


“Restorasyon, Renovasyon ve Kültür 
Mirasının Korunması” teması ile 
Uluslararası YAPEX Fuarları kapsamında
Ekim ayında yapılacak Yapex Tadilat
Fuarı, Akdeniz Tanıtım ve ÇEKÜL 
Vakfı’nın işbirliğinde düzenleniyor. Fuara
Tarihi Kentler Birliği de destek veriyor

haber

Koruma Fuarš•na ÇEKÜL ve TKB•den Destek 

Bu yıl 21 yaşını kutlayan ÇEKÜL Vakfı, kültür
mirasının korunması ve yaşatılması için kent-havza-
bölge-ülke boyutunda çalışmalar yürütüyor;
restorasyon ve yeniden işlevlendirme projelerinin
hayata geçmesini sağlıyor. Sivil ve anıtsal mimari
yapıların, geleneksel çarşıların onarılması, koruma
amaçlı kent imar planlarının hazırlanması, sokak
sağlıklaştırma çalışmaları, kent meydanlarının
yeniden düzenlenmesi, tarihi dokunun çağdaş kentle
ilişkilendirilmesi ve kentlere kültür öncelikli bir
gelecek vizyonu kazandırılması için alanda
mücadele veriyor.   

Kültür mirasının korunması alanında oluşan “koruma
sektörü”, her geçen gün büyüyor, güçleniyor.
Akdeniz Tanıtım ile işbirliği yapan ÇEKÜL Vakfı, bu
alanda faaliyet gösteren tüm kesimleri ilk kez bir
fuarda buluşturmayı hedefliyor. Kamu-yerel-sivil-özel
kesimlerin ürettiği projeler, restorasyon malzemeleri
ve yeni üretim teknolojilerini “Restorasyon,
Renovasyon ve Kültür Mirasının Korunması
Fuarı”nda bulmak mümkün olacak. 

2000 yılında ÇEKÜL’ün önderliğinde kurulan ve
bugün 300’ü aşkın belediyenin katılımıyla, koruma
ve yaşatma seferberliğinin temsilcisi konumuna
gelen Tarihi Kentler Birliği de fuara destek veriyor.
Arkeolojik miras, endüstri mirası, somut olmayan
kültürel miras gibi pek çok konuyu ülke gündemine
getiren ve bilinç yaratmayı başaran TKB üyelerinin
öncelikli misyonu, koruma ve yaşatma projeleri
üretmek. Bu kapsamda üretilen ve uygulanan
projeler, TKB üyesi belediyelerin katılımıyla fuarda
yerini alacak. Altındağ, Yalvaç, Uşak, Bornova,
Gaziantep, Kocaeli, Tarsus ve Antalya fuara
katılacak belediyelerden bazıları. 
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kitap

SAMSUN’DA EN ESKİSİ 800 YILLIK AHŞAP CAMİLER BİR KİTAPTA TOPLANDI

Araştırmacılar, Samsun’da ahşap yapı geleneğinin M.Ö. 4 binlere kadar uzandığını söylüyor. Ahşap
camiler ise Samsun’un en önemli simge değerleri arasında. 80’e yakın ahşap caminin ilk örneklerinden
biri olan Çarşamba ilçesindeki Gökçeli Cami 1206’da Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilmiş.
Samsun Valiliği tarafından yayımlanan Samsun Ahşap Camiler isimli kitapta 14 cami inceleniyor. 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sami Bayraktar, Yrd. Doç. Dr. Eyüp Nefes ve müze araştırmacısı Emine Yılmaz’ın
danışmanlığında hazırlanan kitabın önsözünde ahşap camilerin genel özellikleri hakkında bilgiler veriliyor.
Vali Hüseyin Aksoy’un önsözünde, çantı yapı geleneğinin ürünü bu eserlerin incelenmesinin mimarlık 
ve sanat tarihi açısından önemine vurgu yapılıyor. Selçuklulardan Cumhuriyet dönemine kadar olan
zamanda inşa edilmiş camiler Şenel Yıldız’ın fotoğraflarıyla anlatılıyor.
•••••••••••••••••••••••••••

BURSALI MISIN KADİFELİ GELİN

Bursalı mısın kadifeli gelin kitabı, Bursa Araştırmaları Merkezi-Bursa Kent Müzesi Sergi Katalogları
kapsamında yayımlandı. Bursa Kent Müzesi’nde gerçekleştirilen “Bursalı mısın kadifeli gelin: Dünden
bugüne Bursa’da gelinlik” sergisinin ardından yayımlanan katalog kitap 200 sayfadan oluşuyor.
Önsözde, “Gelinliğimi anılarımla birlikte sizlere emanet ediyorum” diyerek seksen yıldır sandıkta
sakladığı gelinli Bursa Kent Müzesi’ne bağışlayan bir kadının sözleri üzerine, Müze Koordinatörü 
Ahmet Erdönmez serginin açılmasına karar verdiklerini söylüyor. Prof. Dr. Ayten Sürür Yirminci Yüzyılda
Moda ve Bursa’da Gelinlikler, sanat tarihçi Bengi Çorum Bindallı Gelinlikler, araştırmacı Esat Uluumay
Bursa’da Evlenme Gelenekleri başlıkları altında dünden bugüne Bursa’nın gelinleri ve gelinliklerini kentin
yaşam kültürüne değinerek inceliyor. Fotoğrafları Barış Güleç tarafından çekilen gelinlikler, katalog
kitabın en renkli sayfalarını oluşturuyor.
•••••••••••••••••••••••••••

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİ YAYIMLANDI

Kent envanterlerinin en iyi örneklerinden biri, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlandı.
Prof. Dr. Neslihan Türkün Dostoğlu başkanlığında, geniş bir araştırmacı kadro ile hazırlanan 
Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler, 10 bölüm ve 674 sayfadan oluşuyor: Savunma ve
Askeri Yapılar, Dini Yapılar, Ticaret Yapıları, İdari yapılar, Sosyal, Kültürel ve Sağlık Amaçlı Yapılar,
Eğitim Yapıları, Su Yapıları, Endüstri Yapıları, Ulaşım Yapıları, Mezar Yapıları ve Anıtlar. Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe sunuş yazısında, kentin farklı noktalarından başlatılan
250’yi aşkın koruma projesiyle Bursa’nın tarihi dokusunun hissedilmesi için çalıştıklarına, envanter
kitabının ise kentin anıtsal eserlerinin ne kadar yoğun olduğuna dikkat çektiğini vurguluyor.
•••••••••••••••••••••••••••

ODUNPAZARI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

Odunpazarı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine dair güçlü izler taşıyan, Eskişehir’in vazgeçilmez
değerlerinden. 7 yıldır süren “Odunpazarı Evlerini Yaşatma Projesi”, kapsamında sivil mimari
örneklerinin yaşatılmasıyla birlikte, istihdam ve sosyal hayatın da canlanmasını sağladı.
Çalışmaların sürdürülebilir olması için hazırlanan Odunpazarı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 
İmar Planı Revizyonu, Odunpazarı Belediyesi tarafından kitaplaştırıldı. Kente ilişkin veriler, 
kentin mekânsal oluşumu ve çevresel değerleri, sosyo-ekonomik yapısı, planma sürecinde izlenen
yöntemin ve planın detaylarıyla incelendiği kitapta, bitkilerden akarsulara, yol dokusundan
konutlarda kullanılan malzemeye kadar pek çok bilgiyi bir arada bulmak mümkün. Deniz Özkut 
ile Rıza Yılmaz’ın editörlüğünü yaptığı kitap, teknik şartname, konuyla ilgili tanım, ilke, hedef, 
veri toplama, değerlendirme, sentez ve plan kararlarının oluşturulması sürecini de anlatıyor.
•••••••••••••••••••••••••••

TRABZON’UN BAŞ MAHALLESİ 

Heyemola Yayınları “Trabzon’dur Yolumuz” adlı bir seri yayımladı. Trabzon’un yirmi iki yazarının, yine
Trabzon’un yirmi iki semtini anlattığı, kentin son 50 yılına tanıklık eden serinin tüm kitapları aynı anda
yayımlandı. Serinin Ortahisar’a odaklanan kitabı ÇEKÜL Doğu Karadeniz Bölge Koordinatörü Bekir
Gerçek imzası taşıyor. Başkentin Baş Mahallesi Ortahisar adını taşıyan kitap için Bekir Gerçek,
“Asırlardan kopup gelen Ortahisar’ı; mekânları, kültürü, yaşayanları ile tanık olabildiğim 50’li 60’lı
yıllardan anımsadıklarımla anlatmaya çalıştım,” şeklinde özetliyor. Anlatısını Ortahisar’a gidenlerin
belleklerinde kalanla da destekleyen yazar, semtin karakteristik dokusu kadar Ayşe teyzesi, fotoğrafçısı,
eczacısı, pidecisiyle insanlarına, gündelik yaşamına da dokunuyor. Samimi anlatımıyla merak uyandıran
“Başkentin Baş Mahallesi”, serinin diğer kitaplarıyla Trabzon’u bir çekim alanı haline getiriyor. 
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devam edenler

12 tarihi kentte 
300 Kültür Elçisi yetişti  
Tarihi Kentler Birliği üyesi
belediyelerin desteğiyle yürütülen
ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi, bu
yıl 15 kentte uygulandı. Tosya,
Nallıhan, Silifke, Şehitkâmil,
Yatağan, Kula, Şile, Aydın, Amasra,
Havsa, Uzunköprü, İskilip,
eğitimleri tamamlandı ve yaklaşık
300 öğrenci kentlerinin kültürel ve
doğal değerlerini öğrenerek
korumaya söz verdi. İskilip,
Mecitözü, Aksaray ve Savur
eğitimleri ise Mayıs ayında
tamamlanacak. Kültür Elçileri
Haziran ayındaki “İstanbul
Buluşması”nda bir araya gelecek.   

TKB’nin “Alanda Eğitim
Programı” başladı
ÇEKÜL Akademi'nin Tarihi Kentler
Birliği işbirliği ile devam ettirdiği
kültürel ve kentsel koruma eğitim
programına yeni bir içerik daha
eklendi. "TKB Alanda Eğitim"
takvimi Gaziantep ile başladı.
Eğitimler, Türkiye Belediyeler Birliği
ve Tarihi Kentler Birliği işbirliğinde
yürütülüyor. Mayıs ayındaki
Gaziantep’te yapılacak ikinci
eğitimin konusu "Alan Yönetimi;
Birlikte Yönetme Modeli". Eğitimler
Ocak ayında açılışı yapılan Prof.
Dr. Metin Sözen Eğitim ve Kültür
Merkezi'nin eşgüdümünde yapılıyor.
İçerik ve katılım koşulları gibi 
detaylı bilgilere Tarihi Kentler Birliği
sitesinden ulaşmak mümkün.

Mecitözünde sıra müzenin
senaryosunda 
Mecitözü, Çorum’un tarihi
yerleşmelerinden biri. Kentte iki yıldır
hızlanan restorasyon çalışmaları artık
işlevlendirme aşamasına geldi. Eski
Askerlik Şubesi, Kent Müzesi ve aynı
zamanda kültür merkezi olarak
işlevlendirilecek. Mecitöüzü
Kaymakamı Cüneyt Epçim’in
çabalarıyla devam eden çalışmalar,
ÇEKÜL Evi’ndeki toplantıda
incelendi. Kent müzesi senaryosunun
oluşturulması, sergi alanlarının tespit

edilmesi, modern müzecilik
yaklaşımıyla bilgi panolarının
hazırlanması gibi detayların
konuşulduğu toplantıda, Tarihi Beke
Kaplıcaları, Saat Kulesi, Elvançelebi
Cami ve Türbesi de gündeme gelen
başlıklardı. Mecitözü’ndeki
çalışmalar, Çorum Valiliği ve
ÇEKÜL’ün desteğiyle yürütülüyor. 

Ödemiş’te Kent Meydanı 
için proje yarışması
Küçük Menderes Havzası'nın tarihi
kentlerinden olan Ödemiş'te, kentsel
koruma çalışmaları kapsamında
yapılan meydan ve çevre
düzenlemeleriyle de kentin sağlıklı-
yaşanabilir bir yüzünün olması için
emek veriliyor. Belediyenin hizmet
binasının yıkılmasına ve kent
meydanı yapılmasına karar veren
Ödemiş Belediyesi, bir tasarım
yarışması düzenledi. Kent Merkezi 
ve Yakın Çevre Ulusal Mimarlık 
ve Kentsel Tasarım Fikir Proje
Yarışması’nın danışma kurulu
başkanlığını Prof. Dr. Metin Sözen,
jüri başkanlığını Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Dekanı Prof. Güzin Konuk
yürütüyor. Yarışmaya başvurular 17
Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Yalvaç uzmanlarla
yoluna devam ediyor
Tarihi Kentler Birliği’nin isminden
sıkça söz ettiren üyelerinden Yalvaç,
Belediye Başkanı Tekin Bayram’ın
özverili çabalarıyla koruma
çalışmalarında hız kesmiyor. 
ÇEKÜL uzmanlarından Nadir
Mutluer, Sinan Polvan, Timur Çelik
ve Murad Babadağ Yalvaç inceleme
gezisindeki tespitlerini Tekin Bayram
ile paylaştı; Çınaraltı civarı, ekmek
fırınları, Mustafa Bilgin Kadınlar
Sanat Evi, Tıraşzade Konağı ve 
Deri Fabrikası’nın önündeki açık
hava müzesi, Antiokheia Antik 
Kenti giriş kapısı gibi kentin özellikli
alanlarındaki koruma ve
işlevlendirme önerilerini sundu.
Ardından ÇEKÜL Evi’nde yapılan
toplantıyla röleveler incelendi. 
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