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zmir’in 2015 Expo adaylığı ile bașlayan ve
ülke gündemine giren Expo rüyası bugünlerde
Antalya için gündemdedir. Antalya, 2014
Expo’suna aday olduğunu 2008 Kasım ayında
açıklamıș ve bașvuru için gerekli belgeleri tamamlama sürecine girmiștir. Bu sürecin sonunda Expo
2014’ün İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenmesinde karar kılınmasına karșın; Expo 2016‘nın
Antalya kentinde gerçekleștirilmesine karar
verilmiștir. Antalya’da bir Expo düzenlenmesi
“Antalya’yı bir dünya kenti yapmak” vizyonu
adına çok önemli bir gelișmedir.
1851 yılında düzenlenmeye bașlayan Expo, ülkemiz Uluslararası Sergiler Bürosuna (BIE’ye) üye
olmadığı için daha önce Türkiye’de gerçekleștirilememiștir. Ülkemizin, 2004 yılı Ekim ayında
BIE’ye üye olușuyla Expo’ya ev sahipliği yapma
yolumuz açılmıștır. Expo, Türkçe karșılığı “fuar”
olan Latince kökenli “Exposition” kelimesinin
kısaltılmıșıdır. Uluslararası sergi veya Dünya
Sergisi anlamında kullanılmaktadır. Ancak
Expo’nun neyi amaçladığı bilinerek, geçmiș
dönemlerdeki Expo’ların incelenmesi ve son
dönemlerde Expo’yu düzenleyen ve aday olan
ülkelerin yașadıkları süreçlerin değerlendirilmesi
yapılarak çıkarılacak ilkeler ile Expo rüyasının
gereklerine uygun bir biçimde gerçekleștirilme
șansı artacaktır.
Bu çalıșmanın amacı da yukarıda belirtilen
bu değerlendirmeyi yapmaktır. Bu kapsamda
çalıșmanın ilk bölümünde; uluslararası organizasyonların kent turizmine kazandırdıkları
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dünya kenti olma ilkeri bağlamında tartıșılıp, bu
tür organizasyonların ülke ve kentlere getirileri
ortaya konacaktır. Çalıșmanın ikinci bölümünde
yoğun turist çeken Expo organizasyonlarının
deneyimleri irdelenecek ve son bölümde ise
bu tür bir organizasyonun düzenlemesi halinde
ortaya çıkabilecek olası sonuçlar, Antalya’nın
dünya ve turizm kenti olma vizyonu özelinde,
tartıșılacaktır.

Dünya Kenti Olma ve Uluslararası
Organizasyonlar
Dünya kenti teorisi çerçevesinde küçüklü büyüklü
birçok kentin yerel yöneticileri; kentlerini, dünya
kenti yapabilmek için etkili politikalar üretmenin
yollarını araștırmaktadır. Bir kentin dünya kenti
olma ilkeleri;
• Uluslararası finans hareketlerinin yoğunlașması,
• Uluslararası firmaların genel merkezlerinin
varlığı,
• Ticari hizmetler sektörünün hızla gelișmesi
(fuar alanları, yüksek teknolojili sanayi
parkları, uluslararası iș merkezleri vb. projeleri),
• Önemli imalat sektörü merkezi olması,
• Küresel ulașım (hızlı tren, uluslararası havaalanı) ve iletișim ağlarının varlığı,
• Yüksek düzey uzmanlașmıș hizmetlere sahip
olması,
• Medya ve kültür aracılığıyla ideolojik sirayet, nüfus büyüklüğü
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• Uluslararası organizasyonları yapabilme kabiliyetidir. (Öktem, 2005; Özer ve Özer, 2006).
Yukarıdan da anlașılacağı gibi dünya kenti
olmanın göreli öneme sahip bir boyutu da; son
dönemlerde artan önemli fuarlara, festivallere ve
dünya çapında önemli aktivitelere, uluslararası
organizasyonlara ev sahipliği yapmaktır. Bunun
nedeni ise Olimpiyatlar, Expolar gibi uluslararası organizasyonların; üzerinde kurulduğu alanın
boyutları, yapılan yatırımların hacmi ve katılımcı
sayıları nedeniyle kentlerin ekonomik, sosyal ve
ﬁziksel gelișiminde önemli roller almalarıdır.
Bu tür uluslararası organizasyonlar; kentin
gereksinim duyduğu yatırımların eldesi konusunda önemli bir araç olmakla birlikte; kentlerin
reklamlarının yapılması, marka yaratma ve imajvizyon birlikteliğinin beraberinde getirdiği yeni
ekonomik olanaklar ile kent / ülke imajının küresel
düzlemde değer kazanmasının da bir aracıdır. Bu
bağlamda bu organizasyonlar kentin uluslararası
turizm ve tanıtım projesi olarak görülmelidir.
Burada önemli olan kentlerin dönüșümünün salt
küresel koșullar ile belirlenmesi yerine kentin
mevcut özgün yapısının korunabilmesi ve yerel
değerlerinin tüketilmesine (metalașmasına) karșı
koyabilmesidir.
160 yıldır düzenlenen Expo’lar yoluyla bir yandan
ülkelerin sahip oldukları kültürel ve tarihi tüm
zenginlikler sergilenirken diğer yandan insanlığın
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ve dünyanın geleceği ile ilgili kestirimler yapılmıș
ve bugünün araçlarıyla yașam kalitesinin yükseltilmesini ve geleceğin mekânlarının üretilmesi
amaçlanmıștır.

Uluslararası Bir Organizasyon Olarak
Expo
Fuarlar, tarihsel olarak ticari malların tanıtılması
ve pazarlanması amaçları ile ortaya çıkmıșlardır.
(www.tdk.gov.tr) Expolar yani Dünya Fuarları ise
19. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devriminin
getirdiği ekonomik ve teknolojik gelișmelerin sergilenmesi amacıyla ortaya çıkmıștır. Sonrasında
ise Expo’lar tüm dünya ülkelerini bir araya getiren, kültür ve üretimden kaynaklı politik güçlerin
sergilendiği bir arena haline gelmiștir. Expolar
sadece düzenlendikleri dönemi yansıtmakla kalmayıp, geleceğin dünyasını șekillendiren organizasyonlar olmaları bakımından da oldukça önemli
organizasyonlardır.
Expo sergilerinin olimpiyatlardan bile daha
önemli, daha büyük bir organizasyon olarak
değerlendirilmesinin nedeni ise ziyaretçi sayısıdır. Osaka’da yapılan Expo’yu 60 milyon
kiși, Montreal’da yapılan Expo’yu 53 milyon
kiși, Paris Exposunu çeșitli dünya ülkelerinden
65 milyon ziyaretçi gezmiștir (bknz. Tablo). Bu
nedenle Expolar evrensel bir fuar olarak değerlendirilmektedir.

• Expo’nun Amacı ve Hedefleri
Kültür, tarih ve eğitim olimpiyatları olarak nitelendirebileceğimiz Expo’lar; ülkeleri, uzmanlașmıș oldukları konulardaki bilgi birikimlerini daha
yașanır bir dünya için paylașmak üzere, bir araya
toplamayı amaçlar. (http://www.hurriyet.com.tr)
Bu fuarlar ürünlerin değil ﬁkirlerin, kültürlerin
ve dünyanın geleceği için projelerin sergilendiği
mekânlardır. Bu bağlamda Expo’lar birer ticari
fuar olmaktan öte eğitsel amaçlı birer tema ve
kültür etkinliği olarak toplumun bilgilendirildiği
forumlardır. Bu tema ve kültür etkinlikleri;
teknoloji, yenilik ve doğaya uyum gibi evrensel
konuları hedef alarak tüm dünya ülkelerinin kültürel mirasları ile geleceğe yönelik beklentilerini
bütünleștirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca Expo’lar
insanların yeni teknoloji, yeni bulușları gördüğü,3
eğlencenin yanı sıra çeșitli kültürel, toplumsal ve
mimari kimlikleri tanıma fırsatı bulduğu etkinliklerdir. (http://www.bie-paris.org)
Expo’lar 5 yılda iki kez düzenlenerek en az 3, en
çok 6 ay süre ile açık kalırlar. Bașvuru için ön
koșul aday ülkenin BIE’ye üye olmasıdır. Ayrıca
bașvuruda; fuarın teması ve içeriğinin tanımlan-

ması ile tarihi4 ve süresi, düzenlenecek alanın
özellikleri ve büyüklüğü, beklenen ziyaretçi sayısı
ve ﬁnansal bilgileri, katılım ücretlerinin hesaplanmasını sağlayacak göstergelere ilișkin bilgiler ve
bunların yanı sıra ilgili taraflar ve sorumlu yöneticilerin tutumları üzerinde detaylı açıklamalar
istenmektedir. (http://www.bie-paris.org)
Expolarda, bu organizasyonlara eğitici karakterini kazandıran; tema ve alt temalar ile bütünleșen
mekânsal düzenlemelerle, bireysel deneyimi ön
plana çıkartan sergilemeler ile ziyaretçilerin
deneyimleyebileceği senaryolara da yer verilmelidir. Dünya fuarlarının düzenlendikleri ilk
dönemde çeșitli ülkelerin egzotik görüntülerine
yer vermek, küçük köyler kurarak o ülkelerdeki
yașamı5 Expolara tașımak popüler bir yaklașım
olmuștur. Son dönemlerde ise çevre ve sürdürülebilirlik temalarıyla gerçekleștirilen Expolar,
kentte seçilen bir alanın ıslah edilmesi, bu alandaki sosyal ve ﬁziki altyapının geliștirilmesi ve bu
alanda mimari açıdan nitelikli yapıların inșasıyla
tüm kentte yașam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak da bir etki yaratmaktadırlar. Kısaca,
yapıldığı kent için önemli bir çekim bölgesi

3
Expolarda dünyanın geleceği için projeler uluslararası platformda tanıtılmakta ve tartıșılmaktadır. Örneğin ilk hesap makinesi, telgraf,
telefon, daktilo, benzinli araba, bisiklet, radyo, TV, lazer, üç boyutlu ﬁlmler, X ıșınları gibi yüzlerce buluș bu fuarlarda tanıtılmıștır.
Son yıllarda ise temaya özgü sergiler ağırlık kazanmıștır.
4
Bașvuru tarihinden en erken 5 yıl, en geç 9 yıl sonraya denk gelmek durumundadır.
5
1893 Columbia Fuarı’nda, Mısır’da ki yașamın birebir canlandırıldığı (özgün yapı malzemesi ile süslenen cephelerin, dükkanlarında çalıșan Mısırlı zanaatkarların, eșekler üzerinde gezdirilen turistlerin ve göbek atan dansözlerin yer aldığı) Kahire Sokağı; 1929
Barcelona Sergisi’nde kurulan İspanyol Köyü; içinde bir Eskimo Köyü, Mısır Çarșısı, Elhamra Sarayı’nın aslanlı avlusu, İrlanda’nın
gizemli șatoları gibi dünyanın değișik köșelerinden manzaralar sunan “The Pike” adlı eğlence parkının yer aldığı 1904 St.Louis sergisi
örnek verilebilir.
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haline gelen fuar alanları, hazırlık süreci içerisinde iyi planlandıklarında kente önemli getiriler
sağlamaktadırlar. Ayrıca Expo’nun yapıldığı
kent tüm yatırımlarını iç ve dıș parasal yardımlar
(özellikle Avrupa Birliği fonu) yoluyla kolaylıkla
gerçekleștirmektedir.

Expo’nun Bașarısı İçin Önerilebilecek
İlkeler
Ülkemizin BIE’ye 2004 yılında üye olması ve
2015 Expo için İzmir’in aday gösterilmesi ile
bașlayan rüya, Uluslararası Sergiler Bürosu’nun
(BIE), Expo 2015’in nerede yapılacağına dair
kararını açıklamasıyla birlikte sona ermiștir.
Ancak tüm bu süreç içerisinde yașananlar ve
Expo’yu düzenleyen kentlerin deneyimleri dikkate alınarak Expo, Türkiye için bir rüya olmaktan
çıkarılabilir mi?
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Bu noktada, İzmir’de 76 yıldır gerçekleștirilen ‘İzmir Enformasyonel Fuarı’ ve 21 yıldır
düzenlenen ‘İzmir Festivali’ gibi uluslararası
organizasyonlardan ve yine geçmiște bașarılı bir
șekilde ev sahipliği yaptığı ‘1971 Akdeniz Oyunları’ ve ‘2005 Üniversite Oyunları’ gibi önemli
etkinliklerden elde ettiği deneyim, bilgi ve altyapının Expo için yetersiz kalması bir dünya fuarı
düzenlemenin ne kadar zor olduğunun önemli
bir kanıtıdır.
BIE’nin Expo kenti için belirlemiș olduğu bir
ölçüt bulunmamaktadır. Buna karșın, tarihsel
süreç içerisinde Expo örnekleri incelendiğinde
Expo kenti olarak seçilebilmek için en önemli
ilke veya adımlar belirlenebilir. Antalya kentinde
Expo düzenleyebilmek için yapılması gerekenleri,
özellikle İzmir, Milano ve Zaragoza örneklerinden
yola çıkarak șöyle özetleyebiliriz:

• Expo için ciddi bir organizasyon yapılması ve
tanıtım sürecinin gerçekleștirilmesi
Milano’nun, Expo kenti olarak seçilebilmek
amacıyla yürüttüğü çalıșmaları bașarıya götüren
en önemli etkenler tema ve yerin doğru seçimi
yanında sağlam bir lobi çalıșması ile ciddi organizasyon ve tanıtım sürecidir.
• Aday kentin teknik ve gerekçeli açıklama
raporlarının sunulması yoluyla kentin Expo
temasına yönelik inandırıcığın sağlanması
Seçim sonrası açıklama raporunda ve değerlendirmelerde “Herkes için Sağlık: Daha İyi Bir Yașam
için Yeni Yollar” temasıyla yola çıkan İzmir’in,
ülkemizde sağlık konusunda yașanan sorunlar ve
çeperinde yer alan sağlıkla ilgili tarihi mirasına
(Allianoi) sahip çıkmamasının inandırıcılığı
azalttığını belirtebiliriz.
Milano’nun Expo 2015 için hazırladığı teknik
ve gerekçeli raporunda ise fuar süresince kentin
nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi
verilmiș; kentsel ve mimari teklif dosyasında
yenileme projelerinin yanı sıra ilerleyen yıllarda
da kullanılacak uzun vadeli projeler özetlerle ve
resimlerle anlatılmıștır.

6

• Expo için evrensel bir tema belirlenmesi
Expo belli bir ana tema çerçevesinde hazırlanır.
Özellikle 1867 Paris Evrensel Sergisi’nden
sonra tema kavramı önem kazanmıștır. Temanın
evrensel bir konu olması, katılımcıların yeni
ve yaratıcı ﬁkirler geliștirebilmelerine olanak
tanıması ve bu bağlamda güncel ve en önemlisi
Expo’ya aday kentin özelliklerine uygun olması
gerekmektedir.
Expo temaları incelendiğinde,
- Bașlangıç döneminde (halkın geçiminin
tarımla sağlaması, sanayi devriminin etkileriyle makinelerin günlük hayatımıza hızla
girmesi ile) tarım ve bulușlar,
- Gelișme döneminde (sanayi devriminin
getirdiği olumsuz etkilerin kentsel yașamdan
arındırılması için insan temelli yașam felsefelerine ağırlık verilmeye bașlanması ile) sanat,
spor, kültür, eğitim ve
- Son dönemlerde ise (insancıl bir bakıș ile
insanların yașam kalitesinin artırılması, çevreye verilen zararların azaltılmasına yönelik
fikirler tartıșılmaya bașlanması ile) çevre,
enerji, su, yașanabilirlik, teknoloji, doğa
ağırlıklı temalar6 seçilmiștir (bknz. Tablo).

İnsan Doğa Teknoloji (Hannover 2000); Doğanın Gizemi (Aichi 2005); 2010, Șanghay = Daha İyi Kent, Daha İyi Dünya (Șanghay
2010) gibi...
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Fuarlarda belirlenen tema ve alt temalar doğrultusunda (özellikle 1939 yılında New York’da
yapılan Dünya Fuarı ile) insanlığı ilgilendiren
evrensel bir konunun ve bu konunun alt temalarının da değerlendirilmesi yoluyla tüm dünyanın
konuya ilișkin ﬁkir belirtmesine olanak tanınmıș
ve yine belirlenmiș tema çerçevesinde mekânsal
ve mimari çözümler de üretilmiștir.
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• Temaya uygun yer seçiminin
gerçekleștirilmesi

• Halkın Expo sürecine katılımının sağlanması

Expo, ilk yıllarda genelde merkeze yakın büyük
yeșil alanlarda yapılmaktaydı. Ancak sonraki
süreçte; teknolojik ve bilimsel gelișmeler nedeniyle, Expo alanları olarak kullanılmak üzere
genellikle kent merkezi yerine kentin çeperlerinde
yer alan, kullanılmayan (çöplük7, depo8, liman,
raﬁneri gibi endüstriyel tesislerin bulunduğu)
bölgeler seçilmiș ve bu alanların iyileștirilmeleri
yoluyla kente kazandırılmaları amaçlanmıștır.
Böylelikler, kent içinde ve dıșında yer alan ve
kullanılmayan bölgelerin kente bütünleștirilerek
yeni bir kentsel merkez haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu noktada yer seçiminin ardından
yașanan planlama süreci, seçilen Expo alanının
kentle bağlantılı bir sistemin parçası haline getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Zaragoza 2008 Expo’su için, “Nasıl bir Expo istersiniz?” sorusunun sorulduğu geniș bir anket çalıșması yapılarak farklı sosyal gruplara ulașılması ve
elde edilen ﬁkirlerin Expo projesinde kullanılması
amaçlanmıștır. Halkın talepleri doğrultusunda
șekillenen projenin hazırlık sürecinde 25 bin

“Su ve Sürdürülebilir Kalkınma” temalı Zaragoza Dünya Fuarı’nda yer seçimi de temaya
uygun olarak yapılmıș ve Ebro Nehri seçilmiștir.
Dolayısıyla Expo sürecinde yapılacak çalıșmalarlakente, ıslah edilen nehir kenarında, bir yeșil
koridor kazandırılması hedeflenmiștir. “Su ve

Zaragoza Exposunda, Suyu evrensel bir insan
hakkı olarak sunmak, ziyaretçilere suyun nasıl
benzersiz bir kaynak olduğunu göstermek ve
su yönetim yöntemlerini açıklayarak katılımı
arttırmak serginin temel amaçları olmuștur. Bu
amaçlar doğrultusunda da “Gezegende su, Su
neden benzersiz bir kaynaktır? Temin ve talep
– istikrarsız bir denge, Su kaynaklarına yapılan baskı ve dünya krizi, Su yönetimini tekrar
düșünmek, Yönetilebilirlik, Evrensel bir insan
hakkı olarak su” alt temalar olarak belirlenmiștir. Görüldüğü gibi Expo’nun teması dünyanın
gündemindeki en önemli sorun olan su olarak
seçilmiștir. (www.Expo2008zaragoza.es)
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gönüllü çalıșmıș ve Expo süresi içinde bu rakam
50 bine ulașmıștır. Zaragoza Exposunun (ve buna
benzer pek çok uluslararası organizasyonların)
bașarısında yerel halkın projeyi sahiplenmesinin
payı çok büyüktür.

7
8

Örneğin; York’ta Flushing Meadow çöplüğü sağlıklı ve yașanabilir bir mekâna dönüștürülmüștür.
Örneğin; Lizbon’da yağ ve kimyasal depolama alanı temizlenerek Expo alanına dönüștürülmüștür.

Sürdürülebilir Kalkınma” teması ile yapılacak
Expo; duyarlılık yaratmak, bunun sürdürülebilir
kalkınma ile bağlantısını ortaya koymak, çözümler üretmek, dünyanın farklı yerlerinde yașanan
sorunlar ile iyi uygulama örneklerini göstermeyi
hedeflemiștir.
Ayrıca, Expo’ya ev sahipliği yapacak kentin 1015 milyon ziyaretçiyi kaldıracak altyapıya sahip,
doğal ve sanatsal varlıklarını çok iyi koruyan ve
tanıtan bir kent olması çok önemlidir. Eğer Expo
sürecine girilecekse, günümüzden bașlayarak bu
yönde adımlar atılması çok önemlidir. Ancak;
İzmir örneğinde yașanan yer seçim kararı bizlere önemli puan kaybettirmiștir. İtalyanlar
doğal değerlerinin koruyarak yașatırken, bizim

bu alanları imara açmamız olumsuz bir durum
olarak değerlendirilmiștir.
Șöyle ki; İzmir de Expo 2015 için fuar alanını
olarak İnciraltı bölgesi seçilmiș ve buradaki
Limanaltı bölgesinde 550 hektarlık bir alan otel
ve rezidans-gökdelenler yapılması için ayrılmıștır.
Ayrıca İnciraltı bölgesi tarım potansiyeli yüksek
ve doğal sit alanları barındıran bir alan olmasına
rağmen; bölge turizm alanına dönüștürülmüș ve
bu bağlamda da imarı, hukuki sorunlar nedeniyle
gündem yaratmıștır9.
Milano kenti ise eski ve yeni yapılan son fuar
alanı ile 460 bin metrekarelik, hazır, bitmiș ve
kullanılan kapalı alanla dünya çapında ikinci (495

9
Çevre ve Orman Bakanlığı İzmir-Manisa-Kütahya kentleri 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İzmir Büyükșehir Belediyesi
Nazım İmar Planı’nda “tarımsal niteliği korunacak alan” olarak belirlenen İnciraltı bölgesinin Expo 2015 için, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nca çıkartılan “İzmir-İnciraltı Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı” ile “fuar alanı” olarak belirlenmiștir. Șehir Plancıları
Odası İzmir Șubesi bu kararı “Kamusal değeri ile İzmir’deki ender açık alanlardan biri olan İnciraltı bölgesinin tüm değerleri yok
sayılarak, özgün karakterinden uzak yoğun yapılașmasının önünü açacak, kısmen kaçak yapılașmıș olan alan içerisinde imar affına
dönüșebilecek ve benzeri yapılașmayı özendirecek bu kararın, EXPO 2015 ile bir ilgisinin olmadığının” altını çizerek karșı çıkmıștır.
(http://www.spoizmir.org)
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bin metrekare ile Hannover) durumdadır. Ayrıca
Milano 170 hektar açık alanla dünyada en geniș
açık alan sahip olan fuardır.
• Özel Expo Mimarisi ve Mimaride Yenilikçi
yaklașımlar
Expolar aynı zamanda ağırlıklı biçimde mimari
öğelerle gerçekleștirilmiș zengin iletișim tasarımı
ortamlarıdır. Dünya fuarlarında tüm dünya ülkeleri ülke pavyonlarını; kimliklerini ve kültürlerini
sergilemek amacı ile bașlı bașına birer temsil
elemanı, mesaj iletme aracı olarak görmüșler ve
kimliklerinin görselleștirilmesinin en önemli aracı
olarak kullanmıșlardır.
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Expo tarihine göz attığımızda, Expo’nun bir kente
bıraktığı mirasın nitelik ve niceliğinin ne kadar
zengin olduğunu görülebilir. Ayrıca Expo yapıları kente önemli bir kimlik de kazandırmaktadır.
Bunlardan en önemlisi Eyfel Kulesidir. Kule,
1889 Paris Expo’su için geçici olarak inșa edilmiș ve 120 yılı așkın süredir Paris’e hem maddi
getiri sağlayan hem de șehrin hafızalardaki yerini
sağlamlaștıran simgesel bir yapı olmuștur.
Ayrıca Expo mimarlığı; yıllarca camın mimarideki kullanımında öncü olan Paxton’un Kristal
Palas’ı (Londra 1851); 1957 Berlin Interbau sergisindeki Frei Otto’nun Uzay Kirișli ve mebran
örtülü çatı strüktürü; Mies Van der Rohe’nin

1929 Barselona pavyonu, Montreal Expo’da
Buckminster Fuller’in jeodezik kubbesi; Osaka
1970’te Kenzo Tange’nin çelik borularla
gerçekleștirilen festival meydanı ve Davis
Chermayef ve arkadașlarının gerçekleștirdiği
pnömatik membranlı ve olağanüstü açıklıklı
Amerika pavyonu; Hannover Expo’daki kağıt
Japon pavyonu; hareketli Estonya pavyonu;
suyun önemini vurgulayan Fin pavyonu; Brüksel’deki Atomium; 1967 Exposu’nda kent içinde

bahçeli konut birimlerinden olușmasına rağmen
özel mülkiyet, temiz hava, gün ıșığı ve kent dıșı
mekânın bulunduğu bir yașantı sunarak “Daha
iyi bir dünya yaratabiliriz” yaklașımıyla Moshie
Safdie tarafından tasarlanan toplu konut bloğu
Habitat gibi daha pek çok Expo mimarisi hem
yapı teknolojilerine kazandırdıklarıyla hem
dünya mimarlık diline getirdikleri yeniliklerle
çağımızın mimarlığını içinde önemli bir görev
üstlenmiștir. (Kaftancı, 2007; Altun, 2007)
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• Kentin alt ve üstyapısının geliștirilmesi
Öncelikle Expo Fuar Alanı’nın inșa edilmesi
gereklidir. Bu amaçla, Expo’nun düzenleneceği
kentler için önemli yenileme çalıșmaları yapılmaktadır. Ayrıca Expo için kent ve kent merkezine yönelik kentsel politikalar ve stratejiler
geliștirilmektedir.
Expo, Zaragoza kentine bazı önemli yapılar
kazandırmıștır. Bunlar; Köprü10, Pavyon, Su
Kulesi ve dünyanın beș büyük su sisteminden
getirilen canlıların tanıtılacağı Akvaryum Pav-

10
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yonudur. Ayrıca kentte 7 bin yeni turistik yatak
içeren belgeli konaklama tesisleri yapılmıștır.
Haﬁf raylı tașımacılık sistemi geliștirilmiș ve
havaalanı yenilenmiștir. Expo ile eș zamanlı
olarak gerçekleștirilen “Su ve Suya Dayalı Kalkınma” konulu uluslarası sempozyuma yönelik
olarak fuar alanına bitișik bir kongre merkezi de
yapılmıștır.
Lisbonne Expo 1998 kapsamında canlı bir kent
yașamını desteklemek için yeni binalar ve mekânlar tasarlanmıștır. Mimar Calatrava’nın tasarladığı,

Örneğin, bu yıl yapılan Expo 2008 Zaragoza’nın teması “Su ve Sürdürülebilir Gelișme”dir. Ebro nehrinin kıyısında gerçekleșen
etkinliğin ana yapısı ise Zaha Hadid tarafından tasarlanan Köprü (Bridge) Pavyonudur. Yapı, üzerinden geçtiği nehre benzer șekilde, bir
gladiolus çiçeğinin açılıp kapanması gibi kendi üzerinden geçen ve kıvrılan bir mimari eserdir. Yapı, nehrin iki yakasını birleștirirken
aynı zamanda suyu ve suyun dünyamızdaki rolünü sembolize etmektedir. (www.Expo2008zaragora.es)

tren, metro ve otobüs ile gelecek 10 milyon ziyaretçinin dağılacağı Oriente İstasyonu, Expo’nun kent
yașamına olumlu etkilerinin en iyi göstergelerinden
biri olarak değerlendirilmektedir. Deniz kenarında
yer alan kötü görünümlü kent merkezi yenilenmiș;
buradaki mezbaha, çöplük, silah fabrikası, petrol ve
gaz raﬁnerisi tasﬁye edilmiștir. 1000 konut, okul,
hastane ve dükkânlar ile ișyeri merkezi ve marina
ve nehir kenarındaki bahçeler Expo sonrası için
planlananlar arasında yer almıștır.
2015 Milona Exposu içinse kente has güzellikler,
faytonlar, tramvaylar yeniden hayata geçirilerek;

eski yapılar restore edildiğinden expo sonrası
kullanıma da yönelik yeni eğlence ve dinlenme
alanları yaratılacaktır. İzmir’in “Herkes için
Sağlık: Daha İyi Bir Yașam için Yeni Yollar”
bașlıklı temasına karșılık yarıșa “Gezegenimizde
Beslenme: Yașam için Enerji” temasıyla katılan
Milano tarafından gerek sunumlarında, gerekse
tanıtım çalıșmaları sırasında kentin böyle büyük
bir organizasyon için gereken altyapıya șimdiden
sahip olduğunun vurgusu sıkça yapmıș ve önemli
bir avantaj sağlamıștır. Bu nedenle Expo’ya aday
olmadan önce gerekli altyapı çalıșmalarının bitirilmesi çok önemlidir.
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• Ülke ve kente özgü çıkarımların kullanılması
Bazı Expolar zamanlama olarak ülke için önemli
günlerin yıldönümlerine eș zamanlı olarak belirlenmiștir. Örneğin; Zaragoza’nın kurtulușunun
200’üncü yılı ve 1908’de düzenlenen İspanyol
Fransız ortak Expo’sunun 100’üncü yılı kutlamaları, 1893 Șikago Exposunda Amerika’nın
Keșfinin 4. Yüzyılı, 1905 Liege Belçika’nın
bağımsızlığının 75. Yılı kutlamaları Expo ile
birleștirilmiștir. Milano Exposunun teması
Birleșmiș Milletler Milenyum Deklarasyonu ve
Da Vinci’nin hümanist kimliğiyle bütünleștirilmiștir.
• Expo Alanlarının Fuar sonrası Kullanımı
Önemli ﬁnans kaynakları ile yapılan Expo alanı
ve binalarının fuar sonrasında kullanılmaları
önemlidir.
1940 yılında düzenlenen San Francisco Expo’su
körfezde yapay olarak inșa edilen bir ada üzerinde
yapıldı. Fuardan sonra havaalanı olarak kullanılması düșünülen alan II. Dünya Savașında deniz
üssü olarak kullanılmıștır. 1997’ye kadar bu
amaçla kullanılan alanda günümüzde konutlar
ve ﬁlm stüdyoları bulunmaktadır.
Knoxville Expo’su (1982) döneminden kalan
dünya fuar parkı bazı etkinlik ve șovlara halen ev
sahipliği yapmaktadır. Fuar zamanı çok popüler
olan bir yapı olan Puzzle’ın kopyası onarılmakta,
Sunphere ve Tennesse amﬁtiyatrosu yenilenmekte
ve halen bu yapılardan müze ve tiyatro amaçlı
yararlanılmaktadır.
Brisbane Expo’su (1988) sonrası alan, park, ticaret alanı ve düșük-orta yoğunluklu yerleșim alanı
içeren “South Bank Parklands” olarak yeniden
açılmıștır.
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İspanya’nın Sevilla kenti, 1992 Exposu için yeni
baștan yaratılmıș, uzun vadeli kredilerle inșa
edilen fuar alanları ve yapıları Expo sonrasında
da değerlendirilmiștir. Expo alanı günümüzde
teknopark olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Șili
ve ABD gibi bazı ülkelerin pavyonları bugün
üniversite binası olarak kullanılmaktadır. Pekçok
müze ve eğitsel sergiler alan içerisinde yer almaktadır. Günümüzde ise alanda tiyatro, sinema gibi
çekim merkezleri yeniden geliștirilmekte ve alan
kafe, bar ve resturantlarla zenginleștirilmektedir.
Ayrıca Sevilla’da düzenlenen Expo’nun kurul-

duğu alanın yılda 1,4 milyar dolar katma değer
yaratan bir teknoparka dönüștürülmüș olması da
Sevilla’nın organizasyon ve planlamadaki bașarısının bir göstergesidir.
Sonuç olarak;
Expo fuarlarının kentsel gelișim bağlamında
yarattığı etkileri;
• mekânsal kalite; kentsel mekân düzenlemelerinde daha sağlıklı, yașanabilir yerlerin olușumunu sağlayacak müdahaleler yapılması,
• ekonomik kazanç; ziyaretçi akıșları ve
kentsel yatırımların canlandırılması amacıyla
ekonomik gelir elde edilmesi,
• tanıtım; kentin küresel düzlemde tanıtımının
sağlanması,
• kentsel örgütlenme; sivil toplum kurumlarının, yerel yönetimlerin ve özel sektörün ortak
hareket edebildiği bir insiyatif olușturulması
șeklinde özetleyebiliriz. (Dündar, 2007, 15)
Ayrıca, Expo temasını belirlemek için tüm ülkede
toplantılar düzenlenerek önerilerin alınması;
tanıtım, marka ve kurumsal kimlik için destek
alınması ve halkın bu etkinliği desteklemesi için
tanıtımlar yapılması gerekmektedir. Bunun yanı
sıra; șehir planlama, ulașım, altyapı planlaması
ile kentsel iyileștirme ve yenileme projeleri için
maliyet analizleri ile ﬁnansal ﬁzibilite çalıșmaları
yapılması ve Dünya Fuarı için temaya uygun yer
belirleme sürecinin planlama ile belirlenmesi
ve lobi çalıșma sürecinin iyi organize edilmesi
gerekmektedir.
Antalya Exposu İçin Öneriler

Kaynak: Sabah Akdeniz 5.09.2009

Antalya 2016 Exposu için Çocuk ve Çicek teması
ile aday olacağını belirtmektedir. Ancak bu tema
Expo için gerekli çalıșmaların (özellikle yerseçimi, üstyapı ve altyapı) kısıtlı hazırlanma süresi
içinde bitirilmesinin zorluğu nedeniyle inandırıcılığını yitirebilir. (İzmir’in yașamıș olduğu süreç
bu duruma bir örnektir.)
Kanımızca Antalya’nın, Cumhuriyet’in 100. Yılı
olan 2023 yılı Exposu için adaylığını koyması bir
dünya kenti olması yolunda çok ciddi bir adım
olacaktır. Ayrıca, Antalya’nın; tarihi değerleri,
coğraﬁ konumu, iklim özellikleri ve Türkiye’nin
Avrupa Birliği ile gelișen ilișkilerine bağlı olarak
Expo adaylığında sahip olduğu șanslı konumun
bașarıya dönüștürülebilmesi için, çok büyük bir
tanıtım ve lobi çalıșması yapılması gerekmektedir.
Kent; turizm potansiyeli, son yıllarda toplu tașım
sistemlerine dönük yatırımlar, havaalanının varlığı ve mevcut teknolojik yatırımlar nedeniyle bir
Expo düzenleyebilecek altyapıya sahiptir. Ancak
bu altyapı 15 yıllık bir süreç içerisinde planlı ve
bütüncül olarak yeniden düzenlenmeli ve geliștirilmelidir. Antalya - Ankara hızlı tren çalıșmaları
ivedilikle planlanmalıdır. Çünkü yapılacak yatırımların aday belirlenmesi öncesinde bitirilmesi
büyük avantaj sağlayacaktır.

Antalya, Karain mağarasından bu yana çeșitli
kültür ve uygarlıklara ev sahipliği yapmıștır.
Adaylık öncesi bu büyük potansiyelin tanıtımı
ve vurgulanması çok önemlidir. Antalya’nın
Kaș İlçesi’ndeki Patara Antik Kentinde, 20 yıldır
devam eden kazılar dünyanın ilk parlamentosunun burada kurulmuș olduğunu göstermektedir.
Dünyanın ilk meclisi olan Likya Parlamentosu
MÖ.3200 yılında yine Antalya yöresinde kurulmuștur. 2010 yılında dünyadaki tüm parlamento
bașkanlarının Patara’da toplanması düșünülmektedir. Böylesi bir toplantıda Türkiye’nin Expo
adaylığını açıklaması önemli bir etki yaratabilir.
Ayrıca Atatürk’ün barıșa ilișkin söylemleri de
Expo teması için önemli bir girdi olabilir. Bu
nedenle tarih bilincinin ve uygarlığın gelișmesindeki önemini vurgulamak üzere, “ilk çağ
uygarlıklarından geleceğimize demokrasi – katılım – uzlașma” șeklinde bir temanın belirlenmesi
ilginç olacaktır.
Expo için seçilecek alan da seçilen temayı desteklemelidir. Seçilecek alanın yakın çevresinde
arkeolojik ve tarihsel kalıntıların olması ve bu
alanların Arkeo Park olarak değerlendirilmesi
önemlidir. Bu alan dıșında Expo için gerekli
teknik donanımın sağlanabilmesi için alan, 100250 ha büyüklüğünde olmalıdır. Expo alanı olarak
biri kent merkezinde, diğeri kent dıșında yer alan
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iki bölge belirlenebilir. Ancak her iki alan arasında
ulașım sistemlerinin (raylı sistemler, deniz ulașımı
gibi) olușturulması gerekmektedir.

Kaynaklar

Hatta kentte atıl durumda bekleyen, kullanılamayan bir alanın seçilmesi o bölgenin kent
yașamına kazandırılması açısından bir fırsattır.
Alan içerisinde yapılacak ülkelerin pavyonlarının
ve ülkemizin yapacağı yapıların dünya uygarlık
serüveninin sergileneceği mekânlar șeklinde
tasarlanması mümkündür. Fuar alanı ve yapılarının ağırlıklı olarak yarıșmalar ile elde edilmesi
toplumsal destek açısından önemlidir.

Kaftancı, G, (2007), “Expo İzmir Çabalarının
Düșündürdükleri” Ege Mimarlık, Mimarlar Odası
İzmir Șubesi Yayını, Sayı 61, İzmir, s. 20-21.

Esas zor olan ise gün geçtikçe kaybedilen veya
tahrip edilen arkeolojik ve tarihi kalıntılar ile
kültürel ve doğal değerlerin yeniden kazandırılmasına yönelik çalıșmaların yapılmasıdır. Expo
için kentsel gereksinimleri dikkate almadan salt
spekülatif amaçlı projelerin uygulanması, kent
için uzun vadeli yararların sağlanmasını engelleyecektir.

Tablo. Expo’ya tarihsel süreçte bakıș
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www.expomuseum.com
www.expoizmir2015.org
Expo 2015 İzmir Üzerine www.spoizmir.org.tr

Kaynak: www.bie-paris.org sayfası ve Expo17 World’s Fair in Montreal 1 Eylül 2007 Tanıtım broșüründen
yararlanılarak olușturulmuștur
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