları mantolanarak 
güçlendirildi. Ardından çatı sistemi 
hidrolik kriko yardımı askıya alınarak 
mantolanmış kolonlar kesildi ve 162 
adet sürtünmeli sarkaç tipindeki 
izolatörler çatıyla kolon arasına yer-
leştirildi.

BOLU VİYADÜKLERİ
Marmara depreminde hasar gören 
bir diğer yapı ise Bolu viyadükle-
riydi. Deprem tehlike analizlerinde 
viyadük altından geçen fayın tespit 
edilememesi sonucunda, 12 Kasım 
Düzce depreminde köprü kirişlerinin 
altındaki enerji sönümleyici cihazlar 
hasar gördü. Daha sonra bu enerji 
sönümleyiciler yerine sürtünme esa-
sıyla çalışan eğrisel yüzeyli izolatör 
birimleri yerleştirildi.

ANTALYA HAVALİMANI 
DIŞ HATLAR TERMİNALİ
50.000 metrekare kapalı alana sahip 
Antalya Havalimanı Dış Hatlar Ter-
minali 2005 yılında güçlendirildi. 411 
adet kolon kesilerek kurşun çekir-
dekli kauçuk yalıtım birimi yerleş-
tirildi. Aynı şekilde yapının mevcut 
perdeleri de kesilerek kayıcı mesnet-
ler yerleştirildi.
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OBS DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ÇÖZÜMLERİ GENEL MÜDÜRÜ DR. BAHADIR ŞADAN:

İZOLATÖRLÜ KONUTLARA TALEP ARTACAK

Yüksek lisans ve doktorasını dep-
rem mühendisliği üzerine yaparak 
bu alanda uzmanlaşan Dr. Bahadır 
Şadan, 2015-2017 yıllarında Dep-
rem İzolasyon Derneği Başkanlığını 
yürüttü. Hâlen Deprem İzolasyon 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yapan OBS Deprem 
Mühendisliği Çözümleri Genel Müdü-
rü Dr. Bahadır Şadan, yönetmeliklere 
göre inşa edilen binalarda tasarım 
performans hedefinin kontrollü hasar 
oluşumuna izin verdiğine dikkat 
çekerek, yapıların şiddetli deprem-
de zarar görebileceğine işaret etti. 
Şadan, sismik izolasyonlu bir binanın 
ise geleneksel yöntemlerle inşa edi-
len benzer bir yapıdan 10 kata varan 
düzeyde daha az depremden etkile-
neceğinin altını çizdi. 
  
Sismik izolasyon sisteminin çalışma 
ilkesini kısaca aktarır mısınız? 

Sistemin kaç uygulama veya ürün 
çeşidi var? 
Sismik izolasyonu çok basitçe 
depremin yıkıcı etkisinden binayı 
sakınmak için yerle olan bağlantı-
sını kesmek olarak açıklayabiliriz. 
Bir deprem anında bina temel veya 
bodrum seviyesine yerleştirilmiş 
izolatörler üzerinde uzun bir periyod 
ile salınarak binaya etki eden deprem 
kuvvetleri belli miktarda azalmakta-
dır. Bu azalmaya ek olarak izolatör-
lerin sönüm özellikleri sayesinde bir 
miktar daha azalma elde etmekteyiz. 
Sonuçta deprem izolasyonlu bir yapı-
ya deprem etkisi, geleneksel yöntem-
lerle inşa edilmiş benzer bir yapıdan 
10 kata varan miktarda daha az 
etkimektedir. Bu da olası bir deprem 
sonrası binanın depremi hasarsız 
atlatması ve bunun yanında yıkıcı 
bir depremi daire sahiplerinin daha 
az hissederek konforunun da artması 
anlamına gelmektedir. 

Sıklıkla uygulanan iki farklı deprem 
izolatörü tipi bulunmaktadır. Bun-
lardan biri,  ham maddesi kauçuk 
(lastik) olan elastomer izolatörler, 
diğeri ise küresel eğri yüzeye sahip 

iki adet çelik plaka arasında sürtün-
meyle çalışan eğri yüzeyli sürtünmeli 
izolatörlerdir.

İZOLATÖRLÜ BİNALARDA YAŞAM 
KESİNTİSİZ DEVAM EDER

Sistemin depreme karşı koruma ve 
yıkımı engelleme kapasitesini 
anlatır mısınız? 
Geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş 
binalar, deprem yönetmeliğine yüzde 
yüz uygun olarak inşa edilseler bile 
yıkıcı bir depremde hasar alacak 
şekilde tasarlanırlar. Son kullanıcı 
bu durumun farkında değildir. Yani 
büyük paralar ödeyerek aldığınız ve 
deprem yönetmeliğine uygun olarak 
inşa edilen bir ev, 5 dakika sonra 
gelecek bir deprem sonrası kullanı-
lamayacak durumda hasar görebilir 
ve siz bu hasar nedeniyle hak talep 
edemezsiniz. Çünkü yönetmeliklere 
göre inşa edilen binalarda tasarım 
performans hedefi, can güvenliğini 
sağlamak amacıyla "kontrollü hasar" 
(binanın total göçmesi olmadan, 
kontrollü bir şekilde hasar görmesi) 
oluşumuna izin vermektir.

Deprem sonrası bina kullanılama-
yacak derecede hasar alabilir veya 
güçlendirilmesi gerekebilir. Bina 
taşıyıcı elemanları hiç hasar görme-
se bile içindeki "yapısal olmayan" 
mimari elemanlar; elektrik, mekanik 
tesisatlar, asma tavanlar vb. hasar 
görebilir. 
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İzolatörlü binalarda ise esas tasarım 
performans hedefi binanın hem taşı-
yıcı elemanlarının hem de muhtevi-
yatının depremi tamamen hasarsız 
atlatmasıdır. Çok yıkıcı bir depremde 
geleneksel yöntemlerle inşa edi-
len binalarda ağır hasar ve yıkımlar 
söz konusu iken izolatörlü binalarda 
yaşam kesintisiz ve sıkıntısız olarak 
devam edebilecektir. 

BİTİŞİK NİZAM BİNALARA 
UYGULANAMIYOR
Sistem şimdiye kadar kadar daha çok 
hastanelerde, havalimanlarında ve 
veri merkezlerinde kullanıldı. Türki-
ye'de sadece bir adet yeni yapılmış 
bir de deprem izolatörleri ile güçlen-
dirilmiş konut bulunuyor. Her iki bina 
da İstanbul'da yer alıyor. 

Deprem izolatörünün uygulanamaya-
cağı belki de tek durum, binaların biti-
şik nizam olarak inşa edilmesi olabilir. 
İzolatörlü binanın deprem anında her 
yöne minimum 25-30 santimetre mer-
tebelerinde hareket etmesi gerekir. 
Eğer bir binaya herhangi bir kena-
rından 30 santimetreden daha yakın 
komşu bir bina varsa bu sistemin 
uygulanması mümkün değildir. 

Yüksek ve narin (taban alanı küçük) 
binalarda da bu sistem tek başına kul-
lanıldığında yeteri kadar etkin olmu-
yor. İzolatörlerin yanında ek önlemler 
de almak gerekebiliyor. Japonya'da 
sıklıkla görülen bu binaların mali-
yetleri yüksek olabiliyor. Japonya'da 
izolatörlü binalara talep yüksek 
olduğu için bu maliyet artışı göz ardı 
edilebiliyor. 

Güçlendirmede de aynı durum söz 
konusu. İzolatör ile güçlendirilen bir 
binada inşaat işlerinin sadece bodrum 
katlarda olması istenir ve üst katlarda 
herhangi bir imalat istenmez.  Eğer 
binanın bodrum katı yoksa bu sıkıntı 
doğurabilir. Buna ek olarak çok düşük 
malzeme kalitesi varsa (beton daya-
nımı çok düşük veya standart sapma 

çok yüksekse) ve mevcut taşıyıcı 
eleman boyutları çok küçük ve yeterli 
donatı yoksa (genellikle 30 seneden 
eski binalar) sadece izolatörle güçlen-
dirme yeterli olmayabiliyor. 

YERLİ ÜRETİM SİSMİK İZOLASYON 
MALİYETİNİ DÜŞÜRDÜ

Sistemin maliyeti nedir? 
Sistemin maliyeti binanın büyüklüğü, 
konumu ve kullanılacak izolatör ade-
dine göre değişiyor. Son yıllarda yerli 
üretimin devreye girmesiyle maliyet-
lerin oldukça düştüğünü söyleyebili-
riz. Yeni bir bina inşaatında izolatör 
maliyetinin, yapı kaba maliyetinin 
yüzde 10'unu geçmesini beklemiyoruz. 
Doğru mühendislikle geniş açıklıklar 
geçilerek izolatör maliyetleri mini-
mum seviyelere indirilebilir. İzolatörlü 
yapılarda betonarme perde kullanı-
mına ihtiyaç olmadığı ve elemanlarda 
süneklik talebi olmadığı için donatı ve 
beton metrajından da tasarruf sağlan-
ması mümkün. 

Sistemin Türkiye'deki yaygınlığı 
nedir? Deprem izolatörlü konutlara 
talep artar mı?
Sistem Türkiye'de en çok hastaneler-
de kullanılıyor. Ardından veri merkez-
leri, köprüler ve havalimanları geliyor. 
Erzurum'da bir özel okulda izolatör 
kullanımı olduğunu biliyoruz. İzolatör-
lü eğitim binası sayısının artması için 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Türkiye'de deprem izolasyon sistem-
lerinin yaygınlaşması için öncelikle 
talebin artması gerektiğini düşünüyo-
rum. Deprem izolasyonu zorunluluk 
olmamalı, insanlar deprem izolasyonlu 
yapıları talep etmelidir. Bu amaçla 
farkındalığı artırmak için özellikle 
Deprem İzolasyon Derneği büyük bir 
çaba sarf ediyor. İnanıyorum ki yakın 
bir gelecekte deprem izolatörlü konut-
lara talep artacak ve bu konutları 
çevremizde çok daha sık göreceğiz. 

Deprem izolatörlü konutların az olma-

sının nedeni halkın bu sistemi yeteri 
kadar tanımayıp talep etmemesidir. 
Bir de yanlış bir algıyla çok pahalı 
olduğu düşüncesi var. 

Japonya'da deprem izolasyonuna olan 
ilgi, 1995 yılında büyük bir yıkıma 
neden olan Mw 7,2 Kobe depremine 
kadar oldukça az iken, Kobe depre-
minde deprem izolatörlü binaların çok 
iyi performans göstermesiyle büyük 
bir sıçrama yaşandı. Yine 2011 yılında 
dünya genelinde yaşanan ekonomik 
kriz nedeniyle azalan deprem izolatör-
lü binalara talep, 2011 yılında meydana 
gelen Mw 9,1 Tohoku depremiyle arttı. 
Bu durum aşağıdaki grafikte çok net 
belli oluyor. 

OBS Deprem Mühendisliği Çözüm-
lerinin deprem güçlendirme alanın-
daki katkıları nelerdir?
Ben her kurumun spesifik bir konuda 
uzmanlaşması gerektiği taraftarıyım. 
OBS Deprem Mühendisliği Çözümleri 
olarak biz de sadece Deprem Mühen-
disliği hizmetleri sunuyoruz. 2013 
yılından beri mevcut bina performans 
değerlendirme, güçlendirme, deprem 
izolasyonu ve diğer deprem güvenlik 
teknolojileri konularında mühendislik, 
projelendirme ve danışmanlık hizmet-
leri veriyoruz. Firmamızın 2019 yılında 
gerçekleştirdiği en önemli proje, 
deprem yalıtımlı olarak inşa edilecek 
yaklaşık 160.000 metrekare kapalı 
alana sahip Osmaniye Devlet Hasta-
nesi'nin statik uygulama projelerinin 
hazırlanmasıdır. 
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Doka Endüstri, Türkiye'nin ilk sismik 
izolasyon uygulamasını 1999 yılında 
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Termi-
nali binasında gerçekleştiren kuruluş. 
Takip eden yıllarda başta ulaştırma 
altyapısı ve hastaneler olmak üzere 
pek çok alanda uygulama yapan Doka 
Endüstri'nin Genel Müdürü Veysel 
Doğan, deprem izolatörü ve sismik 
izolasyon kavramlarına açıklık getirdi. 
Deprem izolatörünün, sismik izolasyon 
uygulamalarında kullanılan çok kritik 
bir ara yüz elemanı olduğunu söyleyen 
Doğan, "Sismik izolasyon uygulaması 
ise yapının yatay deprem kuvvetlerin-
den az etkilenmesi için yatayda yerkü-
reyle olan bağlantısını keserek, deprem 
esnasında hareket etmesini ve tekrar 
eski konumuna dönmesini sağlayan, 
binayı koruyan bir uygulamadır" dedi. 

"AHŞAP EVLERDEKİ SAL TAŞI 
DEPREM İZOLATÖRÜ İŞLEVİ 
GÖRÜYORDU"
Sistemin gelişimini anlatan Doğan, bazı 
tarihi yapılarda ilkel sismik izolas-
yon uygulamalarının görüldüğünü 
belirterek şu bilgileri verdi: "Örneğin 
eski ahşap ev yapım tekniğinde evin 
ortasına yerleştirilen 'sal taşı' diye 
adlandırılan ve ahşap kolonun üzerine 
oturtulduğu büyük tepsi formundaki 
taş, aslında basit bir deprem izolatörü 
görevi görmekteydi. Çalışma prensibi 
ise yapının tüm yükünü taşıyan orta 

kolonun deprem anında sal taşı üstün-
de 360 derece hareket ederek yatay 
deplasmana imkân tanıması, deprem 
kuvvetlerini sönümlemesi ve yapının 
hasar görmesini engellemesi esasına 
dayanıyordu." 

Modern anlamda ilk defa 1969 yılın-
da Kuzey Makedonya'nın başkenti 
Üsküp'te (eski Yugoslavya) kauçuk 
esaslı deprem izolatörü kullanılarak 3 
katlı betonarme binaya sismik izolas-
yon uygulaması yapıldı. Daha sonra 
teknoloji geliştirilerek başta Japonya 
olmak üzere Rusya, Çin, ABD ve Yeni 
Zelanda'da yaygın bir şekilde kullanıl-
maya başlandı. 1985 yılında Amerikalı 
mucit Dr. Victor Zayas'ın ürettiği çelik 
esaslı Sürtünmeli Sarkaç İzolatörler, 
dünyada sismik izolasyon uygulamala-
rını artırdı. 

Earthquake Protection Systems Inc. 
tarafından Amerika'da üretilen çelik 
esaslı Sürtünmeli Sarkaç İzolatörleri de 
dünyada ve Doka Endüstri'nin distribü-
törlüğüyle ülkemizde yaygınlıkla kul-
lanılıyor. 

"KESİNTİSİZ HİZMET 
PERFORMANS KRİTERİ, YIKIMI 
YÜZDE 100 ENGELLEYEBİLİR"
Deprem izolasyon sisteminin güveni-
lir olduğunu söyleyen Veysel Doğan, 
kritik bir aşama olan "uygulamanın" 

DOKA ENDÜSTRİ GENEL MÜDÜRÜ VEYSEL DOĞAN:

SİSMİK İZOLASYONDA 
UYGULAMA ÇOK ÖNEMLİ

Deprem izolatörlü inşa 
edildiği hâlde riskli binalar 
bulunduğuna işaret eden 
Veysel Doğan, kesintisiz 
hizmet performans 
kriterine göre tasarlanıp 
inşa edilen izolatörlü 
yapılarda yıkımın yüzde 
100 engellenebileceğine 
dikkat çekiyor.  

Triple Pendulum İzolatör montajı, İstanbul 
Kartal Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Triple Pendulum İzolatörün çalışma prensibi
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önemine vurgu yaptı. Türkiye'de uzman 
olmayan kişiler tarafından yapılan tasa-
rımlarda ciddi sorunlar gözlemledikle-
rine işaret eden Doğan, sismik izolatör-
lerin montaj öncesinde gerçek zamanlı 
üretim testlerine tabi tutulması gerekti-
ğini vurgulayarak şunları söyledi: 

"Maalesef deprem izolatörlü yapıldığı 
hâlde çok riskli bulduğumuz yapılar 
mevcut. Bu endişelerimizin doğruluğu-
nu gelecekte yaşayacağımız deprem-
lerin teyit etmesinden korkuyoruz. 
Çünkü yürürlükteki şartnameler yapı-
nın hasar görmesini öngörerek deprem 
enerjisini sönümlemeyi hedeflemekte 
ve olması gereken emniyet gereksi-
nimlerini göz ardı etmektedir. Konvan-
siyonel yapılarda olduğu gibi deprem 
izolatörlü yapılarda da deprem sonrası 
can ve mal kayıpları olabilmektedir. 
Ben deprem izolatörü uygulamalarını 
havacılık sektörüne benzetiyorum. Her 
uçak kazasından sonra hatalar araştı-
rılmakta ve bilerek veya bilmeyerek 
yapılan hatalar konusunda gerekli 
önlemler alınmaktadır. Bazı projelerde 
bilerek veya bilmeyerek mühendisler 
veya müteahhitler tarafından düşük 
deplasman kapasitesine sahip izolatör-
lerin kullanıldığına ve gerekli emni-
yet tedbirlerinin alınmadığına tanık 
oluyoruz. 

Deprem izolatörü kullanarak güven-
li yapılar yapmak için projelendirme 
aşamasındaki yapı mühendisliği, sismik 
izolasyon mühendisliği, uzman ekip 
incelemesi,  müteahhitlik ve denetim 
aşamaları tecrübeli ekipler tarafından 
yapılmalı ve deprem izolatörlerinde-
ki yüzde 100 üretim testi şartı yerine 
getirilerek, yangın ve diğer güvenlik 
tedbirleri mutlaka alınmalıdır. Eğer bu 
hususlara dikkat edilirse kesintisiz hiz-
met performans kriterine göre tasarlan-
mış ve inşa edilmiş deprem izolatörlü 
yapılarda yıkım ve hasar yüzde 100 
engellenebilir. Yapısal elemanlarda 
yüzde 100 koruma sağlarken yapısal 
olmayan elemanlarda yüzde 98-99 
koruma sağlanabilir."

20 KATIN ÜSTÜNDEKİ BİNALARDA 
TERCİH EDİLMİYOR
Veysel Doğan, sistemin çok katlı yapı-
lar için önerilmediğini belirtti. "Gökde-
len statüsündeki çok yüksek katlı bina-
ların doğal titreşim periyodu az katlı 
binalara göre daha uzundur. Dolayısıyla 
depreme bağlı olarak katlarda oluşan 
ivme değerleri ve katlar arası öteleme 
nispeten daha az olur" diyen Doğan, 
doğal titreşim periyodu daha kısa olan, 
20 katın altındaki yapıların deprem 
kuvvetlerinden daha fazla etkilenme-
sinden ötürü izolatör uygulamalarının 
daha iyi sonuç verdiğini kaydetti. 

Ülkemizdeki deprem izolatörlü büyük 
yapıların çoğunun kamu yapıları oldu-
ğunu, çok sayıda hastane, kara yolu ve 
demir yolu uygulaması bulunduğunu 

belirten Doğan, "İsteğimiz ve hedefimiz 
olan, konutlardaki, okullardaki ve ticari 
binalardaki uygulamalar hâlâ başlatıla-
mamıştır" diye konuştu.
 
BÜYÜK HASTANELERDE 
DOKA İMZASI
Türkiye'de Doka Endüstri'nin hayata 
geçirdiği önemli uygulama örneklerin-
den bazıları; Bolu Tüneli yaklaşım viya-
dükleri, Eskişehir-Sakarya Hızlı Tren 
hattı köprüleri, Atatürk Havalimanı Dış 
Hatlar Terminal Binası, Sabiha Gökçen 
Hava Limanı Terminal Binası, Elazığ 
Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hasta-
nesi ve dünyadaki sismik izolatörlü en 
büyük hastane unvanına sahip İkitelli 
Şehir Hastanesi. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde İPKB 
tarafından yaptırılan Kartal Lütfi Kırdar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), 
Okmeydanı EAH ile Göztepe EAH 
Hastanesi sismik izolatör uygulama-
larının yerli ve yabancı uzmanların 
takdirini kazandığını vurgulayan Doğan, 
"Bu binaların olası İstanbul depreminde 
en güvenli yapılar olarak İstanbul halkı-
na hizmet vereceğinden hiç şüphemiz 
yoktur" diye konuştu.
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GÜL DEMİRDAŞ

Modernizm sonrası 
mimarlık alanının önemli 
akımlardan biri olan ve 
malzemenin ham hâliyle 
kullanımına vurgu yapan 
brütalist mimari ile heykel 
arasındaki ilişkiyi ele alan 
Dr. Öğr. Üyesi Seval Alp, 
bu ilişkiyi malzeme, form, 
ritim ve doku çerçevesinde 
değerlendiriyor.

BRÜTALİST 
MİMARİ
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Brütalist mimarinin belirleyici özel-
liklerinden bahseder misiniz? Nasıl 
bir ortam nasıl bir mimari değişimi 
beraberinde getirdi? Hangi mimar-
ların bakış açıları ya da söylemleri 
brütalist akıma zemin hazırladı? 
Brütalist mimari genel hatlarıyla 
1950'ler sonrası Avrupa'da ortaya 
çıkan ve betonun temel malzeme 
olduğu ancak kendi sınırlarını geliş-
tiren bir yaklaşımla çelik ve cam 
gibi malzemelerin ham hâllerinin 
kullanıldığı bir mimarlık akımı olarak 
tanımlanabilir. 

Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımı so-
nucu ortaya çıkan şehirlerin yeni-
den inşası sorunu, mimarlık alanında 
hızlı, kolay üretilen ve ucuz bir mal-
zeme olan betonun önemini artırdı. 
Beton malzeme ucuzluğu, işlenme 
kolaylığı ve hızlı bir şekilde binanın 
yapılmasını mümkün kılmasından 
dolayı savaş sonrası mimari alanda 
en çok kullanılan malzeme hâline 
geldi.

"MİMARLIK, HAM MALZEMELER 
ARACILIĞIYLA DUYGUSAL 
İLİŞKİLER MEYDANA 
GETİRMEKTEDİR"
Bu dönemde beton malzeme konut 
sorununun çözümü olurken, döne-
min ünlü mimarları August Peret, Le 
Corbusier gibi isimlerin bu malze-
meye yaklaşımları da doğal hâlinin 
kullanımının vurgulanması şeklinde 
olmuştur. Bu mimarlar, malzemenin 
ham hâliyle bırakılmasının modern 
mimarinin temel tasarım paramet-
releri olan yalınlık, saflık, düzgünlük 
gibi kavramları desteklediğinin altını 
çizmiş ve bu anlamda tasarımlar 
ortaya koymuşlardır. Ayrıca Le 
Corbusier, brütalist akımın henüz 
yayılmadığı 1920'li yıllarda mimar-
lığın tanımını yaparken  "Mimarlık, 
ham (brüt) malzemeler aracılığıyla 
duygusal ilişkiler meydana getirmek-
tedir" ifadesini kullanmıştır. Yani bu 
mimarlar, gösterdikleri tavırla 1950'li 
yıllarda ortaya çıkan brütalist akımın 

Dr. Öğr. Üyesi Seval Alp
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula MYO, 
Mimari Restorasyon Programı
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zeminini oluşturmuşlardır.

"Mimarinin yaşadığı bu büyük dev-
rim" ile ortaya çıkan "yeni mekân"da
malzemenin hamlığı, yalınlığı ve 
saflığı dışında brütalizmin dayandı-
ğı diğer kavramlar nelerdir? 
1950'lerle birlikte mimarların malze-
menin ham hâlinin plastik etkisini ön 
plana çıkarma istekleri, daha özgür 
tasarımların ortaya çıkmasına izin 
vermiştir. Malzemenin vurgulanma-
sının dışında tekrarlanan geometrik 
formlar yapı boyutlarının büyüklüğü, 
anlatımda yalınlık ve sadelik brü-
talizmin genel yaklaşımını tanımla-
mıştır.

Yapıdaki fonksiyonlardan bir veya 
daha fazlasının abartılmasıyla yapı-
nın tanınabilirliğinin sağlanması 
olarak da ifade edebileceğimiz brüta-
lizm, 'kimliği bileşenleriyle belirtme' 
felsefesinden hareket eden ve kendi 
karakteristiğini oluşturarak bakınca 
tanınabilme, okunabilme, sorumluluk, 
gerçeklik, açıklık, çıplaklık, kons-
trüksiyona bağlılık gibi kavramlara 
da dayanır. Malzeme kullanımında 
da aynı tutumu önerir. Brütalizmin 
malzeme tutumuna yaklaşımı, malze-
menin ham hâliyle kullanımına vurgu 
yapmaktır. Başta beton olmak üzere 
işlenmemiş malzemelerin yanı sıra 
boyasız çelik ve camı öne çıkaran bir 
yaklaşım olarak da karşımıza çıkar. 

Pfohl, Roberts ve Biggie tarafından 
inşa edilen Buffalo Mahkeme Binası, 
formunun yalın, sert, güçlü etkisi, 
boyutunun anıtsal nitelikte olması, 
malzemenin ise ham hâliyle kullanıl-
ması açısından brütalizmin etkileyici 
örneklerinden biridir (Resim 1).

MİMARİDE HEYKELSİ FORMLAR, 
HEYKELDE MİMARİ ETKİLER

"Modernizm, heykel ve mimari-
nin birbiriyle olan bağını yeniden 
tanımlamıştır" diye bir ifadeniz var. 
Mimari ve heykelin form açısından 

benzerliklerinin artmasının nedeni 
malzeme midir?
Aslına bakarsanız malzeme, bu iki 
disiplinin birbirlerine olan eğilimi-
nin artmasındaki temel unsurlardan 
biridir. Asıl unsurlar ise sanatın 20. 
yüzyılın başlarında geçirdiği köklü 
değişim ve endüstri devrimidir. 20. 
yüzyıl ile heykel artık dekoratifliği 
bırakıp soyut ve geometrik formların 
tercih edildiği daha anıtsal bir içeriği 
vurgulamanın yoluna gitmiş; mima-
ri ise iç-dış ilişkisini yok ederek 
ve estetik etkiyi artırmak amacıyla 
işlevi olmayan elemanları da yapıya 
dahil ederek sınırları zorlanmış, hey-
kele benzeme durumunu artırmıştır.

ORGANİK VE AKIŞKAN FORMLAR
Konuyu malzeme açısından ele 
aldığımızda bu dönemde gelişen 
üretim teknikleri, dağıtımın kolaylaş-
ması, ortaya çıkan yeni malzemeler 
ve kullanımdaki çeşitliliğin artması 
özellikle mimarlık ve plastik sanatlar 
alanında yeni biçim arayışlarını da 
beraberinde getirmiştir. Heykelde 
mimarinin strüktür ve teknik özel-
likleri kullanılmış, boyutlar mimari 
ölçülere yaklaşabilmiştir. Ayrıca 
kütlelerin bir araya getiriliş yöntem-
leriyle de mimariye benzerlik söz 
konusudur. 

Mimari alanda ise mimarlar heykel-
tıraşların malzemeye biçim verme 
mantıklarını ve tekniklerini kullana-
rak daha organik ve akışkan formlar 
yapmışlardır. 20. yüzyılla birlikte 
birbirine yakınlaşan her iki alanda 
da betonun doğasında var olan sert, 
yalın, masif etkiden ve ışığı yansıtma 
şeklinden yararlanılmıştır. 

MALZEME-DOKU-FORM İLİŞKİSİ
Brütalist mimari ve heykel alanı-
nın ortaklaştığı unsurların başında 
malzeme tercihleri gelmektedir. Bu 
akımın ana malzemesi betondur. 
Mimarlar betonun ham hâlini kulla-
narak onun plastik etkisinden sıklıkla 
yararlanmışlardır. Modernizmle 

Resim 1: Pfohl, Roberts ve Biggie, 
Buffalo Mahkeme Binası, 1974,   
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ortaya çıkan tasarımlarda süsle-
melerden uzak durulması prensibi, 
mimari tasarımlarda beton malzeme 
kullanımına iyi bir zemin oluştur-
muştur. Malzemenin doğal kullanı-
mının belirli oranda formu oluştur-
duğunu savunan heykeltıraşlar gibi 
yeni arayışlarda olan mimarlar da 
betonun ham hâlinin forma kattığı 
plastik etkiyi vurgulamanın peşine 
düşmüşlerdir.

Malzemenin brüt hâlinin kullanı-
mında doku önemli bir unsurdur. 
Betonun kalıp vb. materyallerle 
dokusunda değişim yapılabilirliği 
sayesinde, mimari yapı ve heykelin 
plastik etkisinde farklılıklar yara-
tılabilmektedir. Doku çeşitliliği ve 
bununla ortaya çıkan derinlik etkisi, 
her iki alanda üretilen yapıtlarda 
sıklıkla gözlemlenmiştir. Ayrıca 
kalıplar arasındaki çizgilerin yara-
tıcı kullanımları dış yüzeyde farklı 
etkiler sağlamaktadır.

KÜTLE VE BOŞLUKLAR ESERE 
RİTİM DUYGUSU KATIYOR
Brütalist mimarinin belirleyici özel-
liklerinden olan tekrarlanan geomet-
rik biçimler, mimari ve heykelde 
bir form birlikteliği oluşturmasının 
yanı sıra boşluk kullanımının da 
ortaklaşabileceğini göstermektedir. 
Mimaride boşluk, geleneksel anla-
mıyla işleve yönelik değerlendirilir-
ken, heykelde formla ilişki içindedir. 
Ancak brütalist mimarinin hey-
kelsi olarak değerlendirilebilecek 
örneklerinde boşluk, işlevin dışında 
heykelde olduğu gibi formu tamam-
layan bir unsur olarak da karşımıza 
çıkar (Resim 2, 3).

Brütalist mimari ve heykelde birbi-
rini takip eden kütle ve boşlukların 
forma kattığı bir diğer unsur da 
tıpkı müzik eserlerinde olduğu gibi 
ritim duygusu yaratmasıdır. Benzer 
büyüklükteki tekrarlanan formların 
yanında farklı büyüklükteki kütlele-
rin bütün oluşturabilecek bir sistem 

içerisinde kurgulanmasıyla da bir 
ritim yaratılabilir. 

Brütalist mimaride formun yalın 
tasarımına özen gösterilmiştir. 
Malzemenin üzerinde boya, süsleme 
ve kaplama olmaksızın ham hâliyle 
kullanılması, bu yapılardaki sadelik 
etkisini artırmıştır. Her iki alanda 
malzemenin yalın görselini destek-
lemek, formda zenginlik yaratmak 
ve hareket duygusu kazandırmak 
amacıyla ritim, eserlerde kullan-
mıştır.

BRÜTALİST MİMARİDE 
ANITSAL ETKİ 
Heykel ve mimaride malzemenin 
ham hâlde kullanılması ve büyük 
ölçekli eserler, anıtsallık etkisini 
artırır. Brütalizmin temel malzemesi 
olan ham beton da mimari yapıda 
anıtsallık etkisi yaratır. Ham malze-
menin sert, katı ve sağlam görünü-
mü bu etkiyi destekler. Anıtsal etki-
nin yüksek olmasının nedenlerinden 
biri de yapıların devasa boyutları-
dır. Brütalist mimaride olduğu gibi 
Yugoslav brütalist heykellerinin 
boyut büyüklüğünün mimariye yak-
laşması, bu heykellerdeki anıt-
sallık etkisini artırmıştır. Ayrıca 
kullanılan brüt malzeme ve devasa 
boyutla ortaya çıkan masiflik, ışığın 
yüzeyde kırılmasını azaltır. Bu 
durum, heykel ve mimari yapılarda 
anıtsallık etkisinin vurgulanmasını 
sağlar.

Resim 3: Moshe Sadie, Habitat 
67,1967, Montreal, Kanada

Resim 2: Soul Fujimoto, Birçok Küçük 
Küp Enstelasyonu, 2014, Paris, Fransa 
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Resim 5: Kaliforniya Üniversitesi Geisel 
Kütüphanesi, San Diego, William L. Pereira 
& Associates, 1968-1970
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DAVİD UMEMOTO'NUN 
ESERLERİNDE YIKIM VE 
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK

Brütalist mimar ve heykeltıraş 
David Umemoto'nun eserlerinde 
betonla nasıl bir ilişki var?  
Umemoto'nun teknolojiye karşı duru-
şu malzeme seçimine de yansıyor. 
Heykellerinde betonu kullanması 
bu malzemenin ekonomik olmasının 
yanında modern toplumun sürekli 
gelişme içinde olan durumuna bir 
tepki ve modernizmin koşulladı-
ğı kalıplara bir karşı duruş olarak 
değerlendirilebilir. Ayrıca beton kul-
lanımı ve uygulama sırasında oluşan 
kusurlar da sanatçının sözünü ettiği 
teknolojiye karşı yenilgiyi destekler 
niteliktedir. 

Umemoto'nun beton tercihinin bir 
diğer nedeni de beton dokusunun 
plastik etkisinden yararlanmaktır. 
Eserlerde betonun dayanıklılığı ile 
parçaların modüler olması bir karşıt-
lık oluşturarak sağlamlık ve geçicilik 
kavramları vurgulanmaktadır. Bunun 
yanı sıra yıkım ve dönüştürülebilirlik 
de öne çıkan kavramlardır.

UMEMOTO HEYKELLERİ 
Umemoto'nun heykellerindeki mima-
rimsi etki aslında mimarinin malze-
mesi olan beton kullanımının yanı 
sıra Umemoto'nun işleve getirdiği 
bakış açısıyla da desteklenir. Parça-
lara ayırma ve birleştirme, ekleme 
ve boşaltma, temel formların bölüm-
lenmesi ve bunların belirli açılar 
vererek deformasyona uğratılması, 
parçaların mükemmel şekilde bir-

birlerine bağlanabilirliği yeni olana 
karşı ilkel olanı, gelişim yerine gele-
neksel olanın altını çizerken, farklı 
bir gelecek inşasına da gönderme 
yapmaktadır. Bu aynı zamanda açık 
alandaki heykel ve mimarinin ortak 
unsurlarından olan simgesellik kav-
ramını ön plana çıkartmaktadır.

"BRÜTALİZM KUSURLU VE ASİ 
BİR TAVIR SERGİLER"

Çıplak beton kullanımı istenilen 
formu dürüstçe vurgularken amaç 
"öz"ü ortaya koymaktır, estetik bir 
kaygı yok gibidir. Minimalizmde 
ise yapılarda zarafet göze çarpar; 
aşırılık, süs ve karmaşa yoktur. 
Söz konusu olan yine "öz"dür. Bu 
durumda brütalizm ile minimalizm 
arasındaki fark nedir? 
Aslında kesin bir fark vardır diye-
meyiz. Form olarak bakacak olursak 
yalın, sade, nesnel, geometrik form 
kullanımıyla her iki akım benzerlikler 
gösterse de bu durum minimalizmin 
karakteristiği iken brütalizmde mal-
zemenin doğasında ön plana çıkar. 
Brütalizm, malzemenin hamlığını, 
olduğu gibi kullanımını, betondaki 
kalıp izlerini, konstrüksiyonu, demi-
rin pasını göstermekten çekinmez. 
Bu kapsamda Adolf Loos'un bir 
konuşmasında geçen "iyice düşünül-
müş̧, muhayyile ürününün mimarlı-
ğın biçimini herhangi bir süs sistemi 
altında saklaması gerekmez" sözü 
yerinde olacaktır. Minimalizm zarafet 
içerisindeyken brütalizm sanki bu 
kaygıdan uzak gerçek, çıplak, kusur-
lu ve asi bir tavır sergiler.

Resim 6: David Umemoto, Soma Cube IX, 2016 Resim 7: David Umemoto, Soma Cube IX
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Erik, elma, şeftali, kayısı, kiraz, ayva, nar, portakal... 
Baharda açan çiçekle başlıyorlar yaşama. Beyazdan 

pembeye yayılan renk halesiyle ilkbaharın canlılığını 
hayata katıyorlar. 

DÜRDANE SEVİNÇ
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Doğada her şey kusursuz bir döngü içinde 
yaşamını sürdürüyor. Toprak altında 
uyuyan tohum, vaktini bekliyor. Zamanı 
gelince minik bir filiz yeryüzüne açılıyor. 
Birkaç santimlik filiz, ağaç olana kadar 
sabırla, sükûnetle yaşamın döngüsüne 
akıyor. Meyve ağaçları ise  kendine has 
yaşıyor bu döngüyü. Gözler elmanın 
kırmızısına, şeftalinin pembesine, kayı-
sının turuncu ve pembeye çalan sarısına 
dalarken, meyveleri taşıyan dalların ahen-
gi doğanın en güzel fotoğraflarından birini 
oluşturuyor. 

Süregelen döngünün en hareketli dönemi 
bahar aylarında yaşanıyor. Kış boyunca 
çıplak dallarıyla dinlenen ağaçlar, bahar-
da bolluk bereket dönemine giriyor. İnce 
kahverengi dallar elverişli güneş ve ısıyı 
gördüğünde yavaşça pembeye, beyaza 
bürünmeye başlıyor. Ağacın dalları önce 
beyaz ve pembe tomurcukla doluyor. 
Etrafı çanak yapraklarla sarılı tomurcuk-
ların içinden doğan taç yapraklar çiçeğe 
dönüyor, vakti geldiğinde.

PEMBE ŞEFTALİ ÇİÇEĞİ 
Bahar ışıltısı erik ağacında beyaza, şef-
talide pembeye bürünüyor. Pembenin 
tonları şeftali ağacının dallarına dalga 
dalga yerleşiyor. Kayısı çiçeği renkleriyle 
mutluluk verirken, elmanın taç yaprakları 
koyu pembe tomurcuklardan beyaza yakın 
açıyor. Ayva, armut, kayısı, şeftali, erik 
çiçekleri hepsi birbirinden güzel renklerle 
doğayı canlandırıyor. Meyve bahçelerinin 
yanı sıra sokaklarda hatta caddelerde dahi 
rastladığımız meyve ağaçları, baharın ilk 
günlerinde çiçekleriyle görsel bir şölen 
sunuyor; sıcak günleri, umutlu günleri 
müjdeliyor. 

DATÇA'DA BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ
Meyve çiçeklerinin açma dönemi ikli-
me bağlı olarak bölgeler arasında ufak 
farklılıklar gösteriyor. Baharın ilk açan 
meyvelerinden biri badem. Muğla'nın 
sevimli ilçesi Datça, 85 badem çeşidiyle 
Türkiye'nin badem deposu. Datça toprak-
ları şubat ayında pembe-beyaz badem 
çiçeklerine bürünüyor ve her yıl bademin 
yeşermesi Datça Badem Çiçeği Festiva-

li'yle kutlanıyor. 

MASALSI SAKURA ÇİÇEKLERİ
Kiraz, meyve çiçeklerinin en ünlülerinden 
biri. Beyaza çalan uçuk pembe renklerin 
diğerlerinden farkı, taç yapraklarının üst 
üste gelip katmerlenmesi ve daha yoğun 
bir görüntü vermesi. Bu güzelliğin gelişi 
pek çok kültürde festivallerle kutlanıyor. 
Bunlardan en bilineni Japonya Sakura 
Kiraz Çiçekleri Festivali. Japonca bir 
kelime olan sakura; Türkçede "kiraz çiçeği" 
anlamına geliyor. Japonların süs amaçlı 
yetiştirdiği sakura, meyve vermese de 
özellikle Tokyo ve Kyoto parkları, nehir 
kıyıları, tapınak bahçeleri ve yolları masal-
sı bir görüntüye kavuşuyor.  

Sakura, Japonlar için bir çiçekten daha 
fazla anlam taşıyor. Bir yandan baharı ve 
hayatın başlangıcını müjdelerken, kaçınıl-
maz sonu da simgeliyor. Çünkü çiçekleri 
ağır ağır açıyor ama 10-15 gün gibi kısa 
bir sürede dökülüyor. Sakura'yı İstanbul 
Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi ile Maçka 
Demokrasi Parkı’nda da görebiliyoruz.

NİSAN'DA AÇAN PORTAKAL ÇİÇEĞİ 
Portakal, limon, greyfurt gibi Akdeniz 
ve Ege'nin rengi olan narenciye ağaçları 
nisanda açıyor. Çoğu meyvenin çiçeğinde 
hakim bir koku bulunmazken minik, beyaz 
portakal çiçeğini elinize aldığınızda tap-
taze bir koku yayılıyor. Nisandan mayıs 
başına kadar her yıl Çukurova'yı portakal 
çiçeği kokusu sarıyor ve neredeyse bütün 
şehirde hissediliyor. Bu güzel koku için 
Adana'da, Antalya'da ve İzmir'de, kaldı-
rımlara ve parklara turunç, portakal veya 
mandalina ağaçları dikiliyor.

Erik, elma, armut, kiraz, ayva en geç 
nisanda açmış oluyor. Nisan veya mayısta 
turunçgiller kokusunu salıyor. Mayısı 
bekleyen bir başka güzellik ise nar çiçeği. 
Kışın olgunlaşan nar, yaz başında çiçek 
açıyor. En geç mayıs sonunda bütün 
çiçekler dökülmüş olacak. Ağaç, özün-
deki yaşam tılsımını, elmanın ve kirazın 
kırmızısına, ayvanın sarısına, şeftalinin 
pembesine verecek. Yaşam döngüsü hep 
devam edecek.
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YÖREYLE UYUMLU 
ÇAĞDAŞ YERLEŞİMLER 
Çevreyle uyumlu, yerel mimari anlayışla ve az 
katlı olarak tasarlanan TOKİ yerleşimlerine yenileri 
ekleniyor. Isparta'da mahalle kültürünün yaşatılmasına 
katkı sunacak bir anlayışla projelendirilen 377 konutluk 
yerleşimde yaşam başladı. Erzincan ve Bursa’daki 
projelerin inşasına ise kısa sürede başlanacak.

Erzincan, Tercan
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Erzincan Tercan'da şehir merkezine 
100 kilometre mesafede 351 konut ve 
beş dükkândan oluşan yeni bir yer-
leşim inşa edilecek. 45.655 metrekare 
alan üzerine kurulacak yerleşimin 
29.824 metrekaresi yeşil alan olarak 
planlandı. 995 ağaç ve peyzaj çalış-
malarına yer verilecek projeyle konut 
sakinleri için kamelyalar, çocuk oyun 
alanları ve fitness alanı gibi ortak 
mekânlar tasarlanarak yeni bir yaşam 
merkezi oluşturulacak.

365 araçlık otopark ve engelli park 
alanları da planlanan yeni konut 
alanında, engellilerin daire ve ortak 
alanlara sağlıklı ulaşımını sağlayan 
düzenlemeler de bulunuyor. 

TASARIMDA YÖRESEL 
DOKUDAN İZLER 
Projenin tasarım aşamasında yöresel 
dokunun yansıtılması amacıyla Erzin-
can ve bölgedeki tarihi binalar analiz 
edilerek yerel izleri taşıyan ve aynı 
zamanda güncel beklentilere yanıt 
veren bir tasarım ortaya çıkarıldı. 

2+1 ve 3+1 planda değişen büyüklük-
teki konutlar modern yaşam gerek-
leriyle donatılırken, konut bloklarının 
cephelerinde Erzincan mimarisin-
de ön plana çıkan kalın söveler ve 
büyük payandalar kullanıldı. 

Projede, yöresel mimaride dikkat 
çeken ahşaba da yer verildi. Koyu 
renkteki ahşap ve ahşap desenler ile 
yapı ana hatları vurgulanırken açık 
renkte ahşap tonundaki boyayla belli 
noktalarda hatlar oluşturuldu. Böy-
lece konutlarda daha ferah bir hava 
yaratıldı.

Erzincan, Tercan
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Bursa, Nilüfer

ISPARTA ATABEY'E 377 YENİ KONUT
Isparta Atabey'de artan konut ihtiyacını 
karşılamak amacıyla hayata geçirilen 
377 konuttan oluşan yerleşim, bölgenin 
ve konut sakinlerinin ihtiyaçları dikkate 
alınarak planlandı. Mahalle kültürünün 
yaşatılmasını ve komşuluk ilişkilerinin 
geliştirilmesini gözeten bir yaklaşım-
la tasarlanan konut alanında basketbol 
sahası, fitness ve çocuk oyun alanı, oto-
park alanları, konut sakinlerinin birlikte 
vakit geçirebileceği oturma alanları ve 
çok amaçlı sosyal tesis bulunuyor. 

YÖRESEL YAPI MALZEMELERİ 
Sivil mimarinin önemli şehirlerinden biri 
olan Isparta'daki sosyal konutlarda, yöre 
evlerinin kendine has yapı malzemesi 
olan taştan yararlanıldı; özellikle zemin 
kat cephelerinde taş kullanıldı. Aralık 
2019'da hak sahiplerine teslim edilmeye 
başlanan Isparta Atabey Toplu Konutla-
rındaki diğer yapı uygulamalarında gele-
neksel ve modern mimari harmanlandı. 

16 bloktan oluşan yerleşimde 140 adet 
2+1, 237 adet 3+1 planda, 84 ve 129 

Isparta, Atabey
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metrekare büyüklüğünde 377 konut 
bulunuyor. Alt ve orta gelirli aileleri 
ev sahibi yapmak amacıyla proje-
lendirilen yerleşim, zemin üzerine 
beş kat şeklinde yükselen bina-
larıyla, insanı ve çevreyle uyumu 
önemseyen yatay mimarisiyle dikkat 
çekiyor.  

BURSA NİLÜFER'DE DAR 
GELİRLİLERE YENİ KONUTLAR
2019'da başlatılan ve 67 şehirde 140 
projeyle hayata geçirilen 50 bin 
sosyal konutluk proje kapsamında 
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 20.641,22 
metrekarelik alanda yeni bir yerle-
şim kuruluyor. Yatay mimari anlayı-
şıyla farklı kat yüksekliklerine sahip 
11 bloktan oluşan yerleşimde 44 adet 
3+1, 202 adet 2+1 olmak üzere toplam 
246 konut planlandı. 

Proje genelinde çocuk oyun alanı ve 
fitness alanları, 219 araçlık otopark 
alanıyla 24 dükkân bulunuyor. Gele-
neksel mahallelerinin yapı planından 
esinlenilerek tasarlanan engelli dostu 
yerleşimde, engelliler için otopark 
alanları, bina giriş rampaları, asan-
sörler vb. kolaylaştırıcı uygulamalar 
da yer alıyor. En kısa zamanda inşa 
çalışmalarına başlanacak konutlarla 
dar ve orta gelirli aileler düşük taksit 
ve uzun vadeli ödeme planlarıyla ev 
sahibi olabilecek.
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DÜRDANE SEVİNÇ

YTÜ'DEN 
RESTORASYONDA 
NANOTEKNOLOJİK 
BULUŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) 
geliştirdiği "nano hidrolik kireç içeren hazır 
enjeksiyon malzemesi" en ince çatlaklara 
nüfuz ederek tarihi eserleri onarıyor. 
Buluşu gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. 
Nabi Yüzer, büyük ölçekli üretim için 
sanayi paydaşları ile iş birliği 
gerektiğine dikkat çekerken, 
ihracat potansiyelinin altını çizdi.

Prof. Dr. Nabi Yüzer 
YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı 
Malzemeleri Ana Bilim Dalı Başkanı
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Kültür ve tarih zengini bir ülkede 
yaşıyoruz. Ülkemizden geçen onlarca 
medeniyet, özellikle İstanbul'u baş-
kent edinen Roma, Bizans ve Osmanlı 
İmparatorlukları, bu topraklara eşsiz 
mimari eserler bıraktı. Bu eserlerin 
korunarak yarınlara taşınmasında 
restorasyon çalışmaları büyük önem 
taşıyor. Tarihi eserlerin özgün yapısı-
nın korunması için uygun malzeme-
lerle doğru restorasyondan geçmesi 
gerekiyor. Yıldız Teknik Üniversite-
si'nin (YTÜ) geliştirdiği "nano hidrolik 
kireç içeren hazır enjeksiyon malze-
mesi" bu hassas uygulama alanında 
önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. 

YÜZDE YÜZ YERLİ NANO ÜRÜN
Ulusal ve uluslararası yönetmelikler, 
tarihi binaların restorasyonu, onarımı 
veya sağlamlaştırılmasında, binadaki 
özgün malzemenin dokusuna uygun 
malzeme kullanımını zorunlu kılı-
yor. Restorasyon esnasında en çok 
ihtiyaç duyulan malzemelerden biri, 
yüzeydeki çatlakları kapatacak dolgu 
niteliğindeki harçlar. Enjeksiyon yön-
temiyle uygulanan harçların çatlağa 
tamamen nüfuz etmesi ve boşlukların 
doldurulması gerekiyor. Günümüzde 
enjeksiyon malzemesinin tane boyutu 
dikkate alınmadan her türlü çatlak 
için aynı tip ürün kullanılabiliyor. 

"Nano hidrolik kireç içeren hazır 
enjeksiyon malzemesi" ise çok ince 
çatlaklara nüfuz ederek bu tür sorun-
lara çözüm üretiyor. Ürünün bu kadar 
hassas boyutta oluşu, "nano" özelli-
ğinden kaynaklanıyor. 0,1 mikron (bir 
metrenin milyonda biri) ve altındaki 
malzemeler nano malzeme olarak 

tanımlanıyor. "Nano hidrolik kireç 
içeren hazır enjeksiyon malzemesi", 
yüzde 20 oranında nano boyutta doğal 
hidrolik kireç içeriyor ve malzemenin 
tane boyutunun yüzde 90'ı 400 nano-
metrenin altında bulunuyor.

Nano özelliğiyle dolgunun tane boyu-
tu, ürünü piyasadaki enjeksiyon mal-
zemelerinden ayırıyor. Diğer ürünler-
den yaklaşık yüzde 50 oranında daha 
ince tane boyutunda olmasından ötürü 
yeni ürün ince çatlaklara kolaylıkla 
nüfuz ediyor. Diğer ürünlerden bir 
diğer farkı ise tek bir ham maddeyle; 
yerli kaynak olan doğal hidrolik kireç-
le üretilmiş olması. Ürünün ham mad-
desi, Türkiye'de bulunan killi kireç 
taşı. Enjeksiyon malzemesi olarak 
kullanılabilmesi için killi kireç taşının 
içine uygun oranlarda kimyasal katkı 
ve su ilave ediliyor. 

0,4 MİLİMETREDEN İNCE 
ÇATLAKLAR İÇİN UYGUN
TÜBİTAK tarafından desteklenen, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi'nin geliştirdiği 
ürünün proje çalışma grubunda Prof. 
Dr. Nabi Yüzer, Prof. Dr. Afife Binnaz 
Hazar Yoruç, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. 
Uğuryol, Dr. Öğr. Üyesi Didem Oktay, 
Y. Müh. M. Buğra Güner yer alıyor.  

YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Yapı Malzemeleri Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Nabi Yüzer, ürünün, 
genişliği 0,4 milimetreden daha ince 
olan çatlakların onarımı için uygun 
olduğunu ve tane boyutunun küçül-
tülerek daha ince çatlaklara nüfuz 
edebilmesi için Ar-Ge çalışmalarının 
devam ettiğini söyledi.   
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ÜRÜNÜN DÜNYADA MUADİLİ YOK
Prof. Dr. Nabi Yüzer, ürüne ve üre-
tilme yöntemine dair 2017'deki patent 
başvurusunun ardından, yeni özellik-
leriyle buluşun 2018 yılında ek patent 
başvurusunun yapıldığını aktardı. 
Ayrıca ürünün dış pazarda korunması 
için PCT çıkışı yapıldığını belirten 
Yüzer, "PCT araştırma raporu olumlu 
gelen buluşun, uluslararası alanda 
da korunması sağlanmış olacaktır" 
dedi. Prof. Dr. Nabi Yüzer, şu bilgileri 
aktardı:  

"Yapılan literatür taraması ve ticari 
ürün araştırmalarında tek bir ham 
maddeden üretilen doğal hidro-
lik kirecin nano boyutta üretimine 
rastlanmamıştır. Ticari ürünlerin 
genel olarak CaCO

3
'tan elde edilen 

nano hava kireci (Ca(OH)
2
) olduğu 

bilinmektedir. Piyasada nano boyutta 
CaCO

3
 içeren bir ticari ürün mevcut-

tur ancak söz konusu ürüne muadil 
değildir."

İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK
Ürünün sağladığı kolaylıkların yanı 
sıra birebir muadilinin olmayışı, ihra-
cat şansını da artırıyor. Bu konudaki 
araştırmayı Yıldız Teknoloji Transfer 
Ofisi (TTO) yürütüyor. Türkiye'nin 
tamir harcı ihracatını analiz eden Ofis 
verilerine göre, 2018 yılında 61,8 milyon 
doları bulan tamir harcı ihracatında 
ilk sırada yer alan Almanya'yı, Fransa, 

Çin, İspanya ve İtalya izliyor. 
Beton ve çimento harçlarının Tür-
kiye'nin ihracatında önemli bir yeri 
olduğunu ve yeni ürünün önemli bir 
potansiyeli bulunduğunu aktaran Prof. 
Dr. Nabi Yüzer, şunları söyledi: 

"YTÜ İnşaat Fakültesi olarak yüksek 
standartlara sahip inovatif çalışmalar 
sürdürüyoruz. Geliştirdiğimiz nano 
hidrolik kireç içeren hazır enjeksiyon 
malzemesi, aynı zamanda ülkemizin 
ekonomisine ciddi bir destek sağlaya-
cak potansiyeli barındırıyor. Ülkemiz, 
tamir harcı özelinde 2018'de toplamda 
61.831 dolar ihracat hacmine sahip. 
Ürünün benzersiz teknik özellikleri 
ve doğru sınai mülkiyet stratejileriyle 
birlikte ulusal ihracat hacmini artır-
mayı hedefliyoruz. Ar-Ge çalışmasını 
sürdüğümüz buluş, yeni özellikleriyle 
dünyadaki rakiplerinden sıyrılıp daha 
çok tercih edilecektir."

SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞI
YTÜ ve Yıldız TTO olarak uluslar-
arası boyutta ticarileşme çalışmaları 
yürütmeyi hedeflediklerini aktaran 
Prof. Dr. Nabi Yüzer, üretime hazır 
olan ürünü sanayi ölçeğine taşımak 
istediklerini belirterek, "Burada önem-
li olan nokta, ürünün büyük ölçekte 
üretiminin yapılabilmesi için sanayi 
paydaşları ile iş birliği kurulmasıdır. 
Sürecin bir sanayi paydaşıyla beraber 
devam ettirilmesi gerekiyor" dedi.  

Türkiye'nin 2018 Yılı Beton ve Çimento Harcı İhracatı

Almanya 12,8 milyon dolar

Fransa 4,2 milyon dolar 

Çin 3,8 milyon dolar 

İspanya 2,2 milyon dolar 

İtalya 1,3 milyon dolar
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SALGINLARIN 
HİÇ DE KISA 
OLMAYAN TARİHİ
Çin'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayılan koronavirüs tüm 
ülkeleri alarma geçirdi. Bilim dünyası gece gündüz bu virüsü 
durdurmanın yollarını araştırıyor, hükümetler toplum sağlığı için 
ciddi önlemler alıyor. Virüs salgını insanları tedirgin etse de tarihe 
baktığımızda yıkıcı etkileri olan bir salgınla ilk kez karşılaşmadığımızı 
görüyoruz; hastalık tarihi, insanın tarihinden dahi eski.

Albert S. Lyons ile R. Joseph Petru-
celli'nin birlikte yazdığı, tıp tarihinin 
temel başvuru kaynakları arasında 
yer alan Çağlar Boyu Tıp kitabı şu 
cümleyle başlar: "Yeryüzünde insan-
lar yokken hastalıklar vardı." Mikro-
bun ve hastalığın varlığının insandan 
bile eski olduğu anlamına geliyor bu 
cümle. Dolayısıyla insanın hastalıkla 
mücadele tarihi kendi varoluşuyla 
başlıyor.

İlkel topluluklarda hastalıklara, özel-
likle de salgın hastalıklara uhrevi bir 
anlam yükleniyordu. Kitlesel ölüm-
lere yol açan hastalıklar doğaüstü 
güçlerle ilişkilendiriliyor, toplumun 
günah ve kabahatlerinin tanrının ya 
da tanrıların gazabını çağırdığına 
inanılıyordu. Buna karşın bazı böl-
gelerde, örneğin Çin ve Hindistan'da 
hastalığın ilahi bir müdahale olmak-
sızın insandan insana temas yoluyla 
geçtiği de tarihin erken dönemlerinde 

fark edilen detaylardandı.

MÖ 1122 yılında Çin'de kayıtlara 
geçen çiçek, insanları dehşete düşü-
ren ilk salgınlardan biri olarak öne 
çıkıyor. Mezopotamya'da bulunan 
MÖ 800 civarlarına ait kil tabletler-
de veba ve hummadan bahsediliyor. 
Heredot, MÖ 380'de İran ordularını 
mağlup edenin dizanteri olduğunu 
söylüyor. Yine geçmiş uygarlıklara 
ait eski metinlerde cüzzama dair kor-
kutucu tasvirlere ve hastalık kayıtla-
rına sıkça rastlanıyor.

Hastalıklar yalnızca insanlığa ait 
metinlerde değil, kutsal kitaplar 
da yer alıyor. Tevrat'ta, İncil'de ve 
Kuran-ı Kerim'de temriye, kel, sıtma, 
verem, veba, cüzzam, humma gibi 
hastalıklar ismen anılırken, insan 
sağlığına yönelik pek çok tavsiye 
bulunuyor. Kutsal kitapların bu konu-
daki akılcı tavrına rağmen "ilahi ceza" 

düşüncesi modern zamanlarda da 
toplumda kendine taraftar buluyor.

ÖLÜMÜN DİĞER ADI: VEBA
Salgın ve ölüm denildiğinde akla ilk 
veba geliyor. Tarih boyunca milyon-
larca insanı canından eden bu hasta-
lık, insanlara hem temas yoluyla hem 
de fare pireleri üzerinden bulaştığı 
için çoğu zaman karantina önlemle-
ri bile işe yaramıyordu. Bilinen en 
yıkıcı veba salgınlarından ilki 1347'de 
Avrupa'da ortaya çıktı ve nüfusun 
yaklaşık dörtte birini yok etti.

Tarihteki büyük ve dramatik salgın-
ların birçoğunun savaşlarla doğrudan 
ilgisi var. Büyük kalabalıkların yer 
değiştirmesi, sürekli bir arada olması 
ve hareket etmesi nedeniyle savaş 
zamanlarında ortaya çıkan hastalıklar, 
yayılım için en uygun ortama kavu-
şuyordu. Bu yüzden, Haçlı Seferleri 
gibi uzun süreli ve geniş ölçekli 

TURGAY BAKIRTAŞ

68

T O K İ H A B E R   N E S N E L E R İ N  K Ü L T Ü R  T A R İ H İ



N İ S A N  2 0 2 0   T O K İ H A B E R

69



savaşların bir yıkıcılığı da mikroplarla 
oldu. 

Jared Diamond, klasikleşen ese-
ri Tüfek, Mikrop ve Çelik'te dünya 
tarihine yön veren kilit etkenlerden 
birinin "bağışıklığı olmayan insanlara 
bağışıklığa sahip istilacılardan bulaşan 
hastalıklar" olduğunu; çiçek, kabaku-
lak, tifüs, grip ve hıyarcıklı vebanın 
Avrupalıların fetihlerinde önemli rol 
oynadığını yazar. İspanyol denizci 
Cortez'in Meksika'yı işgal ettiği 1519’da 
11 milyon olan nüfus, 1650'ye gelindi-
ğinde 1,5 milyona düşmüştü örneğin. 
1531'de sadece 168 adamıyla İnka 
İmparatorluğu'na gelen Pizarro ise 
neredeyse tüm halkın, hatta imparato-
run bile çiçek hastalığından öldüğünü 
görünce kılını bile kıpırdatmadan 
tahta geçmiştir. Ünlü tarihçi Willim 
McNeill, "Eski dünyada uygar toplum-
ların silahlarına başarıyla karşı koyan 
son Orta Asya Göçebe Federasyonu 
olan Kalmuklar'ın 1757'deki yıkılışı 
bile topların değil, çiçek hastalığının 
zaferidir" diye yazmaktadır.

ANADOLU'NUN 
BİTMEYEN İMTİHANI
Dünya tarihine kesin biçimde damga 
vuran salgınların şiddetli yüzüyle 
Anadolu toprakları da sık sık muhatap 

oldu. 1429'da Bursa'da baş gösteren 
veba salgını halkın büyük kısmını 
etkilediği gibi Emir Muhammed Buha-
ri, Mevlana Şemseddin Fenari ve Hacı 
Ivaz Paşa gibi önemli şahsiyetlerin 
de ölümüne yol açtı. 1492'de Arabis-
tan, Şam, Halep ve Mısır hattını kasıp 
kavuran veba pandemisi İstanbul'a 
sıçradığında sadece bir ayda 56 bin 
insan hayatını kaybetti. Bu salgın 
nedeniyle Sultan II. Beyazıt dört ay 
boyunca Edirne'de ikamet etmek 
zorunda kaldı. 1597 ve 1750 yıllarında 
da İstanbul'u yıkıp geçen veba salgın-
ları yaşandı. İsveçli bir seyyah olan 
Frederic Hasselquist, 1750'deki salgını 
şu cümlelerle kaydetmişti defterine:

"İstanbul'da üç aydır günde 1000-1200 
kişinin ölümüne neden olan veba 
yaşanıyor. Yirmi dört saat süren yan-
gın, yeniçeri odaları dâhil binlerce evi 
küle çevirdi, arkasından dolu fırtına-
sıyla gelen deprem, gemileri mahvetti 
ve pek çok denizci öldü. Askerler 
ayaklandılar, üstelik halk açlıktan 
ölmek üzere." 

1762'de Diyarbakır'da meydana gelen 
veba salgınının 50 bin cana mal olduğu 
yazıyor kaynaklarda. Şehirde 1799'da 
tekrar ortaya çıkan salgın, bir o kadar 
insanın daha ölümüne neden oldu.

KARANTİNA DA KÂR ETMEDİ
19. yüzyıldan itibaren sıkı karantina 
uygulamaları yürütülmesine rağmen 
özellikle İstanbul birçok defa veba 
salgınıyla yüzleşti. Bunların en yıkıcı-
larından biri olan 1860 salgını, Donalt 
Quataert'ın "Osmanlı İmapartorluğu 
1700-1922" kitabında şu cümlelerle 
anlatılır:

"Sokaklarda cenazelerden geçilmiyor-
du. Her sokakta beş-on kişi tabut taşı-
yordu. Hükümet bu vaziyet karşısında 
şaşkın ve mütehayyir kalmış… İstan-
bul surlarına yazıcılar konulmuştu; 
vazifeleri sur haricindeki kabristan-
lara götürülen ölüleri kaydetmekten 
ibaretti. Ramazan ayının ortasında 
İstanbul surlarından çıkan cena-
ze sayısının günlük 1500 ve bazen 
2000'den çok olduğu tespit edildi."

Vebanın asırlar süren ölümcül sal-
tanatı 20. yüzyıl başlarında sarsılır-
ken, yerine çabucak yeni bir hastalık 
geçti: Kolera. 1817'ye kadar yerel bir 
hastalık olarak bilinen kolera, o yıl ilk 
kez pandemiye dönüştü ve yakla-
şık yüz yıl boyunca dünyayı etkisi 
altına aldı. İstanbul bu süre zarfında 
sekiz defa kolera tehdidiyle yüz yüze 
geldi. 1831'deki ilk salgında 6 bin kişi 
hayatını kaybederken, 1847'de Trab-
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zon'da ortaya çıkan ve tüm karantina 
önlemlerine rağmen önce İstanbul'a, 
oradan da Rumeli ve Balkanlara sıç-
rayan kolera yüzünden binlerce insan 
hayatını kaybetti. 

HASTALIĞIN KÜLTÜREL ETKİLERİ
Tarih boyunca yüzlerce salgınla 
boğuşan insanlığın hastalıkla ilişkisi 
günlük hayatı ve kültürü de etkile-
di. Protestanlığın kurucusu Martin 
Luther'in kiliseyle olan savaşında 
vebanın önemli bir rolü oldu. Luther, 
"işe yaramaz ve güçsüz kilise bürok-
rasisinin aracılığı olmadan Tanrı ile 
doğrudan konuşma" anlayışının yılmaz 
bir savunucusu olarak, ruhban sını-
fının ilahi bir imtiyazı olmadığını, din 
adamlarının da "herkes gibi" vebadan 
ölmesiyle açıklıyordu. Buna karşın 
Katolik Kilisesi, Luther'ın anavatanı 
Almanya'yı "vebanın kaynağı" ilan 
ederek bir propaganda savaşı başlattı 
ve bu çetin mücadele Hristiyanlık 
tarihine damga vurdu. 

Kitlesel ölümlere yol açmamasına 
rağmen bedeni eritip tüketmesiyle 
insanlığın hafızasına yerleşen verem 
de dünyada kalıcı izler bıraktı. 19. 
yüzyıl Avrupa'sında yaşayanların 
çoğunluğu sanatsal yetenek ile verem 
arasında doğal bir bağ olduğuna, 
verem zehirlerinin zihinsel etkinliği 
ve sanat yeteneğini uyandırdığına 
inanıyordu. Ünlü düşünür Susan Son-
tag, Metafor Olarak Hastalık kitabında 
bu yaklaşımın daha da ileri vardığını 
anlatır:

"Tüberkülozun öfori nöbetlerine neden 
olduğu, iştahı arttırdığı ve cinsel arzuyu 
kamçıladığına inanılıyordu ve hâlen de 
inanılmaktadır. Tüberkülozun afrodizyak 
olduğu ve olağanüstü baştan çıkarma 
gücü verdiği düşünülüyordu."

Verem epidemisinin en yaygın olduğu 
1800'ler Avrupa'sında enfekte insanlar 
zayıflıkları, uzun boyun ve elleri, par-
lak gözleri, solgun tenleri ve kırmızı 
yanakları ile güzel, çekici sayılıyorlar-

dı. Fakat bu güzelliğin kendi kanında 
boğulmak gibi acı bir bedeli vardı.

KÖTÜ KOKUYORSA KÖTÜDÜR
Kökeni Antik Yunan'a dayanan miyaz-
ma teorisi, 18. yüzyıl başına kadar 
Batı'da hastalıkları açıklamak için kul-
lanılan yegâne argümandı. "Kötü hava" 
anlamına gelen bu kavram, ölümcül 
hastalıkların kaynağının hava olduğu, 
bunun da kendini kötü kokuyla belli 
ettiği iddiası üzerine kurulmuştu. Bu 
teori sebebiyle Avrupalı doktorlar, 
hastaları tedavi ederken kullanmak 
amacıyla içine kurutulmuş çiçeklerle 
nane, tarçın benzeri baharatlar doldu-
rulan uzun gagalı bir maske tasarla-
dılar. Batı kültüründe ölümle eşdeğer 
hâle gelen ve zaman içinde çeşitle-
nen bu korkutucu maskeler, bilimsel 
gelişmelerin miyazma teorisini tarihe 
gömmesiyle birlikte bir kültür nesne-
sine dönüştü. Kökü asırlar öncesine 
dayanan, maskeleriyle ünlü Venedik 
Festival'inde yıllar boyunca en çok 
ilgi gören maskeler bunlar oldu.

Kısa bir bölümünü aktarabildiğimiz 
hastalık tarihinin "geleceği kurtarmak" 
gibi önemli bir görevi de bulunuyor. 
Bu noktada sözü tekrar Susan Son-
tag'a bırakarak bitirelim: 

"Herhangi bir hastalığa sadece bir 
hastalık olarak değil de bir kötülük, 
baş edilmez bir yağmacı gözüyle 
bakıldığı sürece, insanların çoğunun 
fiilen moral çöküntüye uğramaları 
kaçınılmazdır. İşte bu noktada çözüm, 
hastalara gerçekleri anlatmaktan vaz-
geçmek değil, tersine, bizzat hastalık 
anlayışını gizemli örtüsünden arındı-
rarak düzeltmekte yatmaktadır."
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AMASYA MERZİFON 
TOPLU KONUTLARINDA 
HUZURLU BİR YAŞAM
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 30 dönümlük alana kurulan 
4. Etap Toplu Konutları temiz havası, huzurlu ortamı ve güçlü 
sosyal ilişkileriyle sakin ve güvenli bir yaşam sunuyor.
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Elfi Aldemir

Zebiş Ailesi

Acar Ailesi

Şehir merkezine 5 kilometre mesafe-
de yer alan Merzifon'daki 376 konut-
luk yeni yerleşim, konforlu evleri, 
bakımlı ortak alanları, engelli bireyle-
rin hayatını kolaylaştıran uygulama-
larıyla sakinlerinin yaşam kalitesini 
artırıyor.

"YAŞLILIĞIMDA RAHAT ETTİM"
2018 yılında oturuma açılan yerleşim-
de 1,5 yıldır ikamet eden Elfi Aldemir, 
yeni eviyle dingin ve huzur dolu bir 
yaşama kavuştuğunu anlatıyor. Daha 
önce sobalı müstakil bir evde yaşadı-
ğını ve sobayla uğraşmanın zor oldu-
ğunu söyleyen Aldemir, eski evinde 
rutubet nedeniyle sık sık rahatsızlan-
dığını dile getiriyor. 

"Kalp hastasıyım ve ağır ilaçlar 
kullanıyorum. Bu ilaçlar yüzünden 
çok hâlsiz düşüyorum ve uzun süre 
uyuyorum. Burada tek başıma yaşı-
yorum ama kendimi yalnız hissetmi-
yorum. Site müdürü, blok görevlileri 
ve komşularım sık sık kapımı çalar 
ve beni kontrol eder" diyen Aldemir, 
TOKİ konutlarında kendini güvende 
hissettiğini söylüyor. Aldemir, ara 
sıra site bahçesindeki kamelyalarda 
oturup hava aldığını, günlerinin sakin 
bir şekilde geçtiğini anlatarak, "Yaşlı-
lığımda rahat ettim" diyor. 

SICACIK VE KONFORLU 
BİR YAŞAM
Merzifon'a bağlı Selimiye Köyü'nden 
TOKİ konutlarına gelen Zebiş ailesi, 
evlerinin güzel ve kullanışlı olduğunu 
ve böyle bir eve sahip oldukları için 
şanslı hissettiklerini aktarıyor. Köyde 

yaşarken kışın ısınmada ve merkeze 
ulaşımda büyük zorluklar yaşadıkla-
rını anlatan Zebiş ailesi, yeni evle-
rinde hesaplı şekilde ısındıklarını ve 
yuvalarında sıcak, konforlu bir yaşam 
sürmenin mutluluğunu yaşadıklarını 
dile getiriyor.  

Engelli çocuğuyla yaşadığı zorluk-
ları anlatan anne Nesrin Zebiş, yeni 
evlerinde hayatın daha kolay hâle 
geldiğini belirterek şunları söylüyor: 
"Oğlumuz Eren, tekerlekli sandalyeye 
bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor 
ve hayat engelli çocuğu olan aileler 
için çok daha zor. TOKİ konutlarında 
bu zorluğu daha az yaşıyoruz. Bura-
nın en güzel yanlarından biri engelli 
bireyleri düşünerek yapılmış asansör 
ve rampa gibi uygulamalar. Eren'i 
evden bahçeye, park alanına çıkarır-
ken sıkıntı çekmiyoruz. Engelli birey-
leri düşünerek yapılan düzenlemeler 
yaşam kalitemizi yükseltiyor…" 

"TEMİZ VE DÜZENLİ BİR 
YERLEŞİMDE YAŞAMAKTAN 
MEMNUNUZ"
"Önceden yaşadığımız yerde çocukla-
rım için güvenli bir park alanı yoktu, 
trafiğin işlek olduğu yerlere yapılan 
parklarda oynuyorlardı. Bu durum 
içimize sinmiyordu üstelik çok da 
sağlıksızdı" diyen Döndü Acar, yak-
laşık 1 sene önce taşıdıkları yeni yer-
leşimde çocuklar için yapılan güvenli 
oyun alanlarının olduğunu, artık daha 
huzurlu olduklarını söylüyor.

Bodrum katta güneş almayan bir 
dairede senelerce oturduktan sonra 
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yeni evlerinin ferahlığıyla çok daha 
rahat bir yaşama kavuştuklarını 
anlatan Acar ailesi, duygularını şöyle 
dile getiriyor: "Temiz ve düzenli bir 
yerleşimde yaşamaktan memnunuz. 
Site yönetiminin çalışmalarından 
memnunuz. Konut sakinlerinin sorun-
larıyla yakından ilgileniyorlar. Bloklar 
ve ortak alanlar düzenli bir şekilde 
temizleniyor, çöplerimiz toplanıyor. 
Sağ olsunlar yaşam alanımızı güzel-
leştiriyorlar."

"BU ORTAMDA BÜYÜYEN 
ÇOCUKLAR ÇOK ŞANSLI"
Toplu konutların farklı özellikteki 
aileleri bir araya getirdiğini, bu saye-
de farklı kültürlerin kaynaştığı bir 
mahalle ortamı oluştuğunu söyleyen 
Mediha Mutlu, bu ortamda büyüyen 
çocukların çok şanslı olduğunu dile 
getiriyor: "TOKİ'nin burada kurduğu 
toplu konut alanında komşuluk kültü-
rünü yaşıyoruz. Çocuğumuz komşu-
ların çocuklarıyla oyun alanlarında, 
parkta temiz ve güvenli bir şekilde 
vakit geçiriyor. Gözümüz arkada 
kalmıyor; birbirlerine göz kulak olu-
yor, paylaşmayı öğreniyor, çevreye 
saygılı davranıyorlar. Bu bakımdan 
anne ve babalar olarak bizler de çok 
şanlısıyız." 

Mutlu, yeni yerleşimin çocuklar kadar 
yaşlılar için de çok avantajlı olduğunu 
belirterek, site bahçesinde komşu-

larıyla, torunlarıyla sakin, sağlıklı 
ve rahat zaman geçirdiklerini dile 
getiriyor.

"SORUMLULUKLARIMIZIN
BİLİNCİNDEYİZ"
376 konuttan oluşan Merzifon 4. Etap 
TOKİ Konutları'nın sakinliği ve temiz 
havasıyla öne çıktığını ifade eden Site 
Müdürü Sezer Batu, 2018'de yaşamın 
başladığı yerleşimde dört blok görev-
lisi ve bir teknik personelle hizmet 
verdiklerini söylüyor. Site yönetimi 
olarak yaşam kalitesini artıracak 
çalışmalar yaptıklarını anlatan Batu, 
şöyle konuşuyor: "Blok ve çevre 
temizliği, asansör hizmetlerinin aksa-
maması, kış aylarında kat sakinlerinin 
ısınma hizmetlerinin aksamaması için 
titizlikle çalışıyoruz. Konut sakinleri 
için planlanan sosyal donatılardan 
eksiksiz bir şekilde faydalanılması ve 
daha birçok ihtiyacın karşılanmasın-
dan da sorumluyuz. Sorumlulukları-
mızın bilincindeyiz ve tüm gayreti-
mizle çalışıyoruz."

"Sürekli kendini güncelleyen, istek ve 
ihtiyaçlara cevap verebilecek yeter-
likte olan bir yönetim şekli benimsi-
yoruz" diyen Batu, her bloktan birer 
sözcü seçtiklerini, sık sık toplantılar 
düzenleyerek hizmet kalitesini artır-
mak üzere fikir alışverişinde bulun-
duklarını da ekliyor.

Mutlu Ailesi

Site Müdürü Sezer Batu
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ÜÇ ŞEHRİN 
FISILTISI

TURGAY BAKIRTAŞ

"Bu kitabın vücut bulmasını sağlayacak 
olan soru yıllar önce bana oldukça 
açık görünmüştü: Avrupa ve Osmanlı 
İmparatorluğu'nda yaşayan halklar 
birbirleri hakkında ne bilmekteydiler ve 
bu bilgileri nasıl ediniyorlardı? Fakat 
araştırmam esnasında artık kısırlığına kani 
olduğum bu sorudan gitgide soğudum. 
Zira verilecek cevap kısmen aklımızdaki 
insanların kim olduklarına, ne zaman 
ve nerede yaşadıklarına ve ayrıca uzak 
diyarlara olan ilgilerinin tam olarak nereden 
kaynaklandığına bağlıydı. Söz gelişi Londra 
veya Paris'te yaşayan birinin Osmanlı 
dünyasını biz tarihçilerin ona biçtiği 
yerel, milli ve dini kimlikler içerisinden 
anlamlandırdığını varsaymak, bu devirde 
insanların neyi nasıl bildiklerini belirleyen 
pek çeşitli etkeni görmezden gelmek 
demektir."
Tarihçi John-Paul Ghobrial, Küre Yayınları 
etiketiyle Kahraman Şakul tarafından 
Türkçeye kazandırılan çalışması Fısıldaşan 
Şehirler'in ön sözünde böyle açıklıyor 
kitabın yazılışına giden yolu. Araştırmalarını 
erken modern dönem Avrupa, Osmanlı 
ve Ortadoğu tarihi başlığı altında Doğu 
Hristiyanlığının sosyokültürel tarihi üzerinde 
yoğunlaştıran Ghobrial, bu çalışmasında 
insan, meta ve fikir dolaşımının mevzubahis 
dönemde dünyada nasıl ilişkiler yarattığına 
odaklanıyor. Fısıldaşan Şehirler, bu 
bağlamda, 17. yüzyılda İstanbul, Londra ve 

Paris arasındaki bilgi akışını incelerken 
"insanlar ne biliyordu" sorusunu bir kenara 
bırakarak "milletler arası bilgi akış süreçleri 
nasıl oluşuyordu" sorusuna odaklanıyor.
Kitap, İngiltere'nin 1687 ila 1692 yıllarında 
İstanbul elçiliği görevinde bulunan William 
Trumbull'ın zengin evrakına dayanıyor. 
Elçinin İstanbul ve Avrupa'daki muhabere 
ağları, havadis kâğıtları, mektupları, 
"Konstantinopolis'ten haberler veren" London 
Gazette, laf getirip götüren kâtipler, doktorlar 
ve tüccarlarla olan ilişkileri, Ghobrial'ın 
çalışmasının temelini oluşturuyor ve 
İstanbul'daki bilginin dil sınırlarını aşarak 
Avrupa dünyasında nasıl dolaşıma girdiğini 
ortaya koyuyor.
IV. Mehmed'in 1687'de tahttan indirilmesine 
dair istihbaratın Avrupa'ya intikali, bilgi 
akışı sürecinin çarpıcı bir örneği olarak 
karşımıza çıkıyor kitapta. Trumbull'ın yazdığı 
her mektup, Londra'da (ve Avrupa'nın 
başka şehirlerinde) kısa sürede bilgiye 
dönüşüyor. Padişahlık sarayı koridorlarında 
yankılanan her "dedikodu" kısa sürede İngiliz 
gazetelerinde "haber" oluyor; "Mahomet'in 
tahttan indirilişinin ve Soliman'ın 
Konstantiniyye'nin imparatorluk tahtına 
çıkışının tam ve seçkin bir dökümü" gibi 
iddialı cümlelerle duyuruluyordu.
Fısıldaşan Şehirler toplam yedi bölümden 
oluşuyor: "Giriş: 1688, İstanbul, Londra, 
Paris", "Sör William Trumbull'ın Dünyası", 
"Bilmenin Başka Yolları", "İstanbul'da 
Avrupalı-Osmanlı Ünsiyeti", "Gündelik 
İletişimde Mesafenin Üstesinden Gelmek", 
"Bir Hikâyenin Yaşam Serüveni: Sultan IV. 
Mehmed'in Tahttan İndirilmesi" ve  "On 
Yedinci Yüzyılda Bilgi Akışı". Kitabın 
sonundaki zengin kaynakça bölümü de 
konuyla ilgilenenler için önemli bir kılavuz 
niteliğinde.
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Şaban Teoman Duralı, fikir dünyamızda kalıcı 
yer edinmiş, yakın siyasi ve kültürel tarihimize 
doğrudan ışık tutacak nitelikteki entelektüel 
değerlerimizden biri. 1988'de profesörlük 
unvanı alan Duralı, felsefe tarihimizin en 
üretken hocalarından oldu. Gazeteci Ali 
Değermenci'nin kişisel hayranlığının bir 
röportaj vesilesiyle tanışıklığa varması sonucu 
Teoman Duralı ile kesişen yolları, sonrasında 
bu sıra dışı hayatın her yönüyle yazılı bir 
esere dönüştürülmesine vesile oldu. Turkuvaz 
Kitap etiketiyle yayınlanan "Öyle Geçer ki 
Zaman" kitabında sayısız şahitlikle dolu bir 
hayatı nehir söyleşi marifetiyle kaleme alan 
Ali Değermenci, "bir madenci gibi çok değerli 
bir cevher bulmanın sevincini" yaşadığını 
ifade ediyor. Zonguldak'ta geçen çocukluk 
yıllarından dayısıyla muhabbetlerine, hiçbir 
zaman sevemediği okul yıllarından dile olan 
merakına, Norveç'te kaptanlık hayalinden 
Kapalıçarşı'da geçen çalışma faslına kadar 
birçok hikâye ve olayı anlatan Duralı'nın 
kendine özgü üslubu, Türk siyasetine 
damgasını vurmuş siyasetçilerle ilgili tespitler 
ve akademik ortama dair değinilerle birleşince 
ortaya arşivlik bir eser çıkmış.

Söyleşi: Ali Değermenci 
Öyle Geçer ki Zaman - Teoman Duralı Kitabı 
Turkuvaz Kitap / 520 sayfa

Rıfat N. Bali, "Amerika'daki İlk Türk Göçmenler" 
isimli yeni kitabında 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın 
başında Amerika'ya göç eden Müslüman ve 
gayrimüslim Türklerin hikâyelerini anlatıyor. 
Amerika'ya ilk göç eden Osmanlı ve Türk 
uyruklu göçmenlerin yakın tarihe kadar hiç 
ele alınmaması; lisanını bilmedikleri, gelenek 
ve göreneklerinden haberdar olmadıkları 
denizaşırı bir ülkeye göç edenlere duyduğu 
merak, yazarı bu tarih çalışmasını yapmaya 
yöneltmiş. Gayrimüslim Osmanlı yurttaşlarının, 
özellikle Ermenilerin geri dönmek üzere gidip 
orada cemaatlere eklendiğini belirten yazar, 
Müslümanların ise para kazanıp geri dönmenin 
hayalini kurduklarını söylüyor. Bu hayallerin ne 
ölçüde ve hangi şartlar altında gerçekleştiğini 
anlatmak için de birinci el tanıklıklara 
başvurarak okuru günümüzden yüz küsur yıl 
öncesine götürüyor. Göçün nedenleri üzerinde 
duran Bali'nin kitabında, Balkan Savaşları 
ve Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı siyasi, 
ekonomik ve toplumsal yıkım, askere alınma 
korkusu, Amerika'yı "sokakları altınla döşenmiş 
fırsatlar ülkesi" olarak gösteren mektuplar, 
buharlı gemilerin ve telgrafın yaygınlaşması 
insanları göçe teşvik eden etkenler olarak öne 
çıkıyor.

Rıfat N. Bali / Amerika'daki İlk Türk Göçmenler 
Libra Kitapçılık / 124 sayfa

BİR TEOMAN 
DURALI KİTABI

KALBİMİZDE 
KANAATİN SESİ

BİR ZAMANLAR 
AMERİKA’DA

Mustafa Kutlu, sadece öykücülüğüyle 
değil düşünce yazılarıyla da dikkate değer 
yazarlardan biri oldu hep. Kutlu'nun 
denemelerini okurken -tıpkı öykülerinde 
olduğu gibi- yabancı bir hissiyatla 
karşılaşmayız. Her iki türde de birbirine 
paralel konularda uzun yıllardır düşüncelerini 
okurla paylaşan Kutlu, en son "Kalbin Sesi: 
Bir Hicret Risalesi" adlı kitabı yayımlamış, 
uzun yıllardır deneme ve öykülerinde işlediği 
konuları bir bütün hâlinde okurla paylaşmıştı. 
Geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Kalbin Sesi 
İle Toprağa Dönüş" adlı kitap ise bir önceki 
kitabının içeriğine ek olarak Toprağa Dönüş 
adlı bir bölüm ihtiva ediyor ve on yeni 
denemeden oluşuyor. Kutlu'nun kitabı, kendi 
ifadesiyle "400 yıldır yolunda gitmeyen bir 
sistemden kanaat ve tarım ekonomisine 
geçişin, bu yolda yapılacak hicretin nasıl 
olabileceği ile ilgili düşünceler" üzerine 
kurulu. Kutlu okuru, "kanaat ekonomisi" 
terimine yabancı değil; zira yazar yıllardır 
öykülerinde bu kavramı işlemiş, bunun 
nasıl olacağını kurgu karakterler ve olaylar 
üzerinden okura aktarmıştı. Fakat bu defa 
kurgu karakterler değil doğrudan kendisi 
anlatıyor meramını.

Mustafa Kutlu / Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş 
Dergâh Yayınları / 184 sayfa
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EVDE 
KALANLARA 
KÜLTÜR SANAT

Pera Müzesi ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), koleksiyon sergileriyle süreli 
sergilerini Google Arts & Culture'da sanatseverlerle buluşturdu. Pera Müzesi'nden 
yapılan açıklamaya göre, her iki kurumun yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını 
önlemek amacıyla geçici olarak ziyarete kapalı olacağı dönemde, kültür sanat 
ortamından uzak kalmak istemeyenler için dijital sergilerle Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı koleksiyonları sanal seyahate açıldı. Sanatseverler, Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
koleksiyonundaki eserleri ve İstanbul kent kültürünü mercek altına alan sıra dışı 
sergileri en ince ayrıntısına kadar inceleyip, 360 derecelik görüntülerle "Kesişen 
Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" ve "Osman Hamdi Bey" sergilerinde sanal tura 
çıkabilecek. Pera Müzesi, koleksiyon sergileri "İmparatorluktan Portreler", 
"Düşlerin Kenti: İstanbul" ve "Kahve Molası"nın yanı sıra, grafiti üzerine dünyadaki 
en kapsamlı sergilerden biri olan "Duvarların Dili" ile çocukların Pera Öğrenme 
Atölyelerinde ürettiği renkli çalışmaları bir araya getiren "Yaz Yaz Yaz" isimli 
sergilerini de dijital ortamda ziyarete sunuyor.

HER EV BİR MÜZE!

PERA VE İAE 
DİJİTALE 
TAŞINDI

İzmir'de yer alan Arkas Sanat Merkezi, 2011'den bu yana sanatseverlerle buluşturduğu 20 sergiyi üç boyutlu olarak internet 
sitesinde ziyarete açarken, yakın zamanda sanatseverlerin beğenisine sunulan Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi'nin de 
arasında bulunduğu diğer sergileri www.arkassanatmerkezi.com adresinden ulaşıma açtı. Sanat hayatına 1990'da başlayan 
Ankara merkezli Galeri Soyut da www.galerisoyut.com adresinden resim, heykel ve seramik gibi farklı disiplinlerden 
birçok karma ve kişisel sergiyi, üç boyutlu tur imkânıyla online ziyarete açtı. Beyoğlu'nda faaliyet gösteren Pg Art Gallery 
ise "fiziki" kapılarını salgın tedbirleri kapsamında ziyaretçilerine kapatırken "sanal" kapıları ardına kadar açtı. Galeri bu 
kapsamda Ayla Turan'ın yeni sergisi Tehlikeli Oyunlar'ın gösterimini www.pgartgallery.com adresinden gerçekleştiriyor. 
Önlemleri kapsamındaki en geniş ve heyecan verici girişim ise beklendiği üzere Kültür Bakanlığı'ndan geldi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı tüm müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere www.ktb.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. 
Sanatseverlerin bu siteden sanal gezinti yapabileceği müzeler arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve 
Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars 
Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi yer alıyor.

Dünyanın en iyi orkestralarından kabul edilen Berlin Filarmoni Orkestrası, 
canlı konserlerini ve arşivini www.digitalconcerthall.com adresinden ücretsiz 
olarak paylaşıma açtığını duyurdu. Yılda yaklaşık 220 performansa ev sahipliği 
yapan ve ABD'nin klasik müzik alanındaki en büyük sahnelerinden Metropolitan 
Opera da daha önce sahnelenen birçok eseri www.metopera.org adresinden 
ilgililerinin beğenisine sunacak. Salgın nedeniyle tüm performanslarını iptal 
eden Viyana Devlet Operası da bugüne kadarki opera ve bale performanslarının 
kayıtlarını dünya çapında ve ücretsiz olarak yayın yapan www.staatsoperlive.
com adresinden günlük olarak yayınlama kararı aldı. Nisan ayı sonuna kadar tüm 
gösterimlerini iptal eden Paris Operası ise aralarında Manon, Don Giovanni, Kuğu 
Gölü, Sevil Berberi ve Carmen'in bulunduğu birçok eseri Mayıs sonuna kadar 
www.operadeparis.fr adresinde sanatseverlerle buluşturacak.

DÜNYANIN 
OPERASI BİR 
TIK ÖTEDE

DAİMA AÇIK: 
GOOGLE ART 
& CULTURE

Google'ın online ziyaret ve sanat eserlerinin yüksek çözünürlüklü 
görüntülerine erişim olanağı sağlayan çevrimiçi platformu Google Art & 
Culture, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla evinden 
çıkmayanlar için en geniş sanat ve kültür içeriği sağlayan alternatif olarak 
öne çıkıyor. Kültür sanat içerikli makaleler, sanatçı ve eser bilgileri, sanat 
akımları ve tarihi olaylar üzerine bilgilerin de yer aldığı sistem, 500'den fazla 
müze ve galeriyi www.artsandculture.google.com adresi üzerinden sanal 
turlarla ziyaret etme olanağı sağlıyor. Sanatseverler bu platformdan British, 
Louvre, Orsay, Salvador Dali, Pergamon, Guggenheim, Van Gogh, Vatikan, 
Metropolitan, Sao Paulo Sanat, Meksika Ulusal Antropoloji, Guggenheim 
müzeleriyle Giza Piramitleri, Kolezyum, Machu Picchu, Solomon R. ve ABD 
Ulusal Sanat Galerisi gibi birçok ünlü müzeyi gezebiliyor.

Koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen tüm ülkelerde kamusal ve sosyal hayata 
yönelik kısıtlamalar hızla hayata geçirilirken, kültür sanat dünyasındaki 
birçok faaliyet tedbir amacıyla durduruldu. Salgına karşı sosyal medyada 
"#evdekal" etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında, evden takip 
edilebilecek birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. TRT 2, 
içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara uyum sağlamak amacıyla "yer 
değiştiren" kültür faaliyetlerinin öncülerinden oldu. Bu kapsamda, Nisan 
ayının 3'ünde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası canlı yayınla TRT 2 
ekranında konser verecek. 4 Nisan'da Aida operası, 7 Nisan'da Kantocu adlı 
tiyatro oyunu, 10 Nisan'da opera konseri, 11 Nisan'da banttan Troya operası, 
14 Nisan'da canlı olarak Uçmak adlı tiyatro oyunu, 17 Nisan'da Çukurova 
Senfoni Orkestrası ve 18 Nisan'da Operanın Sevgilileri konserleri izleyiciyle 
buluşacak. 21 Nisan'da ise çocuklar için hazırlanan Turta Girmemiş Orman 
adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
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AYRI AYRI 
AMA BİRLİKTE

SALT, çevrimiçi içeriğiyle uzaktan hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan "SALT Araştırma'yı Bir Bilene Sorun" 
çalışmasıyla arşiv koleksiyonları hakkında kullanıcı soruları cevaplanıyor. Sorular, SALT Araştırma ve Programlar ekibinin yanı sıra 
aralarında Ümit Fırat Açıkgöz, Faruk Alpkaya, Ahu Antmen, Pelin Derviş, Ahmet Dönmez, Ulaş Karakoç, Vasıf Kortun, Taybuğa Aybars 
Mamali, Aslı Odman, Waseem Ahmad Siddiqui, Bülent Tanju, Gizem Tongo, Murat Tülek ve Murat Yümlü'nün de bulunduğu bir grup 
gönüllü araştırmacı, eğitmen ve uzman tarafından cevaplanıyor. Belge ve arşivlere ilişkin tüm sorular salt.research@saltonline.org 
adresi üzerinden mail olarak iletilebiliyor. SALT Araştırma koleksiyonları, "Sanat", "Mimarlık ve Tasarım", "Kent, Toplum ve Ekonomi" 
başlıkları altında 1.840.000 dijital arşiv belgesini archives.saltresearch.org adresinde bir araya getiriyor. Bu site üzerinden SALT 
ve üyesi olduğu L'Internationale müzeler konfederasyonunun e-yayınlarına, SALT'ın kapsamlı web projeleri ile sergi, program ve 
arşivleriyle bağlantılı blog yazılarına da erişilebiliyor.

Performistanbul, geçtiğimiz ay performans sanatçılarıyla beraber 
"ev performansları" serisini hayata geçirerek küresel bir hareket 
başlattı. Buna göre, her sanatçı canlı performansını dijital olarak 
gerçekleştirirken dünyanın farklı bir bölgesinden başka bir performans 
sanatçısını da aday gösteriyor. Böylece performans sanatçıları tek bir 
çatı altına toplanarak kolektif deneyimi yaratmaya, paylaşmaya, ona 
katkıda bulunup dönüştürmeye hazırlanıyor. İçinde bulunduğumuz sağlık 
krizinde bir arada olmanın ve bireysel alanlarımız aracılığıyla ortak bir 
dil yaratabilmenin iyileşme sürecinin parçası olduğu bilincini paylaşmak 
isteyen Performistanbul, tüm performansları günlük olarak dijital 
platformlarından duyuruyor.

NOBEL'E 
GÖTÜREN 
KONAK

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülen, 
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve bilim 
insanı olma fikrinin oluştuğu evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları 
devam ediyor. Mardin'in Savur ilçesinde bulunan Sancar ailesinin yaşadığı 
3 katlı ve 36 odalı tarihi konağın restore edilerek müze hâline getirilmesi 
çalışmaları tamamlandığında, Prof. Dr. Aziz Sancar'a ait oda çalışma odası 
olarak tasarlanacak. Konağın diğer kısımlarında ise Sancar'ın bilimsel 
çalışmaları sergilenecek ve 2015 yılında Nobel ödülünü almasını sağlayan 
çalışmaların süreciyle ilgili görseller dijital olarak ziyaretçilerin dikkatine 
sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, arşivindeki yaklaşık 
250 bin ses ve görüntüyü dijitalleştirme kararı aldı. Kültürel miras niteliğindeki 
müzik ve sinema eserlerini korumak için başlatılan uygulama kapsamında, 70 bini 
aşkın yerli yapıma öncelik veriliyor. Genel Müdürlükte oluşturulan özel bir birimde 
TÜRKSAT çalışanlarının da desteğiyle harcanan yoğun mesaide "Sev Kardeşim", 
"Küçük Hanım'ın Şoförü", "Vesikalı Yârim", "Namuslu" gibi Türk sinemasının 
unutulmaz filmleri ile Neşet Ertaş, Bedia Akartürk, İbrahim Tatlıses, İzzet 
Altınmeşe gibi Türk müziğinin önemli seslerinin kaset, plak ve CD'leri 
dijital ortama aktarılıyor.

2 BİN YILLIK 
GÜNEŞ SAATİ

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında 
Helenistik döneme ait tek parça hâlinde mevsimleri gösteren bir güneş saati ortaya 
çıkarıldı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, içinde İncil'de adı geçen 
yedi kiliseden birinin bulunduğu antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları uzun 
süredir devam ediyor. Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki kazı ekibi, şimdiye 
kadar birçok önemli eseri gün yüzüne çıkardı. Prof. Şimşek, yaptığı açıklamada 
Laodikya'da kuzeyde ve batıda birer tiyatronun bulunduğunu, Helenistik döneme 
ait batıdaki 2 bin 200 yıllık tiyatronun ayağa kaldırılması için hazırlanan proje 
kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü hatırlatarak bu çerçevede restore işlemi 
yaptıklarını kaydetti. Kazı ekibiyle birçok yeni veriye ulaştıklarını anlatan Şimşek, 
şunları söyledi: "2 bin 200 yıllık olduğunu düşündüğümüz, güney yöne bakan küresel 
şeklinde bir güneş saati bulduk. Saat içinde bulunması gereken sabit gösterge 
çubuğu (gnomon) eksik. Bu çubuğun gölgesi mevsim ve aylara göre bakılıyor 
ve günün zamanını gösteriyordu. Yine de emsalsiz bir örnek olması açısından 
sevindirici."

SALT'I BİR BİLENE SOR

MAZİ MAZİDE KALMAYACAK
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