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KALICI İZLER BIRAKMANIN ZAMANI GELDİ

sunuş

Tarihi Kentler Birliği 
ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli yol arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birli-

ğinin üyesi olmanın verdiği sorumluluğun

yükünü, tüm içtenliğinizle omuzlarınızda taşı-

dığınızı biliyorum; hep birlikte ağır bir sorum-

luluğun altındayız. Bu tarihi yorgunlukla-

rımızın artması çabasıyla kentlerimizi ele alı-

yoruz. Her ince ayrıntıyı gözden kaçırmadığı-

nızı, her önemli gelişmeyi yakından takip

ettiğinizi biliyorum ve kıvanç duyuyorum.

Emekle geçen 15 yılı geride bıraktık. Türki-

ye’de örnek bir örgütlenme modeli geliştiren

Tarihi Kentler Birliğinin nice 15 yılları olacak...

Süreklilik kavramını sık sık tekrarlamaya

çalışıyoruz. Gelecek 15 yıllarda bizler olma-

yabiliriz ama kalıcı ve yeni yaklaşımların

önünü kesmeyen, bizlerden sonra gelecek

yönetici ve uzman kadroların ufkunu açan,

yapılan çalışmaların örnek alındığı, belgelen-

diği, dosyalandığı ve yap-boz tahtası olmak-

tan artık yorulmuş kentlerimizin daha fazla

yıpratılmayacağı işler, değerler bırakmanın

çabası içinde olmalıyız. 

Her tarihi kentimizin geçmişi en az 7 bin

yılla kadar uzanıyor. Bu kadim topraklarda

binlerce yıldır devam eden kültürel zenginlik-

lerin yaşamımıza kattığı değerlerle hala gurur

duyuyoruz. Bu değerlerimizi geleceğe taşı-

mak için attığımız her adım da koruma

gönüllülerinin övünç kaynağına dönüşüyor.

Ancak unutmamamız gereken bir şey var:

Bizlerin ürettiği kültür...

Gerek kendi yaşamımızda, gerekse sürdürdü-

ğümüz bu temsiliyet görevlerinde geçmişten

aldığımız tecrübe ve birikimle bizler neler

üretiyoruz? Nasıl bir düşünme biçimi, davra-

nış şekli, üretim yöntemi seçiyoruz? Yüzyıl-

lar sonra bizlerin yaşadığı dönemler nasıl

anılacak? Kentlerimize, doğamıza nasıl dav-

ranıyoruz? Arkadaşlar, var olanı korumanın

bilincine eriştik. Artık bu bilinçle kalıcı izler

bırakmanın da zamanı geldi. Gelecek kuşak-

lara sorumluluğumuz bu nedenle daha fazla.

“Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik” dergimi-

zin ismi de bu nedenle önemli. Farklı mecra-

larda TKB’nin, ÇEKÜL’ün ürettiği dilin,

kavramların konuşuluyor ve kabul görüyor

olması, Birliğimizin doğru hedeflerle ilerledi-

ğinin bir göstergesi. 

2015 yılını kapatırken iki önemli toplantı ger-

çekleştirdik: “Özendirme Yarışması Ödül

Töreni” ile “Kırsal Yaşam Kırsal Mimari”

konusunu işlediğimiz YAPEX fuarı; Ada-

na’nın tarihi merkezi Seyhan’da yaptığımız

ve 15 yıllık birikimi değerlendirdiğimiz Sey-

han Semineri.

Bu iki toplantı bize gösterdi ki; Türkiye’nin

büyük kentlerinden, köylerine yayılan bir

koruma seferberliği var. Eğitimden, tanıtıma

yerel yönetimler uzmanlarla, bilim insanla-

rıyla çalışarak sağlıklı kentler yaratma çaba-

sında; başlangıçta restore edilecek eserlerin 

çizimleri bile elimizde yoktu, bugün ise

hazırlanan envanterler tek cilde sığmıyor;

mimariden, yaşam kültürüne özgün tüm

değerlerimizi belgeliyoruz.     

2016 yılı, TKB’nin kilit taşlarından biri

olmalı. Çünkü artık Türkiye, TKB’nin hazır-

layacağı doğa ve kültür öncelikli bütüncül

yol haritasına, stratejik planına kavuşmalı.

Ortak hedeflerle, ülke bütününe yayılan

bilinç, bilimsel yöntemlerle gelecek kuşak-

lara aktarılmalı.      
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2015 yılında yapılan toplam 7 toplantıda,

ÇEKÜL’ün ve Tarihi Kentler  Birliğinin

uzmanları, yerel yönetimlerin temsilcileri

onlarca sunum yaptı. Her bir sunum için

aylarca çalışıldı. Toplantılar başlamadan

defalarca sunum provaları yapıldı. TKB

üyeleriyle paylaşılacak ve gündem yarata-

cak kavramsal bilgiler titizlikle seçildi.

Kentlerden uygulama örnekleri, model

oluşturacak yöntemler, sorunlar karşısında

üretilen çözümler, maddi-manevi kaynak

araçları, yerelde çalışan teknik ekiplerin

motivasyon kanalları gibi pek çok konu

TKB’nin Seminer, Buluşma, Bölge Toplan-

tıları ve YAPEX Fuarında izleyen herkesle

paylaşıldı.

TKB toplantılarına ev sahipliği yapan beledi-

yelerin başkan ve ekipleri, konuklarını iyi

misafir edebilmek için yeri geldi uykusuz

kaldı. Tüm hava şartlarına göre alternatifli

senaryolar hazırlandı; şemsiyeden yağmur-

luğa, kapalı alandan açık alana, farklı gezi

rotalarına kadar her detay düşünüldü. 

Bu özverili hazırlıkların arkasında, yıllar

önce ateşlenen koruma aşkı, azmi, çabası

bulunuyor. Toplantıya ev sahipliği yapan da

yeni bilgilere ulaşmak için kilometrelerce

yolu aşarak gelen de aynı ortak geleceği

kurguluyor. Tarihi Kentler Birliğinin 15 yıl-

dır üyelerine vurguladığı “ortak hedef; ortak

payda”da buluşma söylemlerinin karşılığı

sanırım bu toplantılarda vücut buluyor.

Yerel Kimlik dergisinin bu sayısında detay-

larıyla sizlere aktarmaya çalıştığımız iki

dosya konumuz var: YAPEX Fuarı ve Sey-

han Semineri. Fuarın ana teması olan “Kır-

sal Yaşam Kırsal Mimari” panelinde 10’un

üzerinde sunum yapıldı; yöntemler tartı-

şıldı. TKB üyelerinin kırsal alandaki varlığı

ve ürettikleri görülmeye değerdi; sunumlar

dergimizin sayfalarında arşiv niteliğinde

özetlendi. 

Tepebağ Höyüğündeki gelişmelerle sık sık

sayfalarımıza taşıdığımız Seyhan, bu kez

Seminere ev sahipliği yaptığı için dergimiz-

deki yerini aldı. Yeni kurulan KUDEB ekibi-

nin sunumları, Belediye Başkanı Zeydan

Karalar’ın ekibiyle kurduğu güven ilişkisi

izleyenlerin örnek aldığı bir davranış şekli

oldu. Seyhan Seminerinde ayrıca TKB’nin 15

yılı farklı konu başlıklarında ÇEKÜL ve

TKB uzmanları tarafından anlatıldı.  

Bu sayıdaki; ÇEKÜL Akademinin Alan

Yönetimi Eğitim Programı (AYEP) ve Hitit-

lerin kenti Çorum ve çevresindeki yeni geliş-

meler ile alternatif rotaların anlatıldığı iki

inceleme yazısını da okumadan geçmeyin. 

Biliyorsunuz ÇEKÜL Evinde son yıllarda

Çarşamba Kent Toplantıları düzenleniyor.

TKB üyesi belediyeler bu toplantılara katıla-

rak ÇEKÜL ve TKB Danışma Kurulu Baş-

kanı Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL

gönüllü uzmanlarıyla proje ve uygulamalarını

paylaşıyor; görüşlerini alıyor. Kentlerin stra-

tejik planlarının masaya yatırıldığı bu toplan-

tılardan haberleri yine 44. sayımızda

okuyabilirsiniz. 

Ayrıca ÇEKÜL Akademinin Güz Dönemi

Eğitim Programını hem tarihikentler-

birligi.org sitesinden hem ön kapak içinde yer

alan çizelgeden inceleme şansınız var.

Yılın son sayısının yoğun bilgi ve tecrübe

paylaşımlarıyla, yeni kavramlarla dolu oldu-

ğunu hatırlatır, iyi okumalar dileriz...

ÖZVERİLİ HAZIRLIKLARIN ARKASINDA 
KORUMA AZMİ VAR

editörden

ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü



kapak

Adana

Fotoğraf: Alper Can Kılıç

1 sunuş 

Yusuf Ziya Yılmaz

2 editörden

Şirin Sıngın 

6 bildiri

TKB’nin 15.yıl sonuç bildirisi: 

Birlikte başarmanın sınırı yoktur

8 kısa... kısa...

Anadolu Kent Arşivi dijitalleştirme 

süreci tamamlandı

ÇEKÜL Dükkan açıldı

KUDEB’lere bir yenisi daha eklendi

TKB Özendirme Yarışması 

2015 başvuruları başlıyor

10 fuar/YAPEX

Kırsal yaşam kırsal miras

22 değerlendirme

YAPEX Restorasyon Fuarında 

5 yılda ulaşılan düzey

24 haber

Mübadil yerleşkesi Tekkeköy 

özgün dokusunu koruyacak

61



26 haber

Havran’a üç müze

28 inceleme 

Anadolu coğrafyasında son çalışmalar 

ışığında Hitit yerleşimleri

Önder İpek’in kaleminden

36 seminer/Seyhan

15 yıllık birikim Seyhan’da konuşuldu

48 değerlendirme

Hedeflere ulaşmada Adana

Seyhan toplantısının düşündürdükleri

58 haber

Erdek’te Belediye ve Kaymakamlık 

işbirliği yaptı

60 haber

Osmaniye'nin "rota"sı netlik kazanıyor

62 kitap

Alanya: Dünden Bugüne Alanya’da Yaşam

Arkeoloji ve Aşkıdil Akarca’nın Emeği

Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir Merzifon

İbradı Mezar Taşları

Amida

Yaşayan Osmanlı Ruhu: Muradiye Külliyesi

64 ajanda

58

29



6

2
000 yılında 52 üyeyle kurulan Tarihi Kentler

Birliği, doğal-tarihsel-kültürel korumaya ver-

diği önemle bugün 412 üyesiyle ülke günde-

minde hak ettiği yeri almış bulunuyor. Bu

özverili katkıları yaratan üyelerimizle, 15.

yılını kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlulukta en

büyük başarı, yıllardır ısrarla savunduğumuz “kamu-yerel-

sivil-özel” kesimlerin birlikteliğinin sağlanmış olmasıdır. 

Biliyoruz ki, doğal-kültürel varlıklar bu topraklarda bizi

buluşturan, kimliğimizi sağlıklı açıklayacağımız en büyük

değerimizdir... En büyük gelecek umudumuzdur... Toplumla-

rın, kurum-kuruluş-kişilerin yaşamında 15 yıl çok sınırlı bir

zaman dilimi olarak görülebilir. Oysa, tarihin öyle anları var-

dır ki kaçınılmaz sorumluluklar yüklenen kurumlar, bu dar

zamanı doğru değerlendirdiklerinde, “zoru zorladıklarında,”

aşılmaz sanılan yanlışları düzeltebilirler... Kalıcı değerleri

üretebilirler... Yeter ki dayanışma sürekli olsun, bilinçli biri-

kime dönüşsün. İşte bu düşünceler ışığında Tarihi Kentler

Birliği, 15 yıl içinde doğal-kültürel varlıkları, eğitimi, örgüt-

lenmeyi ve tanıtımı ülkemizin yaşamının öncelikli gündemi

olduğunu sürekli vurguladı. Vurgulamakla da kalmayıp

uygulamaya dönüştürdü. Doğru kavramlara dayalı bir yaşam

ortamına zemin hazırladı. Bu kısa sürede, “ülkemizin her

noktasını değerlendirerek” tüm kültürel varlıkların nitelikle-

rine uygun inceleme-saptama sürecini hızlandırdı. Ülke

bütününde bir yol haritasına ulaşmada kararlı adımlar atarak,

büyük zenginliği önce kendimize ardından dış çevrelere yan-

sıtmaya çalıştı. Bu, kendi uygarlık birikimimize “yeniden

bakma”nın bir başlangıcıydı. Yerelin gücünü değerlendire-

rek, ulusal-uluslararası bu uzun yolda artık önümüzü daha

açık görebiliyoruz. 2025 yılını, kalıcı hedeflerimize dayalı

varlıkların oluşacağı bir odak noktası olarak niteliyoruz. Bu

gelecek 10 yılın sonunda, dünyadaki ve ülkemizdeki zorluk-

lara rağmen, “kültürel barış ve başarı yılını” kutlamak istiyo-

ruz. Geçtiğimiz 15 yıl bize gereken özgüveni sağlamıştır. 

Kültür öncelikli gündemimizi hemşehrilerimizle kentlerde,

halkımızla tüm coğrafyamızda bilinçli bir başarıya ulaştırdı-

ğımızda, “dünya uygarlık tarihi” de yeniden yazılacaktır.

Kuşkusuz o zaman ülkemiz, dünya gündeminde somut-

soyut çok boyutlu değerleriyle olması gereken yeri alacaktır.

Bunun iyimser bir umut olarak nitelenmesini istemiyoruz.

Zorluklardan başarı üretebilmiş bir tarihe sahip olmanın

gücüyle, önümüzü açacağımızı da biliyoruz. Üyelerimizin,

siyasal farklılıklarını bir yana bırakarak, 15 yıl içindeki

dayanışmayı en büyük değer olarak yaşama geçirmeleri,

“düşü gerçek kılmaları” en büyük birikimizdir. Kalıcı böy-

lesi bir umudu yaşatanları içtenlikle kutluyoruz. Bu başarıda

emeği geçen herkese, tüm kesimlere, ülkemizin teşekkür

borcu olduğunu da biliyoruz. Kentlerimizin yaşanabilir kül-

türel derinliklerinin anlaşılması, korunması, yaşatılması ve

tanıtılması umudunu yineliyoruz.

TKB’NİN 15.YIL SONUÇ BİLDİRİSİ

BİRLİKTE BAŞARMANIN SINIRI YOKTUR
Toplumların yaşamında 15 yıl sınırlı bir zaman dilimi. 

Oysa, tarihin öyle anları vardır ki bu dar zaman 
doğru değerlendirildiğinde, aşılmaz sanılan yanlışlar düzelebilir.
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Şerifler Yalısı, Emirgan/TKB Merkezi
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25. yılını dolduran ÇEKÜL Vakfının,

yıllar süren emekle oluşturduğu

“Kent Arşivi”, son 10 yıldır Tarihi

Kentler Birliğinin ve üyelerinin de

katkılarıyla çeşitlendi, büyüdü.

ÇEKÜL ve TKB’nin ortak projesiyle

geçen yıl başlayan dijitalleştirme

süreci tamamlandı ve şimdilik 24 bin

100 belgeden oluşan Kent Arşivi

“MİDAS Dijital Arşiv Sistemi”ne

yüklendi. Anadolu’nun farklı ölçek-

teki kentlerinden fotoğraf, dia, kart-

postal, kupür gibi birçok kaynağa

erişim dijital ortamdan sağlanabile-

cek. “Kent Arşivi”, Türkiye’deki

koruma ve yaşatma çalışmalarının en

temel noktasını oluşturuyor. Beyoğ-

lu’ndaki tarihi ÇEKÜL Evinde bulu-

nan Bilgi-Belge Merkezi,

Anadolu’nun bu yoğun envanterine

yıllardır ev sahipliği yapıyordu.

Öğrenciler, araştırmacılar, akademis-

yenler ve belediyelerin kullandığı

Bilgi-Belge Merkezindeki Dijital

Kent Arşivine http://katalogtarama.
cekulvakfi.org.tr//tr_TR/cekulvakfi/st
atic? linkinden ulaşabilirsiniz. 

kı
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ÇEKÜL 
Dükkan açıldı
ÇEKÜL 25. yılını, “miras” kav-

ramını vurgulandığı kısa bir

filmle kutlamaya başlamıştı.

Vakıf şimdi ise “miras” konulu

özel koleksiyonu ÇEKÜL Dük-

kan (www.cekuldukkan.org)’dan

destekçilerine ulaştırıyor. Örne-

ğin Birgi Ulu Cami desenli özel

tasarım kalemlik, Tokat kapı tok-

mağı deseniyle bezeli defter,

Sivas Şifaiye Medresesi desenli

kitap ayracı, Anadolu taş işçiliği-

nin özel bir örneğini taşıyan çan-

talar ve benzerlerine ÇEKÜL

Dükkandan ulaşmak mümkün.

Online alışveriş yapabileceğiniz

sitede aynı zamanda 7 Ağaç

Ormanlarına destek olabiliyor ve

diğer doğa dostu ürün seçenekle-

rine erişebiliyorsunuz. Hem

bireylerin hem kurumların ver-

diği destekler Vakfın ağaçlan-

dırma, eğitim ve koruma

çalışmalarına aktarılıyor.  

Anadolu Kent Arşivi 
dijitalleştirme 
süreci tamamlandı



Ülkemizin doğal, tarihsel, kültürel mirasının

korunması, özgün kimliğinin yaşatılması

yönünde, her geçen yıl niteliksel anlamda yük-

seliş gösteren başarılı çalışmaların ödüllendiril-

diği “Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel

Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özen-

dirme Yarışması” 2015 yılı başvuru süreci baş-

ladı. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler

tarafından son bir yıl içinde projeleri sonlandı-

rılmış, gerekli kurum onayları alınmış, uygula-

maları devam eden veya tamamlanmış

“koruma” örnekleriyle Mayıs sonuna kadar

yarışmaya başvuru yapılabilir. Ödüller, Kasım

2016 YAPEX Fuarında gerçekleştirilecek ödül

töreni ile sahiplerine ulaşacak.
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KUDEB’lere bir yenisi daha eklendi

Ağaçların
Diliyle Kentim 
Eğitim programı 
Anadolu’da

ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanları

tarafından hazırlanan, “Ağaçların

Diliyle Kentim Eğitim Programı”

başlıyor. Dört mevsim boyunca

Türkiye’nin doğal ve kültürel

çeşitliliğini görünür kılmak  ama-

cıyla hazırlanan eğitim içeriği

İstanbul başta olmak üzere Ana-

dolu kentlerinde de uygulanacak.

Eğitim; kentlerde büyüyen çocuk-

ların, doğadaki değişimleri yakın

çevrelerinde izleyerek kentlerine

karşı duydukları sevgi ve aidiyet

hislerini güçlendirmeyi ve kentle-

rinin doğal mirasına sahip çıkma-

larını hedefliyor. Program

kapsamında öğrenciler, öğretmen-

lerinin desteğiyle ve eğitim-öğre-

tim yılı süresince yaşadıkları

kentte bulunan ağaçları, ağaçlarda

yaşayan canlıları ve ağaçların

içinde yaşadığı orman ekosiste-

mini yakından tanıyacak, mevsim-

lere göre ağaçların geçirdiği

değişime hep birlikte tanık olacak.

Program, öğretmenlerin öğrenci-

leri ile beraber eğitim öğretim yılı

boyunca uygulayabilecekleri,

çoğunluğu dış mekânda gerçekle-

şen çeşitli etkinliklerden ve öğret-

menlerin sorumlu oldukları eğitim

programları göz önünde bulundu-

rularak, sınıf içi uygulamaları des-

tekleyecek şekilde tasarlandı. 

TKB Özendirme 
Yarışması 2015 
başvuruları başlıyor 

Kayseri’nin tarihi ilçesi Melikgazi, KUDEB eki-

bini oluşturdu. Belediyenin son yıllarda hız kazan-

dırdığı  koruma-yaşatma-işlevlendirme

çalışmaları, kentin kültürel varlıklarını gün yüzüne

çıkarmaya başlamıştı. Kent envanteri için yapılan

detaylı araştırmalar yer altı ve yer üstü kültür var-

lıklarının yoğunluğunu ortaya koymuş, koruma

çalışmalarının sistemli ve bilimsel veriler ışında

uzmanlar tarafından yürütülmesinin gerekliliğini

hissettirmişti. Bu bilinçten hareketle kurulan

KUDEB, Melikgazi’nin çevresiyle birlikte bütün-

cül korunması, devam eden çalışmaların ve yeni

projelerin bir takvime bağlanması, restorasyon,

sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemelerinin

yanı sıra; kentin Kapadokya bölgesiyle birlikte ele

alınması, Ağırnas ve Gesi için ayrı planlama yapıl-

ması, harita ve fotoğraf arşivinin güncellenmesi

gibi çalışmaları da hedefleri arasına aldı. 





KIRSAL YAŞAM KIRSAL MİRAS 
Türkiye’nin 15 yıllık koruma tarihindeki kilit taşlarından 

biri de Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL’ün destekleriyle 5.si yapılan
YAPEX Restorasyon Fuarı. İlki 2007 yılında yapılan 

Restorasyon Fuarı 2012 yılından bu yana aralıksız devam ediyor. 
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F
uar, restorasyon ve yapı sektö-

rüyle; tarihi kentleri, akade-

misyenleri ve uzmanları

biraraya getiriyor. TKB üyele-

rinin gündemine alması iste-

nen konu başlıkları her yıl Fuarın ana

temasını oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda kent

müzeleri, kentsel ittifaklar, yerel zanaatlar

gibi konular işlenmişti. Bu yılın teması ise

Kırsal Yaşam Kırsal Miras olarak belirlendi.

Büyükşehir Yasasının ardından değişen idari

sınırlar ve köylerin mahalle olması, pek çok

sorumluluğu da beraberinde getirdi. Coğrafi

koşullara göre değişen yaşam kültürleri, farklı

dönemlerin mimari değerleri ve doğal mirasın

korunması için yerel yönetimlere bu nedenle

çok iş düşüyor. Tarihi Kentler Birliği ve

ÇEKÜL Vakfı ise köylerin yaşamaya devam

etmesi için Restorasyon Fuarı, TKB Seminer-

leri gibi farklı alanlarda deneyim paylaşımına

olanak sağlıyor.  

18-21 Kasım tarihlerinde Antalya EXPO Cen-

terda düzenlenen Fuarda, TKB üyesi beledi-

yeler stantlarında kırsal alanda yürüttükleri

koruma çalışmalarını paylaştı ve hazırlanan

panelde sunum yapma imkânı buldu. Fuar

aynı zamanda Tarihi Kentler Birliğinin 

14 yıldır düzenlediği Özendirme Yarışmasının

Ödül Töreni ve sergisine ev sahipliği yaptı.

ÇEKÜL Akademinin bu yıl ilk kez düzenle-

diği Alan Yönetimi Eğitimlerinin son modülü

de Fuar kapsamında tamamlandı ve 

katılımcılar sertifikalarını bu törende aldı. 

İlk gün yapılan açılış konuşmalarında; Akde-

niz Tanıtım Genel Müdürü Fatih Onkar,

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Başkan

Danışmanı İbrahim Evrim, ÇEKÜL Vakfı ve

TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.

Metin Sözen ve TKB Danışma Kurulu üyesi

Dr. Asım Güzelbey  fuarın beş yıldır yarattığı

birlik ve beraberlik duygularının yansıma-

sıyla, ulaşılan başarıyı özetledi.

Özendirme Yarışması Ödül Töreni

Fuarın en önemli etkinliklerinden biri olan ve

TKB tarafından 14 yıldır düzenlenen “Tarihi

ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygula-

malarını Özendirme Yarışması”nın ödül

YAPEX RESTORASYON FUARI 
BEŞİNCİ YILINDA 

YAPEX Restorasyon Fuarı, beş yıldır ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz 
Tanıtımın işbirliğinde, Tarihi Kentler Birliğinin desteğiyle düzenleniyor.
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töreni, çok sayıda davetlinin katılımıyla

yapıldı. Metin Sözen Büyük Ödülü,  II.Kılı-

çarslan Köşkü Arkeolojik Kazı Alanı ve

Kentsel Tasarım projesi ile Konya Büyük-

şehir Belediyesinin oldu. Jüri Özel Ödülünü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Selçuklu

Uygarlığı Müzesi projesi ile alırken;

TKB’nin 15. yılı anısına verilen 15. Yıl

Özel Ödülünü ise Hışvahan restorasyonuyla

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aldı.

Bu yıl yarışmaya 32 belediye, toplam 51

proje ile başvurdu. Törende Büyük Ödül ve

Özel Ödüllerin yanı sıra 5 Proje, 5 Uygu-

lama ve 6 Süreklilik Ödülü ile 13 Başarı

Ödülü sahiplerine verildi.

Törene; Antalya Büyükşehir Belediyesi

Başkanı Menderes Türel, Başkan Danış-

manı İbrahim Evrim, TKB ve Samsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya

Yılmaz, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler

Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.

Metin Sözen, Gaziantep Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Fatma Şahin, TKB Encümen

Üyesi ve Sarıyer Belediye Başkanı/TKB

Encümen Üyesi Şükrü Genç, Kayseri

Büyükşehir Belediye Başkanı/TKB Encü-

men Üyesi Mustafa Çelik ve ödül alan

belediyelerin başkan ve temsilcileri ile çok

sayıda davetli katıldı. Tarihi Kentler Bir-

liği Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın sunu-

muyla ödüller sahiplerine teslim edildi.

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesi,

II. Kılıçarslan Köşkü Arkeolojik 

Kazı Alanı ve Kentsel Tasarım Projesi

Jüri Özel Ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 

Selçuklu Uygarlığı Müzesi Projesi

15. Yıl Özel Ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 

Hışvahan Restorasyonu

Proje Ödülleri

Kuşadası Belediyesi

Melikgazi Belediyesi

Milas Belediyesi

Nilüfer Belediyesi

Tire Belediyesi

Uygulama Ödülleri

Bergama Belediyesi

Burdur Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Tarsus Belediyesi

Uzunköprü Belediyesi

Süreklilik Ödülleri

Alanya Belediyesi

Eyüp Belediyesi

Konak Belediyesi

Odunpazarı Belediyesi

Safranbolu Belediyesi

Şahinbey Belediyesi

Başarı Ödülleri

Adana Büyükşehir Belediyesi, 

Bilecik Belediyesi, 

Buldan Belediyesi, 

Eflani Belediyesi, 

İncesu Belediyesi, 

Kadıköy Belediyesi, 

Kartal Belediyesi, 

Nevşehir Belediyesi, 

Selçuklu Belediyesi, 

Sivrihisar Belediyesi, 

Talas Belediyesi, 

Ünye Belediyesi, 

Zeytinburnu Belediyesi.

Özendirme Yarışması Ödülleri...
Yarışma Kataloğunda ödüllü projelerin detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.

1

2 5

3 6

4 7
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Törende bir konuşma yapan Tarihi Kentler Bir-

liği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Yusuf Ziya Yılmaz, “Üyelerimizin özveriyle

hazırladığı koruma proje ve uygulamalarını

‘özendirmek’ amacıyla başlattığımız yarışma-

mıza  14 yılda 1000’in üzerinde başvuru oldu.

Toplam 209 koruma projesine ödül verdik.

Birliğimizin verdiği hibe desteğiyle 190 proje

hayata geçti. Yarışma sonuçlarını yayınladığı-

mız kataloğu incelediğinizde, Türkiye’deki

kültürel mirasın ne emeklerle korunduğunu,

artan kaliteli uygulamaları görebilirsiniz.

Sokakların, terkedilmiş tarihi mahallelerin res-

torasyon sonrası nasıl yeniden canlandığına

şahit olacaksınız” dedi.

Kırsal Yaşam, Kırsal Miras Paneli 

Oturum Başkanlığını ÇEKÜL Vakfı Başkan

Yardımcısı Mithat Kırayoğlu’nun yaptığı

panel, Fuarın ikinci günü başladı. Üç bölüm-

den oluşan panelin birinci bölümünde Bur-

sa’nın kırsal mirasının yaşatılması ve köy

hayatının canlandırılması için uzun yıllardır

yapılan çalışmalar anlatıldı. Ardından Kal-

kınma Ajansları ve 8 belediye söz aldı. Konuş-

malar birikimin büyüklüğünü ve gelecek

gündemin önemini tüm boyutlarıyla belirledi.

Aziz Elbas

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür 
ve Turizm Daire Başkanı  

Hala yaşamaya devam eden Bursa’nın köyleri-

nin, mimarisinden yaşam kültürüne kadar

Belediyenin yaptığı kapsamlı belgeleme çalış-

maları sonucunda günümüzdeki durumları

analiz edildi. Aziz Elbas bu sürecin gönüllü ve

uzman ekiplerle nasıl yürütüldüğünü, kullanı-

lan yöntemleri özetledi. Köy düğünü canlan-

dırmaları, halk oyunları, türküler, yemek

kültürü, sözlü anlatım gelenekleri, el sanatları

gibi tüm yaşam kültürü öğelerinin detaylarıyla

araştırıldığını; elde edilen verilerin ise belgesel

ve kitaplarda toplandığını anlattı. Aziz Elbas,

Bursa Büyükşehir Belediyesinin bu başarısını

uzmanlarla yapılan bilimsel çalışmaların yanı

sıra sivil toplum kuruluşları ve gönüllü birey-

lerin katılımıyla sağlandığına dikkat çekti.

Ahmet Ö. Erdönmez

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Danışmanı/Bursa Kent Müzesi Koordinatörü

2004 yılında Bursa Kent Müzesinin açılması-

nın ardından Tekstil Müzesi, Enerji Müzesi,

Göç Müzesi gibi ihtisas müzeleri peşi sıra

açılmaya başladı ve Bursa’da müzelerin

sayısı neredeyse yirmiye yaklaştı. Erdönmez,

müze çalışmalarındaki ilkelere yer verdi.

Yoğun araştırma ve tasarım süreçlerinin

ardından Türkiye’de başlayan kent müzeleri

hareketinin öncülerinden olan Bursa’nın köy-

lerde yürüttüğü başlıklardan birinin de köy

müzeleri olduğunu söyleyerek, kentlerde baş-
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layan müze akımının köylerle devam etmesi

gerektiğini vurguladı. Bursa müze ekiplerinin,

TKB üyesi belediyelere istedikleri zaman

desteğe açık olduğunu söyledi. 

Saffet Yılmaz

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın 
Halkla İlişkiler Şube Müdürü

Kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasında

sürekliliği yakalayan Bursa’nın başarılarından

biri de yapılan tüm çalışmaları kamuoyuyla

doğru zamanda ve doğru iletişim kanallarından

paylaşmak oldu. Yerel basında çıkmaya başla-

yan haberlerle halkın gündemine taşınan çalış-

malar, çok geçmeden ulusal basının da

dikkatini çekti. Televizyon programları yapıldı;

belgeseller çekildi; Bursa’nın korunan mirası

dizi ve sinema filmlerine yansıdı. Bu haklı ilgi-

nin odağı olan Bursa, tüm bu olumlu gelişme-

leri desteklemek için tüm araştırmalarını kitaba

dönüştürmeyi başardı. Köylerde daha önce hiç

kayıt edilmemiş  türküleri derledi ve yerel

sanatçıların seslendirmesiyle kayıt altına aldı.

Saffet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin ileti-

şim çalışmalarını, kısa videolar eşliğinde hazır-

ladığı detaylı sunumunda anlattı. 

Panelin ikinci bölümünde ise Karacadağ Kal-

kınma Ajansı ve Orta Karadeniz Kalkınma

Ajansı, bölgelerinde destek verdikleri projeleri

özetledi. Panelin son oturumunda Beypazarı,

Kepez, Oğuzeli, Oğuzlar,  Safranbolu, Seyhan,

Vezirköprü ve Merzifon Belediyeleri köylerde

kültürel miras ve doğal miras alanlarındaki

koruma-yaşatma projeleri hakkında bilgi verdi.

Zafer Poyraz 

Beypazarı Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

“Beypazarı, Osmanlı dönemine ait sivil

mimari örneklerinin restore edilmesi ve

yeniden işlev kazanmasıyla birlikte turizm

kapasitesini geliştirmeye başladı. Mimari

dokusunun yanı sıra yaşam kültürü değerle-

rine de sahip çıkarak üretim yelpazesini

genişleten tarihi kentte telkâri, dokumacılık

gibi el sanatları talebin artmasıyla birlikte

yeniden yaşamaya başladı. Beypazarı’nda 

3 bin civarında tarihi konak ve Türk-İslam

mimarisini yansıtan yapı bulunuyor; bunlar-

dan 283 tanesi tescilli eser. Tarihi çarşıdaki

600 dükkanın restorasyonu tamamlandı.

Ayrıca Suluhan Kervansarayı, 1 bedesten, 

1 kümbet ve 2 köprü de restore edildi. 20 dini

yapı, 3 müze, bir doğal sit ve arkeolojik sit

alanı da Beypazarı’nın önemli odak noktaları

arasında yer alıyor. Turizm potansiyelini kar-

şılamak için 16 konak otel olarak işlev

kazandı. 2200 kadın girişimci gıda ve giyim

üzerine üretim ve satış yapmaya başladı.

Kaymakamlık, Belediye, Ticaret Odası, Kent

Konseyi, Kayıboyu Doğa Derneği, Turizm

Derneği temsilcileri ve halkın katılımıyla
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yapılan düzenli toplantılarla; trafikten, satış

fiyat ve ilkelerine kadar pek çok konu gün-

deme geldi ve ortak kararlarla Beypazarı’nın

turizmi şekillendi. Festivaller, şenlikler, ser-

giler, konser ve diğer sahne sanatları, 8 ay

süren turizm sezonu kapsamında düzenli ola-

rak devam ediyor. Kırsalda ise doğa turizmi,

kış turizmi ve termal turizm yıl boyunca

sürüyor. Beypazarı’nda 90’lı yılların sonunda

başlayan koruma hareketi sayesinde hem

kent içinde hem de kırsal alanda kültürel ve

doğal miras alanları günümüze kadar tahrip

edilmeden ulaştı. Yerel yönetim ve kurumla-

rın işbirliği ile halkın talepleri göz önüne alı-

narak elde edilen başarı beraberinde turizm

talebini de arttırdı.”

Mehmet Osman Aydın 

Kepez Belediyesi 
Antalya Mimarlar Odası Başkanı

Antalya’nın önemli bellek mekânlarından

olan Dokuma Fabrikasının halka kazandırıl-

masıyla ilgili oluşturulan Dokuma Projesi

Çalışma Grubu adına panelde sunum yapan

Mehmet Osman Aydın, 1955 yılında kurulan

Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikasının

halka yeniden kazandırılması yolculuğunu

anlattı. Antalya Ovasının önemli tarım ürün-

lerinden olan pamuk üretimi 1950’li yıllarda

makine kullanımının yaygınlaşmasıyla hız-

lanıyor. 2003 yılında üretimi durdurulan

fabrika; özelleştirme, plan tadilatları,

yabancı ortaklar, dava süreçleri derken pek

çok badireler atlatıyor. 2012 yılının sonunda

tüm süreçlerin olumlu gelişmesiyle kentlile-

rin kullanımına kazandırılmasının önü açılı-

yor ve farklı kesimlerin içinde olduğu

Dokuma Fabrikası Çalışma Grubu oluşturu-

luyor. Çalışma Grubu, Kepez Belediyesinin

meclis toplantısında da kabul edilince, bu

önemli bellek merkeziyle ilgili koruma-

yaşatma-işlevlendirme çalışmaları hızlanı-

yor. Dokuma Fabrikası; depoları ve sosyal

yaşamı düzenleyen lojman, kreş, yemek-

hane yapıları; peyzaj bütünlüğünde sosyal-

ekonomik-kültürel endüstri yapıları

yerleşkesi olarak günümüze kadar ulaşan

büyük bir alan. Hiçbir yapının yıkılmaması,

hiçbir ağacın kesilmemesi, yeşil dokunun

tahrip edilmemesi gibi ilkeler Çalışma

Grubu ve Kepez Belediyesi tarafından kabul

ediliyor. Farklı kesimlerden, farklı disiplin-

lerden uzmanlar ve kentlilerle hem yerelde

hem de ulusal ölçekte yapılan onlarca top-

“Uzun ve mücadele 
dolu bu yolculuk, 

bir bellek mekânının 
yeniden halka 
kazandırılması 

kararıyla 
sonuçlanıyor.” 

Antalya Dokuma Fabrikası
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lantının ardından detaylı bir rapor hazırlanı-

yor ve Kepez Belediyesi tarafından bu rapor

kabul görüyor. Uzun ve mücadele dolu bu

yolculuk, bir bellek mekânının yeniden halka

kazandırılması kararıyla sonuçlanıyor. Şimdi

ise yapılar tescilleniyor ve restorasyona

hazırlanıyor. Kırsaldan kente uzanan bu hikâ-

yenin kahramanları çok yakında; kent ve

dokuma belleği merkezi, dokuma müzesi,

sanat atölyeleri, sanat galerileri, kütüphane,

oyun ve eğitim alanlarına kavuşacak. 

Alp Kargı

Merzifon Belediye Başkanı

“Amasyalı Coğrafyacı Strabon’un bin köy ola-

rak belirttiği Merzifon Ovasında yapılan

arkeolojik araştırmalarda yüzlerce höyük ve

yerleşim yeri saptanmıştır. Bu höyüklerden

elde edilen buluntulara göre Merzifon bölge-

sindeki ilk yerleşimin 7000 yıl öncesine kadar

dayandığı anlaşılmaktadır. 

Kent, her dönemde kültür ve ticaret merkezi

olmuştur. Köyleriyle birlikte somut ve somut

olmayan kültürel değerlerin yoğun olduğu Mer-

zifon’da restorasyonların yanı sıra sosyal iyi-

leştirmeler de yapıyoruz. Bunlardan en

önemlisi ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları kap-

samında yürüttüğümüz canlandırma projesi.

Mahallelerden çarşıya, köylerimize kadar nere-

deyse kentin tamamını etkileyecek bir sürecin

içindeyiz. Mahallelerdeki atıl alanları, katılım

çalıştaylarıyla yeniden şekillendiriyoruz. Muh-

tarlar, memurlar, işçiler, öğrenciler, askerler

herkes bu çalıştaylara katılarak fikrini söylüyor

ve ÇEKÜL uzmanlarıyla belediye ekipleri

talepler doğrultusunda projeler üretiyor.

Gümüştepe Köyünde atıl köy okulunu onardık.

Burasını “Arı Kadınlar” adı altında üretim

yapan kadınlara ve köy halkına tahsis edeceğiz.

Ayrıca kerpiç mimarisiyle zengin köyümüzde

restorasyon çalışmaları da başlayacak. 

Dokuma geleneğinin devam etmesi için Hırka

Köyünde ÇEKÜL uzmanlarıyla toplantılar

yapıyoruz. Buradaki bir atıl okumuzu da
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dokuma merkezine dönüştüreceğiz. Sonuç

olarak Merzifon, kırsal yaşamından kopma-

yacak. Mahalle ve köylerimizin yaşaması

için ÇEKÜL Vakfı ile çalışmaya devam

edeceğiz.”        

Orhan ATEŞ

Oğuzlar Belediye Başkanı 

Çorum’un ilçesi olan Oğuzlar kültürel 

tarihi kadar doğal miras alanlarıyla da

önemli bir yerleşim. Oğuzlar Belediye 

Başkanı Orhan Ateş, sunumunda doğal

miras alanlarını paylaştı; doğal ortamında

yetişen “Türk Fındığı” ile diğer anıt 

ağaçlar hakkında bilgi verdi. 

Özellikle Kavak Dağındaki pek çok alanın

“anıtsal alan” ilan edilmesi gerektiğini vur-

guladı. Oğuzların batısında bulunan Kavak

Dağının yüksekliği 1435 metre. Büyük bir

bölümü ormanlık olan Dağın geri kalan

kısımlarıysa tarımsal amaçlarla kullanılıyor.

Dağın 900 ila 1250 metre yüksekliğinde ve

500 hektarlık bir alanında yaklaşık 150 anıt-

sal değere sahip “Türk Fındığı (Corylus

colurna L.)” ağacı bulunuyor. Türk Fındığı

ağaçları 80 ila 127 cm göğüs çapında, 15 ila

27 metre yüksekliğinde, teker teker ya da

kümeler şeklinde yaşıyor. Kavak Dağındaki

100–150 adet yaşlı fındık ağacının sayısı

köylülerin bahçelerindeki ağaçlarla birlikte

200’e kadar ulaşıyor; yaşları ise 250-300

arasında. Ayrıca Erenler Tepe olarak bilinen

ve Hacı Bektaş Veli’nin müritlerinden

birine ait olduğuna inanılan tümseğin çevre-

sindeki 30 karaçam ağacının yaşı ise 300

civarında. Gökçukur mevkiinde yer alan ve

halk arasında “Dedemeşe” olarak bilinen

eski bir mezarın yanında bulunduğu için

korunduğu anlaşılan, anıtsal bir meşe yaşı-

yor. Bu ağacın göğüs çevresi 482 cm, boyu

17 metre ve yaşı 400. Çangalın Deresi ola-

rak bilinen sarp alanda da 4 “adi ceviz ağaçı

(Juglans regia L.)” yaşıyor. Derenin aşağı

kısmında olan ağaçlardan birinin göğüs çev-

resi 445 cm ve boyu 16 metre. Yol olmadığı

için kesilmekten kurtulduğu anlaşılan bu

ağacın yaklaşık 400 yaşında olduğu tahmin

ediliyor. Oğuzlar Belediyesi ve bu coğraf-

yada yaşayanların ortak istekleri kırsal

yaşamın ve kültürün ayrılmaz bir parçası

olan doğal miras alanlarının korunmaya

alınması; anıtsal alan ilan edilmesi.

Dr. Necdet Aksoy 

Safranbolu Belediye Başkanı       

“Kentin yazlık bölgesi olan Bağlar;

1924’lere kadar Rum halkının yerleşim yeri

olan Kıranköy; tarihi üretim, ticaret ve kent

merkezi olan Çarşı; eski deri üretim mer-

kezi olan Tabakhane mevki ile iki vadideki

Gümüş ve Akçasu mevkileri Safranbo-

lu’nun sivil mimarisi ve geleneksel yaşam

kültürünün bulunduğu alanlardır. Bu mevki-

lerdeki yapı özellikleri karakter farklılıkları

gösterir. Safranbolu 1985 yılında kentsel sit

ilan edilmiştir. Yerleşim planında çevreye

olduğu kadar komşuya da saygı egemendir.

Hiçbir ev diğerinin görünüşünü engellemez.

Evlerin yapımında taş, kerpiç ahşap ve ala-

“Kırsal yaşamın 
ve kültürün 

ayrılmaz bir parçası 
olan doğal miras 

alanları korunmaya
altına alınmalı.”

Oğuzlar Türk Fındığı
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turka kiremit kullanılmıştır. 1989-1990 yılları

arasında Kültür Bakanlığı Türkiye’de ilk defa

Arasta Arkası Sokakta kentsel ölçekte resto-

rasyon uygulaması yapmıştır. Başta Prof. Dr.

Metin Sözen ve arkadaşlarının öncülüğünde

başlatılan korumu hareketi yerel halk, sivil

toplum kuruluşları, odalar, yerel yönetimler

gibi farklı kurum ve kuruluşların destekleriyle

bugüne kadar ulaşmıştır. Belediye olarak,

koruma amaçlı imar planlarını ve yürürlükteki

mevzuat hükümlerini ödünsüz uygulamayı

ilke edindik. Sayın Hocam Metin Sözen’in

deyimiyle korumanın başkenti Safranbo-

lu’nun yurt içinde ve dışında tanınmaya baş-

lamasından ve korumadan sorumlu

uluslararası kurumlarda temsiliyet görevleri

almasından Safranbolulular olarak büyük

kıvanç duyuyoruz.”

Zeydan Karalar

Seyhan Belediye Başkanı 

“2015 yılında KUDEB ekibimizi oluşturduk

ve son bir yıldır Seyhan’ın envanter çalışma-

larına öncelik verdik. Yoğun çalıştığımız alan-

ların başında ise Tepebağ Höyüğü geliyor.

Hitit kaynaklarında geçen Adaniya Ülkesinin,

Seyhan merkezde bulunan Tepebağ Höyük

olduğu düşünülüyor. Kuruköprü Kilisesi ve

Anıt Müze Ramazanoğlu Medresesi Yeşil

Mescit Gazipaşa Ortaokulu Nuri Has Pasajı

Musa Ballı Konağı Ulu Cami, Yağ Cami,

Bebekli Kilise, Büyük Saat Kulesi gibi eserler

Seyhan’daki her dönemin kimliğini yansıtı-

yor. Tek yapı ölçeği dışında, Tepebağ ve

Kayalıbağ mahallelerini ayıran ve Koruma

İmar planında Protokol Yolu olarak adlandırı-

lan, Avukat Turan Arun sokağında önceki

dönemde başlatılmış çalışmalara devam ede-

ceğiz. 450 m uzunluğundaki sokakta, sağlık-

laştırma ve tescilli yapıların restorasyonu için

Çukurova Kalkınma Ajansı ve Adana Valili-

ğinden katkı aldık. 

Seyhan kırsalında, envanteri yapılmış 8 adet

höyük bulunuyor ve Tunç Çağı, Hellenistik,

Roma ve Bizans dönemlerine ait izler taşıyor.

Kırsal mimaride ise sazlık evler, pişmiş tuğla-

nın ve taşın kullanıldığı evler zengin bir kül-

türel çeşitlilik sunuyor. Seyhan merkezde

yürütmeye başladığımız koruma çalışmalarını

kırsala taşıdık. KUDEB ekibimiz köylerimiz-

deki mimari ve yaşam kültürüyle de ilgili

envanter çalışmasına başladı. Köylerimizle

Seyhan merkezdeki çalışmaları eş zamanlı

yürütmeye çalışacağız.”

İbrahim Sadık Edis

Vezirköprü Belediye Başkanı

Doğal varlıklarıyla Samsun’un önemli ilçele-

rinden biri olan Vezirköprü’nün, hem doğal

mirasını korumak hem de kentimizi ziyarete

geleceklere doğayla baş başa vakit geçirebile-

cekleri bir hizmet sunmak için Vezir’Köy

Projesini hazırladık. Projemizi Büyükşehir

Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajan-

sının desteğiyle yürüteceğiz. Şahinkaya,

Akçay, Çal Köy ve Kayalı Kanyonlarını kap-

sayan projede yürüyüş yolları, dinlenme tesis-

leri, gıda ve konaklama alanları, dağcılık

kamp alanları bulunacak. Tüm tesisler ve

tüketim ürünleri Vezirköprü’nün geleneksel

dokusunu yansıtacak. Proje alanında bir de

Köy Aletleri Müzesi kurmayı hedefliyoruz.

Ayrıca atlı gezi parkurlarından; yelken, kürek

yarışlarına kadar farklı etkinlikler de düzenle-

necek. Dağcılık, tırmanma ve cesaret parkur-

larında doğa severler istedikleri zorluk



aşamalarına göre Vezirköprü’nün doğasıyla

bütünleşecek. Bölgeye bir bütün olarak bak-

maya çalışıyoruz ve her yaştan insanların

kaliteli vakit geçireceği alanlar oluşturmak

istiyoruz. Ayrıca farklı dallardaki doğa sporla-

rının da Vezir’Köy alanında yapılmasını sağ-

lamak istiyoruz. Bunlardan biri de bisiklet ve

motorlu araçlarla yapılan yarışlar. Kentimizin

geleneksel yağlı güreş müsabakalarını da

Vezir’Köye taşıyacağız.  Hayvanlar için bir

sağlık merkezi kuracağız ve kaya keçisi,

geyik gibi azalmaya başlayan hayvanlarımı-

zın korunması ve üremesi için de çalışmalar

yürütmek istiyoruz. Bu projeyle Vezirköp-

rü’nün merkezi ve köyleri turizmin gelme-

siyle birlikte, doğal değerlerini ve yaşam

kültürünü tanıtmış olacak; gençlerimizin iş

imkânları artmaya başlayacak. 

Mehmet Sait Kılıç

Oğuzeli Belediye Başkanı  

Oğuzeli, Antep’in TKB üyesi ilçelerinden

birisi. Belde ve köyleriyle birlikte doğal ve

kültürel mirasımızı korumak için restoras-

yon çalışmalarına ve çevre düzenlemelerine

yeni başladık. Hatta Yeşildere beldemizde

bulunan 1835 yılında yapılmış camide

devam eden restorasyon, koruma çalışmala-

rının ilk örneğini oluşturuyor. Merkezde

bulunan Ortaca Cami Minaresi de tarihi

değerlerimizden. Hikâyesi ilçemizin sınırla-

rını aşmış olan Ezo Gelin’in mezarı Dokuz-

yol köyüne getirdi. Bu alanda çevre

düzenlemesi çalışmalarına başlayacağız.

Ayrıca önemli değerlerimizden olan Hz.

Hamza’nın türbesinde düzenlemeler yapaca-

ğız. Oğuzeli kırsal yaşamının en belirgin

özelliği Barak Ovası kültürüdür. Türkmen

yaşamının hala tüm gelenekleriyle devam

ettiği Barak Ovasında, köylerimizin ve gele-

neksel kültürün devam etmesi, tanıtılması

için adımlar atmaya başladık. Gaziantep’te

başlayan koruma çalışmaları, Oğuzeli gibi

diğer TKB üyesi belediyelerde de koruma

bilinciyle hareket edilmesinin yolunu açtı.

İlçemizin değerlerini koruyarak, Türkiye’ye

tanıtmayı hedefliyoruz. 

Safranbolu
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1
8-21 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen

Uluslararası YAPEX Restorasyon

Fuarı 5 yılını doldurmuş bulunuyor. Bu

5 yılı adım adım inceleyecek olursak,

konulan hedeflerin ne oranda gerçek-

leştiği daha iyi anlaşılacaktır. Tarihi Kentler Birliği-

ÇEKÜL Vakfı ülkemizde artık yükselen bir değer

olarak doğal-kültürel varlıklara yeni bir boyut

kazandırmak için çok önemli bir girişimi başlatmış,

“değişik kesimleri biraraya getirmeyi” kaçınılmaz

görev olarak görmüştür. Burada yerel güçlerin özve-

rili çabalarını ulusal-uluslararası ortamlara taşıyarak,

öncelikli bir gündem yaratmada yeni bir adım atmış-

tır. Bir yandan dünyadaki hızlı gelişmeleri izleyerek

kültürel varlıkların niteliğini koruma-geliştirme

hedeflenmiş, öte yandan olumlu sonuçların evrensel

boyutlarda aranırlığı sağlanmaya yönelinmiştir. Bu

noktada tutarlı bir gelişme söz konusudur. 

Hiç kuşkusuz unutulmaması gereken temel nokta,

yerel yönetimlerin kendi kültürel varlıklarını doğru

işlevlerle donatarak kendilerine yaşam şansı tanı-

malarıdır. Bunu bu fuarda çok yönlü göstermek,

birbirlerini tetiklemek, boyut büyütmeyi de birlikte

getirmiştir. Bu yıl katılan yerel yönetimlerin “Kır-

sal Yaşam Kırsal Mimarlık” başlığı altındaki çalış-

maları, düşünülenin üstünde bir nitelikte açtıkları

stantlara yansımış, yaptıkları yayınlarla da konu

bütünleşmiştir. Burada altı çizilmesi gereken diğer

bir nokta, yerel yönetimlerin panellerdeki sunumla-

rında, birikimlerini kendi anlatım teknikleriyle

içselleştirilmiş olarak aktarmalarıdır.

Yerel yöneticilerin değişik bölgelerden aktardığı

değerli bilgilerin, uzun yıllardır unuttuğumuz, altını

bir türlü çizemediğimiz özgün varlıklarımızın yeni-

den anımsanmasına neden olmuştur. Birbirlerini

etkileyen bir dizi başlık, artık ülkemizde kırsal mira-

sın korunmasının ivedilikle değerlendirilmesinin,

“hepimizin sorumluğu olduğunu”, zamanın iyi kulla-

nılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Bir

örnek olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çok

yönlü girişimlerinin farklı başlıklarda yayına dönüş-

mesi, izlenecek yöntemin de bir işaretidir.

TKB’nin, 15 yılın verdiği deneyimle programın kur-

gulanmasında saptadığı yöntemin doğruluğu, “düze-

yin hızla yükselmesinde” en büyük etkenlerden

biridir. Her yıl fuar kapanır kapanmaz gelecek yılın

taslağının TKB-ÇEKÜL-Akdeniz Tanıtım tarafın-

dan her boyutuyla irdelenmesi, yeniliklerin belirlen-

mesi, sonuçların ölçülmesi, buna uyumlu bir süreçle

sonlandırılması, özel başlıklı-ayrıcalıklı bir fuarın

güçlü algılanmasının yolunu açmaktadır. 

Özellikle bu yıla baktığımızda, her bölüm 

değerlendirme

YAPEX
RESTORASYON

FUARINDA 
5 YILDA ULAŞILAN

DÜZEY

ÇEKÜL Vakfı ve
TKB Danışma Kurulu Başkanı 



ve başlığın birbirini tamamlar nitelikte olmasının

da, sonucun başarısını doğrudan etkilediği görül-

mektedir. Bu, ülke bütününde katılımcı belediye-

lerin değişik yayın organlarına ve tanıtımlarına da

güçlü yansımakta, nitelik yükselmesini sağlamak-

tadır. Son gün yapılan görüşmelerden anlaşıldığı

gibi, üye belediyelerimizin “birbiriyle daha yakın

tanışma olanağı” bulmalarının yanında dayanış-

maya da yol açmakta, gelecek yıl nitelik-nicelik

yükseltici istekler, başvurular çoğalmaktadır. 

Görünen bir diğer özellik, ulusal-uluslararası resto-

rasyon malzemeleri üreticilerinin belediyelerin

isteklerini dikkate almak için “yeni bir iletişim

ağını oluşturmaya” ihtiyaç duymalarıdır. Bu da

bizlerin başından beri istediğimiz ana hedeflerden

biridir. Gelecek yıl panellerin ve sunumların bu

yönde geliştirilmesi, amaca daha kısa sürede ulaş-

mayı sağlayacaktır. Çünkü gelecek yıllarda Akde-

niz potasında, diğer coğrafyalarda dayanışma

isteyen ülkelerle hangi öncelikleri-kalıcılığı-sürek-

liliği gündeme getirmemizin doğru olacağını daha

kolay saptayabileceğiz. ÇEKÜL Akademide üye

belediyelerin katılan uzmanlarıyla yapılan anket

çalışmalarında ortaya çıkan istekleri de dikkate

alarak, “programların devingenliğini sağlamamız”

gerekiyor. Katılımcıların sorulara verdikleri cevap-

larda, fuarın Antalya’da kasım ayında oluşunun

artık gelenekselleşmiş olmasının, katılımın ve

verimliliğin artışında, farklı ülkelere açılmada

büyük rol oynadığı vurgulanmış, bunun yanısıra

bazı yeni başlıkların ihtiyacı da doğmuştur.  

Özetlemek gerekirse, panel-sergi-ödül töreni süre-

cinin birbirini tetiklediği ve güçlendirdiği, “yerel

yönetim-özel kesim isteklerinin buluştuğu”, yayın

ve duyurulma gücünün yükseldiği, stant ve seyirci

düzeyinin hedefe uygun geliştiği, TKB üyelerinin

diğer fuarlardaki gücünün ötesinde artık bu gün-

deme ağırlıklarını koyduğu, belirgin şekilde

ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bunu da ivmesi

hızla yükselen bir TKB başarısı olarak nitelemek,

diğer alanlarda olduğu gibi bu alanlarda da varlı-

ğının güçlendiğini söylemek mümkündür. 
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MÜBADİL YERLEŞKESİ TEKKEKÖY
ÖZGÜN DOKUSUNU KORUYACAK

Karadeniz kıyısındaki Samsun ilçelerinden Tekkeköy, mağaralarda 
bulunan Bakır Çağına ait kalıntılarda son yıllarda ismini duyurmaya

başladı. Arkeolojik varlıklardan, ahşap camilere ve doğal 
varlıklara kadar kentte bütüncül koruma çalışmaları başladı.
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T
ekkeköy mübadil yerleşkesi olarak biliniyor. Selanik,

Draman, Kavala ve Serez gibi yerlerden gelen müba-

dil göçmenleri bu bölgeye yerleşerek kültürlerini

yaşatmaya devam etmiş.  Kentteki ilk koruma çalış-

maları arasında, Karadeniz Bölgesinin tek yel değir-

meninin restore edilmesi yer alıyor. 1800’lü yıllarda yığma taş tekniği

ile yapılan yel değirmeni günümüzde kafe olarak işlev kazanmış.

Önemli kültür varlıkları arasında, 1800’lü yılların sonunda Rum

mimarlar tarafından inşa edilen Çarşamba Ovasına yakın Aşağı Çinik

Mahallesindeki Ak Kilise bulunuyor. Antyeri (Andreandon) Kilisesi

ve Altınkaya Kilisesi de diğer önemli miras değerleri arasında.

Kentin çeşitli yerlerinde 17 adet ahşap cami bulunuyor. Tekkeköy

Belediyesi, Camiler için “Ahşap Yürüyüş Rotası” projesinin hazırlıkla-

rına başlamış. Tekkeköy’de Fransız tütün rejileriyle ilgili eski istasyon

binalarının restore edilerek Mübadele Müzesi yapılması düşünülüyor

ve bazı yapıların Devlet Demir Yollarından satın alınması hedefleni-

yor. Çırakman Mahallesindeki Aziz Eftelya Ayazması birçok defa defi-

necilerin tahribatına uğramış ve ardından tescil edilen yapı şimdilerde

koruma altında.

Tekkeköy Arkeolojik Vadisinde tarih öncesi dönemlere ait kalıntılar

bulunuyor. Buradaki mağaraların, Karadeniz Bölgesindeki ilk yerleşim

yeri olduğu tahmin ediliyor. 1923 yılında Amerikalı arkeologlar tara-

fından ilk araştırmalar başlamış. Kılıç Kökten ve Tahsin Özgüç,

1940’lı yıllarda kazı çalışmasına devam etmiş. Arkeolojik Vadinin bazı

bölümleri ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıla-

rak koruma altına alınmış. Tekkeköy’ün merkezinde bulunan bir ev

restore edilmesiyle farklı dönemlerden buluntuların imitasyonlarının

sergilenmesi sağlanmış. Ayrıca tescillenmiş 23 tarihi çeşmenin kent

içindeki varlıklarını sürdürmesi sağlanacak. ÇEKÜL Vakfı Çarşamba

Kent Toplantılarının konuğu olan Tekkeköy Belediyesinden meclis

üyesi Aydın Karmil, Kültür Müdürü Şeref Aydın, Plan ve Proje

Müdürü Tuncer Etli paylaştıkları bu bilgiler ışığında ÇEKÜL uzmanla-

rının görüşlerini aldı. Toplantıda öncelikle kentin kültür envanterinin

tamamlanması;  ahşap camilerde onarımların başlaması; kiliselerin

çevreleriyle birlikte değerlendirilmesi ve kültür havzalarının oluşturul-

ması; Tekkeköy Arkeolojik Vadisindeki çalışmaların bilim insanları ve

uzmanların önerileriyle bir sistematiğe bağlanması; Vadiyi ziyarete

gelenler için seyir teraslarının kurulması; yereldeki ahşap ve taş ustala-

rına katkı sağlanması ve yeni ustaların yetiştirilmesi; Tekkeköy’ün

doğal ve kültürel varlıklarının farklı platformlarda tanıtılması ve çalış-

maların kentlilerle paylaşılarak çalıştaylar düzenlenmesi; Hazırlanan

projeler ve uygulama çalışmalarıyla 2016’daki TKB Özendirme Yarış-

masına katılım sağlanması gibi başlıklar değerlendirildi.  

Ayrıca belediye bünyesinde “Tekkeköy Araştırma Birimi” kurularak

kente ait tüm belgelerin bir araya getirilmesi önerildi.
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P
eynirden yapılan höşmerim

tatlısı, leblebisi, zeytini ve birbi-

rinden değerli konakları ile Mar-

mara Havzasının korunması

gereken önemli yerleşmelerin-

den olan Havran’da devam eden tarımsal

üretim, hayvancılık ve sütçülük ilçenin ekono-

misini ayakta tutuyor. Bu nedenle doğal yaşam

kaynaklarının korunması da tarım kültürünün

devam etmesi için önemli. Yerel yöneticiler

hem kırsal kültürün hem de kent kültürünün

sürdürülebilir olması, dışa göçün azalması, ken-

tin sağlıklı, yaşanabilir yüzünün ortaya çıkması

için çalışmalar yürütüyor. 

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Koca

Seyit’in kenti olan Havran, Körfeze sınırı olma-

dığı için turizmden yeteri kadar pay alamasa da

yerel yönetimler sadece turistler için değil ken-

tliler için çalışmaya devam ediyor. Havran’ın

değerlerini görünür kılmak, özellikle merkezde

yaşayan genç nüfusun kentlilik bilincini arttır-

mak, kentin hafızasını belgelemek ve yeniden

canlandırmak için hazırlıkları bitmek üzere olan

Kent Müzesine iki müze daha eklenecek: Yaşa-

yan Havran Evi Müzesi ve Sanayi Müzesi. 

Hocazade Abdurrahim Efendi tarafından 1912

yılında yaptırılan 3 katlı konak restore edildi

ve çok yakında Kent Müzesi olarak işlev kaza-

nacak. Terzizade Saadettin Bey Konağının res-

torasyon ve işlevlendirme çalışmaları ise proje

aşamasında; Havran’ın konaklarındaki yaşam

kültürü öğelerinin canlandırılacağı “Yaşayan

Havran Evi Müzesi” olarak işlev kazanması

sağlanacak. Kent merkezinde bulunan Zeytin

Fabrikasının Belediyeye tahsisinin sağlanma-

sıyla, zeytinciliği ve zeytinyağı üretimini anla-

HAVRAN’A ÜÇ MÜZE

Balıkkesir’in Körfeze sınırı olmayan, 
28 bin nüfuslu ilçesi Havran, kentlilik bilinci yaratmak için 

yaptığı çalışmalarla adını duyurmaya başladı.



tan bir Sanayi Müzesi kurulması hedefleni-

yor. Böylece Havran’ın yaşam kültüründeki

zenginlik, açılacak 3 müze ile hem kentlilere

hem de ziyarete gelenlere anlatılacak.   

Bunların dışında tarihi dokuda yer alan, çoğu

19. yüzyıla ait sivil mimarlık örneğinin yaşa-

tılması için Havran Belediyesi bir planlama

yaptı. Kent Müzesinin de bulunduğu sokakta

çok yakında sağlıklaştırma çalışmaları başla-

yacak. Bu kapsamda kabloların yeraltına

alınması, altyapı ve aydınlatma çalışmaları

aynı anda yürütülmesi sağlanacak; sokaklar-

daki kilit parkeler yerine Arnavut kaldırımı

yapılacak. Havran Belediye Başkanı Emin

Ersoy, Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz,

Fen İşleri Müdürü Ethem Köfüncü ÇEKÜL

Çarşamba Kent Toplantılarına katılarak tüm

bu gelişmeleri uzman ekiple paylaştı.
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A
nadolu’nun kültür
havzaları, yapılan
bilimsel araştırma-
lar ışığında aydın-
lanmaya devam

ediyor. En önemlilerinden olan Hitit
yerleşmeleri hakkında elde edilen veri-
ler, ortaya çıkan yeni eserler, devam
eden kazılar Hititlerin yaşam kültürleri
hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamızı
sağlıyor. Türkiye’nin ilgiyle izlediği bu
Hatti coğrafyası, bilim insanları ve
araştırmacıların olduğu kadar yerli-
yabancı turistlerin de takibinde. Yeni
gezi rotalarıyla bu ilgi yerel yönetimler
tarafından değerlendiriliyor. Konunun
uzmanlarından ve yerelde çalışma
yürüten emektarlarından Önder İpek’in
Yerel Kimlik dergisi için kaleme aldığı
yazısında merak uyandıran büyük Hitit
uygarlığını ve yeni kültür rotası güzer-
gâhlarını yakından tanıyacağız.

MÖ 2. binin ilk çeyreği Anadolu tarihi-

nin başlangıcı yerli aglutinant dil gru-

buna ait Hattiler ve Hint Avrupalı

Hititler hakkında ilk bilgilerin kazanıl-

dığı dönemdir. Bu çağ Hitit kültürünün

başlangıç ve gelişme aşamalarının kay-

nağıdır. MÖ 3. binin 2. yarısında Kuzey

Kapadokya ve Orta Karadeniz bölge-

sinde gelişmiş kültürün temsilcisi Hatti-

lerdi. MÖ 3. binin sonlarında yangınla

son bulan bu çağı, Asur Ticaret Koloni-

leri Dönemi izler. Bu döneme ait Asurca

metinlerde Hattice’nin yanında Hititçe

ve Luvice kişi, yer ve tanrı adlarının

okunması, Hititlerin 20. yüzyılda Ana-

dolu’da varlığını kanıtlamıştır. Yazılı

kaynaklara dayanan bilgilere göre Hitit-

lerin, Anadolu’ya MÖ 3. binin son yılla-

rında, 2. binin başında küçük gruplar

halinde girmeye başladıkları ihtimalini

kuvvetlendirmektedir. Birbirini izleyen

akınlarla Orta Anadolu içlerine yayılan

Hititler, zamanla etki alanlarını genişlet-

mişler; Hattili Prenslerin arazisine

hakim olmuşlardır. Hititlerin Anado-

lu’ya nereden ve hangi yoldan geldiği

kesin olarak bilinemese de, yaklaşık 

MÖ 1650 yıllarında Anadolu’nun ilk

merkezi otoritesini kurarak başkentlerini

Hattuşa olarak seçmişlerdir. 

Yazılı kaynaklar üzerinde yapılan 

çalışmalarda, Hititlere ait 2000 kadar

yer adı tespit edilmiştir. Buna rağmen

tespiti yapılan çok az örnek ile 

şehirlerden bahseden yazılı kaynaklar

arasında ilişki kurulabilmiştir. Bu şehir-

lerin en önemlileri şunlardır: Boğaz-

köy=Hattuşa, Ortaköy=Şapinuva, 

Maşat Höyük=Tapikka, ve

Kuşaklı=Şarişşa, Oymaağaç=Nerik 

ve Kayalıpınar=Şamuha.

Boğazköy-Hattuşa

Çorum’un 82 km. güneybatısında,

Ankara’nın 150 km. doğusunda yer

almaktadır. Hattuşa 1986 yılından beri,

Türkiye’de UNESCO’nun, Dünya Kül-

tür Mirası Listesine aldığı 15 değerden

inceleme

ANADOLU
COĞRAFYASINDA 
SON ÇALIŞMALAR

IŞIĞINDA HİTİT
YERLEŞİMLERİ 

ÇEKÜL Çorum Temsilcisi 
Çorum Müzesi Müdürü
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“Yazılı kaynaklar 
üzerinde yapılan 

çalışmalarda, Hititlere 
ait 2000 kadar yer 

adı tespit edilmiştir.”

1. Hüseyindede Eski Hitit Kült Merkezi
2. Boğazköy, Yazılıkaya
3. Kazılardan çıkan takı
4. Alaca Höyük
5. Hüseyindede Eski Hitit Kült Merkezi
6. Boğazköy, Yazılıkaya
7. Kazılardan çıkan çömlek

1

3 4 5

6 7

2



biridir. Ayrıca Hitit çivi yazılı tabletleri

2001 yılından itibaren UNESCO’nun

‘Dünya Belleği’ listesinde yer almaktadır.

Kazılar Alman Arkeoloji Enstitüsü adına

Doç. Dr. Andreas Schachner tarafından

sürdürülmektedir. 

Hattuşa da ilk yerleşimin izleri Kalko-

litik Çağa kadar (MÖ 6. bin) gider.

Kesintisiz yerleşmeye başlanması ise

Erken Tunç Çağının bitimine yakın, diğer

bir söylemle MÖ 3. Bin sonlarına doğru

olmuştur. Bölgenin yerlileri Anadolulu

Hattiler, burada bir kent kurup, Hattuş

adını vermişlerdir. 

Çiviyazılı bir tabletten öğrenildiği

üzere, Hattuş, MÖ 18. yy.’ın sonlarına

doğru yerle bir edilmiştir. Kenti yağma-

layan ve Hattuş kralı Piyuşti’yi yendi-

ğini söyleyen Kral Anitta’nın sözleri

tablette şöyle geçmektedir: “Kenti

geceleyin yaptığım bir saldırı ile aldım.

Yerine yaban otu ektim. Benden sonra

her kim kral olur ve Hattuş’u yeniden

iskan ederse, gökyüzünün Hava Tan-

rısı’nın laneti üzerine olsun.” Ancak

kentin kurulduğu yerin uygun konu-

mundan olsa gerek, bu lanet pek çabuk

unutulmuş ve kent, kısa bir süre sonra

yeniden kurulmuştur. Hitit yazılı kay-

naklarından anlaşıldığına göre, I. Hattu-

şili’nin (MÖ 1665-1640) iktidara

gelmesiyle Hattuşa başkent yapılmıştır.

Hattuşa, Hitit İmparatorluğunun yıkılı-

şına (MÖ 1200)  kadar 450 yıl Anado-

lu’ya başkentlik yapmıştır.

Hitit İmparatorluğunun MÖ 1200 yılla-

rından hemen sonra yıkılmasıyla, Anado-

lu’da Tunç Çağları da sona erer. Bununla

beraber, Hattuşa şehrinin arazisinin yer-

leşim tarihi devam eder. Hititler’den yak-

laşık 4 yy. kadar sonra Hattuşa, Frigler

“Hitit çivi yazılı
tabletleri 

2001 yılından 
itibaren

UNESCO’nun
Dünya Belleği 

Listesinde 
yer almaktadır.”

Boğazköy, Hattuşa
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tarafından iskan edilir. (MÖ 8.). Yerleşim,

Pers döneminde de devam etmiştir.

Helen/Galat ve Roma/Bizans’a ait yerleşme

ve tahkimat izleri de görülmektedir. Bir Türk-

men aşiretinin, 16. yüzyılda buraya yerleşme-

siyle, bugünkü Boğazkale süreci başlar. Eski

adı Boğazköy olan bu yerleşme, Hititlerin

başkentine de yeni adını vermiştir.

Alaca Höyük

Çorum İlinin 45 km. güneybatısında, Boğaz-

köy’ün 25 km. kuzeydoğusunda, Ankara’nın

160 km doğusundadır. Sistemli kazılara 1935’te

Türk Tarih Kurumu adına H.Z. Koşay ve R. O.

Arık tarafından başlandı;  1936’dan sonra H.

Koşay, son senelerde de Mahmut Akok tarafın-

dan 1983’e kadar sürdürüldü. Bu tarihten itiba-

ren ara verilen kazılara 1997 yılında Prof. Dr.

Aykut Çınaroğlu tarafından tekrar başlanmıştır.

Eski Tunç ve Hitit çağında çok önemli bir kült

ve sanat merkezi olan Alaca Höyükte 4 kültür

katı açığa çıkarılmıştır. 1. kültür katında Geç

Demir, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu-

Osmanlı, 2. kültür katı mabedi, büyük yapıları,

sokakları, su kanalları, şehir suru, biri kabart-

malı ortostatlarla süslü sfenksli, diğeri poternli

anıtsal kapılarıyla Hitit İmparatorluk Çağına, 3.

kültür katı Erken Tunç Çağına tarihlenir (MÖ

2500-2000). Hitit kültürüne kaynaklık eden

kültürlerin önde geleni olan yerli Hatti uygarlı-

ğının aydınlanmasında katkıları olan hanedan

mezarları, bu çağın en önemli buluntularıdır. 4.

kültür katını oluşturan Geç Kalkolitik Çağ, ana

toprak üzerine kurulmuş ilk uygarlık katıdır. 

Ortaköy-Şapinuva

Hitit Devletinin önemli kentlerinden biri olan

Ortaköy-Şapinuva, Çorum’un 53 km. güney-

doğusundadır. Çekerek nehri etrafında yer

alan Göynücek Ovası ile Alaca Ovası arasın-

daki geçit üzerindedir. Ortaköy-Şapinuva

kazıları Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığında

yürütülmektedir.

Şapinuva da bugüne kadar yapılan kazılarda

idari, ticari ve dini özellikler taşıyan birçok

yapı keşfedilmiştir. Hitit büyük kral ve krali-

çesine hitaben yazılmış tabletlerden, büyük

kral mühürlerinden, kendi yönetim bölgesiyle

büyük bir coğrafyaya yayılan bu şehrin

önemli bir idari merkez olduğu, bir kraliyet

çiftinin burada yaşadığı ve Şapinuva’nın Hitit

Devletine başkentlik yaptığı anlaşılmıştır. 9

km2’lik büyüklüğe ulaşan yayılımı ile çağının

en büyük şehirlerindendir. Ortaköy’de Hitit

uygarlığı için bilgi sağlayan yaklaşık 4 bin

adet çiviyazılı tablet ele geçmiştir. Hititçe,

Hurrice, Hattice, Akadca gibi çeşitli dillerde

siyasi, idari, dini, fal gibi çeşitli konulardaki

çiviyazılı tabletler, kraliyet arşivine aittir.

Eskiyapar Höyük

Eskiyapar, Alaca-Hüseyinabad ovasında, Ala-

ca’nın 5 km. batısındadır. Boğazköy’e 20,

Alaca Höyüke 10 ve Ortaköy’e 42 km. uzak-

lıktadır. Eskiyaparda ilk arkeolojik kazılara

Ankara Müzesi tarafından 1968 yılında başla-

nılmıştır. Daha sonraları Çorum Müzesi 1989-

1991 ve 1992 yıllarında Eskiyaparda kazı

yapmıştır. Eskiyapar kazıları Prof. Dr. Tunç

Sipahi başkanlığında devam etmektedir.  

Boğazköy, Hattuşa

Alaca Höyük
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Hitit metinlerinde Eskiyapar’ın başlıca Hitit

merkezleri arasında ismi sık sık geçmekte-

dir. Eski Hitit, Orta Hitit ve Hitit İmparator-

luk evrelerinde büyük bir şehir olarak

varlığını sürdürmüştür. 2011 yılında ortaya

çıkarılan çivi yazılı tablet ile Eskiyapar,

yazılı belge keşfedilen Hitit merkezleri ara-

sında yerini almıştır.

Hüseyindede Eski Hitit Kült Merkezi

Hüseyindede Tepesi, Çorum İli, Sungurlu

ilçesinin 30 km. kuzeybatısındaki, Yörüklü

Köyünün 2.5 km. güneyinde yer almaktadır.

Çorum Müzesi ile Prof. Dr. Tayfun Yıldırım

ve Prof Dr. Tunç Sipahi tarafından 1998-

2002 yılları arasında devam eden kazı çalış-

maları, Hüseyindede’nin Hattuşadan

kuzeybatıya, Çankırı-İnandık Tepeye doğru

giden yol üzerindeki Hitit Kült yerleşimle-

rinden biri olduğunu ortaya koymuştur. 

Hüseyindede’nin en önemli eserleri, kabart-

malı vazolardır. Buradaki kült yapısında

bulunan her iki vazonun frizlerinde, müzik

ve dans eşliğinde sürdürülen kült törenleri

Boğazkale, Hattuşa

Boğazkale, Hattuşa

Ortaköy, Şapinuva



sahnelenmiştir. Hüseyindede vazolarında,

Hatti geleneğini sürdüren ve Fırtına Tanrısına

tapınmada önemli yer tutan tasvirler yer

almaktadır. Burada elde edilen eserlere göre

Hüseyindede, Eski Hitit döneminde (MÖ 16.

yy.) yerel Fırtına Tanrısına adanmış önemli

bir kült yerleşimi olmalıdır.

Maşat Höyük 

Maşat Höyükte yapılan kazılar Hitit tarihi ve

arkeolojisini kalıcı olarak değiştirmiştir.

Höyük Zile’nin 20 km. kadar güneyinde,

küçük Yalınyazı (eski Maşat) Köyü’nün batı

ucunda verimli bir ovanın ortasında yer alır.

Höyük, Tahsin Özgüç’ün 1973-1984 arasında

yaptığı kazılar sayesinde öne çıkmıştır.

Maşat Höyük, Erken Tunç Çağından, Demir

Çağına kadar kesintisiz yerleşime sahne

olmuştur. Maşat Höyükün önemini ortaya

koyan buluntu, her şeyden önce küçük bir kil

tablet arşividir. Arşiv sadece şehrin ismini 

-Tapikka- kanıtlamakla kalmaz, aynı

zamanda Hitit Devletinin yerleşim sistemin-

deki rolünü de gösterir. Maşat Höyük, yakla-

şık Hitit Dönemine (MÖ 15. ve 14. yy.’ın ilk

yarısı) tarihlenen buluntular ve keşiflerle

bilim dünyasında önem kazanmıştır.

İnandıktepe

Çankırı sınırları içinde, Kızılırmak’ın batı-

sında yer alan İnandıktepe, burada bulunmuş

figürlü süslemelere sahip sıra dışı bir kabart-

malı vazodan dolayı önemlidir. Söz konusu

vazo üzerinde, gövdeyi saran toplam dört friz

içinde dini bir tören betimlenmiştir. Bu görsel

çeşitlilik onu kültür tarihi açısından önemli

bir yere koymaktadır.

Küçük, doğal bir tepe üzerinde yer alan İnan-

dıktepe de Hitit, Demir Çağı ve bir Bizans

kilisesine ait kalıntılar açığa çıkartılmıştır.

Buradaki Hitit tabakalarının, MÖ 16. yy.’ın

ikinci yarısına ait olduğu söylenebilir.

Kuşaklı-Şarişşa

Sivas’ın 50 km. güneybatısında, yöresel 

adı, zamanında etrafını çevreleyen surların

günümüzdeki izlerinden alarak ‘Kuşaklı’ ola-

rak geçmektedir. 1992 yılında Sivas 

Altınyayla İlçesi’ne bağlı Başören Köyünün

4 km. doğusundaki Kuşaklıdaki çalışmalar
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“Hüseyindede
vazolarında, 

Hatti geleneğini
sürdüren ve 

Fırtına Tanrısı’na
tapınmada 

önemli yer tutan
tasvirler yer
almaktadır.”

Hüseyindede Eski Hitit Kült Merkezi
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Prof. Dr. Andreas Müller Karpe tarafından

yürütülmüştür. Burada ele geçen çiviyazılı 

kil tablet parçalarından birinde, ‘Şarişşa 

Şehrinde’ her ilkbaharda kutlanan bayram

törenlerine katılabilmek ve çeşitli kült işlem-

lerini yerine getirebilmek için Büyük Kralın

başkentten buraya gelerek bizzat hazır bulun-

duğundan bahsedilmektedir. 

Söz konusu metinlerin korunduğu yerle olan

ilişkisi göz önüne alındığında Hitit Dönemi

Kuşaklı yerleşmesinin isminin ‘Şarişşa’

olduğu varsayılabilir ve ayrıca bu ad hem

envanter kaydında hem de hiyeroglifle yazıl-

mış mühür baskılarında da görülmektedir.

Alalah-Aççana Höyük

Hatay İli, Reyhanlı İlçesinin güneybatısında;

Varışlı Köyünün kuzeybatısında yer almakta-

dır. Aççana Höyük ilk olarak Sir Leonard

Woolley tarafından kazılmıştır. İkinci bir

yüzey araştırması ve kazı dönemi 2000’de

başlamış ve Koç Üniversitesinin akademik

desteğiyle devam etmektedir. Boğazköy, yani

eski Hattuşa metinlerindeki göndermeler, bu

bölgeye yönelik ilk Hitit işgalinin I. Hattuşili

tarafından gerçekleştirildiğinden bahseder.

Kral Alalah’ı ele geçirdiğini söyler.

Alalah III. ve II. tabakaları bir Hitit idari

yapısının varlığına işaret etmektedir. Strate-

jik konumu ve Suriye’nin büyük Geç Tunç

Çağı krallarına olan yakınlığıyla Alalah,

Hitit askeri seferler için bir tampon bölge

görevini gömüştür. 

Büklükale 

Büklükale Kızılırmak’ın batı kıyısında,

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde Bala- 

Kırşehir yolu üzerindeki Köprüköy’ün 

karşısında yer alır. Büklükale, MÖ 2. bin-

yılda stratejik olarak Kızılırmak kıyısında,

iyi bilinen bir geçiş üzerine kurulmuştur.

Büklükale 1991 ve 2006’da özellikle ince-

lenmiş ve inceleme sonuçlarına göre buranın

MÖ 2. binyıl sonunda önemli bir Hitit yerle-

şimi olduğu anlaşılmış, 2009 da ise ilk kazı-

lar başlamıştır.

Büklükale’de Erken Tunç, Orta ve Geç

Tunç, Geç Demir Çağı ve Osmanlı Dönemi

olmak üzere dört kültür tabakası tespit 

edilmiştir.

Kayalıpınar

Kayalıpınar, Sivas’a 50 km uzaklıkta eski

bir yerleşim yeridir. Doğanın güzelliklerini

insanlara sunduğu bir konumu olan bu Hitit

kentindeki kazılara 2005 yılında Dr. Vuslat

Müller Karpe tarafından başlanmıştır.

Kazılar sonucunda açığa çıkarılan büyük

yapıların Hitit Dönemine tarihlendiği anla-

şılmış, çok sayıda da kap parçaları ele geç-

Hitit dönemi haritası
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miştir. Bunların tipolojik özelliklerine göre

yapılan değerlendirmeler sonucunda, Orta

Hitit Dönemine tarihlendikleri anlaşılmıştır.

Yine bu alanda ele geçen çivi yazılı kil tab-

let parçaları da Orta Hitit (MÖ 15.-14. yy.)

üslubundadır.

Kaman-Kalehöyük

Kaman-Kalehöyük, Ankara’nın yaklaşık 100

km güneydoğusunda, Kırşehir ili Kaman

ilçesinin 3 km doğusundadır.

Kazılara, Japonya Ortadoğu Kültür Mer-

kezi tarafından 1986 yılında başlanmıştır.

Kalehöyük’te Osmanlı Dönemi (15. ve 17.

yy.), Demir Çağı (MÖ 12. ve 4. yy.), Orta

ve Geç Tunç (MÖ 20. ve 12. yy.), Eski

Tunç Çağına geçiş evreleri (MÖ 23. ve 20.

yy.) tespit edilmiştir. Höyükte Hitit Döne-

mine ait 5 yuvarlak yapı tespit edilmiştir.

1 ve 2 No.lu yuvarlak yapıda bulunmuş

olan mühür baskıları MÖ 15. ve 14. yy.’a

tarihlendirilmektedir. 2 ve 3 No.lu yuvar-

lak yapılarda bulunan buğdaylar, bu yapı-

ların buğday silosu olarak kullanıldığını

göstermiştir. Bu beş yapıya koyulabilecek

buğday en az on bin kişi içindir. Bu bilgi-

ler göz önüne alındığında Kaman-Kalehö-

yük’te bulunan bu silolara Kaman bölgesi

ve öteki bölgelerden buğday getirildiği

düşünülebilir. Kaman-Kalehöyük’ü o

dönemde buğday toplama merkezi olarak

düşünmek mümkündür.

Oymaağac Höyük/Nerik

Samsun İli, Vezirköprü İlçesinde bulunan

Oymaağaç Höyük kazıları 2005 yılından iti-

baren Prof Dr. Rainer Maria Czichon ve

Prof. Dr. Jörg Klinger başkanlığında yapıl-

maktadır.  Höyük, tarihi Vezirköprü-Alaçam

yolunun batısında yer almaktadır. 

Yüzey araştırmaları ve kazı sonuçlarına göre

höyükte Kalkolitik Çağdan, Geç Demir

Çağına kadar sürekli yerleşim vardır. Ancak

buranın Hititlerin kutsal şehri ‘Nerik’ olabi-

leceği düşüncesinden hareketle höyüğün

Hitit dönemi için önemi fazladır.

Höyüğün kuzey doğusunda tepesinde mabe-

din en geç tabakası büyük olasılıkla II. Sup-

piluliuma’ya tarihlenmektedir. Çivi yazılı

tablet parçaları, mühür baskıları ve küçük

buluntular bu mabedin Nerik’in Fırtına Tan-

rısına ait olduğunu gösterir. 2011 yılına

kadar kazılarda Hitit törenleri, tarihi konular

ve mektup metinleri içeren toplam 11 adet

tablet parçası bulunmuştur. Çoğunda Nerik

şehrinin adı, Nerik’in tanrıları, Nerik’in Fır-

tına Tanrısı ve onun eşi Zah(ş)apuna ve

Nerik çevresindeki bölgelerden bahsedil-

mektedir. Tüm bu belgeler, höyüğün Hititle-

rin kutsal şehri Nerik olması fikrini

güçlendirmektedir. 

Yararlanılan Kaynakçalar:
Jacob, W. (Ed.) 

Hititler ve Hitit 
İmparatorluğu 1000 
Tanrılı Halk. 

Bonn, 2002 

Alparslan, M. D. ve 

Alparslan, M. (Ed.); 

Hititler: Bir Anadolu 
İmparatorluğu/Hittites: 
An Anatolian Empire. 

Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul, Aralık 2013

Kazılardan örnek

Kazılardan örnek





15 YILLIK BİRİKİM SEYHAN’DA KONUŞULDU 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutkunda vurguladığı  
“Az zamanda çok büyük işler yaptık” sözünün, Tarihi Kentler Birliğinin 

15 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye genelindeki başarısıyla özdeşleştirildiği
TKB Seyhan Semineri 18-19 Aralık tarihlerinde yapıldı.
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S
eyhan Belediyesinin ev

sahipliğinde yapılan Semi-

neri, TKB üyesi belediyele-

rin başkan ve temsilcileriyle

birlikte yaklaşık 300 kişi

takip etti. Seminer; Seyhan Belediye Baş-

kanı Zeydan Karalar, TKB Danışma Kurulu

ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin

Sözen, TKB ve Samsun Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Adana

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin

Sözlü ve Adana Valisi Mustafa Büyük’ün

açılış yemeğinde yaptıkları konuşmalarla

başladı. Açılış konuşmalarını Osmaniye

Valisi Kerem Al da izledi. 

Cumartesi günü yapılan panelin ardından Sey-

han’ın tarihi mahallesi Tepebağ’a düzenlenen

kent incelemesinde yeni kurulan KUDEP eki-

binin çalışmaları yerinde incelendi. Tarihi kent

dokusuyla Adana’yı birleştiren akslar görüldü.

Doğal-Kültürel Miras, Eğitim, Örgütlenme,

Tanıtım Sürecinde TKB’nin 15 Yılı 19 Aralık

Cumartesi günü Prof. Dr. Metin Sözen’in otu-

rum başkanlığında yapılan panelde; Tarihi

Kentler Birliğinin yürüttüğü eğitim, örgüt-

lenme, birliktelik, tanıtım ve uygulama alan-

larındaki başarı örnekleri ve yöntemlerin

anlatıldığı sunumlar yapıldı.

Ev sahibi Seyhan Belediye Başkanı Zeydan

Karalar’ın giriş konuşmasının ardından, yeni

kurulan ve kısa zamanda Seyhan’la ilgili pek

çok bilgiyi envanterleyerek yeni verilere ula-

şan KUDEB ekibi, katılımcılara Seyhan’ı

anlattı: Ümit Çakmak Adana’nın arkeoloji

mirasını,  Aysin Aysu kırsal mirasını, Murat

Ulaş ise tarihi Tepebağ Mahallesi ve Höyü-

ğünde yürütülen koruma çalışmalarını paylaştı.

Ardından sırasıyla; ÇEKÜL Vakfı Genel

Müdürü Sevil Yeşim Dizdaroğlu “Doğal

Miras ve Eğitim”, TKB Genel Sekreteri Sezer

Cihan “Kültürel Korumada Güçlendiren Bir-

liktelik: TKB”, ÇEKÜL YDK Üyesi/Şehir

Plancısı  A. Faruk Göksu “Yeni Kavramlar ve

Yeni Stratejiler Işığında Örgütlenmede Sürek-

lilik”, TKB Danışma Kurulu Üyesi/ÇEKÜL

Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetmen Hasan

Özgen “Üreterek Tanıtım”, ÇEKÜL Kent

Çalışmaları Koordinatörü/Mimar Alp Arısoy

“Geliştirilen Temel Kavramların Farklı

Ölçekli Yerleşmelerdeki Uygulama Yöntem-

leri” başlıklı sunumlarını yaptı. Seyhan Semi-

nerinde yer alan sunumlar, katılımcılar

tarafından dikkatle dinlendi.

EĞİTİMDEN ÖRGÜTLENMEYE TARİHİ
KENTLER BİRLİĞİ

Adana’nın eski yerleşimi, tarihi Seyhan 
ilçesinde Tarihi Kentler Birliği yılın son seminerini gerçekleştirdi. 
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Ümit Çakmak

Seyhan Tarihi ve Arkeolojisi 
Seyhan KUDEB

“Tepebağ Höyükte ele geçen en erken

döneme ait arkeolojik eser 1882 yılında bir

evin temelinde  bulundu. Granit heykelcik,

Mısır kökenli hastabakıcı Satsneferu'yu

temsil ediyor. Höyükteki kazılar 2013 yılı-

nın sonuna doğru başladı. Kazı çalışmala-

rında Hellenistik ve Roma Dönemlerine ait

küçük buluntular ve seramik parçalarına

ulaşıldı.  KUDEB ekibi olarak, Tepebağ

Höyüğü dışında kent içindeki Roma döne-

minin izlerini de araştırıyoruz. Taş Köprü-

nün Roma İmparatorluk Dönemine ait

olduğunu biliyoruz. Ve köprüden devam

eden Abidin Paşa Caddesinin, Roma Döne-

minde de kullanılan ana aks olduğunu ve

günümüzü kadar korunduğunu tahmin edi-

yoruz. Kırsal alanda 8 höyük bulunmaktadır.

Höyükler üzerinde Tunç çağı, Hellenistik,

Roma ve Bizans dönemlerine ait kültür var-

lıkları bulunmaktadır. Bunlar; Dikili Höyük,

Gölbaşı Höyük, Çıldırım Höyük, Çiftlik

Höyük, Kastel Höyük, Paşa Höyük, Hacep

Höyük, Dervişli (Arapoğlu) Höyükleridir. 

Hedeflerimizden biri de kırsal yerleşim

düzenlemesinin ve ekonominin nasıl oldu-

ğunu anlamaya yöneliktir. Araştırmaları-

mızda Seyhan’ın kırsal alanlarında

zeytinyağı ve şarap üretimini gösteren bazı

Zeydan Karalar

Seyhan Belediye

Başkanı 

TKB’nin önceki yıl-

larda Adana Büyükşehir

Belediyesinin ev sahipliğinde yaptığı Adana

Buluşmasında önemli başlıklar ortaya çıkmıştı

ve o günden bu güne koruma sürecinde olumlu

sonuçlara ulaşmaya başladık. TKB ve ÇEKÜL

işbirliğinde Çukurova için hazırlanan yol hari-

tası, dayanışmaya dayalı öneriler sunuyor. Bu

önerileri hayata geçirmek, doğal ve kültürel

mirasın korunmasını sağlamak ancak bilinçli

kadrolarla olur. Biz de öncelikle KUDEB eki-

bimizi oluşturduk; arkadaşlarıma özverili

çalışmaları için teşekkür ederim. Tepebağ’da

kale-çarşı-mahalle dokusunu yeniden algılat-

mak ve kırsal yaşamın da devamlılığını sağla-

mak istiyoruz. KUDEB uzmanlarımız

çalışmalarına devam ediyor.    

Prof. Dr. Metin Sözen

ÇEKÜL Vakfı Başkanı 

Türkiye’nin kaynağı,

birikimli insanlardır ve

yer aldıkları doğru pro-

jelerdir. TKB 15 yıldır Türkiye’nin değerle-

rini yeniden gözden geçiriyor. Çukurova da

bu değerlerin en yoğun olduğu bölgelerden

biri. Siyasi dalgalanmalar, seçim süreçleri

bazen bizi yavaşlatsa da yapılanların sürekli-

lik kazanması her zaman koruma yolculuğu-

nun birinci ilkesi olmuştur. Valiler, başkanlar

değişir; asıl olan kentlerimizde yaşamaya

devam eden insanlarımız, kültürlerimizdir.

Süreklilik kavramından taviz vermeden iler-

lediğimiz için 15 yılda 45 yıllık yol almış

bulunuyoruz. Burası büyük bir ülke; unutma-

yalım. Çocuklarımıza büyük birikimi aktar-

madıkça yarınlar sağlıklı olmaz.

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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arkeolojik kanıtlara ulaştık: Ezme düzlemleri,

presler ve çiftlik yapıları. Envanteri yapılmış

8 höyüğe yönelik hem arkeolojik hem de kül-

tür rotası çalışmalarımız devam ediyor.

KUDEB ekibi olarak; 

• Adana kent tarihini kronolojik olarak 

yeniden okumaya başladık.

• Tarihin her döneminin Adana 

kent merkezi ve kırsalında var 

olduğunu düşünüyoruz.

• Adana’nın kuruluş evrelerine 

ve kentsel dokuya eşik koyduk.

• Her dönemdeki kırsal mimari 

ve kültürün izlerini araştırıyoruz 

ve yeni verilere ulaşıyoruz.”  

Seyhan’ın Kırsal Mirası

Aysin Aysu

Seyhan KUDEB

“Çok yeni bir ekip olmamıza rağmen, kent

merkezindeki çalışmaların yanı sıra kırsal

alanda da araştırmalarımıza devam ediyoruz.

Köylerimizdeki kırsal mimari örneklerinden,

yaşam kültürüne kadar geniş kapsamlı bir

araştırma başlattık. Hem Seyhan kırsalındaki

kültürel miras verilerine ulaşmak hem de

köylerimizdeki yaşamın devam etmesi için

restorasyonların yapılmasını sağlamak, yerel

üretimin devam etmesini ve göçü azalmasını

sağlamayı hedefliyoruz. Seyhan’ın köylerine

baktığınızda yaşam kültürüyle ilgili, ekono-

mik faaliyetlerle ilgili pek çok bilgiye ulaş-

manız mümkün. Çünkü hala geçmişin izleri

yaşamaya ediyor.  Köylerde; hayata, doğaya

nasıl bakıldığını, çevre koşullarına uygun

çözümlerin nasıl üretildiğini, tutumluluk,

kolaylık, iklime uygunluk, gereçlerin en

yakından seçilmesi gibi davranışların hangi

şartlarda geliştiğini görebiliyorsunuz. Kırsal

mimaride kalitesiz yapılaşma ve göç nede-

niyle bozulmalar başladığını tespit ettik.

Çukurova’ya özgü Huğ Evlerini kırsalda

görmek mümkün.  Ancak ahşap, saz ve

çamurdan yapılan bu evler kaybolmaya yüz

tutmuş durumda. 

Seyhan’daki kırsal mimarlık ürünleri gösteriş-

siz, yalın ve çevresiyle uyumludur. Kullanılan

doğal malzeme en yakın yerel kaynaklardan,

ustalar veya ev sahipleri tarafından temin edi-

lerek üretilir. Kırsal mimarlık, çağdaş mimar-

lık uygulamaları için değerli bir esin kaynağı-

dır. Örneğin ünlü mimar Gaudi’nin tarzını

yansıtan bazı örnekleri Seyhan kırsalında

görebilirsiniz. Köylerimizdeki bu kültürel

birikimin yaşamaya devam etmesi, kuşaklar

arası devamının sağlanması için kırsal aladaki

çalışmalarımıza ağırlık vermek istiyoruz.  

Seyhan Koruma Çalışmaları 

Murat Ulaş 

Seyhan KUDEB 

“Seyhan’da 340 tescilli eser vardır. Bunlardan

15’i arkeolojik varlık, 3 tanesi de anıt ağaçtır.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üni-

versitesi, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu,

ÇEKÜL Vakfı, meslek odaları, sivil toplum

örgütleri ve Seyhanlılarla çalışmalarımızı ortak

yürütüyoruz. Koruma amaçlı imar planında

tümü Seyhan Belediyesi sınırları içinde yer

alan 80 hektarlık bölgenin temel sorunlarının

başında ulaşım ve otopark sorunu gelmektedir.

1998 Adana depreminin yıkıcı etkisiyle hasar

gördüğü için terkedilmiş, sahipsiz sivil mimari

örneği yapılar oldukça fazladır. Bu terkedilmiş

“ÇEKÜL Vakfı 
ile yaptığımız saha

çalışmalarında,
koruma imar planı
içinde 3 güzergâh 

belirledik.”
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Yusuf Ziya Yılmaz

TKB ve Samsun

Büyükşehir Belediye

Başkanı 

15. yılımızı kutladığı-

mız 2015’in son toplantısını Seyhan’da yap-

mayı tercih ettik. Çukurova’nın tarihi kentinde,

birikim  15 yılımızı değerlendireceğiz. Bütçe-

miz yok ama yaptığımız işlerle eserlerimizi

koruyoruz. ÇEKÜL’ün eğitim faaliyetleri, bele-

diyelerimizin oluşturduğu uzman kadrolar,

bilim insanlarının ve sivil örgütlerin destekle-

riyle ortada çok büyük çabalar var. Yukarıdan

verilen talimatlarla yerelde çalışma yürütülmü-

yor. O işin mutfağında olan insanların gayretle-

riyle ancak başarı elde ediliyor.  

Hüseyin Sözlü

Adana Büyükşehir

Belediyesi Başkanı 

Adana Seyhan demek-

tir. Adanamızın Cum-

huriyetin ilk yıllarındaki ismi de Seyhan’dır.

15 yıldır Tarihi Kentler Birliğinin Anado-

lu’daki değerleri ortaya çıkarma çabası, bele-

diyeler arasında işbirliği sağlanması yapılan

koruma çalışmalarının yangınlaşmasını neden

olmuştur. Bizlerde bu bilinçle koruma çalış-

malarına hız verdik. 

Mustafa Büyük

Adana Valisi 

ÇEKÜL ve TKB’nin

çalışmaları tarihe mal

oldu. Geçmişimizle

ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmek için

bizlere yol gösterdi. İş birliği yapanlar her

zaman başarılı olur. TKB yeni işbirliği model-

leri yaratmayı başardı. Kültürel mirasımızı

gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz restoras-

yonlar görmek artık her kentte mümkün.

Adana ve Seyhan Belediyelerinin de çabala-

rını görüyorum. Böyle bir toplantıya ev sahip-

liği yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. 

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

bölge çöküntü alanlarının başında gelmekte-

dir. Sit alanı içinde doku farklılıkları yaşan-

maktadır. Bu sorunlar kapsamında koruma

çalışmalarını şekillendiriyoruz. Sit alanında

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalış-

malar da devam ediyor. 

ÇEKÜL Vakfı ile yaptığımız saha çalışma-

larında, koruma imar planı içinde 3 güzer-

gâh belirledik. 1. güzergah olan Av. Turan

Arun Sokakta sağlıklaştırma çalışmasına

başlayacağız. 450 metre uzunluğundaki 

bu sokakta 11 adet tescilli, 47 adet tescilsiz

yapı bulunuyor. Yapıların tümü restore 

edilecek; diğer yapılarda ise sağlıklaştırma

işlemleri yapılacak. 2. güzergahta ise 

Adananın kurtuluş mücadelesinde yer alan

önemli isimlerden Vehbi Necip Savaşana ait

evin kullanım hakkı mal sahipleri ile Bele-

diyemiz arasında yapılan bir protokolle 

15 yıllığına belediyemize verildi ve proje

çalışmaları başladı. 3. güzergâhın da hare-

ketlenmesi için Sarıyakup mahallesindeki

tescilli yapıyı kamulaştırdık. Yazarlar Evi

olarak işlevlendirmeyi hedefliyoruz. Ulu

Cami ve Irmak Hamamı civarında 3 sivil

mimarlık örneğini kamulaştırdık; bu yapılar

kültürel amaçlı kullanılacak. Ahmet Kalfa

Sokakta yapacağımız ‘Kültür Sokağı’ pro-

jesi, Nuri Has Pasajının restorasyon süreci

gibi çalışmalarda KUDEB ekibinin hedef-

leri doğrultusunda devam ediyor.  

Doğal Miras ve Eğitim

Sevil Yeşim Dizdaroğlu 

ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü

Dizdaroğlu konuşmasına, iklim değişikli-

ğine değindiği “küresel gerçeklere yerelden

bakış” konusuyla başladı: “Bulunduğumuz

çağ İnsan Çağı. Gezegenimizi insanların

şekillendirdiği bir çağ. İnsanın etkilemediği

tek bir alan dahi artık yok. Dünyanın bir

ucunda yapılan dünyanın diğer ucunu etkili-

yor. Bilim insanları, insanlığın karşılaştığı

en zorlu dönemeci Dörtlü Baskı adını ver-

dikleri 4 faktörle açıklıyor:

1. İklim değişikliği: Sanayi devriminden 

bu yana sıcaklıklar 0,9 °C yükseldi

2. Ekosistem kaybı: Ekosistem işlev 

ve hizmetlerinin %60’ını kaybettik

3. İnsan etkisi ve eşitsizlik: Artan nüfüs, 

gelir dağılımındaki eşitsizlik

4. Sürpriz: Kritik ekolojik eşikler

Gezegenin sınırları, dünyanın dengesini sağ-

layan çevresel süreçleri tanımlıyor. Her bir
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süreç için belirlenen güvenli sınırların ötesine

geçmemiz, tehlikeli alana girmemiz anlamına

geliyor.

Toplam 4 eşiği hâlihazırda aşmış durumdayız:

1. İklim Değişikliği

2. Yeni Kimyasallar

3. Stratosferik Ozon İncelmesi

4. Atmosferik Aerosol Yüklemesi

5. Okyanusun Asitlenmesi

6. Biojeokimyasal Döngüler

7. Tatlı su Kullanımı

8. Arazi Kullanımında Değişiklikler

9. Biyosfer Bütünlüğü

Son 150 yıl içinde dünyamızın karasal alanı-

nın %40’ını şehirleşme ve tarım alanı açmak

amacıyla değiştirdik.  Ormanlar bu alanlar

arasında kritik öneme sahip. Doğayla eş değil,

doğanın içinde ve ona bağlı hatta bağımlı bir

sistem olduğunu anlamamız önemli. Bu

nedenle bütüncül korumada kentlerimizi;

doğası, insanı ve kültürüyle bir bütün olarak

görmek gerekiyor. ÇEKÜL Vakfının 25 yıldır

koruma çalışmalarında benimsediği bütüncül

koruma anlayışının önemi kaçınılmaz olarak

günümüzde daha da artmıştır. 15.yılını kutla-

yan Tarihi Kentler Birliğinin yarattığı güçlü

örgütlenme ağı bilgiyi ve deneyimi paylaşan,

yaşayan bir sistem haline gelmiştir. Bütüncül

korumanın doğayı kültürü ve insanı bir arada

ele alması dünyanın şu anda karşı karşıya kal-

dığı sorunlara en etkili çözümü üretmemizi de

sağlamaktadır. Yaşayarak-öğrenerek-deneyim

paylaşarak edindiğimiz bu birikim, kale-çarşı-

mahalle ve kent-havza-bölge -ulusal ölçekteki

korunma mücadelemizde ve ortak sorunlara

birlikte çözüm üretmemizde referans nokta-

mız olmaktadır. Bu birikim,  ancak ve ancak

ortak sorunlara farklı bakış açıları getirerek

ürettiğimiz çözümlerle işlev kazanacaktır.

Kalenin doğayı, çarşının kültürü, mahallenin

ise insanı temsil ettiğini düşündüğümüzde,

kaleyi korumak için çarşıyı canlı tutmak,

mahalleyi yaşatmak için örgütlenmeyi sağla-

mak gerekmektedir.

Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin tek-

nik kadrolarına eğitim veren ÇEKÜL Akade-

minin eğitim anlayışı ise;

• Görünmeyeni görünür kılmak: Anadolu 

kültürü ve doğasını bir arada korumak

• Doğanın Yaşamı Nasıl Sürdürdüğünü 

Anlamak: Anadolu’yu kültürü 

ve doğası ile buluşturmak (bellek)

• Sürdürülebilirliği bir yaşam biçim olarak 

benimsemek: Anadolu kültürü ve doğasının

korunması için kişileri/kurumları/

mekânları güçlendirmektir.

2009 yılında kurulan ÇEKÜL Akademi,

Türkiye’nin bütüncül korumada ve kentsel

korumada uzmanlaşmış ilk ve tek eğitim

kurumudur. ÇEKÜL Akademinin hedef kit-

lesi: Yerel yönetimler ve korumadan

sorumlu ‘kamu-yerel-sivil-özel’ tüm kesim-

ler olarak belirlenmiştir. Eğitim programları

TKB üyesi belediyelerin koruma alanındaki

projelerde görev yapan ekiplerinin kapasi-

telerinin geliştirilmesine yönelik teknik

bilgi ve deneyim ihtiyaçları saptanarak

belirlenmektedir. Vaka analizleri, iyi örnek-

ler, pratik uygulamalar ve alan ziyaretleri

aracılığıyla aktarılan eğitim, seminer ve

atölye çalışmaları değerli uzmanlar tarafın-

dan bütüncül bir bakış açısı ile aktarılmak-

tadır. ÇEKÜL Akademinin 2010-2015

yılları arasında düzenlediği 129 eğitime

toplam 2118 kişi katılmıştır.

Kültürel Korumada Güçlendiren

Birliktelik: TKB

Sezer Cihan 

TKB Genel Sekreteri

Tarihi Kentler Birliğinin 15 yıldır yürüttüğü

çalışmaları özetleyen Sezer Cihan; toplantıları

en çok takip edilen Birliğin TKB olmasının

nedenini, “ortak hedefler” etrafında güçlenen

birliktelik duygusu olduğunu vurgulayarak

konuşmasına başladı:

“En son yaptığımız Meclis Toplantısında

kabul edilen yeni üyelerle birlikte 412 üyeye

ulaştık. Bunlardan 27 tanesi büyükşehir, 36’sı

il, 332’si ilçe ve 17’si de belde belediyesi. Bir

yıl içinde farklı ölçekteki üyelerimizin ev

sahipliğinde 2 Seminer, 2 Buluşma ve 2

Bölge Toplantısı gerçekleştiriyoruz. Seminer-

lerde daha çok uzmanların anlatımlarıyla

farklı konuları üyelerimizin gündemine taşı-

yoruz. Buluşmalarımızda Meclis Toplantısını

yaparak TKB’nin yeni hedeflerini belirliyo-

ruz. Bölge Toplantılarında ise kent-havza-

bölge ölçeğinde yerelin genel ihtiyaçlarını

belirleyip stratejiler oluşturuyoruz.

Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları ve

Kültürel Rotalar başlıklarında, uzmanlarımı-

zın öncülüğünde daha üst ölçekten planlama-

lar yapıyoruz. Kentleri bulundukları sınırlar

içinde değerlendirmek yerine doğal eşikleri
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ve bulundukları havzalar, bölgeler boyutunda

ele alıyoruz. Irmaklarını, dağlarını, yaylalarını

kısacası bir kentin doğal ve kültürel mirasını

bütüncül bir yaklaşımla analiz ediyoruz. Böy-

lece hem kalkınma de koruma yaklaşımlarını

bir stratejik planlamayla belirleyerek o yöre-

nin kent yöneticileri, sivil örgütleri, özel sek-

tör kuruluşları ve üniversitelerine teslim

ediyoruz. ÇEKÜL Akademi eğitimlerinin

yanı sıra Çarşamba Kent Toplantıları da

TKB’nin eğitim ve örgütlenme başlıklarını

destekliyor. Ayrıca beş yıldır alanında tek

olan YAPEX Restorasyon Fuarının da destek-

çisiyiz. ÇEKÜL ve Akdeniz Tanıtım işbirli-

ğinde her yıl Antalya’da yapılan fuarda

paneller düzenleyerek deneyim paylaşımı

yapıyoruz. Özendirme Yarışmasının 

Ödül Töreni ve Yarışma Sergimiz de ilgiyle

takip ediliyor.

Yılda dört sayı çıkarttığımız Geçmişten Gele-

ceğe Yerel Kimlik Dergimiz, farklı konularda

çıkardığımız kitaplarımız, Osmanlı coğrafya-

sını anlatan kartpostal koleksiyonunun dijital-

leştirme süreci, ÇEKÜL ile birlikte

yürüttüğümüz Kent Arşivinin yine dijital

ortama aktarılması, hibe programları, uluslar-

arası işbirlikleri ve inceleme gezileri, İpek

Yolu Başkanlar Forumunun korumada öncü

Gaziantep ve Bursa gibi üye kentlerimizde

yapılması gibi farklı konularda yürütülen

programlar ve etkinliklerle 15 yılı geride

bıraktık... Bu sunumda özetle değinmeye

çalıştığım ana mesaj “birliktelik”. Bu süre

içinde üye belediyelerimiz bir TKB üyesi

olduklarını asla unutmadı. Yaptıkları tüm

çalışmalarda belirlenen ilkeleri uygulayarak,

ortak hedefler doğrultusunda ilerledi. Türki-

ye’de somut ve somut olmayan kültürel var-

lıklarımız artık korunuyorsa ve UNESCO lis-

tesine artık Türkiye’den giden dosyaların

sayısı arttıysa bu bir tesadüf değildir.”

Yeni Kavramlar ve Yeni Stratejiler Işığında

Örgütlenmede Süreklilik

A. Faruk Göksu 

ÇEKÜL YDK Üyesi/Şehir Plancısı

Daha iyi bir kentsel gelecek tanımı üzerinden

konuşmasına başlayan Faruk Göksu, katılım-

cılarla önce uluslararası Unhabitat, Avrupa

Ekonomik ve Sosyal Komitesi, OECD ve

UNESCO kurumlarının misyonlarını ve tema-

larını paylaştı. Türkiye ölçeğinde ise Tarihi

Kentler Birliğinin, ÇEKÜL Vakfının ve Kent-

sel Stratejinin temalarını açıklayarak bu üç

kurumun nasıl bir örgütleme modeli geliştir-

diğini  anlattı:“15 yılı geride bırakan Tarihi

Kentler Birliği; Belediyecilik, imar, tarihi

kent, kültür, koruma ve çevre temalarında 

uzmanlıklar geliştirmiş ve bu temalardaki 

yöntemleriyle güvenilir ve danışılan bir

kurum olmayı başarmıştır. 

ÇEKÜL Vakfı ise; Kendini koruyan kentler,

havza planlama, koruma ve yaşatma, miras,

çevre koruma, yaşayan köyler, kırsal miras ve

kaleli kentler temalarında Türkiye’de söz

sahibi olmuş, ulusal ve uluslararası ölçekte

kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği yaklaşımının

başarılı sonuçlarını ülkemize armağan etmiştir. 

ÇEKÜL Vakfı, korumada yeni yaklaşım ve

modeller üreterek 25 yıllık bir birikime sahip

köklü bir sivil örgütlenme örneği sergilemiş-

tir. Koruma alanındaki bu iki büyük uzman

kurumu, 10. yılını kutlayan ve özel sektörü

temsil eden Kentsel Strateji izler. 
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Kentsel Stratejinin ana misyonu kentleri yeni-

den düşünmektir. Temaları ise;  vizyon, tasa-

rım ve sosyal etki analizleridir. 

Bu üç kurum, Türkiye’nin koruma tarihinde

birbirlerini destekleyen söylemler, yöntemler

geliştirmiş ve kendi temalarında uygulamaya

dönük çalışmalar yaparak bir örgütlenme

modeli oluşturmuştur. Tarihi Kentler Birliği-

nin ve üyelerinin süreklilik kazanan çalışma-

ları ve kalitesi artan başarıları bu örgütlenme

modelinin sonuçlarından biridir.

Kentlerimizi koruyarak geleceğe taşımak için

bölge, kent ve mahalle ölçeklerinde de tematik

yaklaşımlar önemlidir. Bunun için kentlerimizi

yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Yani bilineni

yeniden keşfetmek... Bu nedir? Mahalleleri,

yerel ekonomiyi, kültürel katmanları ve yaşam

deneyimlerimizi yeniden tanımak, tanımlamak

gerekiyor. Sadece restorasyon yaparak, var

olanı koruyarak korumacılık yapılamaz. Kent-

lerimizin yeni tasarımlara ihtiyacı var. Bunun

için her kentte tasarım atölyeleri kurulmalıdır.

Örneklerini açmaya başladık. İlki Kadıköy

Tasarım Atölyesi oldu. Ardından Kartal Tasa-

rım Atölyesini açtık. Muğla’da da benzer bir

çalışma yürütüyoruz. Gaziantep Tasarım Atöl-

yesinin ise yakında açılışı yapılacak. Beledi-

yeler kesinlikle genç tasarımcılarla çalışmaya

başlamalı. 2013 yılında kurduğumuz Vizyon

Atölyesinde ise yine tasarımcı ve şehir plancı-

larıyla kentlerin vizyon planlarını hazırlıyoruz.

Artık bazı kavramları doğru kullanmalı ve

uygulamalıyız. Türkiye’nin koruma ve kentleş-

mede kaybedecek vakti kalmamıştır. Örneğin

marka kentler değil kimlikli kentler yaratma

dönemindeyiz. Kentlerimizin imar planlama-

sına ihtiyacı yoktur. Tarihi kentlerin belediye

başkanları olarak artık imar planlaması değil

şehir planlaması yapmalısınız. Bütüncül

koruma ve kalkınma için yarışan kentler değil

paylaşan kentler kavramını uygulamaya geçir-

memiz lazım. TKB’nin, ÇEKÜL ve Kentsel

Stratejinin ortaya koyduğu programlar bu

yönde gelişmeye başladı. Çünkü bina tasarımı

değil yaşam tasarımı yapmamız geriyor.

Proje liderleri yetiştirmeliyiz. Sabah ilk

otumu yapan Seyhan KUDEB ekibini gördü-

nüz; her biri, kendi uzmanlıklarında sunumlar

yaptı. Belediye başkanları teknik insan değil-

dir. Bu nedenle belediye kadrolarının uzman

genç arkadaşlardan oluşması çok önemli.”

Üreterek Tanıtım 

Hasan Özgen 

TKB Danışma Kurulu Üyesi/ÇEKÜL Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetmen

“Neden üreterek tanıtmak zorundayız? Tarih

ve kültür varlıklarının tanıtımı, bir fikrin, bir

hizmetin, bir ürünün ya da olgunun tanıtımın-

dan öte özellikler gösterir. Çünkü kentler canlı

organizmalardır; sürekli değişen fiziki ve sos-

yal ortamdan oluşurlar. Kentlerde zaman algısı

bütünlük gösterir. Bir taş ustasına neden evle-

rin üzerine çarkıfelek motifi işliyorsunuz diye

sorduğumda şu cevabı aldım: ‘Çünkü çarkıfe-

lek hayatın deveranıdır. Yaz gider, kış gelir.

Babam öldü, ben geldim. Sonra çocuklarım ve

onların aileleri de bu evde oturacak. Çarkıfe-

lek yaşamın devam ettiğini gösterir.’ Ustanın

dediği gibi, geçmişi bugüne, bugünü geleceğe

bağlamak gerekiyor. 

Bilmediğiniz ya da üretmediğiniz bir şeyi

tanıtamazsınız. Kent müşterilerden değil,

hemşerilerden oluşur. Hemşeri demek o ken-

tin gerçek sahibi demektir; doğru ve samimi

bilgiye ulaşmak ister. Tanıtım yaparken müş-

teriye satış yapıyor gibi yapılmamalı. Çünkü

kentler ortak belleklerdir. Kültür varlıkları

hafıza olarak kalır ama yeni işlevler yüklene-

rek yaşamaya devam eder. Şunu unutmamak

gerekiyor: Kentler marka değil, kimliktir. Bu

bakış açısıyla bir kentin tanıtımını yapacaksak

eğer öncelikli ‘bilgi esaslı’ olmalıdır ve şu

temel ilkelere dikkat edilmelidir:

• Kentinizi farklı/anlamlı kılan nedir? Önce 

sizler tanıyacaksınız ki, doğru anlatabilin.

• İçerik/felsefi çözümleme yapılmalıdır.

• Tanıtım, iç içe genişleyen hedef kitlelere 

göre yapılır. Belediye çalışanlarından, 

mahallede yaşayanlara kadar bu halka 

genişler ve hep yenileri eklenir.

• Tanıtım, fiziki ve sosyal bir yatırımdır. 

Önceden planlamak ve bütçe 

ayırmak gerekir.

• Tanıtım ‘süreklilik’ ister. Bir tek afişle, bir 

tek kitap ya da filmle mesajınız 

hatırlanmaz; hedef kitleye ulaşmaz. 

Tekrar etmek gerekir.

• Mesajların iletimi, geri dönüşün tespiti ve 

yeniden yorumlanması gerekir. Yoksa 

verdiğiniz mesajın doğru kitleye ulaşıp 

ulaşmadığını, anlaşılır olup olmadığını 

bilemezsiniz.

• Tanıtım ‘yüzleşme’ olmalıdır! Olumlu 

eleştirilere açık olduğumuz kadar, 

hatalarımızı da kabul etmeyi öğrenmeli ve 

nerede yanlış yaptığımızı tespit etmeliyiz.

Geliştirilen Temel Kavramların 

Farklı Ölçekli Yerleşmelerdeki 

Uygulama Yöntemleri 

Alp Arısoy

ÇEKÜL Kent Çalışmaları Koordinatörü
Mimar

“Sizinle çağdaş korumanın 3 aşamasını pay-

laşmak istiyorum; 

• Kentteki binaları korumak, 

• Kent dokusunu korumak ve 

• Kent kültürünü korumak. 

Bu aşamaları uygularken koruma-gelişme

dengesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir

taraftan mahalleyi, çarşıyı, kaleyi korurken

bir taraftan da kültür üretmeye devam etme-

miz gerekiyor. 5 temel yaklaşıma dikkat çek-

“Tarihi kentlerin
belediye başkanları 
olarak artık imar 

planlaması 
değil, şehir planlaması

yapmalısınız.”
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mek istiyorum: Katılım, kamusal alan

yaratma, eğitim, kültür üretimi ve işbirliği. 

Bu 5 yaklaşımı uygulama örnekleriyle 

açıklayacağım:

1-Katılım: İnsan Odaklı Yaşam

Merzifon/İlçe Örneği 

Merzifon’da bir yıldır mahalle canlandırma

projesi yürütüyoruz. En temel yaklaşımımız

halkın çalışmalara karar vermesini sağlamak.

Mahallede yapılacak her değişiklik, mahalle-

linin ihtiyaçları, istekleri ve yönlendirmeleri

doğrultusunda yürütülüyor. Her mahallede bir

çok toplantı yapılıyor temel sorunlar tespit

ediliyor. Alınan bilgilerle geliştirilen projeler

yeniden halka sunuluyor ve geliştiriliyor, üre-

tim yöntemi belirleniyor. Ve mahalleli uygu-

lama aşamasına da katılıyor. Kenti yaşam

alanlarını kendileri yaratmış oluyor.

2-Kamusal Alan Yaratma

Kadıköy/Büyükşehir İlçesi Ölçeği

Kadıköy’de yürüttüğümüz canlandırma pro-

jesi kapsamında ise kamusal alan yaratma

yaklaşımını uyguladık. Toplanma ve rekreas-

yon alanı, peyzaj düzenlemesi, çocuk oyun

alanı, heykel bahçesi ve spor aletleri gibi

kamusal alanlar yarattık. Parsellerin atıl

durumdaki arka bahçelerini yeniden düzenle-

dik ve yenilebilir bahçeler oluşturduk.

3-Eğitim: Süreklilik Odaklı Yaklaşım

Payas/Yapı Ölçeği

Mimar Sinan’ın en önemli eserlerinden biri

olan Payas’daki Sokollu Mehmet Paşa Külli-

yesinde civardaki ilköğretim okulu öğrencile-

riyle eğitim çalışmaları yürütüyoruz. ‘Külliye

Sınıfı’ ismini verdiğimiz eğitimlerde kültürel

miras, doğal miras, hayvanlar, çevre gibi

konulara değiniyoruz. Öğretmenler ve külliye

içindeki esnafla da ayrı eğitim ve bilgilen-

dirme çalışmaları yürütülüyor.

4-Kültür Üretimi: Kimlik Odaklı Yaklaşım

Osmaniye/Bölge Ölçeği

Osmaniye’de ise kent kimliğini çevresiyle

birlikte ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Antik

kentleri ve doğal değerleriyle birlikte Osma-

niye’nin sözlü ve yazılı edebiyat unsurları da

kent kimliğinde önemli bir yere sahip. Tüm

bu değerlerin görünür olması için Valilik ve

Belediyenin çabalarıyla kültür odaklı bir rota

planlaması üzerine çalışıyoruz.

5-İşbirliği: Ortaklık Odaklı Yaklaşım

Gaziantep/Büyükşehir Ölçeği

Gaziantep’te hepinizin yakından takip ettiği

büyük bir değişim yaşandı. Koruma sürecinde

Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Valilik bir-

likte çalıştı. İpek Yolu Başkanlar Forumu,

yerel STK’lar, Mimarlar Odası, üniversiteler

herkes bu sürece dâhil oldu. Kent yöneticileri-

nin ve KUDEB ekiplerinin uzman yaklaşı-

mıyla koruma hareketi süreklilik kazandı.

Kapanış  konuşması

Yusuf Ziya Yılmaz

TKB ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği 15

yılı geride bıraktı. TKB Seyhan Seminerinde

yapılan sunumlarla 15 yılın değerlendirmesini

de yapmış  olduk. Kuruluşundan bugüne

Tarihi Kentler Birliğine emek veren herkese

sonsuz teşekkürler. Seyhan Belediye Başkanı

Sayın Zeydan Karalar ve ekibinin  güzel ev

sahipliğinde, bugün yaptığımız toplantının

olumlu sonuçlandığını düşünüyorum. Ara-

mızda yeni belediye başkanı arkadaşlarım var.

Bilgi içerikli sunumların faydalı olduğu kanı-

sındayım. Seyhan Belediyesinin KUDEB

ekibi başarılı sunumlar gerçekleştirdi; genç

kardeşlerimizi izlerken gelecekten umutlan-

dım. Önümüzde tarihi bir dönemeç, bir süreç

var ve bu süreç de bana göre 2023 olmalı.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılına kadar

TKB de yeni hedefler belirlemeli. Tarihi ve

doğal mirasın birlikte korunması için her

kentte planlamalar yapmak ve uygulamaya

koymak, Cumhuriyetimizin 100. yılını TKB

olarak bu anlayışla karşılamak anlamlı ola-

caktır. TKB’nin ÇEKÜL’le birlikte yürüttüğü

eğitim faaliyetlerini genişletmeliyiz. ÇEKÜL

Akademinin de TKB gibi önemli bir okul

olduğunu bilmeliyiz.

“Bir taraftan 
mahalleyi, çarşıyı, 
kaleyi korurken 

bir taraftan da kültür 
üretmeye devam 

etmeliyiz.”
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T
KB 15 yılı geride bıraktı. 2000

yılında kurulurken tasarladığı-

mız hedefler ve başlıklar doğ-

rultusunda-hızla değişen

koşullara rağmen-istenilen

düzeye ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte

yaşadık. Bu başarıda en büyük etken, her kesim-

den “birikimli kimliklerin özverili katkılarını”

bizlerden esirgememeleridir. 

Sürekli dilimizden düşürmediğimiz kamu-yerel-

sivil-özel birlikteliğinin bir söylem olmaktan

çıkıp gerçek dayanışmaya dönüşmesi, 

TKB’nin “2023 hedefine” daha şimdiden yaklaş-

masına neden olmuştur. Artık ana başlıklarımı-

zın içi doldurulmakta, ülke bütününü dikkate

alan tasarım-uygulamalar yaygınlık ve derinlik

kazanmaktadır. 

Bu yolda hepimizi mutlu eden, “eğitimli her

kuşaktan insanın” alanlarında varlık göstermeye

başlamalarıdır.  Seyhan semineri bunu görünür

kılmış, güven ve olabilirlik sınırını pekiştirmiş-

tir. Her kentte başarıların sergilenmesinden,

yalın evlerden kent bütününe uzanan uygulama-

ların niteliğinden, bunların doğru işlevlerle

donatılmasından başlayarak yeni umut verici bir

süreç yaşanmıştır. Bu başarıları 2023’te mutlu

bir kutlamaya dönüştürmek, ülkeye borcumuzu

ödeme anlamına gelecektir. 

Bu son toplantı, katılanlara iki açıdan geleceğin

açık olduğunu göstermiştir: Birincisi yereldeki

“sahiplik duygusunun” bilinçli bir kimlik arayı-

şına yönelmesi, tüm doğal-kültürel varlıklara

insan odaklı bakmalarıdır. Yer yer bunun yarışa

dönüşmesi, birikimin paylaşılır olmasından kay-

naklanmaktadır. Hiç kuşkusuz bunun etkileri,

kaynak yaratmada ve öncelikleri saptamada da

görülmektedir. 

İkinci önemli nokta ise, dünyada ve ülkemizde

somut-soyut kültürel mirasın ulaştığı yeni kav-

ramların içselleştirilmeye başlanması, yaygınlık

alanının gelişmesi-genişlemesidir. Bu ülke bütü-

nünün “geleceğe dönük yol haritasını” üretme-

değerlendirme

HEDEFLERE
ULAŞMADA

ADANA/SEYHAN
TOPLANTISININ

DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

ÇEKÜL Vakfı ve
TKB Danışma Kurulu Başkanı 



nin önemli bir adımıdır. 15 yıl içinde hassas

noktalardan-önceliklerden başlanarak üze-

rinde durulan başlıkların bir bölümünün biti-

rilmiş olması, “paylaşan kentler evresine

ulaşmamızı” kolaylaştıracaktır. 

Toplantıdaki “sunum ve tartışmalarda ortak

bir dile ulaştığımızın işaretini almamız,”

sonuca yakın olduğumuzu gösteriyor. TKB

Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın değerlendirme

konuşmasında altını çizdiği temel noktalar,

bir bakıma geleceğin yolunda TKB’nin

kurum olarak sorumluluklarını yerine getir-

miş olmasının mutluluğunu taşımaktadır. Bir-

lik ve beraberlikle aşılmayacak zorluk

olamayacağının da inançlı bir ifadesidir. Top-

lantıdan herkesin memnun ayrılması, başta

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve

genç kuşak uzmanların en küçük noktaya

kadar çözülmüş bir çabanın örneğini verme-

leri, ayrı bir düzeyin işaretidir. Hep umutlan-

dığımız, tüm belediyelerimizde

oluşturulmasını beklediğimiz “birikimli kadro

ihtiyacı, burada gereken noktaya ulaşmış”,

bizler tarafından algılanır hale gelmiştir. 

Gelecekte tarih-kültür-sanayi kenti Ada-

na’nın, geçmişte olduğu gibi öncü değerlerine

kavuşacağı inancındayız. Adana ayrıca kültür

öncelikli yeni dönüşümüyle ülkemizdeki say-

gın yerini korumaya devam edecektir. 2023

hedeflerimizi Adana’da da görme umuduyla.
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Ç
EKÜL Akademi öncülü-

ğünde yürütülen Alan

Yönetimi Eğitim Prog-

ramı, alan yönetim planı

hazırlama süreci ile ilgili

ilkeleri, uygulamaları, sonuçları ve sorun-

ları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel

bir gelişim programıdır. Program; 

kültürel miras kavramı ve yönetimine

ilişkin evrensel normlar, UNESCO

Dünya Miras Listesinin kapsamı ve

önemi, kültür varlıklarının korunması,

yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Lis-

teye yazdırılması sürecinin, yerel yöne-

timler tarafından planlanmasına yönelik

yöntem ve uygulamaları içerir. 

Dünya mirası sürecinde ve alan yöneti-

minde gerçek sorunlara gerçek çözümler

üreten kentlerin ziyaret edildiği, vaka

çalışmalarının ve analizlerinin yerel ekip-

lerle birlikte yapıldığı programda, katı-

lımcıların donanım ve becerileri arttırılır.

UNESCO sürecinde neredeyiz? 

Ülkemizde kültür mirası konusunun hak

ettiği ilgiyi görmemesi, yönetenlerin ve

yurttaşların öncelikli konuları arasında

kültür başlığının yer almaması hala çözü-

lememiş bir sorun olarak karşımızda

duruyor. Doğal ve kültürel miras zengini

bu coğrafyada yıllardır didinen bir avuç

duyarlı insanın çabalarıyla alınan yolu

küçümsemek anlamına gelmiyor elbet bu

sözler.  Bu çabaların sonunda elde edilmiş

kazanımları yok saymamak gerekiyor.

Doğal ve kültürel mirasın korunmasında

kişisel çabaların örgütlü bir düzeye çık-

ması, ÇEKÜL Vakfının kurulup geliş-

mesi, yılların birikiminin Tarihi Kentler

Birliğinde somutlanması kamu ve yerel

yönetimlerin kültürel ve doğal mirasa

bakış açısında köklü değişiklikler yarat-

mıştır. Bir yandan yerelde Kültür mirası-

nın korunması için yerel-kamu-sivil-

özel işbirliği gelişirken, diğer yandan

ilgili mevzuatta da bu gelişmelere uyum

sağlayacak değişiklikler başlamıştır.

Bu konudaki önemli gelişmelerden biri

de 1983 tarihli, Kültür ve Tabiat Varlık-

larını Koruma Kanununda(2863), 2004

yılında yapılan değişikler(5226) ve buna

bağlı olarak da 2005 yılında çıkarılan

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun

Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alan-

larının Belirlenmesine İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik olmuştur.

Böylece bir yandan korumada bütüncül

bir yaklaşımın çerçevesi oluşurken,

diğer yandan da UNESCO Dünya

Mirası adaylığı için 2000 yılından beri

zorunlu hale gelmiş olan alan yönetim

planı yapılmasının yasal dayanağı sağ-

lanmıştır. Aslında ÇEKÜL Vakfının

kuruluşunda vurguladığı, Tarihi Kentler

Birliğinin kuruluş ve çalışmasının temeli

olan kamu -yerel-sivil-özel işbirliği de

resmi bir statü kazanmıştır. Korumanın

ortak bir uzlaşma zemini bulunmadıkça

kalıcı ve yeterli olamayacağı gerçeğinin

inceleme

UNESCO
YOLCULUĞUNA

HAZIRLIK: 
ALAN YÖNETİMİ

EĞİTİMLERİ

ÇEKÜL Akademi Koordinatörü
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“Doğal ve kültürel 
miras zengini 

bu coğrafyada yıllardır 
didinen bir avuç 

duyarlı insanın çabasını
küçümsememek 

gerekiyor.”
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bir kez daha ilanı olması açısından da 

bir dönüm noktası sayılabilir.

Bir yandan bu gelişmeler olurken diğer yan-

dan da uyuyan 1998 yılından beri durağanlığa

giren, Efes ve Mardin başvurularının geri

çekilmesinin yarattığı hayal kırıklığı ile soğu-

yan UNESCO Dünya Mirası konusu da yerel

dinamiklerin hareketlenmesi ile yeniden gün-

deme gelmeye başladı. Edirne Belediyesi tara-

fından başlatılan Selimiye Camisi ve Külliyesi

UNESCO Dünya Mirası başvuru dosyası

hazırlığı ve alan yönetimi planı çalışmaları eş

zamanlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının

da konuyu yeniden ciddiyetle ele almasını

sağladı. Aynı dönemde İstanbul, Nemrut,

Pamukkale Hierapolis, Alanya’da farklı çaba-

lar ve deneyler de konunun kamuoyuna daha

fazla yansımasını sağladı.

O güne kadar elitist bir yaklaşımla ele alınan

Dünya Mirası ve Alan Yönetimi konuları

ÇEKÜL ve TKB’nin genel yaklaşımına

uygun olarak ayakları yere basan, uygulama

ile gelişen bir yörüngeye oturdu. Nitekim

Edirne Belediyesinin Alan Yönetim Planı

çalışmaları TKB tarafından, o güne değin

uygulamanın dışında bir karar ile maddi ola-

rak da desteklendi. TKB 10. yılını uluslararası

bir toplantı ile kutlarken konu başlığı Dünya

Mirası ve Alan Yönetimi oldu. Yurt dışından

örneklerin de sunulduğu toplantıda Edirne

örneği üzerinden ülkemize uygun bir model

üzerinde duruldu.

Alan yönetim planı UNESCO

yolculuğunun kilit taşı

Genel olarak koruma ile ilgili bir eylem planı

yapılması hedeflenen alan yönetimi süreci

2011 yılında 13 yıllık bir aradan sonra Seli-

miye Camisi ve Külliyesinin UNESCO Dünya

Mirası Listesine girmesiyle hızla yön değiş-

tirdi. Yerel yönetimler, kamu yönetimi hatta

sivil hareketler bulundukları coğrafyadaki kül-

tür mirası zenginliğini uluslararası sahada da

tescil ettirebilmek için bir yarışa başladılar.

Böylece alan yönetimi kavramı ile UNESCO

Dünya Mirası Listesinde yer almak birbiri ile

özdeşleştirilen bir konu haline geldi. Nitekim

beş yıl önce sadece 9 varlıkla yer aldığımız

UNESCO Dünya Mirası Listesinde 15 varlığı-

mız yer alıyor. Geçici listede ise tam 60 varlı-

ğımızla Dünya liderliğine oynuyoruz.

Bu aşamada ÇEKÜL Akademi yerel yönetim-

lerde bu kavramların doğru algılanmasını sağ-

lamak, uygulamada verimli ve hedefi olan

çalışmalara yönlendirmek amacıyla (AYEP)

alan yönetimi eğitim programını yaşama

geçirdi. İlk yılda başarıyla tamamlanan Eği-

tim programında konusunda uzman eğitimci-

ler hem kuramsal hem de uygulamaya ilişkin

değerli bilgiler verdiler. Sahada uygulama

çalışmaları ile de katılımcılar aktif olarak

sorunları tanımlama ve çözüm üretme kapasi-

telerini geliştirdiler.

Kültürel ve doğal varlıkları korumada başarılı

bir model oluşturabilmenin ilk şartı işbirliğin-

den geçer. Bu konular yalnızca bir kurumun

sorumluluğuna bırakılamayacak kadar zorlu

ve çok aktörlüdür. Bu nedenle doğru tanım-
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lanmış bir alanda tüm paydaşların yer alacağı

bir platform kurabilmek, ortak bir dil oluştur-

mak çözüm için atılacak ilk adım olmalıdır.

Alanların gereğinden küçük seçilmesi sorun-

ları doğru anlamayı ve kalıcı çözüm üretmeyi

engeller. Gereksiz büyüklükte olması ise

konunun dağılmasına yol açar ve gerçek

soruna odaklanılmasını olanaksız hale getirir.

Doğru seçilmiş alanda paydaşların belirlen-

mesinde özenli olmak gerekir. Popülist kaygı-

larla paydaş sayısını artırmak, nesnel olmayan

kaygılarla bazı kişi ya da kurumları dışlamak

daha başlangıçta başarısızlığı tescil etmek

anlamına gelir. Doğru seçilmiş bir alanda,

eksiksiz bir paydaş grubuyla eyleme odaklan-

mış bir çalışma başarıya götürür. 

Alan yönetiminin gündemimize getirdiği iki

kavram çok tartışmaya açıktır. Bunlardan

birincisi: Alan yönetim planıdır. Ülkemizde

bir plan enflasyonu olduğu açıktır. Yerel

yönetimlerin raflarında sayısız rapor ve plan

işlevsiz durmaktadır. Bu nedenle Alan yöne-

tim planının bunlardan farkını iyice kavrama-

mız gerekmektedir. Aslında tüm paydaş

kurum ve kuruluşların mevcut planlarının

uyumunu sağlamak, eksikler varsa o alanların

tamamlanmasının eşgüdümünü gerçekleştir-

mek alan yönetiminin asıl görevidir. Bu

nedenle alan yönetim planı da mevcut planları

esas alan, ancak onlardaki çakışmaları, çeliş-

kileri ve boşlukları tespit ederek çözüm arama

çalışmasıdır. İkincisi ise karşımıza alan baş-

kanlığı olarak çıkmaktadır. Bizim ülkemizde

bu kadar yetkili, bu kadar başkan varken bun-

ların yanına bir yenisini eklemek olarak algı-

lamak doğru değildir, ancak asıl sorun olan

alan başkanlarının kendini tüm yöneticilerin

üzerinde bir otorite olarak görme eğilimidir.

Alan başkanı asla diğer kurum ve kuruluşların

üstünde, onların yönetimine müdahale eden

bir konum değildir. Onun görevi paydaşlar

arasında eşgüdüm sağlamak, onaylanmış pla-

nın yürütülmesindeki aksaklıkları tespit ede-

rek bunlar konusunda uyarı görevi yapmaktır.

UNESCO Dünya Mirası Listesine girebilmek

için istenen formatta bir dosya hazırlamak

zorunludur. Bu dosyanın sadece bir bölümü

alan yönetimi ile ilgilidir. Varlığın tanımı,

evrensel değerinin ortaya konulması, gerekli

kriterlere uygunluğunun anlatılması ve diğer

örneklerle karşılaştırılması gibi bilimsel veri-

lere dayalı uzmanlık gerektiren kapsamlı bir

çalışma olmaksızın başarılı olmak olanaklı

değildir. Farklı disiplinlerdeki bilim insanları-

mızın katılımını sağlamak, onların ayrıntılı

bilgi ve araştırmalarıyla varlığımızın önemini

kanıtlamak daha kolay olacaktır.

Ancak dosya hazırlama, listeye girme ve

sonrası süreci yönetmek açısından yerelde

oluşturulacak bir ekiple işin yürütülmesi,

böylece kalıcı bir yapı oluşması hem başarı

için gerekli, hem de UNESCO’nun da talep

ettiği bir örgütlenme modelidir. Her ülkede

farklı modeller uygulanmakla birlikte, bizim
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bugüne kadar yaşadığımız deneyler bu

çalışmaların coğrafyaya yabancı, duygula-

rıyla işe katılmayan uzmanlarla yürütülme-

sinin iyi sonuç vermediği yönündedir.

Elbette her uzmanlık isteyen başlık için,

profesyonellik isteyen bazı çalışmalar için

destek almalıdır, ancak işin tamamen başka-

larına “ihale edilmesi” yerelde yaratılması

zorunlu olan farkındalık konusunda eksiklik

yaratacağı ve konuya yabancı, inanmayan

bir paydaşlar grubuyla da her aşamada

sorun yaşanacağı kesindir. 

Kendi gücümüze inanan, kurumsal konusunu

iyi bilen ve kapasitesini sürekli geliştiren

başarıya odaklanmış yerel yönetimlerin yarat-

tığı TKB ve yol göstericimiz ÇEKÜL ile aşa-

mayacağımız engel yoktur.

Alan Yönetimi Eğitim Programı (AYEP)

2015 değerlendirmesi 

İlk kez 2015 yılında yürütülmeye başlanan

Alan Yönetimi Eğitim Programı aşağıda sıra-

lanan konular açısından verimli geçmiş, katı-

lımcıların geribildirimleriyle doğrulanmıştır: 

1. Alan yönetimi konusuna ek olarak proje

döngüsü gibi başlıklarla program içeriğinin

çeşitlendirilmiş olması,

2. Programda motivasyon ve konsantrasyon

arttırıcı yöntemlerin uygulamış olması, 

3. Eğitmenlerin uygulamaya dair birikimleri

ve becerileri,

4. Katılımcıların ilgisi ve sürekliliği, 

5. Çalışma gruplarıyla sürdürülen atölye çalış-

masının verimliliği.

Katılımcılar: Belediyelerin kültürel koruma,

kültür ve sosyal işler, imar ve şehircilik perso-

nelleri, uluslararası ilişkiler, tanıtım ve

turizm, proje ofisleri, KUDEB veya planlama

ofisleri uzmanlarından oluşacak şekilde top-

lam 19 katılımcı programı tamamlamıştır:

Çavdarhisar, Tire, Safranbolu, Seyhan,

Antalya Büyükşehir, İncirliova, Tokat, İzmir

Büyükşehir, Ödemiş, Amasya, Uzunköprü,

Selçuk, Gaziantep Büyükşehir, Samsun

Büyükşehir, Şanlıurfa Büyükşehir belediyele-

rinin alan yönetimi ve UNESCO birimlerin-

den katılım sağlanmıştır. 

Eğitmenler: 

Yaşagül Ekinci Danışan (Alan Yönetim

Uzmanı), Namık Kemal Döleneken(ÇEKÜL

Vakfı Alan Yönetimi Danışmanı), Betül Boz-

kurt (Psikolog ve Yetişkin Eğitimi Uzmanı),

Hamdi Özgan (Fasilitatör)
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Konuk konuşmacılar: 

Evrim Ulusan (Kültür Varlıkları ve Müzeler

Gnl. Md. Kültür ve Turizm uzmanı), Prof. Dr.

İclal Dinçer, YTÜ Mimarlık Fak. Şehir ve

Bölge Planlama öğretim üyesi (ICOMOS Tür-

kiye Milli Komitesi Genel Sekreteri)

Yerel ekipler:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanı

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve ekibi, Ber-

gama Belediyesi UNESCO birim ekibi.

Eğitim Yöntemi: 

AYEP 2015 bahar dönemindeki sınıf içi eği-

timlerinde ilgili modül konularıyla ilgili

sunumlar, soru-cevap ve atölye çalışmaları

uygulanmıştır. 

• 1.modülde; Programın amaçları, kapsamı,

kavramlar, ilkeler ve kriterler anlatılmıştır. 

• 2. ve 3. modüllerde 4 grupla süreklilik sağ-

lanacak şekilde vaka analizleri çalışılmıştır. 

2. modülde proje döngüsü üzerine bir çalışma

yürütmüş; Bergama'da gerçekleştirilen 3.

modülde bu çalışmaya vaka analiziyle devam

edilmiş ve gruplar, yönetim planı kapsamında

geliştirdikleri bir proje örneğini tüm katılım-

cılara sunmuştur. Eğitim sonunda, çalışma

gruplarının sunumları eğitmenler tarafından

değerlendirilmiştir.

• 4.modülde; Yaşagül Ekinci Danışan, 

adaylık dosyasının UNESCO’ya teslimi ve

takip eden prosedürler ile ICOMOS resmi

prosedürlerini aktarmıştır. Eğitmenlerden

Hamdi Özgan, dünyadaki “değişim yönetimi

modelleri”ni ve bu yönetim modellerinin

katılımcılar tarafından kentlerinde nasıl 

uygulanacağına dair pratik uygulamalar 

sunmuştur. 

• 5. modülde; Dünya Miras Listesi kriterleri

doğrultusunda Bursa incelenmiştir ve Prof.

Dr. Neslihan Dostoğlu tarafından Bursa ve

Cumalıkızık’ın Dünya Miras Listesine giriş

süreci anlatılmıştır. Hamdi Özgan ve yerel

ekiple atölye çalışması yapılmıştır. 

• 6. modülde; Yaşagül Ekinci Danışan, dün-

yadan alan yönetimi plan örneklerini sun-

muştur. ÇEKÜL Akademi tarafından yapılan

genel değerlendirmenin ardından AYEP katı-

lımcılarının alan yönetimi sürecini başlatabi-

lecek ya da sürece dahil olabilecek niteliğe

eriştikleri belirtilmiştir. YAPEX Fuar alanı

gezisinden sonra Prof. Dr. Metin Sözen tara-

fından katılımcılara sertifikaları teslim edil-

miş ve 6 modüllük program sona ermiştir.  

“Dosya hazırlama
sürecini 

yerelde oluşan 
ekibin yürütmesi
UNESCO’nun 

önerdiği bir 
örgütlenme modelidir”
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ERDEK’TE BELEDİYE 
VE KAYMAKAMLIK

İŞBİRLİĞİ YAPTI

Marmara Denizinde eski dönemlerde 
ada olduğu belirlenen Kapıdağ 

Yarımadası günümüzde Erdek kentine 
ev sahipliği yapıyor. Antik çağlardan 

başlayan yerleşim öyküsü, Erdek kentinin
değerlerine zenginlik katıyor.

E
rdek, Türki-

ye’nin ilk turistik

kentleri arasında

yer alıyor.

Turizm  kentin

önemli geçim kaynaklarından olsa

da yaşayanların % 54’ü hâlâ

tarımla uğraşıyor. Kestane, defne,

ıhlamur ve son yıllarda dikilen fıs-

tık çamı da ciddi bir ekonomik

değer taşıyor. Kentte özellikle

balıkçılık ve zeytinciliğin ayrı bir

yeri var. Üretilen zeytinin önemli

bir kısmı yurtdışına ihraç ediliyor. 

Erdek sınırlarındaki antik kent ve

alanlar arasında; Kyzikos Antik

Kenti (Kyzikos sur duvarları,

Kyzikos Limanları, Akropol, Had-

rianus Tapınağı, anfi tiyatro,

tiyatro, Bouleterion, güney agora,

Hadrianus Agorası, Metroon,

mozaikler, mermer anıtlar); Arteka,

Zeytinli Ada, Seyitgazi, Apostol,

Palata Çeşmesi, Tavşanlı Ada,

Muhla Kalesi, Kirazlı Manastır,
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Narlı Kilisesi, Narlı Aziz Dimit-

rios Kilisesi, Paşalimanı, Panor-

mos Limanı ve Hytos Limanı yer

alıyor. Bu alanlar kentteki turizm

merkezlerinin başında geliyor.

Erdek'in önündeki antik ada,

üstünde bulunan zeytin ağacından

dolayı Zeytinli Ada ismini almış;

burada kazılar devam ediyor.

Zeytinli Adada; Yeraltı Kilisesi,

Ada Kilisesi, mermer kapı, mağa-

ralar, ayazma, batı sarnıcı ve

banyo, Patrik Hamamı, Mermer

Hamam, mezarlar, kuzey ve doğu

sarnıçları ortaya çıkarıldı. Yine

antik bir yerleşme olan ve günü-

müzdeki ismiyle Seyitgazi Tepe-

sinde de kazılar yapılıyor. Bu

yoğun arkeolojik mirasın en

büyük koruyucuları Erdek Beledi-

yesi ve Kaymakamlığı. Belediye

Başkanı Hüseyin Sarı ve Kayma-

kam İsmail Karadaş kentteki

doğal ve kültürel miras alanları-

nın korunması için birlikte proje-

ler üretiyor, işbirlikleri yapıyor.  

Kazıların devamlılığının sağlan-

ması ve rekreasyon alanlarının

oluşturulmasının yanı sıra Yukarı

Yapıcı, Hamamlı Köylerinde ve

Paşalimanı Adasında “Köyümü

Yaşat Projesi” ile Kapıdağ Doğal

Yaşamı Koruma Alanı Projelerini

Belediye ve Kaymakamlık bir-

likte yürütüyor.  

ÇEKÜL Çarşamba Toplantıları-

nın konuğu olan iki kıymetli

yönetici, Kyzikos’taki Hadrianus

Tapınağında roma dönemine ait

dünyanın en büyük tapınak sütun

başlığının bulunduğunu uzman

ekiple paylaşarak, kazı çalışma-

ları ve diğer projeler hakkında

bilgi verdi; ÇEKÜL Vakfı Baş-

kanı Prof. Dr. Metin Sözen ve

ÇEKÜL gönüllü uzmanlarının

görüşleri doğrultusunda yeni

hedefler belirlendi. Toplantıda

alınan kararlar doğrultusunda;  

Seyitgazi Tepesinde bulunan Dia-

volo Skala (Şeytan İskelesi) ile

ilgili düzenleme çalışmalarına

başlanacak. Kentin dağlık alanın-

daki terkedilmiş Yukarıyapıcı

Köyünün sit alanı ilan edilmesi

sağlanacak. Erdek’in doğru tanı-

tılması için üniversitelerin

sinema-TV bölümleriyle işbirliği

yapılacak. Kentin antik bölgele-

rini gösterecek haritalar hazırla-

nacak. “Söylencelerde,

Efsanelerde, Destanlarda Erdek”

başlığında antik dönemden günü-

müze uzanan bölge tarihi, seyyah-

ların notları ile ilgili çalışmalar

yapılacak. Zeytinlikler ve kıyı

bandının korunması sağlanacak.

Zeytin Müzesi ve Arkeoloji

Müzesi kurulması için projeler

hazırlanacak. Ayrıca balıkçılık

kültürünün devam etmesi ve bel-

gelenmesi sağlanacak. Tüm bu

araştırma ve projeler devam eder-

ken; kent içindeki kamusal alan

ve tarihi alanların düzenlemeleri,

restorasyon ve cephe iyileştirme-

leri de yapılacak. 

Zeytinlikler 
ve kıyı bandının 

korunması 
sağlanacak. 

Zeytin Müzesi 
ve Arkeoloji

Müzesi 
kurulacak.
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O
smaniye Valiliği, Osma-

niye Belediyesi ve

ÇEKÜL Vakfının birlikte

sürdürdüğü Kültür Rota-

ları çalışmasında bir

mesafe daha kat edildi. Rotaların belirlen-

mesi ve hayata geçirilmesi açısından elzem

olan Kent ve Bölge Bütününde Tematik Kül-

tür Rotaları Yerel Katılım Çalıştayı, 17 Ara-

lık 2015'te yapıldı. Osmaniye Korkut Ata

Üniversitesi'nin (OKÜ) ev sahipliğinde

düzenlenen çalıştay, benzer tüm çalışmalarda

hedeflendiği gibi kentle ilgili söyleyecek

sözü, önerisi bulunan farklı yapılanmalardan

temsilcileri, uzmanları bir araya getirdi. İl

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, OKÜ Rektör-

lük ve Arkeoloji Bölümü, Osmaniye Folklor

Araştırma Derneği, Dağcılık ve Doğa Spor-

ları Kulübü, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

buluşmada söz alan kurumlardan bazılarıydı.

Çalıştayda öncelikle Osmaniye Valisi Kerem

Al, Belediye Başkanı Kadir Kara, ÇEKÜL

Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB

Danışma Kurulu Üyesi Dr. Asım Güzelbey 

ve OKÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca

projeyle ilgili görüşlerini aktardı. Ardından

sıra ÇEKÜL Kent Çalışmaları birimi tarafın-

dan hazırlanan bilgilendirme sunumlarına

geldi. Son bölümde ise çeşitli kurumları tem-

silen veya bağımsız olarak çalıştayda yer alan

katılımcıların proje ile ilgili düşünceleri 

ve beklentileri dinlendi.

OSMANİYE’NİN 
ROTASI NETLİK KAZANIYOR

Osmaniye'deki yerel katılım çalıştayında tematik kültür rotaları 
ile ilgili çalışmaların ayrıntıları üzerine konuşuldu.
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Kente yönelik kültür rotaları önerisi ilk

kez, ÇEKÜL Vakfı tarafından Mart 2015

tarihinde hazırlanan “Osmaniye Kültür

Odaklı Stratejik Yol Haritası ve Eylem

Planı” kapsamında dile getirilmişti. Söz

konusu yol haritası ve plan ışığında hazır-

lanan “Osmaniye Kent ve Bölge Bütü-

nünde Tematik Kültür Rotaları Projesi” 

ile il geneline yayılan somut ve somut

olmayan kültür mirasınının ve doğal varlık-

ların bir rota kapsamında bir araya getiril-

mesi, böylelikle Osmaniye’de yerel

kimliğin güçlendirilmesi ve kırsal gelişme-

nin desteklenmesi hedefleniyor.

Gılgamış'tan Yaşar Kemal'e

ÇEKÜL Kent Çalışmalarının paylaştığı

sunumlarda hazırlık sürecinde nasıl bir

yöntem izlendiğinin yanı sıra Osmaniye'nin

ve bölgenin rotalar açısından değer taşıyan

belli başlı doğal ve kültürel zenginliklerin-

den de söz edildi. 

Sunumda Gılgamış Destanının geçtiği 

bölgelerden Amanos Dağları, dünyada

kadın haklarının ilk tartışıldığı yerler ara-

sında gösterilen Kastabala, coğrafyanın

tümüne yayılan kaleler ve yayla kültürü,

özellikle son dönemlerdeki kazılarda

ortaya çıkarılan mozaikler, antik çağlardan

beri bölgenin kültürünü etkileyen zeytin 

ve zeytinyağı, Çukurova'nın en ünlü

“ses”lerinden Yaşar Kemal'in köyü Hemite,

Karatepe kilimleri ve ahşap oymacılığının

rotalarda değerlendirilmesi gerektiği belir-

tildi. Değişik zamanlarda, değişik uzmanlık

alanlarında bölgede araştırmalar yapan

Lokman Hekim, arkeolog Prof. Dr. Halet

Çambel, Macar halkbilimci Bela Bartok ile

Kadirli doğumlu, 2008'de hayata veda eden

yazar, şair ve sözbilimci Ali Püsküllüoğlu

anılması gereken isimler arasında göste-

rildi. Ayrıca yörenin kültüründe önemli bir

yer tutan Toroslar’ın, doğal güzellikleriyle

Karaçay ve yaylaların, yaban hayatının

çeşitliliği ve endemik bitkilerin, coğrafya-

nın dağcılık, bisiklet, tırmanış gibi doğa

sporları açısından sunduğu olanakların

önemli olduğu vurgulandı.

Çalıştayda altı çizilen noktalardan bir

diğeri ise Mersin-Adana-Osmaniye'nin tek

başlarına birer destinasyon oluşturamadık-

ları, bu nedenle ortak bir miras olarak

“Kilikya” kimliğini gözeten bir turizm stra-

tejisinin belirlenmesi gerekliliğiydi. 

“Osmaniye Kent ve Bölge Bütününde

Tematik Kültür Rotaları Projesi”, çalış-

tayda dile getirilen görüşler dikkate alına-

rak geliştirilip hayata geçirilecek. 



62

Yolların ve Kültürlerin Kesiştiği Şehir Merzifon
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde güzel sabah rüzgârının yansıması olan güzel insanlarından ve tarihi

mirasından övgüyle bahsedilir. Merzifon Belediyesi tarafından hazırlanan 208 sayfalık bu kitapta, Merzi-

fon’un tarihi, kültürü, gelenekleri ve yöresel yemeklerine ilişkin bilgiler yer alıyor ve kitabın sayfaları sizi

kentin zengin mirasını keşfetmeye davet ediyor. Tarihi hamamlarından çeşmelerine, türbelerinden Merzifon

bağları ve üzümlerine, çocuk oyunlarından yöresel yemeklerine ve daha birçok yöresel zenginliğin kapısı bu

kitapta aralanıyor. Kitapta Merzifon eşeğiyle de ilgili bir bölüm var ki, edebiyat ve mizahın konusu olmuş

bir hayvanın neden ünlü olduğuna açıklık getiriyor. 

Alanya: 
Dünden Bugüne
Alanya’da Yaşam
Alanya kuzeyinde Toros 

Dağları, güneyinde Akdeniz’in

bulunduğu küçük bir yarımada

üzerinde kurulmuş. Antik çağda

Kilikya ve Pamfilya arasındaki

çizgide yer aldığı için Pamfilya

ve Kilikya olarak anılmış. 

Eski bir geçmişe sahip kentin

zengin ve çeşitli bir mirası bulu-

nuyor. Haşim Yetkin tarafından

yazılan Alanya: Dünden 

Bugüne Alanya’da Yaşam 

adlı kitap, işte bu zengin mirasa

ışık tutuyor. Kitapta kentin 

tarihi, coğrafi, kültürel, 

ekonomik ve siyasi zenginliği

detaylarıyla anlatılıyor.

ki
ta

p.
..

Arkeoloji ve Aşkıdil Akarca'nın Emeği

Tanzimat ve İkinci Meşrutiyet, özellikle

de Cumhuriyet dönemindeki reformlarla

birlikte kadınlar, çeşitli mesleklerle bir-

likte, gündelik hayatın içinde daha çok

yer almaya başladı. Bunlardan biri de

arkeolojiydi. Arkeoloji denilince ilk akla

gelen isimlerden biri 1916’da Milas’ta

doğan Prof. Dr. Aşkıdil Akarca (1916-

2010)’dır.  İstanbul Üniversitesi Edebi-

yat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde,

bölümün kurulduğu 1946 yılından,

emekli olduğu 1980’li yıllara kadar

çalışmıştır. Milas Belediyesi, hemşehri-

leri Akarca’yı unutmamış, 2015’te

Arkeoloji ve Aşkıdil Akarca’nın Emeği

adlı bir sempozyum düzenlemiş. Milas

Belediyesi tarafından aynı adla basılan

kitap, binlerce yıllık geçmişe sahip

Milas’ı ve Milaslı Akarca’yı anlatıyor.

Kitabın giriş kısmında Milas’ın Antik

Çağdan günümüze uzanan tarihi, coğraf-

yası ve kültürüne değiniliyor. Kitabın

sonraki bölümlerinde ise, sempozyumda

sunulan bildirilere yer verilmiş. 
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Ölüm, Türk-İslam

medeniyeti içinde bir

bütün olarak ele alın-

mış, önemsenmiştir.

Ölüm ve sonrası, Türk-

İslam sanatı ile bütün-

leşerek kültür

tarihimizin önemli ve

“ölümsüz” eserlerinin

miras kalmasını sağla-

mıştır. Mezar taşları,

geleneğin devamı

olmasının yanında,

tarihi bir belge, tarihi

bir miras niteliği taşır.

Osmanlı dönemine ait

bu mezar taşları, 18.

yüzyıldan 20. yüzyılın

başlarına kadar, o

dönemin İbradı sakin-

lerinin biyografileri,

toplumsal statüleri,

ölüm nedenleri ve

daha birçok konuda

bizi bilgilendiriyor.

Antalya Büyükşehir

Belediyesi tarafından

yayınlanan kitap Ser-

kan Gedik tarafından

kaleme alınmış. İbradı

tarihi ve kültürel yapı-

sına katkıda bulunan

bu çalışmada İbra-

dı’nın tarihçesi,

Osmanlı’da mezar taş-

ları, İbradı mezarlığı,

mezarlıktaki mezar

taşları fotoğrafları ve

okunabilen 116 mezar

taşının günümüz Türk-

çesine yer verilmiş.

İbradı Mezar Taşları

Yaşayan Osmanlı Ruhu:
Muradiye Külliyesi
Bursa’da II. Murat tarafından

yaptırılan Muradiye Külliyesi,

bulunduğu semte de adını ver-

miş olup cami, hamam, med-

rese, imaret ve türbeyi

kapsayan bir programa sahip-

tir.  Bu külliye, Osmanlı hane-

danına ait en büyük türbe

topluluğunu içerir. Haziresine

birçok şehzade ve saray men-

subu defnedildiğinden

zamanla çeşitli ilavelerle

genişlemiştir. Muradiye Cami-

sinin haziresine ilk olarak kül-

liyenin banisi Sultan II.

Murat’ın türbesi inşa edilmiş

ve daha sonra II. Selim dev-

rine kadar, zaman içinde diğer

türbeler de eklenerek burası

bir hanedan kabristanı halini

almıştır. Toplam 13 türbe

yapısı mevcuttur ve bu türbe-

lerin içinde hanedana mensup

40 kişinin defnedilmiş olduğu

tespit edilmiştir. Muradiye

Külliyesi, Bursa’nın

UNESCO Dünya Kültür

Mirası Listesine girmesinde

önemli bir yere sahip.  Bursa

Büyükşehir Belediyesi tara-

fından hazırlanan Yaşayan

Osmanlı Ruhu: Muradiye

Külliyesi adlı kitap, külliye-

deki yapıların mimari tarihine

ışık tutuyor. Kitapta ayrıca

külliyede süren restorasyon

çalışmaları hakkında bilgiler

yer alıyor. 

Amida
Mezopotamya’nın kadim şehri

Diyarbakır, binlerce yıllık bir geç-

mişe sahip. En eski tarihi kayıtları

incelediğimizde şehrin Amida ya

da Omid adıyla anıldığını biliyo-

ruz. Bunlar arasında Dikranagerd,

Diyarbekir, Amed gibi isimler de

yer almakta. Eskiçağ, Ortaçağ, gez-

ginlerinin yolunun içinden geçtiği,

tarihin kavşak noktasındaki bir

kent Diyarbakır. Diyarbakır

Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma

Vakfı tarafından yayımlanan

Amida adlı kitap anılarla bütünle-

şen mekânlara, şehrin mimarlık

tarihine odaklanıyor. Kitabın üç

yazarı Max van Berchem, Jozef

Strzygowski ve Gertrude Lowthian

Bell, Amida’yı birlikte kurgulayıp,

ilk kez 1910 yılında basmışlar.

Daha önce İngilizce ve Almanca

olarak basılan bu değerli kitap ilk

kez Türkçe’ye çevriliyor. Kitapta

şehrin yüzyıl öncesinin, çok daha

evveliyatından, 1910’a kadar birik-

tirdiği tarihi ve kültürel miras hak-

kında karşılaştırmalı mekân

anlatıları yer alıyor. 
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Doğa ve Sürdürülebilirlik

Üzerine Bir Sergi: YOK

OLMADAN

İstanbul Modern tarafından düzen-

lenen sergide, doğayla ilgili kav-

ramsal araştırmalar yapan ve

ekolojik meseleleri sanatsal prati-

ğinin temeline alan sanatçılardan

bir seçki görülebilir. Sergide Tür-

kiye ve farklı coğrafyalardan yirmi

sanatçı ve sanat grubunun resim,

heykel, yerleştirme, fotoğraf ve

hareketli görüntülerine yer verili-

yor. Sergi 13 Ocak’tan itibaren

ziyaret edilebilir. Detaylar için:

http://www.istanbulmodern.org/  

"Mimar Sinan

Fotoğrafçı

Olsaydı -

Anadolu’nun

Mimari

Desenleri"

Fotoğraf

Yarışması

Eserleriyle dünya

mimarlık tarihinde

önemli yere sahip

olan Mimar Sinan

günümüzde yaşasa

ve fotoğraf sanatına

merak salsaydı, nasıl

fotoğraflar çekerdi?

Şahika Grup

Yapı’nın düzenle-

diği, "Mimar Sinan

Fotoğrafçı Olsaydı -

Anadolu’nun

Mimari Desenleri"

konulu fotoğraf

yarışması için baş-

vurular 15 Mart’a

kadar devam ede-

cek. Başvuru için:

http://www.tfsfonay-

liyarismalar.org/ 

TKB Samsun

Semineri 

Tarihi Kentler Birliği

Sarıyer’de yapılan

İstanbul Bölge Top-

lantısından sonra

yılın 2. toplantısını

Samsun’da düzenle-

yecek. Seminere tüm

Anadolu ve Trak-

ya'daki TKB üyesi

belediyeler davetli.

İzmir Organik

Ürünler Fuarı  

Fuar İzmir’de 27 –

30 Nisan 2016

tarihlerinde yedinci

kez düzenlenecek.

EKOLOJİ İZMİR

“Organik Ürünler

Fuarı”, paralel

düzenlenen etkin-

liklerle sektör pro-

fesyonellerinin

yanı sıra tüketiciler

için de ilgi çekici

bir fuar. 

ÇEKÜL Akademi Kültürel ve

Kentsel Koruma Eğitimleri   

Her yıl yeni eğitim başlıklarını programına

ekleyen ÇEKÜL Akademinin Bahar

Dönemi Eğitim programı yine dolu dolu

hazırlandı. Mart ayında yapılacak  “Koruma

Kurulları ile Etkili İlişkiler ve Koruma

Mevzuatı” eğitimi Akademinin yeni başlık-

larından biri. Ayrıntılı bilgi için: www.tari-

hikentlerbirligi.org 
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