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Kitap Tanıtımı
Hazırlayan: Yayın Kurulu

BİR ÇAĞDAȘLAȘMA ÖYKÜSÜ

CUMHURİYET DEVRİMİNİN BÜYÜK ESERİ: ATATÜRK ORMAN 
ÇİFTLİĞİ

KOLEKSİYONCULAR DERNEĞİ YAYINI

Koleksiyoncular Derneği tarafın-
dan yayına hazırlanan katalogda 

șundan günümüze kadar tarihsel 
gelișimi sunulmaktadır. Çiftliğin, 
Cumhuriyet Döneminin iktisadi 
ve toplumsal yașamının yeniden 
örgütlenmesindeki ve tarımın ve 

köylülüğün dönüștürülmesindeki örnek niteliği vurgulanmaktadır. 
Katalogda yer alan fotoğraflar daha önce herhangi bir yerde yayın-
lanmamıș özel koleksiyonlara aittir.

Sanayi Planlarında öngörülmüș olan, tarım, sanayi ve ticaret bütün-
leșmesini, kendi bünyesinde gerçekleștiren Çiftlik, teknolojik gelișme 
ve sanayileșme ile tarımsal üretim arasındaki ilișkiyi geliștirerek devlet 
çiftlikleri sisteminin olușturulmasına öncülük etmiștir. 

Çiftlik üretim etkinliklerinin yanı sıra Ankaralıların önemli toplum-
sallașma mekanlarından birini olușturmuștur. Çiftliğin halka açık 
mekanlarında halka kamusal ortamda uygar davranıș biçimi, ortak 
yașama ve kamusal mekanları kullanma kültürü ve yașam zenginliği 
kazandırılmaya çalıșılmaktadır. Çiftlikte gerek çevreye gerekse çalı-
șanlarına yönelik kamusal hizmet sunumu, iktisadi bir kurum olarak 
gelișmesiyle koșut biçimde çeșitlenmektedir.

Ülke çapında yaygınlaștırılan bu örnek çiftlik diğer çiftliklerle birlikte 
11 Haziran 1937 tarihinde Atatürk tarafından Hazineye bağıșlanmıștır. 
Hazineye bağıșlandığı tarihte, Çiftliğin Ankara dıșındaki arazileriyle 
birlikte toplam 154 Bin dekar arazisi bulunmaktadır. 

Atatürk Orman Çiftliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Bașkent Ankara’nın 
kuruluș düșüncesinin bir parçasıdır. Cumhuriyetin Ankara’da yarattığı 
pek çok kurumdan biridir. Atatürk’ün hukuki mirasının yanında, kültürel 
mirasının da bir parçasıdır. 

KENTSEL YENİLEME

İMGE KİTABEVİ YAYINLARI

Ülkemizde 2000 yılı sonrasında 
yașanan gelișmeler, her alanda 
olduğu gibi “kentsel yenileme” ve 
dönüșüm konularında da etkisini 
gösteriyor. Yerel yönetim reformu 
ve imar mevzuatı kapsamında ger-
çekleșen tüm yasal düzenlemele-
rin odağında kentsel yenileme ve 
dönüșüm yer alıyor. Kentlerimiz, 
bu bağlamda, farklı sektörlerin 
ișbirliğiyle hızlı bir değișim süreci 

kentsel mekânı biçimlendiren ve paylaștıran yeni ilkeler, politikalar, 
değișen güç dengeleri söz konusu.

Kentsel Yenileme: Yasal-Yönetsel Boyut, Planlama ve Uygulama, 
ülkemizde son yılların en güncel tartıșma konuları arasındaki “kentsel 
yenileme” kavramını dönemlere ayırarak kuramsal boyutlarıyla ele 
almayı, ardından yasal ve yönetsel yönleriyle tartıșmayı, son olarak 
da uygulama alanını, uzun yıllardan beri bu deneyimi paylașan 
Batılı ülkelerden ve Türkiye’den örnekler vererek somutlaștırmayı 
amaçlıyor. 

Pelin Pınar Özden, konuya ilișkin ilkesel, yasal, yönetsel ve uygu-
lamaya dönük öneriler getirerek, alandaki temel tartıșmaları geniș 
bir perspektifte bulușturuyor, derinlikli sorgulamalarıyla analizini 
güçlü kılıyor.
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KÜRESEL ISINMA VE TÜRKİYE’NİN 
GÜNEȘ PROJELERİ

GÜNCEL YAYINCILIK

Dünya’daki yașam, insanlığın ve 
tüm canlıların geleceği büyük bir 
risk altında. Fosil kaynakların ve 
sanayinin yarattığı çevre kirliliği 
büyük bir tehdit yarattı: Küresel 
Isınma... 

Son yıllarda hemen her gün üze-
rinde konușulan Küresel Isınma 
artık ‘var’, ‘yok’ tartıșmalarının 
ötesine geçmiș durumda. Çünkü 
bilimsel veriler ve gözle görülür 
gelișmeler tartıșmalara son nok-

tayı koydu: Küresel Isınma bir gerçek... 

Peki bu gerçek karșısında insanlık ne yapabilir? 

Kișisel olarak yapabileceklerimizi sıralasak buraya sığmaz, her biri-
miz farklı ve ilginç önlemler sıralayabiliriz. Ancak elimizde Küresel 
Isınmanın karșısına çıkarabileceğimiz etkin bir silahımız var; temiz, 
doğal ve ucuz bir enerji kaynağı olan Güneș... 

Güneș Enerjisi,3000-4000 yıl önce Anadolu’da yașayan bütün 
uygarlıklar tarafından biliniyor ve kullanılıyordu. Bugün dünyanın 
birçok ülkesi Güneș Enerjisi’nden yararlanmaya dönük politikalar 
uyguluyor ve geliștiriyor. Bir Güneș ülkesi olan Türkiye ise henüz 
geç kalmıș sayılmaz... 

Doç. Dr. Çetin Göksu, bu kitapta, Türkiye’nin Güneș Enerjisi’nden ne 
șekilde yararlanabileceğini ve neler yapılabileceğini somut örneklerle 
anlatıyor. Güneș Tatil Köyü’nden Eko-köy’lere kadar uygulamalı örnek-
leri bu çalıșmada bulabileceksiniz. 

Temiz bir çevrede, doğayla dost bir yașam mümkün...

KÜRESEL ISINMA VE TÜRKİYE’NİN 
GÜNEȘ PROJELERİ

GÜNCEL YAYINCILIK

Kentsel Coğrafya, kenti tüm zaman 
ve mekan koordinatlarının ya da 
enlem ve boylamların kesișim 
yerleri -yașamsal odaklar- olarak 
ele alır. Farklı zamanlarda farklı 
mekanlardaki olayların gerçekleș-
tiği birer sahnedir kentler. Doğan 
bebeğin ilk ağlamasının ya da ölen 
bir insanın arkasından ağlanması-
nın duyulduğu bir yașam sahnesi. 
Bu kesișim noktasının odağında 

çıkıyor: Kentsel Coğrafya. Bu kitap, farklı ya da aynı zaman ve mekan 
kesitlerinde, boyutlarında ve düzeylerinde kenti sorgulamaktadır. Ne, 
Nerede, Ne zaman, Nasıl, Niçin ve Kim gerçekleștirmiș sorularının 
yanıtlarını kentte aramaktadır. ‘Kentsel Coğrafya’, birçok disiplinin 
kesișim noktası olması bakımından, aslında oldukça detaylı ve 
zaman gerektiren bir çalıșmanın ürünüdür. Kent coğrafyasının kent 
planlama içerisindeki değișen bağlamı ise, bir varlık olarak kentleri 
artık gerçekçi olarak inceleyebilme olanağı sağlamıștır. Bilgi, iletișim, 
kültür ve ekonomik etkinlik bağlamında kentsel “durağan örüntüler” 
in yerine “dinamik akıșkanlıklar” olarak incelendiği kentsel coğrafya 
bu anlamda özetle, dinamik bir yer olarak kentleri ve kentsel alanları 
yorumlar ve kentlileri ele alır.


