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• Heykel sanatında Yüksek Lisans ve Sanatta 
Doktora eğitimimi 1996 – 2007 yıllarında 
yurtdışında tamamladım. Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde 
öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.  Daha çok 
heykel sanatının yerleştirme ve performatif
eğilimleri gibi disiplinler arası çalışmalarım 
bulunmaktadır. 2009 yılından günümüze kadar 
ekolojik sanat üzerine araştırmalarımı 
yoğunlaştırmaktayım. Halen aktif olarak “Organik 
Heykel” adında ekolojik bir sanat projesini 
sürdürüyorum. 



• Organik Heykel Projesi kapsamında şehir merkezindeki Güzel 
Sanatlar Fakültesi kampüsü içinde evladiyelik tohumlarla 
oluşturulan doğal şehir bahçesi, kompost yapımından bio-
karbon üretimine, tavuk beslenmesinden arıcılığa kadar bir 
dizi ekolojik faaliyet yer almaktadır. 



• Bu projenin sanatla olan doğrudan bağı, bizzat bu ekolojik projeyi 
yürütüyor olmanın yanı sıra, elde edilen tohumların dağıtılması, 
tohumların sanat eseri olarak sergilenmesi, tavuklarla yapılan 
performanslar ve fotoğrafları sayabiliriz. 

• Projeye zaman zaman öğrenciler de katkıda bulunuyor. Öğrencilerin 
de katılımıyla tohum topu, kompost atölyesi düzenlendi ve gelecek 
dönemlerde çalıştayların ve eğitim çalışmalarının artırılması 
planlanıyor. Örneğin Güzel Sanatlar Fakültesinde önümüzdeki 
yıllarda öğrencilere yönelik ekolojik arıcılıkla ilgili bir kurs 
düzenlenmesi mümkün. Üstelik bu yeni açılacak Ekolojik Sanat dersi 
kapsamında yapılabileceği gibi dışarıya açık da gerçekleşebilir.



Organik Heykel Projesi, bir sergiden görünüm, 2013.
Çerçeveli sebze tohumları ve yetiştirdiğim tohumlardan sezonun fideleri, küçük bir sera.



Organik Heykel Projesi, 2013.



Acil Durumda Serisi, 2013, pembe domates, patlıcan, salatalık ve mısır tohumları… 



Tavukla oturmak, 2012 



Bu ekolojik projeyle hem insanların

sanatla ilgili kalıplaşmış değerleri hem de

toplumun şehirli olma ve şehir yaşamıyla

ilgili alışkanlıkları ve anlayışları

sorgulanıyor. Ekolojik farkındalık ve

sosyal birliktelik oluşturulmaya çalışılıyor.



Şehrin Gizli Arıları ve Arıcıları

Şehirde arıcılık fikri arıcılık 
sertifikası aldığım 31 Aralık 
2016’dan sonra canlanmaya 
başladı. Şehirde uygun bir yer 
bulamayınca Gebze kırsalında bir 
arkadaşımın bahçesine ortaklaşa iki 
kovan koyarak başladım.



Çoşkun Aral’ın yönettiği belgesel arılarla ilgili projenin adını koymamda ilham verici oldu. 



• 10-15 günde bir Gebze
– İstanbul 

• Gidiş geliş 160 km. ve
3 saat.

• Tecrübe kazanmak için
zahmetli bir yolculuk.

• Sürdürülebilir olmadığı
anlaşıldı.



Şu anda şehir merkezinde bir 
ağaç üstüne gizlediğim bir 
kovan arım var. 

Kasım (2017) ayında hala polen 
taşıyorlar ve çok sağlıklı 
görünüyorlar. 













İlk polen hasadı, Eylül 2017



Biolojik varoa kontrolü.



Kovanın İzdüşümü

Aromatik yağ ve suyla varoa mücadelesi.
Toplam: 400 varoa

1 tatlı kaşığı hint defnesi (tea tree) yağı
1 tatlı kaş. keklik üzümü (winter green) yağı
10 damla limon otu (lemon grass) yağı
(Fat Bee Man)



Türkiye’de yasal düzenleme nedir? 



İnanması güç gibi gözüksede İstanbul’da 1500‘den fazla arıcı var ve yılda yaklaşık 1200 ton 
bal üretilmekte. İstanbul şehrinin florası ve arıcılık tarihi düşünülünce yukarıdaki rakamlar 
bize mantıksız görünmeyecektir. “İstanbul 5110 km2 alan üzerinde yaklaşık 2500 yabani 
çiçekli bitki ve eğreltiye ev sahipliği yapmaktadır.” Bir karşılaştırma yaparsak, “bitki 
türlerinin sayısı ve habitat çeşitliliği bakımından İstanbul, Hollanda ve İngiltere’den çok 
daha zengindir”. (http://iste.istanbul.edu.tr/?page_id=6501 “İstanbul’un Ballı Bitkileri”, 30/11/2017)
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A. Ü. Ziraat Fakültesi, Bal Arısı ve Arıcılık Araştırma Birimi Arılığı, Dışkapı, Ankara

Arıcılık yapılan şehirler:

New York, Seattle, Portland, Denver, Chicago, Atlanta, San Francisco, Paris, Londra, Birmingham,

Brüksel, Berlin, Roma, Viana, Tokyo, Vancouver, Hong Kong, Taipei, Vancouver, Melbourne, Sidney,

Halifax, Johannesburg. dünyada arıcılık yapılan bazı şehirler. Yukarıdaki listeye Türkiye’den de

İstanbul ve Ankara gibi bir çok şehrin eklenmesimümkün.



Bal arılarının şehir merkezlerinde ne işi var?

• Arı sadece bal demek değildir! Arıcılık yapılarak elde edilecek arı 
ürünleri bir kazanç olsa da arı dünyası bize kültürel bir artı değer 
kazandırır. Şehirde arıcılık kursları bal haricinde diğer arı ürünlerini, 
arıcılık malzemesini, aletleri, arılarla ilgili parazitleri, hastalıkları, v.s. 
öğretecektir. Bu kurslar sayesinde arıların doğada ihtiyaçlarını 
karşıladığı arı bitkileri hakkında da bilgi sahibi oluruz.

• Kilometrelerce yol kat edip kırsalda arıcılık yapmaya çalışmak çok da 
pratik olmayabilir. Şehirler arıcılık yapmak isteyenler için alternatif 
bir ortam sunabilir. Böylece şehir dışına çıkarken harcanacak karbon 
salınımı minimuma inecektir.

• Arıcılık her geçen gün betonlaşan şehir ortamını daha yaşanılır 
kılabilir. Arıcılık kültürüyle birlikte ekolojik farkındalık artar. 
Şehirlerdeki çevre düzenlenmesinin arı ve diğer polenleyici
böcekleri çeken bitkilerle tasarlanması ve donatılması mümkün. 
Örn: Londra, Kings Cross ya da Salisbury Arı Yolu... Bu sayede 
betonlaşan şehirlerde doğal bitki çeşitliliği artırılabilir.



• Arıcılık faaliyetleriyle gelen olumlu psikolojik ve sosyal etkilerden de 
bahsetmek mümkün. Arılar sayesinde arıcılık yapan sosyal ve kültürel 
çevreye dahil olunduğu gibi arıcılık yapmak isteyenlerin de artmasıyla yeni 
bir sosyal çevre ve paylaşım ortamı da oluşur. 

• Aynı zamanda yeni şeyler öğrenme hazzı tatmin edilir ve böylece 
yaşadığımız çevreye olan aidiyet duygusu gelişir.

• Arıcılık hakkında yapılacak eğitimler sayesinde çocuk ve gençlerin doğayla 
tekrar bağlantı kurması sağlanabilir. 

• Bir arıcı hava durumunu belki de şimdiye kadar olmadığından daha fazla 
takip etmek durumunda . Havanın yağışlı/güneşli/ rüzgarlı/ bulutlu olup 
olmadığı; kovanın yerleştirileceği bölgenin bitki örtüsünün arılar için yeterli 
olup olmadığının bilinmesi gerekiyor. Mevsimlerle daha yakından ilgili 
olmaya ve bu doğayla bir hareket etmeye başlıyorsunuz. Bu da doğayla 
daha uyumlu hareket eden insanı rahatlatacağını düşünüyorum.


