
Bilgi A€ac›’n›n

Kültürel Miras E€itimleri

başl›€› alt›nda,

“Iş›kl› Kutu” ve

“Endüstri Miras› Kaleydoskopu”

projesi var.



Proje Tan›t›m›

‹stanbul’da gün geçtikçe 18.-19. yüzy›l 
yap›lar›n›n en önemli örneklerini oluşturan 
endüstri miras› yap›lar› h›zla yok olmakta ve 
işlevleri de€işmektedir. Yak›n zaman öncesine 
kadar, de€işimin h›z› ve yeni teknolojiler 
karş›s›nda verimliliklerini yitiren sanayi 
yap›lar›n›n kentte görünür k›l›nmas› için 
“‹stanbul’un Iş›kl› Kutular”› ad› alt›nda bir 
proje haz›rlanm›şt›r.

Proje Amac›

Proje kapsam›nda ‹stanbul’un toplumsal, 
sosyal, kültürel geçmişinde önemli yap› taşlar› 
olarak kabul edilen endüstri yap›lar›n›n 
toplumsal bellek içerisindeki yerinin 
hat›rlat›lmas›, ‹stanbullular›n kentlerinin 
sanayi tarihinde iz b›rakan yap›lar›n›n fark›nda 
varmalar› ve sahip ç›kmalar› hedeflenmektedir.  

Kiminle ?

Proje kapsam› boyunca ÇEKÜL Vakf› projeden 
elde edi€i gelirle ‹stanbul’daki endüstri miras› 
e€itimlerini devlet okullar›na aktaracakt›r. Özel 
okullar, Irmak Okullar› ve benzeri tüm okullar, 
projede e€itim kurumu olarak yer alabilirler.

 Neler Yapaca€›z?

‹stanbul’un Iş›kl› Kutular›
Projede sembolik olarak siyah bir kutu 
formunda kaleydoskoplar haz›rlanacakt›r. 
Kaleydoskoplar›n içerisinde enerji, ulaş›m, 
g›da, kimya, giyim vb. gibi temel ihtiyaçlar›n› 
yüzy›llarca karş›layan 18.-19. yüzy›l endüstri 
miras› yap›lar›n›n eski ve yeni foto€raflar› yer 
alacakt›r. Kente yaşam taş›yan endüstri 
yap›lar›na sembolik olarak “›ş›kl› kutu” ad› 
verilecektir. Seçilen yap›lardan baz›lar› 
şunlard›r: Silahtara€a Elektrik Santrali, Tütün 
Deposu, Haydarpaşa Tren ‹stasyonu, Hasanpaşa 
Gazhanesi, Haliç Tersanesi, Feshane, Beykoz 
Rak› Fabrikas›, Yeşilköy Kundura Fabrikas›.

Sanatç›lar ve ›ş›kl› kutular›
Iş›kl› kutular›n 3 boyutlu bir tuval olarak 
tasarlanmas› amaçlanmaktad›r. Böylelikle 
gönüllü destek veren sanatç›lar seçtikleri 
yap›yla ilgili eserlerini siyah kutunun d›ş 
duvarlar›na yapabilecekler. Her ›ş›kl› kutunun 
bir sanatç›s› olacakt›r, toplamda 8–10 ›ş›kl› 
kutunun kentin belirli yerlerine yerleştirilmesi 
hedeflenmektedir.





Nas›l?

Proje haz›rl›k, uygulama, tan›t›m, sergileme ve 
e€itim olarak 5 aşamadan oluşmaktad›r.

 
Nerede?

Sergileme çal›şmalar›nda, sponsorlar ve 
sanatç›lar belirlendikten sonra ›ş›kl› kutular›n 
kentteki mekânlara yerleştirilmesi ve 
belirlenecek süre boyunca kentte görünür 
k›l›nmalar› sa€lanacakt›r. 

Hedefler–Kazan›mlar:

• ‹stanbul’un en önemli gündemlerinden biri  
 olan endüstri miras› yap›lar›n›n korunmas›  
 ve işlevlendirilmesiyle ilgili gündem   
 yaratmak.
• Toplumsal belle€in, kentlilik bilincinin  
 temeli olan bu yap›lar›n önemi konusunda  
 kentlileri bilinçlendirmek. 
• Sanatç› workshoplar› ve e€itimlerle   
 uygulamal› olarak çal›şmalar› görünür  
 k›lmak.
• Proje boyunca ö€renciye ulaşmak ve   
endüstri miras› e€itimlerini    
 yayg›nlaşt›rmak.

Bütçe: 

Proje bütçesi için lütfen ÇEKÜL Bilgi A€ac› ile 
iletişime geçiniz.  




