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||Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca is-
tanbul'da Eski Baruthane arazisi üzerin-

"deki jnoaatı peyderpey tamamlanmakta 
olan Ataköy Sitesi, kuzeyde Londra as-
faltı. güneyde Marmara Denizi, doğuda 
Bakırköy ve batıda da Yeşilyurt ve Ye-
şilköy'le hudutlandırılmış 4 milyorl m ! 

bir sahayı kaplamaktadır. 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası, bu güzel 

İve şirin arazi parçasının modern şehir-
cilik ve prensiplerine uygun olarak irriar 
ve ihyasını ön plânda mütalâa etmiş, 

maksatla bir şehircil ik müsabakası 
açmış, milletlerarası şöhreti haiz bir 
İtalyan şehircilik profesörünün nezare-
tinde Türk mimar ve mühendislerinden 
mürekkep Ataköy'de bir mimarî büro 
kurmuş ve bu büro şehircilik müsaba-

kasının müsbet ve iyi fikirlerinden de 
istifade etmek suretiyle etüd ve proje-
lerini hazırlamıştır. 

İleri şehircilik tekniğine göre hazırla-
nan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu 
yeni ve şirin bir sahil şehrinin kurulma-
sının ilk merhalede gerçekleştirmeyi ön-
görmüştür: 

Bugünkü I, II, III ve IV. mahalle ve 
ileride yapılacak geri kalan 5. mahalle 
ile birlikte 60.000 nüfusu ile Ataköy sa-
hil sitesi zamanımızın şehircilik anlayı-
şına uygun bir şehir plânı meydana ge-
t ir i lmişt ir . Yukarıda bahsi geçen pren-
sipler dairesinde şehir 9 mahaileye ay-
rılmış, 7000 ilâ 9000 kişilik mahalleler 
topoğrafik iklim, güneş ve rüzgâr özel-
liklerine göre yerleştiri lmiş olup bir çar-
şı ve ilk orta mektep etrafında tertiplen-
dir i lmiştir. 



Merkez mahallede tertiplenen istas-
yon binasının iki tarafında ticarî, idarî, 
sosyal ve öğlence merkezleri düşünül-
müştür. 60.000 nüfusu ile, Ataköy Site-
si, Yedikuleden Florya'ya uzanan ufak 
sahil şehirciliklerinden en büyüğü ola-
caktır. 

Ulaşım bakımından kuzeyde Devlet 
Demiryolu ile İstanbul'a 10 km.'dir. Sa-
hil turistik yolu ile de İstanbul'un tica-
ret merkezine bağlanmaktadır. 

Yeşilköy uçak meydanına yakınlığı vo 
sahilde takriben 40 hektarlık bir turistik 
bölgeyi içine alması, siteye ayrıca de-
ğer katmaktadır. 

Sahildeki 40 hektarlık turistik bölge, 
iskân sahasından, Sirkeci - Florya yolu 
ile ayrılmış ve hudutlandırılmıştır. Tu-
ristik sahil şeridinde yapılması öngörü-
len tesislerden 1957 senesinde plâj ve 
moteller yapılmış ve gördüğü rağbete 
göre de Türkiye Emlâk Kredi Bankası-
nın yatırım programlarına göre peyder-



pey ve senelere seri olarak tamamlan-
| maya çalışılmaktadır. 
^ B Kurulmakta olan site mahallelerinin 
i ,- başlıca hususiyetlerinden biri de yaya 

ve oto yollarının birbirinden tamamen 
| ayırmış olması, trafik yollarının meskûn 

mahalleleri katetmemeleri ve bu saye-
de mahallelerin teneffüs cihazı vazifele-
rini görecek olan sırf yayalara mahsus 

[ yol ve bahçelerin mahallelerin ortasında 
« yerleşmiş olmasıdır. 
t Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca tas-

dikli imar plânlarına göre 1957 yılından 
bugüne kadar, Ataköy sahil sitesinde, 

H I. mahallede 662 daire, bir çarşı gu-
' rubu, çocuk bahçesi, 
K | | II. mahallede 852 daire, 'bir çarşı gu-
f rubu ile modern bir ilkokul, 

III. ve IV. mahallede 2618 daire, bir 
çarşı, 

Cem'an 4132 konut inşa etmek sure-
tiyle halkımızın bir kısım ihtiyacını kar-
şılamıştır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca yapıl-
mış ve yapılacak olan mahallelerin bü-
tün alt yapı tesisleri de (yol, kanal, su, 
gaz, elektrik gibi) mahalle inşaatiyle be-
raber yapılmaktadır. Bu meyanda Tür-
kiye'de ilk defa yapılmış olan kanalizas-
yon tasfiye tesisleri merkezi de yapıl-
mıştır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının konut 
politikası, sosyal konut kararnamesine 
paralel olarak asgari ve âzami m2 ' l ik 
konutlar üretmek suretiyle, Türkiye'nin 

muhtelif yerlerindeki halkın ihtiyacına 
cevap vermeye çalışmaktadır. 

Konut kararnamesinden önce inşa e-
dilmiş olan II. kısım inşaatının H ve M 
tipleri ile III ve IV. kısımda yapılmış 
olan tiplerde sosyal konut niteliğini kap-
samaktadır. 

Merkez mahallesi projelendirilmesin' 
de de aynı esaslar gözönüne alınmak ve 
geniş bir halk kitlesine cevap vermek 
üzere hazırlıklara geçilmiştir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası kuruluşu 
olan ve yukarıda izahını yapmış olduğu-
muz I., II., III. ve IV. mahalle inşaatları-
nı yapmış olan Timlo Şirketince merkez 
mahalle inşaatının alt yapı işlerine baş-
lanmıştır. Bu sene içinde de bina inşaat-
larına başlanmış olacaktır. 






