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Gelecek 
kuşaklardan 
sorumluyuz

17 yılı geride bırakmaya hazırlanan 

Tarihi Kentler Birliği “miras” kavramını 

değerlendirirken; kendinden önceki 

kültürlerle hâlâ etkileşim halinde 

olduğumuzun bilincindedir ve koruma 

gündemini bu yaklaşımla geliştirir. Kültür 

katmanlarının oluşması, yaşadığımız 

dönemi de içine aldığımızda bir süreklilik 

kazanır. Geçmişin bilgisi, günümüz 

yaşam değerleri ve düşünce biçimleriyle 

etkileşime geçtiğinde kültürün devamlılığı 

sağlanır. O nedenle “kültürel miras 

değerleri” -somut ya da somut olmayan- 

eski uygarlıklardan bize kalan, günlük 

yaşamımızda kullandığımız, bize kim 

olduğumuzu hatırlatan ve aitlik, sahiplik 

duygularıyla ancak, gelecek kuşaklara 

aktarabileceğimiz bir kültürel birikimdir.   

    

O nedenle TKB’nin “miras” tanımı ait 

olduğumuz coğrafyanın değerler bütününe 

işaret eder. Bunun içinde anıt eserler de 

vardır; çarşılar, zanaatlar, türküler de… 

Geçmişten gelen ve geleceğe aktarmamız 

gereken bu değerlerin sahipleri olarak 

görevimiz; yaşamın içinde bir kenara 

itilmiş, yok görülmüş, koruyorum diyerek 

ulaşılmaz hale getirilmiş bu değerler 

bütününü, yaşayarak-yaşatarak, kendi 

bilgimizi-görgümüze de ekleyerek gelecek 

kuşaklara aktarmak.

Yusuf Ziya Yılmaz
Tarihi Kentler Birliği ve Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
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Gelecek kuşaklardan sorumluyuz! 

Bu nedenle; evrensel ilkeler, bilimsel 

veriler ve coğrafyamızın değerleriyle 

oluşturacağımız bir ortak akılla, koruma-

kullanma dengesini doğru kurmalıyız.

Özendirme Yarışmamızın 2017 yılında 

16.’sını yapmış bulunuyoruz. Her geçen 

yıl artan başvurular, yeni üyelerimizin 

katılımları; hedeflerimize ulaştığımızın 

göstergesi. 2016 yılında 69 belediye; 82 

uygulama ve 61 proje dalında toplam 143 

proje ile yarışmaya başvurdu. Yarışma 

jürisinin değerlendirmesi sonucunda; 

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün 

yanı sıra, 2 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 

8 Uygulama, 8 Süreklilik ve 42 Başarı 

Ödülü verildi.

Jüri üyelerimiz sunulan projelerde 

sadece teknik ve uygulama yeterliliğini 

değil; kamusal mekân kazanımı, 

doğru işlevlendirme, sosyal fayda, yerel 

ekonomi gibi esasları da gözeterek 

değerlendirmelerini yapmıştır. 

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünü 

alan Mudurnu Belediyesinin uygulama 

projesi kendi öleceğinde; yukarıda 

saydığımız ilkeler de göz önünde 

bulundurularak verilmiştir. Jüri Özel 

Ödülü alan Uçhisar ve Melikgazi 

Belediyelerini de gönülden kutlarım. 

Kadınların kent yaşamına ve üretim ağına 

dâhil edilmesi, Uçhisar Belediyesinin 

Kadın Eli Projesinde özellikle dikkate 

değer bir yaklaşım olarak görülmüştür.

 

Değerli okurlar; Tarihi Kentler Birliği 

üye sayısı, Eylül ayında yaptığımız 

Mersin Buluşmasında 455’e yükseldi. 

Üye belediyelerimiz TKB’nin hibe 

programlarından faydalanıyor, Özendirme 

Yarışmasına başvuruyor, Buluşma ve 

Bölge Toplantılarımızı takip ediyor. 

TKB’nin koruma gündemi böylece alanda 

çalışan uzmanlara da ulaşıyor ve yapılan 

çalışmalara yansıyor. Gelecek yıllarda 

koruma uygulamalarında yaşadığımız bu 

olumlu değişimin artarak devam etmesini 

dilerim.

Sevgi ve saygılarımla.     
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Yeni bir 
döneme doğru

“Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması” 
16 yıldır her geçen gün artan bir katılımla devam 
ediyor. Geçen zaman içinde Tarihi Kentler Birliği 
455 üye sayısına ulaştı. Bu nedenle Birliğimize 
katılan belediyelerin, geliştirdiğimiz kavram, tasarım 
ve uygulamaları kısa sürede içselleştirmesi temel 
hedeflerimiz arasında ve kazandığımız başarıya yeni 
üyelerimizin de ulaşması ortak dileğimizdir. 

Bu yayında da görüleceği gibi, Özendirme Yarışması 
sonuçlarının sağlıklı bir biçimde irdelenmesinin 
zamanı gelmiştir. Yarışmaya başvuru sayısının bu yıl 
143’e ulaşması, geriye dönüp yeniden düşünmemizi 
kaçınılmaz kılmaktadır. Biliyoruz ki, bu nitelik-
nicelik artışı, üye belediyelerle kurulan ilişki ağı 
ve desteğinden doğmaktadır. Özellikle ÇEKÜL 
Vakfında yaptığımız “Çarşamba Kent Toplantıları” 
ile belediyeler, merkezi hükümetin yerel yöneticileri 
ve ÇEKÜL Vakfı uzmanları belirli bir yol haritasına 
ulaşmakta, mevcut durumu irdelemek ve projeleri 
hızlandırmak amacıyla da alanda çalışmalar 
yürütmektedir. Elde edilen somut kazanımlar, 
katılımı arttırıcı temel etkenlerin başında geliyor. 
Ayrıca buna, ÇEKÜL Akademide değişik başlıklar 
altında yapılan eğitimler de eklendiğinde, yarışmaya 
başvuran projelerin düzeyi ister istemez görünür bir 
hızla artıyor, nitelik kazanıyor.

Bu mutluluk ortamında yaptığımız değerlendirme 
ve özeleştirinin verimliliği arttırdığını, sağlıklı çözüm 
önerilerinin de önünü açtığını gördük. Bu amaçla, 
ilk kez “Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme 
Yarışması” özel bir başlık altında değerlendirmeye 
alındı. Nitekim Müze Özendirme Yarışmasına 2017 
yılında katılan 19 TKB üyesi, harekete büyük bir 

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı Başkanı / TKB Danışma Kurulu 
Başkanı   
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ivme kazandırdı. TKB Sivas Buluşması 
kapsamında düzenlenen Müze 
Özendirme Yarışması Ödül Törenindeki 
katılım bu yaklaşımın ne kadar yararlı 
olduğunun göstergesiydi. Tarihi Kentler 
Birliği üyesi 138 belediyeden bir bölümü 
kent müzesine kavuştu; pek çoğunda 
ise müze kurma çalışmaları devam 
ediyor. Zenginleşen arşivler ihtisas 
müzelerinin yolunu açtı ve her biri 
eğitim-kültür ortamına dönüşmekte. 
Köy müzelerinin açılmaya başlaması ise, 
kırsal alanda yürüttüğümüz çalışmaların 
olumlu sonucudur. TKB yarışmaları 
zamanla yeni açılımlar ve başlıklarla 
boyutlanarak, farklı kategoriler altında 
toplanabilir. Bunu, önemli bir birikim ve 
ülke gündemine büyük bir katkı olarak 
değerlendirmek mümkündür. 

2000 yılında yola çıkarken, her fırsatta 
“doğal-kültürel miras ayrılmaz bir 
bütündür” dedik. Buradan doğacak 
değer eğitime, örgütlenmeye, tanıtıma 
yansıdıkça geleceği şekillendirmek 
daha kolay olacaktır. Kale-çarşı-mahalle 
ve havza-bölge-ülke ölçeklerindeki 
girişimler bu süreçte temel koruma 
yaklaşımlarının gelişmesini sağladı. 
Güçlü envanter ve arşiv birikimine 
dayanan kalıcı uygulamalar ise, eğitim 
ve araştırmacılar için büyük kaynaklar 
haline geldi.  Bu bilgiler kentlerimizdeki 
her kesimden insanın kullanımına 
açıldı… Yeni işbirliklerini kalıcı kılmak 

için, doğa-kültür öncelikli rotalar hazırlandı. 
Yerel yönetimlerin çalışmalarının görünür hale 
gelmesi, beraberinde o kentin tanınırlığını da 
sağladı.

Şimdi alınan bu yolda, “Suyla Gelen Kültür” 
ana başlığında “İçinden Su Geçen Kentler” 
ile doğa-kültür zengini ülkemizi, havza-ülke 
bütününde yeniden düşünmek hedefindeyiz. 
Önümüzdeki yılların ana başlığı olarak 
gündemimize aldığımız su kültürü; su 
kaynakları çevresinde, yaşanabilir alanlar 
yaratılmasını da sağlayacak. Başardığımız 
oranda; derelerimizin-çaylarımızın-
ırmaklarımızın kentlerimiz için bir nimet 
olduğunu da göstermek istiyoruz. Su 
kaynaklarımıza özen gösterelim, onlara yaşam 
hakkı tanıyalım… Yeter ki bu yolda düşünmeyi, 
çevrelerini düzenlemeyi kaçınılmaz bir görev 
olarak görelim… Suyu, çocuklardan yaşlılara 
yaşanabilir bir alan olarak değerlendirelim… 
Yaz aylarında kuruyan Sille Deresi yapılan 
düzenlemelerle her mevsim akar hale geldi. 
Amasya, Sivas, Eskişehir gibi kentlerimiz 
büyük bir coşkuyla başarmanın mutluluğunu 
yaşıyorlar. İşte kalıcı ve özendirilecek yeni 
bir başlık! Belirli bir süre sonra, Özendirme 
Yarışmaları farklı başlıklarda ve farklı 
kategorilerde yaşama katılırsa, devingen bir 
doğal-kültürel mirası yaşatma alanı açılmış 
olur; halk, kendisini mutlu kılacak bir kültürel 
sürekliliğe kavuşur. 

Bu uzun yolda emeği geçen herkesi şimdiden 
kutlamak ortak görevimizdir. 
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Yarışma üzerine 
kısa notlar

Geleneğini bulan, niteliğini sürekli arttıran 

ve artık beklenen, izlenen bir etkinlik 

haline gelen özendirme yarışmasını böylesi 

bir aşamaya taşıyan, geçmişten günümüze 

katılım gösteren tüm belediyelerimize bir 

kez daha içten teşekkürlerimi sunarak 

başlamak isterim. Böylesi bir başarının 

yanısıra bulunduğumuz aşamayı yeterli 

görmeyerek niteliksel ve niceliksel anlamda 

üretimimizi geliştirmek, büyütmek 

konusunun ortak amaçlarımızdan biri 

olduğunu da düşünüyorum. Buradan 

hareketle ve de geleceğe katkı sağlar, 

değerlendirilir umudu ile bu yazıda; 16. 

Özendirme Yarışması’na ilişkin bazı 

çıkarımlarımı kısa notlar halinde sizlerle 

paylaşmayı amaçladım. 

16. yarışmaya 69 belediyemiz toplam 143 

proje ile katılmıştır. Bu sayılar diğer ulusal 

proje yarışmaları ile karşılaştırıldığında 

kesinlikle önemsenmesi gereken 

değerleri ifade etmektedir. Katılımcı 

belediye başına düşen ortalama proje 

sayısı ise 2.07’dir. Yarışmanın uygulama 

ve proje kategorilerinden oluştuğu 

düşünüldüğünde, varsayım olarak bir 

belediyenin her iki kategoride birer proje 

ile yarışmaya katıldığı kabulü yapılabilir. 

Bu olumlanabilecek bir sonuçtur. Ancak 

gerçekte böyle bir dağılım olmadığını 

söyleyebiliriz. Bir başka anlatımla; 

Prof. Dr. Zekai Görgülü
Tarihi Kentler Birliği
Danışma Kurulu Üyesi
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34 belediyemiz (%49) yarışmaya bir 

kategoride katılmıştır. Yanısıra katılımcı 

belediye sayısı sevindirici bir şekilde 

giderek büyümekle birlikte daha da dikkat 

çeken oranları konuşur olmalıyız. TKB 

günümüz itibariyle 450 üye belediyeye 

sahiptir. Dolayısıyla bu yarışmada katılım 

oranı %15,3 olmakta, bu değer ise 

yukarıdaki öngörüyü güçlendirmektedir. 

Öte yandan toplam 143 proje içerisinde 

uygulama kategorisine katılım 82 olup, 

%57’lik bir orana karşılık gelmektedir. 

Bu değer, projelerin/tasarımların kısa 

sayılabilecek sürelerde uygulamaya 

dönüştüğünü anlatan ve sürdürülebilirlik 

adına altı kalınca çizilmesi gereken somut 

bir parametredir.

Değinmek istediğim bir başka alan ise 

proje konu ve içerikleri üzerinedir. Tarihi, 

kültürel ve doğal mirasın korunması 

adına bir çeşmeden, bir ağaçtan veya 

bir yapıdan kent bütününe kadar olan 

her ölçekte, her büyüklükte verilecek 

tüm örnekler önemlidir, saygındır. Bu 

temel kabulün üye belediyelerimizin 

koruma politikalarının öncelikli ilkesi 

olduğu zaten bilinmektedir. Ancak, 

yine de proje ya da uygulama açısından, 

işlevlendirme, özgünlük, yakın çevre ve 

kentsel bütün içinde ele alma, kentsel 

doku bütünlüğü, öncelikler, taklitten 

kaçınma, ölçek-büyüklük, yapım tekniği, 

malzeme ve katılım gibi konuların tekrar 

tekrar değerlendirmeye alınması değinilen 

öncelikli ilkenin içini daha bir başka 

dolduracaktır.

Son bir çıkarım olarak yarışma tüzüğünün 

yeniden ele alınması gerekliliğini 

söyleyebilirim. Yarışmaya katılan 

projelerin/uygulamaların kalite ve 

niteliğinin yüksekliği bağlamında tüzüğün 

yeniden ele alınarak güncellenmesi 

ve böylesi bir düzeye daha kolay yanıt 

verebilmesi konusu jüri toplantısında 

da gündeme alınmıştır. Bu anlamda üye 

belediyelerimizin de görüş ile önerilerinin 

de katkı sağlayacağı açıktır.

Bitirirken emek veren katılımcı 

belediyelerimize, başkanlarımıza, ilgili 

birim ve çalışanlarına, proje müelliflerine, 

yapımcılara, bu kadar fazla sayıda projeyi 

inceleyerek analitik olarak raporlayan 

TKB çalışanı meslektaşlarıma ve diğer jüri 

üyelerimize teşekkürlerimi iletiyor, ellerine, 

akıllarına sağlık diyorum.

Sevgi ve Saygılarımla
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Prof. Dr. Metin Sözen
Başkan

Prof. Dr. Haluk Abbaso€lu
Üye

Prof. Dr. Ülkü Azrak
Üye

Oktay Ekinci (Anısına Saygıyla)
Üye

Süleyman Elban
Üye

Prof. Dr. Cevat Geray
Üye

Prof. Dr. Zekai Görgülü
Üye

Dr. Asım Güzelbey
Üye

Erdoğan Bilenser 
Üye 

Dan›şma Kurulu
Jüri
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Üye

Prof. Dr. Ruşen Keleş
Üye
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Derviş Parlak (Anısına Saygıyla)
Üye

Dr. Fikret N. Üçcan
Üye

Fikret Toksöz
Üye 

Hasan Özgen
Üye

Mehmet Özhaseki
Üye 
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2016 MET‹N SÖZEN 
KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

Mudurnu Ahiler Müzesi ve 
Kanuni Sultan Süleyman 
Camisi Restorasyon Projeleri

MUDURNU Belediyesi 

Yarışmaya, bütüncül bir alan yönetim 
planının parçası olarak, birarada 
değerlendirilmiş 2 farklı proje ile katılan 
Mudurnu Belediyesi; sosyal, ekonomik 
ve kültürel açıdan canlanma yaratarak 
koruma çalışmalarını kent yaşamıyla 
bütünleştiren ilerici proje yaklaşımları; 
istihdam yaratan, somut olmayan 
kültür mirasını koruyan çok katmanlı 
ve akıllıca kurgulanmış proje senaryosu, 
kamusal mekânlar ve yaşayan çarşı 
dokusu ile bütünleşen, sade ve nitelikli 
mimari tasarımları nedeniyle 2016 
yılı Metin Sözen Koruma Büyük 
Ödülüne layık görülmüştür.
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Mudurnu Belediyesi yarışmaya, Kanuni Sultan 
Süleyman Camisi Restorasyonu ve Mudurnu 
Arastasındaki Ahiler Müzesi projeleri ile 
katılmıştır. Mudurnu’nun “Tarihi Ahi Kenti 
Mudurnu” olarak UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesine girmesi sürecinde hazırlanan alan 
yönetim planı kapsamında ele alınan projeler, 
uzun vadeli bir koruma planının basamakları 
olarak değerlendirilmiştir.

“Mudurnu Ahiler Müzesi” Mudurnu’da 19. 
yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında inşa edilmiş ve 
kentsel sit alanında, ticaret dokusunu oluşturan 
tarihi Arastası içinde yer almaktadır. Mudurnu’da 
döneminin ve günümüzün ticaret odağı olan 
Arasta, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen ahilik 
geleneğinin de yaşadığı somut bir mekân olarak 
öne çıkmaktadır. 

Mudurnu’da kurulan “Kent Restorasyon 
Atölyesi”nde, teorik ve pratik eğitim alan çıraklar 
ve istihdam edilen 3 usta ile birlikte müzenin 
yapımı tamamlandı. 2009 yılında yurt çapında 
Ahilik Haftası kutlamalarının bir parçası olarak 
başlatılan “yılın ahisi” seçmelerinde Türkiye’nin 
ahisi seçilen Demirci Hacı Mehmet Şenkaya ve 
Demirci Hacı Emin İnce’nin dükkânları, basit 
onarımları yapılarak ahiliğin anlatıldığı müzelere 
dönüştürüldü. Emin İnce’nin dükkânının ikinci 
katı “Ahilik Kitaplığı” ve “Sinevizyon Odası” 
olarak hazırlandı. Mudurnu Ahiler Müzesi 
projesi kapsamında; yaşayan müze niteliğindeki 
arastada demirciliğin yanı sıra, diğer geleneksel 
zanaatların yer aldığı ancak artık işlevini yitirmiş 
dükkânlar da yeniden düzenlendi. 
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20. yüzyıl başına tarihlenmiş arastanın, 
işlev şeması ve fotoğraflarının yer aldığı 
bilgilendirme panolarının dükkânların önünde 
konumlandırılması, çarşıyı ziyarete gelenlerin 
zanaat dalları, onların pirleri ve tarihsel 
gelişimleri hakkında detaylı bilgi almasını 
sağlıyor.

Restorasyon uygulamalarında, özgün malzeme ve 
yapım tekniğine sadık kalınarak basit onarımlar 
gerçekleştirilmiştir. Arastada müze olarak 
düzenlenen dükkânlar; Mudurnu’nun İpek 
Yolu ve diğer kervan yolları üzerinde bulunması 
nedeniyle Osmanlı Döneminde önemli bir 
ticaret ve zanaat merkezi olmasından hareketle, 
kentin kimliğini ve ticaret mirasını doğrudan 
yansıtmaktadır.
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Mudurnu” üst başlığında devam eden UNESCO 
odaklı çalışmalar içinde de önem kazanmaktadır.
Proje kapsamında cami avlusu ve çevresinde 
yapılan düzenlemelerle özellikle yaz aylarında, 
camiyi kullanan ve ziyarete gelen misafirler 
için uygun dinlenme ve sosyalleşme alanları 
oluşturulmuştur. 

Mudurnu Belediyesi tarafından sunulan iki proje 
öncelikle kentin ticari hayatı, ahilik gelenekleri 
ve kamusal canlılığını korumaya odaklanan, 
sosyal duyarlılığı ve kültür üretimini destekleyen 
yaklaşımlarıyla takdir görmüştür. Özellikle 
Ahiler Müzesi Projesi, yaşayan müze özelliğiyle 
benzer çalışmalara emsal oluşturacak niteliktedir. 
Müzenin projelendirme, uygulama ve süreç 
yönetiminde sergilenen kapsayıcı yaklaşımın yanı 
sıra mimari tasarım ve detaylarındaki abartısız, 
temiz sadelik övgüye değer bulunmuştur. 

Mudurnu Belediyesince sunulan ikinci proje ise 
Kanuni Sultan Süleyman Camisinin restorasyon 
ve çevre düzenleme uygulamasıdır. Yapıldığı 
1546 yılından günümüze kadar aralıksız olarak 
kullanılan Kanuni Sultan Süleyman Camisi, 
Mudurnu’da vadi boyunca uzanan koruma aksı 
üzerindeki önemli anıtsal odaklardan biridir. 
Kanuni Sultan Süleyman Camisi geçmişten 
günümüze Mudurnu merkez ve köylerde yaşayan 
insanları biraraya getiren, sosyalleşmelerine, 
dayanışmalarına olanak sağlayan önemli bir 
ibadet ve toplanma alanı olmuştur. Her ne kadar 
günümüzde uygulanmıyor olsa da Mudurnu’daki 
diğer camilerden farklı olarak, esnafın toplandığı 
ve usta-kalfa-çırak hiyerarşisini yansıtan “ŞET“ 
kuşatma törenlerinin yapıldığı bir mekân olarak 
halk kültüründe önemi bir geleneği hatırlatır. 
Bu bakımdan caminin restorasyonu, “Ahi Kenti 
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2016  jüri özel ÖDÜLÜ

Kazancılar Çarşısı Üst Örtü ve Cephe
Yenilemesi, Germir Mahallesi Tek Yapı 
Restorasyon Projeleri, Tarihi Mahalle Cami 
ve Mescitlerinin Restorasyonları, Gülük 
Evi ve Fuat Gökçen Evi Restorasyonları

Melikgazi Belediyesi

Yarışmaya 17 projeyle katılan; farklı 
merkezlerde, farklı ölçeklerde yoğun 
ve kapsamlı bir koruma programını 
temel bir gelişim stratejisi haline 
getirerek, noktasal odaklarda tek yapı 
restorasyonlarından kentsel ölçekte 
yenileme projelerine geniş bir yelpazede 

tarihi kimliğini gün ışığına çıkartmaya 
yönelik çalışmaları sürdüren Melikgazi 
Belediyesi, Jüri Özel Ödülüne uygun 
görülmüştür.
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Melikgazi Belediyesi birbiri ile bağlantılı çok 
sayıda restorasyon, renovasyon ve sağlıklaştırma 
çalışmasını birarada yürütmektedir. Bu ölçekteki 
kapsayıcı koruma programı ve süreç yönetim 
modeli takdir ile karşılanmıştır.

Melikgazi Belediyesi tek yapı ölçeğinde 
birçok yapının restorasyonu üzerine çalışmış, 
bu yapılardan bazılarının uygulamalarını 
tamamlamıştır. Sivil mimari örnekleri ve dini 
yapıları kapsayan bu koruma takvimi içinde ele 
alınan projeler, kentte restorasyona dayalı bir 
canlanma hareketini de tetiklemektedir.

Bu kapsamda özellikle kentin geleneksel 
dokusunu bütün olarak günümüze taşımış 
Germir Mahallesinde sağlıklaştırma 
çalışmalarına başlanmıştır. Mahallenin ana 
aksı üzerindeki yapılar için basit onarım 
müdahaleleri önerilmiş, 5 adet yapıda ise 
restorasyon çalışmaları yürütülmektedir. 
Bu doğrultuda Ali Hisar Evi, Bakkaloğlu 
Konağı, Mehmet El Evi, Nuh Fırıncı Evinin 
restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Konakların 
uygulama sonrası konut olarak işlevine 
devam etmesi planlanmaktadır. Ayrıca İptidai 
Mektebinin restorasyonu tamamlanmıştır. 
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Bu yapı, mahalledeki koruma çalışmalarının 
yönlendirileceği proje ofisi ve sosyal merkez 
olarak işlevlendirilmiştir.

Geleneksel sivil mimarinin özgün örneklerinden 
Güllük Evi ve Ağırnas’ta bulunan Fuat Gökşen 
Evi de restorasyonu Melizgazi Belediyesi 
tarafından 2016 yılında tamamlanan konaklar 
arasındadır. Güllük Evi Halk Eğitim Merkezi, 
Fuat Gökşen Evi ise turizm amaçlı tanıtım 
merkezi olarak işlevlendirilmiştir.

Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırları içindeki tarihi 
mahalle cami ve mescitlerin de korunması 

yönünde projeler yürütmüştür. Bu kapsamda 
11 dini yapının restorasyon proje çalışmaları 
başlamış, aralarında Yeşilyurt Melik Arslan 
Camisinin de bulunduğu 7 yapının restorasyon 
uygulaması tamamlanmıştır.

Melikgazi Belediyesi, Kayseri’nin önemli ticari 
merkezlerinden biri olan tarihi Kazancılar 
Çarşısı için rehabilitasyon projesi hazırlamıştır. 
Projede, çarşı içinde bulunan dükkân 
cephelerinin basit onarımlarla temizlenmesi, 
çarşı üst örtüsünün yenilenmesi ve mekânsal 
tasarımlar önerilmektedir.
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2016  jüri özel ÖDÜLÜ

Kadın Eli Projesi

Uçhisar Belediyesi

Yarışmaya ilk kez katılan Uçhisar 
Belediyesi, Kadın Eli Projesi ile sosyal 
kalkınmayı ve kadın istihdamını 
hedefleyen projeleriyle; gerek iyi bir 
işlevlendirme modeli önermeleri, gerekse 
korumanın kent ekonomisi ve yaşamını 
geliştirmekte bir araç olarak kullanılması 
ve sürdürülebilir sosyal şirket modelleriyle 
Jüri Özel Ödülüne uygun görülmüştür.
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Kapadokya’nın önemli tarihi beldelerinden biri 
olan Uçhisar, bölge için pilot proje niteliğinde 
bir uygulamaya öncülük etmiştir. 
Uçhisar Belediyesi özel sektör işbirliğiyle, 
beldede atıl durumda kalmış 2 tarihi okul 
binasını, Uçhisarlı kadınların hizmetine 
sunmak üzere restore etmiş ve kullanıma 
açmıştır. Biri 1930’larda, diğeri 1960’larda 
yapılan ve 2010 yılına kadar hizmet veren okul 
binalarının restorasyon projesi 2016 yılında 
tamamlanmıştır. Binalar turizme yönelik 
restoran, mutfak ve kültürel faaliyetlerde 
kullanılacak çok amaçlı sergi ve toplanma 
mekânları ile işlevlendirilmiştir. Okulların 

900 metrekare büyüklüğündeki bahçesi, açık 
hava sineması, düğün, dinleti gibi kalabalık 
toplantılara ev sahipliği yapacak şekilde 
düzenlenmiştir.

Kadınların girişimci olarak desteklenmesini ve 
el becerilerinin zenginleştirilmesini amaçlayan 
projede, kadın emeği ve katılımının turizm 
ekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir. 
Proje kapsamında restore edilen binalar, 
beldede yaşayan kadınların kullanımına 
tahsis edilmiştir. Uçhisar Belediyesi, belde 
kadınlarının bu organizasyonu özerk şekilde 
yönetebilmelerini sağlamak amacıyla “Uçhisar 
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Kalkınma ve Dayanışma Derneği”ni kurmuştur. 
Bu doğrultuda bina içindeki alanları dernek 
üyesi kadınlar işletmektedir. Kadın istihdamını 
destekleyen proje, bir sosyal şirket modelini 
koruma ile birleştirmesi açısından emsal 
niteliğindedir. Ayrıca binada turizme yönelik 
verilen hizmetlerin aracısız olarak yerel halkı 
ve dezavantajlı grupları desteklemesi açısından 
proje “eko-turizm” ile “bilinçli turizmi” 
geliştirmektedir.

Kadın Eli Projesi ayrıca özel sektör ile kurulan 
işbirliği açısından da örnek teşkil etmektedir. 
Sadece yapının restorasyon aşamasında değil, 
işlevlendirme sonrası dernek faaliyetlerinin 
desteklenmesi aşamasında da kurulan yapıcı 
işbirliği, beldede insan yaşamına dokunması ve 
sosyal refaha hizmet etmesi açısından övgüye 
değer bulunmuştur.
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2016 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Eski Belediye Hizmet Binası, Belediye 
Kültür Sanat Evi, KUDEB Şube 
Müdürlüğü ve Belediye Lokali 
Restorasyon Projeleri

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi

Yarışmada geçen yıl Proje Ödülü 
alan Hatay Büyükşehir Belediyesine; 
kent merkezinde istikrarlı biçimde 
uzun yıllardır devam ettirilen tek yapı 
restorasyonu ve işlevlendirme çalışmaları 
nedeniyle Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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Hatay Büyükşehir Belediyesi yarışmaya
3 uygulama 1 proje kategorisinde olmak üzere 
4 tek yapı ölçeğinde restorasyon ve işlevlendirme 
projesi ile katılmıştır. Kent merkezinin önemli 
noktalarında bulunan yapılar, dönemlerinin 
yapı teknikleri ve mimari detaylarını 
barındırmaktadır.

Belediye Kültür ve Sanat Evi olarak 
işlevlendirilen ilk yapı Antakya’nın tarihi 
kent merkezi içinde Asi Nehri ile Kurtuluş 
Caddesi arasındadır. Yapının yakın çevresinde 
Ulu Cami, Sarımiye ve Nakip camileri ile 
Katolik Kilisesi, Havra ve tescilli Fevzi Çakmak 
İlköğretim Okulu bulunmaktadır. KUDEB 
Şube Müdürlüğü olarak işlevlendirilen ikinci 
yapı ise kentin kuruluşundan günümüze önemli 

bir ticaret merkezi olan Uzun Çarşıdadır. 
Belediye Hizmet Binası olarak işlevlendirilen 
üçüncü yapı; Belediye Başkanlığı Makamı, Özel 
Kalem gibi birimleri barındırmaktadır. Yapı, 
Uzun Çarşı Kentsel Tasarım Projesi alanındaki 
sokak sağlıklaştırma uygulamalarının yapıldığı 
Çankaya Sokak üzerindedir. Belediye Lokali 
olarak işlevlendirilmesi planlanan son proje ise; 
Şeyh Abdullah Gali Konağıdır ve konut olarak 
kullanılmaktadır.

Yapıların yeni işlevlerine uygun olarak, çağdaş 
kullanım koşullarına adaptasyonu için gereken 
müdahaleler de yapılmıştır. Restorasyon 
süreçlerinde özgün malzeme ve yapım 
tekniklerine uygun üretimler yapılmasına önem 
verilmiştir.
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2016 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Kapanca Sokak ve Sırrıpaşa Caddesi 
Sağlıklaştırma Projeleri, Akçakoca Mahallesi 
Meydan Düzenlemesi, İzmit Belediyesi Kültür 
Tepesi Düzenlemesi, Ferdane Hanım Konağı 
Restorasyonu Projesi, Antik Paşasuyu Su 
Kemerleri Çevre Düzenleme Projesi

İzmit Belediyesi 

İzmit Belediyesine; kent merkezinde 
istikrarlı bir biçimde sürdürdüğü projeleri 
yaygınlaştırması, uzun soluklu koruma 
programını kentte örnek oluşturacak 
uygulamalara dönüştürmesi ve devamlılığı 
sağlaması nedeniyle Süreklilik Ödülü 
verilmiştir.
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İzmit Belediyesi yarışmaya 4 Uygulama 2 Proje 
kategorisinde olmak üzere 6 proje ile katılmıştır. 
Projeler, 2 sokak sağlıklaştırma, 3 çevre 
düzenleme ve 1 tek yapı restorasyonu olmak 
üzere hazırlanmıştır.

Sokak sağlıklaştırma projeleri Sırrıpaşa Caddesi 
ve Kapanca Sokakta yürütülmüştür. Sokakların 
özgün dokusu ve yapıların mimari özellikleri 
korunmuş, restorasyon ve altyapı çalışmaları 
tamamlanmıştır. Sırrıpaşa Caddesi üzerinde 
konut dışında hamam, mescit ve su sarnıcı 
gibi tarihi yapılar da bulunmaktadır. Projede, 
sokakların güvensiz ve atıl durumlarından 
kurtarılarak tarihi kent dokusunun yeniden 
canlandırılması amaçlanmıştır.

Akçakoca Mahallesindeki meydan düzenleme 
çalışmaları ise Akçakoca Dere Cami ve 
Süleyman Paşa Hamamı ile bazı sivil mimari 

örneği yapılarının arasındaki alanı kapsar. 
Meydan “Tarih Koridor” projesinin tam 
ortasındadır. Kültür Tepesindeki 2. etap çevre 
düzenlemesi de yine tarihi yapıların yoğun 
olduğu bir alanda yürütülmüştür. Meydan 
düzenlemesinin yanı sıra sanat performansları 
ve gösteriler için de kamusal alanlar açılmıştır. 
Ayrıca Ferdane Hanım Konağı restitüsyon ve 
restorasyon projeleri hazırlanmış, sivil mimarlık 
örneği olan konağın restorasyonu bittikten 
sonra restoran olarak yeniden işlevlendirilmesi 
planlanmıştır. 

Antik Paşasuyu Su Kemerleri Kır Kahvesi 
ve Çevre Düzenleme Projesi ile de Roma 
Döneminde 111-113 yılları arasına tarihlenen 
antik su kemerlerinin restorasyonu ve su 
yolu boyunca dinlenme alanları yapılması 
planlanmıştır.
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2016 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Hüma Hatun, Şeyhoğlu,
Aktekke Konakları Restorasyonları,
Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme
ve Kentsel Tasarım Projesi

Kastamonu Belediyesi  

2015 yılında Proje Ödülü alan 
Kastamonu Belediyesine; Kastamonu 
Kalesi altındaki koruma bandının 
içinde devam eden koruma çalışmaları 
ve geçtiğimiz yıllarda ortaya koyduğu 
uzun soluklu koruma programında gözle 
görülür ölçüde yol almış olması nedeniyle 
Süreklilik Ödülü verilmiştir.



43



44



45

Kastamonu Belediyesi gerçekleştirdiği 3 farklı 
konak restorasyonu uygulaması ve bir sokak 
sağlıklaştırma projesi ile yarışmaya katılmıştır. 

Kastamonu Belediyesi tarafından sunulan 
projeler, Kastamonu Kalesi eteklerinde devam 
eden bütüncül koruma programının parçası 
olarak değerlendirilmiştir. Bu alandaki tarihi 
dokuyu canlandırmak amacıyla noktasal odaklar 
oluşturan Şeyhoğlu, Aktekke ve Hüma Hatun 
Konaklarının restorasyonları tamamlanmıştır. 
Geleneksel Kastamonu sivil mimarisinin 
özgün değerlerini yansıtan konaklar, nitelikli 
uygulamalarla yenilenerek işlevlendirilmiştir. 

Özellikle Şeyhoğlu Konağı, Kastamonu 
merkezindeki en büyük geleneksel yapılardan 
biri olarak dikkat çekicidir. Konum itibari 
ile Kastamonu Kalesi, Yakupağa Külliyesi ve 

Atabeygazi Camisi gibi kültürel değeri yüksek 
ve kent tarihinde önemli yere sahip eserlere 
komşuluk yapmaktadır. Konak, ismini Şeyh 
Şemsizade Ahmed Efendi tarafından almıştır. 
Şeyhoğlu Konağı içinde özgün detaylar 
barındırır. Konaklar; butik otel, kadınların 
kullanacağı sosyal merkez ve belediye hizmet 
binası olarak işlevlendirilmiştir. 

Proje kategorisinde ise; Kastamonu merkezinde 
bulunan Bakırcılar Çarşısı aksı için basit 
sağlıklaştırma önerileri getirilmiştir. Çarşının, 
cephe temizliği ve kentsel tasarım müdahaleleri 
ile canlandırılması hedeflenmektedir. Bakırcılar 
Çarşısı ve Nurullah Camisi, Hanlar Bölgesi 
yürüme aksında bulunmaktadır. Bu tarihi 
alanlar Kastamonu Belediyesi tarafından 
yürütülen kentsel ölçekteki koruma çalışmaları 
içinde stratejik öneme sahiptir. 
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2016 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Dörtyolağzı Mahallesi Otopark 
Meydanı ve Çevresi Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi 

Kemaliye Belediyesi 

Yarışmaya 2006, 2009, 2011 ve 2013 
yılları olmak üzere 4 kez katılan ve 
2013 yılında Proje Ödülü alan Kemaliye 
Belediyesine, kent merkezinde devam eden 
koruma çalışmaları ve kendi ölçeğindeki 
kentlere örnek olan istikrarlı koruma 
politikaları nedeniyle Süreklilik Ödülü 
verilmiştir.
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Kemaliye Belediyesi, kentsel sit alanı içindeki 
Çarşı Meydanında, sokak sağlıklaştırma ve 
düzenleme projelerini hayata geçirmiştir. Doğa 
ve kültür turizminin önemli bir ekonomik 
canlılık yarattığı Kemaliye’de, uygulanan proje 
ile çarşının kamusal niteliğinin arttırılması ve 
meydan çevresinde daha çekici bir kent dokusu 
oluşturulması amaçlanmıştır. Etrafında fırın, 
kasap, lokanta gibi pek çok ticari kullanımı 
barındıran meydanın düzenlenmesiyle, 
çarşı kültürünün yeniden canlandırılması 
hedeflenmiştir.
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Meydana cephe veren dükkânlara yörenin 
geleneksel dokusuna uygun basit giydirme 
ahşap uygulamaları yapılmış, cephe 
temizlikleri gerçekleştirilmiştir. Proje ile 
meydan çevresindeki küçük esnafın ekonomik 
kapasitesinin arttırılması da öngürülmüştür. 

Proje küçük ölçekli bir belediyenin kendi 
imkânları ve sade müdahaleler ile başarılı 
sonuçlar elde etmesi açısından iyi bir örnektir. 
Çarşıda bulunan meydanın düzenlenmesi 
Kemaliye Belediyesi tarafından aynı alanda 
tamamlanmış diğer meydan düzenlemeleri 
ile birlikte değerlendirilebilir. Yıllar içinde 
devam eden ve birbirleri ile bağlanan bu 
meydanlar ile kent merkezinde tanımlı bir doku 
oluşturulmaktadır.
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2016 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Güvercinada Kalesi Çevre 
Düzenleme Projesi

Kuşadası Belediyesi

Yarışmaya 2002 ve 2015 yılları arasında 
toplam 10 kez katılarak, 2003 yılında 
Özendirme Ödülü, 2008 ve 2013 
yıllarında Uygulama Ödülü, 2014 
yılında ise “Proje Ödülü” alan Kuşadası 
Belediyesi, Güvercinada’da devam 
eden uzun soluklu restorasyon ve çevre 
düzenleme projelerinde yıllar içinde ortaya 
koyduğu olumlu çalışmalar nedeniyle 
Süreklilik Ödülüne layık görülmüştür.
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Kuşadası Belediyesi, Güvercinada ve Kalesinde 
yıllardır sürdürmekte olduğu koruma 
çalışmalarına devam etmiştir. Kuşadası’nın 
simgesi ve kentin anıtsal değeri olan 
Güvercinada kuşkusuz, kent kimliği ve kent 
ekonomisi için önemli bir koruma alanıdır.

Geçtiğimiz yıllarda ada üzerinde İçkale ve sur 
duvarlarının restorasyonu tamamlanmıştır. 
Bu yıl ise restorasyon projelerinin devamı 
niteliğindeki uygulamalar ile ada içinde gezi 
rotaları oluşturulmuş ve çevre düzenlemeleri 
tamamlanmıştır.

Açık alanlarda sergileme ve etkinlik alanları 
oluşturulmuş, adanın doğal yapısına uygun 
yürüme yolları ve gezi rotaları hazırlanmış, 
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peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Proje 
sonunda adanın kentin sosyal ve kültürel bir 
odağı haline gelmesi amaçlanmıştır. Bu projeler 
demeti ile Güvercinada, turistik bir kültürel 
rota, kent içinde bir rekreasyon alanı ve açık 
hava etkinliklerine olanak veren bir kültür 
merkezi olarak canlandırılmıştır.

Güvercinada’nın tarihi ve kültürel miras 
değerlerinin açık alanda ve İçkale’de 
sergilenmesi; amaca uygun olarak peyzaj ve 
aydınlatma çalışmalarının yapılması; farklı 
dönemlerde yapılan ve özgün kimliğine uymayan 
imalatların kaldırılması; tarihi kalenin kent 
yaşamı için öneminin daha iyi anlaşılmasını ve 

kentlilik bilincinin oluşmasını desteklemiştir. 
2016 yılında açılışı yapılan Güvercinada 
Kalesinin, restorasyon ve peyzaj düzenlemeleri 
sonucunda korunarak kullanılan ve yaşayan bir 
kale haline getirilmesi sağlanmıştır.
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2016 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

“Işığın Kenti Apollonia 
Yeniden Doğuyor” Projesi

Nilüfer Belediyesi 

Yarışmaya 2006, 2009, 2014 ve 2015 
yıllarında olmak üzere toplam 4 kez 
katılan; 2009 ve 2015 yıllarında 
Uygulama Ödülü, 2014 yılında ise Proje 
Ödülü alan Nilüfer Belediyesine; farklı 
disiplin ve ölçeklerde devam ettirdiği 
istikrarlı koruma projeleri nedeniyle 
Süreklilik Ödülü verilmiştir
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tarihi alanın, eğitimlere olanak sağlayacak bir 
şekilde, çağdaş bir tasarım anlayışıyla yapılması 
planlanmaktadır.

Kazı çalışmaları sürdürülürken bir yandan 
da eğitim, atölye ve bilgilendirme çalışmaları 
devam etmektedir. Özellikle çocuklara yönelik 
kültür mirası, arkeoloji ve yaratıcı drama 
atölyeleri dikkat çekicidir. Bunların dışında 2-3 
Aralık 2016 tarihlerinde “Nekropol ve Peyzaj: 
Uygulamalar, Yaklaşımlar ve Çözümler” başlığı 
altında Gölyazı Kültür Evinde bir çalıştay 
düzenlenmiştir.

Nilüfer Belediyesi, Gölyazı Köyündeki Apollonia 
ad Rhyndacum antik kentinde arkeoloji kazıları 
yürütmüştür. Doğal güzellikleri ile olduğu kadar 
tarihi ve kültürel değerleri ile de zengin bir 
yerleşim olan Gölyazı’daki kazı çalışmaları, ilk 
olarak Apollon Tapınağının bulunduğu Kız 
Adada yürütülmeye başlanmıştır. 

2016 yılında başlayan ve devam eden Nekropol 
(antik mezarlık) kurtarma kazılarıyla 24 mezar 
açığa çıkarılmıştır. Nekropol alanındaki 
mezarların çoğu defineciler tarafından tahrip 
edildiği için öncelikli amaç yok olmaya yüz 
tutmuş mezarların kurtarılması olmuştur. 
Alan düzenleme çalışmalarının yapılacağı Kız 
Ada, birkaç yıl içinde ziyarete açılacaktır. Proje 
kapsamındaki hedeflerden biri de Gölyazı’da 
yaşayan balıkçıların av yasağı dönemlerinde ek 
gelir elde etmesinin sağlanmasıdır. 

Apollonia yerleşimindeki kazılar ilerledikçe elde 
edilen eserlerin yerinde sergilenebilmesi için bir 
müze kurulması hedeflenmektedir. 2500 yıllık 
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2016 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Av. Turhan Arun Sokağı 
Sağlıklaştırma Projesi,
Nuri Has Pasajı Projesi

Seyhan Belediyesi

Yarışmaya ilk kez 2015 yılında katılan 
ve Proje Ödülü alan Seyhan Belediyesine; 
kent merkezinde uzun vadeli hedeflerle 
başlattığı koruma programını hayata 
geçirirken, her aşamasında gösterdiği titiz 
yaklaşımı ve geliştirdiği uzman bakış 
açısıyla gözle görülür aldığı yol nedeniyle 
Süreklilik Ödülü verilmiştir.



59

Yarışmaya 2 farklı proje ile katılan Seyhan 
Belediyesinin ilk çalışması; tarihi kent 
dokusunun önemli bir aksını oluşturan ve 
“protokol yolu” olarak da bilinen Tepebağ 
Mahallesindeki Av. Turhan Arun Sokağının 
cephe ve sokak alt yapısı düzenleme projesidir. 
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Seyhan Belediyesinin bir diğer önemli projesi, 
kentin ticaret merkezindeki Nuri Has Pasajının 
restorasyonu. Kentin simge değerlerinden biri 
olan Nuri Has Pasajı; Büyük Saat Kulesi ve Ulu 
Cami aksının başlangıcında yer alıyor. Konumu 
itibariyle kentin koruma alanlarının ayrılmaz 
bir parçası durumunda. Çoğu dükkânın uzun 
yıllardır kapalı olması, pasajın zaman içinde 
eski hareketli günlerinden uzaklaşmasına ve 
mimarisinin bozulmaya başlamasına neden 
olmuş. Proje kapsamında yapılacak restorasyon 
ile yapının özgün dokusuna yeniden kavuşması 
sağlanacak. Dükkânların işlevlendirilmesi ile 
yeniden yaşamaya başlayacak olan pasajın, 
çevresindeki kültür ve ticaret akslarında da bir 
canlanma yaratması hedefleniyor.

Kazıları devam eden Tepebağ Höyüğünün 
de olduğu mahalle, önemli sivil mimarlık 
örneklerini barındırıyor; bu nedenle kültür 
turizminin hareketlenmeye başladığı bir aks. 
Seyhan Belediyesi hazırladığı proje ile sokak 
dokusundan başlayarak, mahalle bütününe 
yayılacak bir koruma yürütmeyi hedefliyor. Av. 
Turhan Arun Sokağında Yeşil Mescidinin yanı 
sıra, okul binası, Kuran kursu binası 
öğrenci yurdu binasının da olduğu 6 tescilli 
yapı bulunmakta. Bu kapsamda, bina cepheleri 
tamamen yenilenmiş, kentsel tasarım ve peyzaj 
uygulamaları tamamlanmıştır. Proje ile sokaktaki 
kamusal alanlar ve kent peyzajı yeniden 
düzenlenmiş; kamusal niteliği yüksek kent 
mekânları oluşturulmuştur.
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2016 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Yalınayak Hamamı ve 
Bedesten Restorasyonları

Tire Belediyesi 

2010 yılında Uygulama, 2014 yılında 
Proje, 2015 yılında ise Süreklilik 
Ödülüne layık görülen Tire Belediyesine; 
geçmiş yıllarda ortaya koyduğu koruma 
yol haritasını istikrarlı biçimde 
uygulamaya dönüştürmeye devam etmesi 
nedeniyle Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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tamamlanan ilk koruma uygulamalarından biri 
olmasıyla ayrı bir öneme sahiptir. Bu açıdan 
yapının kent yaşamına kazandırılması ile Tire 
merkezinde canlanma yaratılacaktır.

Mimar Sinan tarafından yapılmış olabileceği 
düşünülen Yalınayak Hamamının restorasyon 
projesiyle yapının özgün işlevini koruyacak 
şekilde kente kazandırılmasını hedeflemektedir. 
Hamam, emsallerine az rastlanan büyüklükte bir 
çifte hamamdır ve mimari özellikleri ile dönem 
hamamları arasında dikkat çekici bir örnektir. 
Yapıldığından beri hiç onarım görmediğinden 
pek çok dönem detayı kaybolmamıştır. 
Uygulama sonrasında “gelin hamamı” 
kültürünün de yaşatılacağı bir kadınlar hamamı 
olarak kullanıma açılmıştır.

Tire Belediyesi kent belleğinde önemli yer tutan 
iki farklı anıtsal yapının restorasyon projesini 
hayata geçirmiştir. Restorasyonları tamamlanan 
Bedesten ve Yalınayak Hamamının projeleri 
2014 yılında Proje Ödülüne layık görülmüştür.

Bedesten restorasyonu projesinde; 500 yıllık 
geçmişi olan yapının restore edilerek ayağa 
kaldırılması ve yöresel el sanatları merkezi olarak 
işlev kazanması amaçlanmıştır. Somut olmayan 
kültür mirasının korunarak kent kültürünün 
tanıtılması projenin hedefleri arasındadır. 
Bedestende, geleneksel el sanatlarına yönelik 
eğitimlerin verilmesi; üretim ve satışlarının 
yapılması sağlanacaktır. Bedesten restorasyonu, 
Tire kent merkezinde anıtsal ölçekte 
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PROJE ÖDÜLÜ

Bartın Tarihi ve Kültürü 
Müzesi Projesi

Bartın Belediyesi

olması, kamusal kullanımı desteklemesi 
ve Bartın’ın kültür altyapısına 
kazandıracağı değerler nedeniyle Proje 
Ödülü verilmiştir.

Yarışmaya ilk kez 2002 yılında 
katılarak Özendirme Ödülü alan 
Bartın Belediyesi, Bartın Tarihi ve 
Kültürü Müzesi Projesi ile yarışmaya 
2016 yılında ikinci kez başvurmuştur. 
Müzenin kent merkezindeki koruma 
alanlarının tamamlayıcı bir parçası 

2016
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Bartın Tarihi ve Kültürü Müzesi Projesi; 1885 
yılında yapılan ve önce eğitim amaçlı, daha 
sonra Bartın Belediyesi Hizmet Binası olarak 
kullanılan tarihi yapının restore edilerek 
yeniden işlevlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Proje ile kentte yaşayan ya da yaşamış 
her din, dil, ırk ve kültürel grubun kent 
tarihindeki yerini vurgulamak; farklı insanları 
ortak kültürel değerlerde buluşturmak, 
dayanışmalarını güçlendirmek; kent kimliği 
ve kentlilik bilinci yaratmak; atölye, sergi ve 
film gösterim alanlarıyla kentliye, özellikle 
çocuklara ve gençlere eğitim hizmeti sunmak 
hedeflenmektedir.
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Gelecekte müze etrafındaki yapıların da restore 
edilmesi planlanmaktadır. 

Bina cephesi ve bodrum katındaki tonoz 
tavanların sıvaları kumlama tekniği ile 
sökülerek ana taşıyıcı duvarlar ve tavan 
açığa çıkartılacaktır. Yapının kapı ve pencere 
doğramaları tamamen ahşap malzemeye 
dönüştürülerek yenilenecektir. Zemin kat ön 
cephede ve bodrum katında yer alan ticari 
birimler aynı amaçla kullanılmaya devam 

edilecektir. Bodrum katının bir bölümü 
ve zemin katının arka cephe hattı, Bartın 
Tarihi ve Kültür Müzesi, kullanımına dâhil 
edilecektir. 

Yapı, gerek konumu gerek tarih boyunca 
kullanım amaçlarıyla Bartın tarihinin 
önemli bir parçasıdır. Kent merkezindeki 
bu simge yapının Tarih ve Kültür Müzesine 
dönüştürülmesi kent kültürüne olumlu 
katkılar yapacaktır.
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PROJE ÖDÜLÜ

Kentsel Sit Alanı İçindeki 
Sokakların Cephe İyileştirme ve 
Kentsel Tasarım Projeleri,
Uygulamalı Mutfak Müzesi

Dulkadiroğlu 
Belediyesi

Yarışmaya ilk kez katılan Dulkadiroğlu 
Belediyesine; küçük noktasal 
müdahaleler ile kentte bütüncül koruma 
sağlamayı amaçlayan canlandırma 
stratejileri, iyi planlanmış donatı 
alanları ve kentte devam etmekte olan 
koruma çalışmaları ile bütünleşen 
tamamlayıcı proje yaklaşımları 
nedeniyle Proje Ödülü verilmiştir.

2016
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Dulkadiroğlu Belediyesi; Kahramanmaraş 
kentsel sit alanı içinde yer alan Geç Osmanlı 
Dönemine ait Y. Divanlı Mahallesi 16005 
Sokak, 70016 Sokak ve Hacı Osman Sokak 
için sağlıklaştırma projeleri hazırlamıştır. 
Projede Kahramanmaraş’ın kent dokusu ve 
sivil mimarisinin yaşatılması öncelikli hedeftir. 
Kent merkezindeki koruma alanlarıyla bağlantı 
sağlayan ve geçmiş çalışmaları tamamlayıcı 

özelliği olan proje ile tarihi mahallelerde 
doku bütünlüğü sağlanacaktır. Bu süreçte 
mahalle sakinleriyle katılım toplantıları 
düzenlenmiş, istek ve ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulmuştur. Sağlıklaştırma projelerinde 
cephe temizliği ve basit onarıma dayalı bir 
müdahale tekniği önerisi getirilmiştir. 

RESTORASYON 
VAZİYET Ö:1/500



72

Dulkadiroğlu Belediyesi ayrıca Kurtuluş 
Mahallesinde bulunan Geç Osmanlı 
Dönemine ait bir konut yapısının 
restorasyonunu tamamlamış ve Mutfak 
Müzesi olarak işlevlendirilmiştir. Çıkmaz bir 
sokağın sonunda hayata geçirilen proje, kent 
dokusu içinde sokakların kamusal kullanımını 
arttırmaya yönelik bilinçli bir stratejinin 
eseridir. Yapı benzerlerinden farklı olarak 
cihannüma katına sahiptir. Tarihi öneme 
sahip yapının korunması sağlanmış ve kentin 
unutulmaya yüz tutmuş zahire kültürünün 
canlandırılması ve gelecek nesillere aktarılması 
amaçlanmıştır. Burada kurulan atölye ile 
mutfak kültürü uygulamalı olarak ziyaretçilere 
tanıtılacak ve somut olmayan kültürel mirasın 
devamlılığı sağlanacaktır. Atölye aynı zamanda 
mahalle içinde sosyal bir odak olarak hizmet 
vermektedir.
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PROJE ÖDÜLÜ

Tarihi Arasta Çarşısı Projesi, Gazi 
Süleyman Paşa Bulvarı ve Akşemseddin
Hz. Türbesi Çevresinin Düzenlenmesi, 
Zafer Kulesi Restorasyonu

Göynük Belediyesi

Yarışmaya 3 projeyle katılan Göynük 
Belediyesine; kentin ana koruma 
alanlarını birbirine bağlayan proje 
yaklaşımları, kale-çarşı-mahalle 
üçlemesini birarada ele alarak 
geleneksel Osmanlı kent dokusunu 
korumaya yönelik bütüncül bakış açısı 
ve kentin simge mekânlarını ortaya 
çıkaracak tanımlı kent mekânları 
oluşturma çabası nedeniyle Proje 
Ödülü verilmiştir.

2016
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Göynük Belediyesi yarışmaya kentsel ölçekte 
3 önemli proje ile katılmıştır. Geçmişte sokak 
sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları 
yapılan Gazi Süleyman Paşa Bulvarı, Gazi 
Süleyman Paşa Camisi, Gazi Süleyman Paşa 
Hamamı ve Hz. Akşemseddin Türbesinin 
bulunduğu alanda bir kentsel tasarım 
projesi ve meydan düzenlemesi yapılmıştır. 
Planlanan alanda cami, türbe ve hamamın 
önünde ziyaretçiler için oturma alanları, 
yeraltı tuvaletleri ve şadırvanların olduğu 
meydan düzenlenmiştir. Kentin en önemli 
odaklarından birinde hayata geçen proje ile 
alandaki anıtsal yapıların çevresinin açılarak 
ortaya çıkarılması sağlanmıştır.
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tescilli dükkân ve 1 adet tescilli çeşmeden 
oluşan toplam 67 yapıyı kapsayan rölöve ve 
restorasyon projeleri tamamlanmıştır. Arasta; 
günümüzde de kentin ticari merkezi ve en 
canlı odaklardan biridir. Geleneksel çarşının 
yaşatılması için hazırlanan projeler bu nedenle 
dikkat çekicidir. Çarşı; konumu, fiziksel 
dokusu ve ölçeğiyle olduğu kadar, hem kent 
halkının geleneksel alışveriş alışkanlıklarını 
sürdürmesine olanak tanıyan hem de modern 
alışveriş merkezleriyle rekabet edebilen yapısı 
nedeniyle de önem taşımaktadır. 

Tarihi kentin tam arkasındaki tepede yükselen 
Tarihi Zafer Kulesi restorasyonu, Göynük 
Belediyesinin bir diğer projesidir. Yapı 1960 
yılında restore edilmiş, 2001 yılında yandıktan 
sonra yeniden aslına uygun olarak yapılmıştır. 
Bu projede kulenin restorasyonu ve çevre 
düzenlemesi yapılmış, geleneksel mimariye 
uygun bir kafeterya binası ve seyir alanı inşa 
edilmiştir.

Göynük’te ayrıca; tarihi kent merkezinde 
yer alan arastadaki 57 tescilsiz dükkân, 9 
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PROJE ÖDÜLÜ

Dokuma Parkı Projesi 

Kepez Belediyesi 

Yarışmaya ilk kez katılan Kepez 
Belediyesinin Dokuma Parkı Projesine, 
öncelikle katılımcı süreç yönetimi  
nedeniyle Proje Ödülü verilmiştir. 
Kepez Belediyesi, Dokuma Parkı Projesi 
ile toplumun farklı kesimlerini, sivil 
toplumu, üniversite ve kent yöneticilerini 
biraraya getirerek, kentlilerin ortak 
fikirleri doğrultusunda projelendirme 
sürecini başarıyla yönetmiş ve ürüne 
dönüştürmüştür.

2016
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dönüşen projelendirme sürecinde kamuoyunda 
park alanına ve endüstri mirası kavramına 
dair farkındalık yaratılmıştır. Projelendirme 
sürecinde farklı üniversiteler ve TÜBİTAK’ın 
desteği alınmıştır. Bu kapsamda alanda farklı 
atölye çalışmaları yürütülmüştür. 

Proje ile fabrika yerleşkesi bir kent parkı 
olarak kurgulanmış; yerleşke içindeki fabrika 
binalarına kreş, sanat atölyesi, lokanta, 
kütüphane, güzel sanatlar galerisi gibi kültür 
odaklı işlevler verilmiş, sosyal donatı alanları 
yaratılmıştır. Ayrıca yerleşke içinde bir 
Dokuma Müzesi planlanmıştır.

Dokuma Parkı Projesi, örnek katılımcı 
projelendirme yaklaşımı, endüstri mirasının 
korunması ve yapının tamamının ortak 
kullanıma açık bir kamusal mekân olarak 
değerlendirilmesi açısından takdirle 
karşılanmıştır. 

Dokuma Parkı Projesi, eski Dokuma 
Fabrikasının tüm kentlilerin yararlanabileceği 
bir kültür merkezi ve yeşil alan olarak 
düzenlenmesini amaçlamaktadır. Dokuma 
Fabrikası 1955 ve 1961 yılları arasında 
çalışmış, gerek fabrika yapısı gerek 
çevresindeki lojmanları ile kent belleğinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Proje ile 
endüstri mirası yapılar korunurken, alana 
minimum müdahale prensibi gözetilmiş,  
mevcut bitki örtüsüne ve fabrika yapılarına 
zaruri güçlendirmeler dışında ek yoğunluk 
getirilmemiştir.

Projenin örnek niteliğindeki katılımcı 
planlama süreci özellikle dikkat çekicidir. 
Proje kapsamında belediye meclisince özel 
bir komisyon kurularak kamu-yerel-sivil-özel 
işbirliği sağlanmış; farklı meslek odaları, 
STK’lar ve üniversiteler ile 11 katılım çalıştayı 
düzenlenmiştir. Büyük bir kampanyaya 
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PROJE ÖDÜLÜ

Tarihi Alanların 
Düzenlenmesi Projesi

Lüleburgaz Belediyesi

Yarışmaya ilk kez katılan Lüleburgaz 
Belediyesinin Tarihi Alanlar 
Düzenleme Projesine; kent merkezindeki 
anıtsal binaları, arkeolojik kalıntıları, 
doğal mirası, ticaret ve konut dokusunu 
birarada ele alan bütüncül yaklaşımı;  
gelecek yıllarda devam edecek koruma 
çalışmalarına yol gösterici kılavuz 
niteliğinde olması nedeniyle Proje 
Ödülü verilmiştir.

2016
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tarihi yapıların görünürlüğünün arttırılması, 
kent mobilyaları, sokak aydınlatmaları 
gibi öğelerle de yeni bir sokak siluetinin 
oluşturulması projenin hedefleri arasında.

Proje alanı kentin tarihi yapılarını 
barındırmasının yanı sıra, Lüleburgaz’ın 
ekonomik ve ticari kalbini oluşturuyor. Bu 
bakımdan sunulan masterplan çalışması, 
kültür değerlerinin öne çıkartılmasının 
yanı sıra kent merkezinde yaya odaklı bir 
canlanmayı sağlamayı da amaçlıyor. Sokollu 
Mehmet Paşa Külliyesi çevresinde işgallerin 

Lüleburgaz Belediyesi; Sokollu Mehmet Paşa 
Külliyesi, Taş Köprü, Sur Kalıntıları, Kadı Ali 
Camisi ve Zindan Baba Türbesi gibi, kentin 
en önemli anıtsal binalarının bulunduğu 
tarihi merkezinde, koruma amaçlı bütüncül bir 
masterplan önerisi sunmuştur. 

Lüleburgaz Belediyesi, Sokullu Mehmet 
Paşa Külliyesi ile Taş Köprü arasında bir 
tarih ve kültür koridoru oluşturarak sosyal, 
kültürel, rekreasyonel ve sportif gereksinimleri 
karşılayacak yeni mekânlar hazırlamayı 
hedefliyor. Ayrıca cephe düzenlemeleri ile 
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yapılmasıyla Burgaz Deresi kıyısındaki 
rekreasyon alanlarında canlılık yaratılması da 
masterplanın uzun vadeli hedefleri arasında. 
Gezi güzergâhlarında dezavantajlı grupları da 
kapsayıcı detaylarının bulunması, bisiklet yolu 
ve park alanlarının önerilmesi projeyi değerli 
kılan özellikler arasında. 

temizlenmesi ve bir kent meydanı yaratılması; 
alanın araç trafiğinden arındırılarak kamusal 
niteliğinin yükseltilmesi planlanıyor. Külliye 
ile Taş Köprü arasında oluşturulacak aksta 
cephe düzenlemelerinin ve Sur kalıntılarının 
olduğu bölgede çevre düzenlemelerin 
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PROJE ÖDÜLÜ

12 Eylül Caddesi Cephe Sağlıklaş-
tırma ve Kentsel Tasarım Projesi, 
Taş Mektep Restorasyon Projesi

Mudanya Belediyesi 

Yarışmaya 2 farklı koruma alanında, 
2 farklı ölçekte katılan Mudanya 
Belediyesine; kent merkezindeki koruma 
çalışmalarını sürdürmeleri, kamusal 
niteliği yükselten proje yaklaşımları 
ve özellikle işlevlendirme süreci için 
uygulanan katılımcı projelendirme 
modeli nedeniyle Proje Ödülü 
verilmiştir.

2016
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Belediyesinin koruma çalışmalarını başlattığı 
ilk alanlardan biri olma özelliği taşıdığı için 
önem kazanıyor. Proje kapsamında tarihi 
alanda yaşayanlara bilgilendirme toplantısı 
yapılarak sürecin Lozan Mübadilleri Derneği 
ile işbirliği içinde yürütülmesi kararı verilmiş. 

Girit Mahallesindeki Mütareke Evi ve çevresi, 
Mübadeleden önce Rum halkının yaşadığı 
ve büyük oranda korunmuş bir bölge ve aynı 
zamanda ilçenin tarihsel merkezi konumunda. 
Turizm ve ticaret fonksiyonlarının bulunduğu 
bu tarihi çekim merkezi; Mudanya 
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Mudanya Belediyesi ayrıca yarışmaya Trilye 
koruma alanında bulunan ve 1904-1909 yılları 
arasında yapılan Taş Mektepin restorasyon 
projesi ile katılmıştır. Anıtsal niteliği olan 
Tirilye’nin siluetindeki, belleğindeki bu 
önemli yapının kuruluş amacı olan eğitim 
faaliyetlerini sürdürmesi proje kapsamında 
öngörülmektedir. Taş Mektebin; Türk ve Rum 
halkının kültürel etkileşimin güçlenmesi; 
sanatsal bir buluşma, üretim ve paylaşma 
merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 
Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan 
restorasyon projesinin yapımına Haziran 
2017’de başlanmıştır.
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PROJE ÖDÜLÜ

Saathane Meydanı ve Şifa Hamamı 
Restorasyon Projesi, Gazipaşa
Mahallesi Kültür Evi Projesi

Samsun Büyükşehir 
Belediyesi 

2016 Yarışmaya 2 farklı merkezde 2 farklı 
proje ile katılan Samsun Büyükşehir 
Belediyesine; kent merkezinde anıtsal 
yapıları nitelikli ve sade bir mimari 
tasarım ile korumaları, projenin 
kent kimliğine olan olumlu katkısı, 
kamusal kullanımı destekleyen tasarım 
anlayışı, sosyal ve ekonomik etkisi 
yüksek bütüncül işlevlendirme kurgusu 
nedeniyle Proje Ödülü verilmiştir.
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ilçesinde bulunan geleneksel sivil mimari 
örneği tarihi bir yapının restoren edilerek 
yeniden işlevlendirilmesi planlamıştır. 
Yapının yer aldığı mahallede çok sayıda 
tescilli kültür mirası almaktadır. Bunların 
bir bölümü kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından kamulaştırılmış ve restorasyon 
çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu 
yapı ise bulunduğu doku içinde parsel 
büyüklüğü, mekânsal boyutları ve çok katlı 
oluşu ile konut mimarisinin Bafra’daki 
ender örneklerindendir. Yapı, atıl durumda 
kalmasına karşın mimari özelliklerinin 
büyük bir kısmını koruyarak günümüze 
kadar ulaşmıştır. Restorasyon uygulamasının 
ardından, konumu ve ulaşım kolaylığı da göz 
önünde bulundurularak Kültür Evi olarak 
işlevlendirilmesi planlanmaktadır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 
sunulan Şifa Hamamı restorasyonu projesi, 
Samsun merkezinde tarihi dokunun içinde 
Saathane Meydanında bulunmaktadır. 
Hamamın etrafında yapılan kazılar sonucunda 
farklı dönemlere ait arkeolojik kalıntılar 
bulunmuştur. Hamamın rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projeleri belediye tarafından 
hazırlanmış; yapının özgün bölümlerinin 
korunarak sağlıklaştırılması, özgün olmayan 
bölümlerinin bilgi ve belgeler doğrultusunda 
yeniden düzenlenmesi, özgününde var 
olan yapı malzemelerinin kullanılarak 
tamamlamaların yapılması hedeflenmiştir. 
Projede hamamın işlevini sürdürmesi 
önerilmiş, bu doğrultuda özgün mekânsal 
düzenini koruyan bölümleri korunmuştur.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin yarışmada 
değerlendirilen diğer projesinde Bafra 
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PROJE ÖDÜLÜ

Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi 
ve Süleymanpaşa Belediyesi Sanat 
Galerisi Projeleri

Süleymanpaşa
Belediyesi 

2016

Yarışmaya birbirini tamamlayan 
2 proje ile katılan Süleymanpaşa 
Belediyesine; projelerinin kentin 
kültür alt yapısına olan katkısı, kent 
kimliğinin farklı katmanlarını görünür 
hale getirecek proje arka planı ve 
kentteki koruma hareketine kazandırdığı 
ivme nedeniyle Proje Ödülü 
verilmiştir.
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Süleymanpaşa Belediyesi kentin kültürel 
altyapısını destekleyecek 2 farklı yapı 
restorasyon ve işlevlendirmesi ile yarışmaya 
katılmıştır. Kumbağ Mahallesinde yer alan eski 
Şaraphane Binası için önerilen ilk projede, 
binanın aslına uygun olarak restore edilerek 
sanat galerisi işlevini kazanması amaçlanmıştır. 
Söz konusu yapı, Kumbağ Mahallesi içinde 
günümüze ulaşmış tek tarihi yapı olması 
açısından önemlidir. Yapının sanat galerisi 
olarak kullanılmasıyla Kumbağ ve çevresinin 
kültür ve sanat altyapısının gelişmesine katkıda 
bulunulacaktır. Aynı zamanda Kumbağ’ın 
bir tatil yerleşimi olması da Süleymanpaşa 
Belediyesi Sanat Galerisinin daha geniş bir 
kitleye hitap etmesine imkân sağlayacaktır. 
Yapının geçmişte şaraphane olarak kullanılmış 
olmasından dolayı kent kimliği ile sembolik 
ilişkisi bulunmaktadır.
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Süleymanpaşa Belediyesince sunulan bir diğer 
projede ise kent merkezinde bulunan tarihi 
bir ahşap evin Kent Fotoğrafları Müzesi olarak 
restore edilmesi amaçlamaktadır. Proje alanı 
kent merkezinde, Tekirdağ koruma alanları 
ile bağlantılı bir noktada bulunmaktadır. 
Proje ile geleneksel sivil mimarlık örneğinin 
yaşatılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda 
müze,  şehrin tarihsel anlamda değerli olan 
fotoğraflarının saklanması ve korunması 
görevini üstlenecek; tarih, kültür ve mimari 
alanlarda çalışan araştırmacılar ve öğrenciler 
için kaynak sağlanacaktır. Projede yapının 
özgün mimari özellikleri özenle korunmuş 
ve basit müdahaleler ile geleceğe aktarılması 
öngörülmüştür.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Ahmet Mehmet Efendiler, Demiryalayan, Kadınana, 
Sahipler Sultan Türbelerinin Restorasyon Projeleri, 
Ali Ağa, Arapmescit, Taşpınar Çeşmelerinin Restorasyon 
Projeleri, Bedesten Çarşısı Restorasyonu, Kültür Sanat 
Evi ve Akmescit Kültür Evleri Restorasyon Projeleri, 
Sokak Sağlıklaştırma Projeleri

Afyonkarahisar 
Belediyesi 

kurgulanmış canlandırma senaryosu; 
sosyal ve ekonomik kalkınma hareketini 
uygulamaya dönüştürmesi nedeniyle 
Uygulama Ödülü almıştır.

Yarışmaya 11 proje ile katılan 
Afyonkarahisar Belediyesine; farklı 
ölçeklerde pek çok kültür mirası yapıyı 
ele alan geniş kapsamlı koruma 
programı; kent merkezinde kamusal 
odaklar yaratılarak yaygın ve bütüncül 

2016



99



100

Afyonkarahisar Belediyesi farklı mahallelerde 
odak noktaları yaratmaya dayalı bir koruma 
stratejisini hayata geçirmektedir. Bu kapsamda 
3 farklı mahallede bulunan 3 çeşmenin 
restorasyonu tamamlanmış ve su verilerek 
yeniden halkın kullanımına açılmış; 4 
türbenin restorasyon çalışmasına başlanmıştır. 

Yunanistanlı komutanların karargâh olarak 
kullandığı Genellioğlu Cafer Ağa Konağı 
kamulaştırılarak restore edilmiş, kültür ve 
sanat merkezi olarak işlevlendirilmiştir. 
Konağın gelecekte tanıtım merkezi olarak 
kullanılması hedeflenmektedir.
Akmescit Mahallesinde bulunan 2 sivil 
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mimarlık örneği yapının ve aralarında bulunan 
bahçenin restorasyon projeleri hazırlanarak 
Kültür Evi işlevi kazanması Afyonkarahisar 
Belediyesi tarafından sunulan projeler 
arasındadır. Uygulama projesi devam eden 
harap haldeki bu yapıların korunarak kamusal 
kullanıma açılması hedeflenmektedir.  
Kent merkezinde tarihi dokunun en yoğun 
olduğu ve en çok ziyaretçi alan 4 aksı üzerinde 
sokak sağlıklaştırma projesi yapılmıştır. Geç 
Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemleri 
yapılarının konut işlevini sürdürmesi 
planlanmaktadır. 

Ayrıca kentsel sit ve ticari alanın girişinde 
bulunan, 1914 yılında Hacı Bekir Tiryaki 
tarafından yaptırılmış Bedesten Çarşısının 
restorasyonu tamamlanmıştır. Bu süreç 
içinde Bedesten esnafı ve Afyonkarahisar 
Valiliği ile katılım toplantıları düzenlenmiş, 
esnafın görüşleri projeye yansıtılmıştır. Kent 
kültürünün korunmasında büyük önemi olan 
çarşının restore edilmesiyle, yerel üretimin 
ve geleneksel çarşı kültürünün korunması 
amaçlanmıştır. 
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Bozüyük Şehir Müzesi 
Restorasyon Projesi

Bozüyük Belediyesi 

Yarışmaya ilk kez katılan Bozüyük 
Belediyesinin Şehir Müzesi Projesine; 
başarılı tek yapı restorasyonu 
uygulaması, müzecilik çalışması, 
oluşturulan nitelikli kent arşivi; 
projenin kent kimliğinin korunmasına 
yönelik yarattığı kazanımlar nedeniyle 
Uygulama Ödülü verilmiştir.

2016
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Bozüyük Belediyesi tarafından, Atatürk’ün 
yakın silah arkadaşlarından Albay İbrahim 
Çolak’a ait, Erken Cumhuriyet Döneminin ilk 
sivil mimarlık örneklerinden olan 1926 tarihli 
Albay İbrahim Çolak Köşkü restore edilerek 
Kent Müzesi işlevini kazanmıştır. Bozüyük’ün 
önde gelen kişilerinden birinin konutu olması, 
yapının kendisini bir sergi unsuru haline 
getirmektedir. Yapı, taşıdığı maddi ve manevi 
değerler ile Bozüyük kent tarihi açısından 
önemli bir kaynaktır. Kent tarihi ve kültürünü 
geleceğe taşıyan müzeler, yeni tasarım ve 

teknolojilerden de faydalanarak kentliler 
ve ziyaretçiler için durak noktaları olmaya 
başlamıştır. Bozüyük Şehir Müzesi de kentlilik 
bilinci yaratmayı hedefleyen bir müzecilik 
yaklamı ile hizmete açılmıştır. Ayrıca, ilçedeki 
ilk koruma faaliyetlerinden biri olduğu için 
diğer çalışmalara örnek olacak niteliktedir.  
Müze koleksiyonunun tamamı halkın 
bağışlarıyla oluşturulmuştur. Sözlü tarih 
çalışmaları ile desteklenen oluşum sürecinde, 
STK’lar ve kanaat önderleri ile biraraya 
gelinerek müzenin içeriği hazırlanmıştır.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Oyuncak Evi Projesi

Çanakkale Belediyesi

Çanakkale Belediyesinin Oyuncak Evi 
Projesine; kent ile kurduğu ilişkinin 
niteliği, kent kimliğine olan olumlu 
katkısı, sade ve özenli restorasyon 
uygulaması ile kültür alt yapısına 
yaptığı geliştirici katkılar nedeniyle 
Uygulama Ödülü verilmiştir.

2016
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Çanakkale Cevatpaşa Mahallesinde Golf 
Çay Bahçesi ve Necip Paşa Camisine 
cepheli Çanakkale geleneksel konut 
mimarisi özelliklerini taşıyan tescilli bina, 
atıl durumdayken restorasyonu yapılarak 
Oyuncak Evi olarak yeniden işlevlendirilmiştir. 
Yapı, kentin odak noktalarından biri olan 
Çanakkale Kordonunda yer almaktadır. 
Aynı zamanda Çanakkale’nin eski yerleşim 
alanı olan Kordon; Ermeni, Yahudi, Rum 
ve Müslüman Mahallelerinin birarada, iç içe 
bulunduğu bir dokuya sahiptir. Yapılarda XIX. 
ve XX. yüzyıl mimari özellikleri görülmektedir. 
Kordon boyunca çeşitli konsolosluk binaları, 
gümrük, ticaret ve sivil konut yapıları yer yer 
korunmuştur. Oyuncak Evi, atıl durumda olan 
yapılar arasında korunması gerekenlerden 

biridir. Uzun yıllardır kent merkezinde 
çeşitli tek yapı restorasyonları ve sokak 
sağlıklaştırma çalışmaları da gerçekleştiren 
Çanakkale Belediyesinin Oyuncak Evi Projesi, 
merkezde kültür altyapısını zenginleştirmeye 
yönelik koruma stratejisinin devamı olarak ele 
alınabilir.

Çanakkale geleneksel konut dokusunun 
korunmasının yanı sıra mekânın özellikle 
çocuklara kazandırılması amaçlanmıştır. 
Kentin farklı yaş gruplarına yönelik 
kullanımların özelleştirilmesi ve odak gruplara 
yönelik yatırımların yapılması, kentin 
kültürel zenginliğine ve yaşam kalitesine katkı 
sağlayacaktır.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Eski Elektrik Fabrikası 
Restorasyonu, Edirne Kent 
Belleği Müzesi, Edirne Asker 
Hastanesi Şehitliği

Edirne Belediyesi 

Yarışmaya 3 uygulama projesi ile 
katılan Edirne Belediyesine; bütüncül 
bir kentsel koruma senaryosu 
çerçevesinde yeni bir kent vizyonu 
çizmiş olması; kentin anıtsal merkezi 
ile rekreasyon alanlarını birarada 
ele alması ve endüstri mirasının 
korunmasına yönelik kentte örnek 
oluşturacak bir koruma yaklaşımı 
geliştirmesi nedeniyle Uygulama 
Ödülü verilmiştir.

2016
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Edirne Belediyesi tarafından tamamlanan ilk 
projede Erken Cumhuriyet Dönemi endüstri 
devrimi yapılarından olan Eski Elektrik 
Fabrikası binası restore edilerek kültür 
merkezi olarak işlevlendirilmiştir. Edirne’de 
endüstri mirasının nadir örneklerinden biri 
olan binanın işlev kazanması ile kent merkezi 
ve Tunca Nehri arasında bir kültürel aks 
yaratılmıştır. Bu proje, Tunca Nehri kenarında 
yürütülecek düzenleme çalışmalarının 
öncüsüdür.

Belediyenin hayata geçirdiği ikinci uygulama 
proje ise Kent Belleği Müzesidir. Geleneksel 
mimari özellikleri taşıyan Hafızağa Konağı, 
Edirne’nin tarihsel ve kültürel yaşamında 
özel bir yere sahiptir. Hafızağa Konağı, 
İttihat ve Terakki Cemiyetinin gizli cemiyet 
toplantılarının yapıldığı tarihi binadır. 
Kerestesi Romanya’dan getirilen binanın 
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tarihi açısından manevi öneme sahiptir. Proje 
ile Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında 
şehit düşen askerlerimizin anısının yaşatılması 
amaçlanmıştır.

Edirne Belediyesi yarışmaya ayrıca Şaheser 
Mimar Sinan Eserleri Parkı projesini 
sunmuştur. Proje ile Osmanlı coğrafyasında 
bulunan ve Mimar Sinan tarafından yapılan 
veya onarım gören eserlerin minyatür 
maketlerinin bulunduğu tematik bir park 
yapılması planlanmaktadır. 

adı, sahibi Hafız Mehmet’ten gelmektedir. 
Türk-İslam sivil mimarisinin tipik bir örneği 
olan bina, Edirne Valiliği ve ÇEKÜL Vakfı 
tarafından 2002 yılında restore edilmiş ve 
Belediyeye tahsis edilmiştir. Dijital arşiv 
çalışmaları ve müze tasarımı ile Edirne 
Kent Belleği Müzesi örnek müzeler arasında 
gösterilebilir.

Eski Edirne Asker Hastanesinin bulunduğu 
alandaki şehitlik projesi de tamamlanmıştır. 
Hastane bahçesi 52 bin şehidin defnedildiği 
bir alan olması nedeniyle milli, askeri ve kent 
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

TCDD Lojmanları 
Restorasyon Projesi

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 
TCDD Lojmanları Restorasyon 
Projesine; ülkemizde modern mimarlık 
ve Cumhuriyet Dönemi mirasının 
korunmasına yönelik az sayıda 
çalışmalardan biri olması ve bir örnek 
oluşturması nedeniyle Uygulama 
Ödülü verilmiştir.

2016
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düzeni ile özgün mimari elemanların yerinde 
korunması sağlanmıştır. Çatılarda, duvarlarda, 
kapılarda, pencerelerde, döşemelerde, ahşap 
doğramalarda restorasyon işleri yapılmıştır.
Binaların her biri farklı bir kurumu 
barındıracak şekilde kamu binası olarak 
işlevlendirilmiştir. Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 
Engelliler Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire 
Başkanlığı ve Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu restore edilen yapılarda hizmet 
vermeye başlamıştır. Yapılardan biri Fiziksel 
Engelliler Derneğine tahsis edilmiş, bir 
diğeri ise kreş olarak kullanıma açılmıştır. 
Türkiye’deki modern mimari mirasın 
korunması ve öneminin anlaşılması açısından 
sayılı projelerden biri olduğu için örnek 
oluşturmaktadır.

Gar Binası çevresinde konumlanan, personel 
konaklaması amacıyla tren hattı boyunca 
sıralanmış Cumhuriyet Dönemi yapısı, 6 
tescilli taşınmaz kültür varlığı olan TCDD 
lojmanının restorasyonu tamamlanmıştır. 
Devlet Demir Yolları tarafından yaptırılan 
binalar, lojman olarak yığma tekniğinde 2 katlı 
olarak yapılmıştır.

1950’li yıllarda Gaziantep’e gelen demiryolu, 
Gaziantep’in büyüyüp gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. 1957-1960 yılları arasında 
yapılan lojmanlar, ait oldukları dönemin 
özgün niteliklerini anlatan belge niteliğindedir. 
Bu nedenle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bir bütünün parçası olarak 
değerlendirilerek restore edilmiştir. 
Fonksiyona uygun plan şeması ve cephe 
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Suadiye Sanat Atölyeleri, Karikatür Evi, 
Gençlik Sanat Merkezi Projeleri, Sosyal 
Hizmet Merkezi ve Ladikli Ahmet Ağa 
Çeşmesi Restorasyonu, Ayrılık Çeşmesi 
Namazgahı Restorasyon Projesi

Kadıköy Belediyesi 

yaratmış olması, nitelikli restorasyon 
uygulamaları ve bütüncül koruma 
yaklaşımını sürdürülmesi nedeniyle 
Uygulama Ödülü verilmiştir.

Yarışmaya 5 farklı proje uygulaması 
ile katılan Kadıköy Belediyesine; 
kentte kültür odaklı bir canlandırma 
hareketini desteklemesi, kent merkezinin 
farklı noktalarında sosyal ve kültürel 
işlevler ile kamusal merkezler 

2016
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Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi ve ardında 
bulunan tarihi konağın restorasyonunda, 
Rasimpaşa kentsel sit alanının girişinde 
küçük bir meydan düzenlemesi önerilmiş, 
meydana cephe veren ikiz konak ise aslına 
uygun biçimde rekonstrüksiyonla yerinde inşa 
edilmiştir. Binanın inşaat sonrası dezavantajlı 
bireyler için sosyal hizmet uygulamalarında 
kullanılması amaçlanmaktadır. 
Hasanpaşa Mahallesi içinde gerçekleştirilen 
2 uygulamada metruk durumdaki tarihi 
konakların aslına uygun rekonstrüksiyonları 
yapılmıştır. Hasanpaşa Mahallesinde 
1800’lerin sonlarında yapılan ahşap 
karkas yapı zaman içinde çeşitli işlevlerde 
kullanılmış, daha sonra bakımsızlık 
nedeniyle harabe haline gelmiştir. Bu yapı, 
Kadıköy Gençlik Sanat Merkezi olarak 
yeniden işlevlendirilmiştir. Karikatür 
Evine dönüştürülen diğer konak 3 katlı, 
cumbalı ve simetrik planlı, ahşap ve tuğla 
karışık kâgir yapıya sahiptir. 1906 yılında 
yapıldığı bilinen yapı son dönem Osmanlı 
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mimarisinin Kadıköy’deki örneklerinden 
biridir. İlk yapıldığı dönemde konut olarak 
inşa edilmiş ve günümüze kadar da konut 
özelliğini korumuştur. Aktif sosyal merkezler 
olarak kullanılması planlanan bu merkezlerde 
yıl boyu devam eden eğitim ve etkinlikler 
düzenlenmektedir.

Suadiye Camisi akarları (satış alanları), sanat 
atölyeleri ve dükkânlara dönüştürülmek üzere 

onarılmıştır. Atıl kalmış bu alanda sokak 
dokusuna yeni bir kimlik vermeyi amaçlayan 
projeyle sanatsal etkinliklere olanak verecek 
bir kamusal alan oluşturulması amaçlanmıştır. 
İstanbul’dan Anadolu’ya kervan yollarının 
başlangıç noktası olarak tarihi öneme sahip 
olan Ayrılık Çeşmesi ve Namazgâh da yine 
Kadıköy Belediyesi tarafından restore edilerek, 
açık alan olarak düzenlenmektedir. 
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Tarihi Hereke Kalesi ve 
Tütünçiftlik İstasyon 
Binası Restorasyonları

Körfez Belediyesi 

Yarışmaya 2 farklı proje ile katılan 
Körfez Belediyesine; kentte anıtsal 
bir yapının özenli araştırma süreci ile 
desteklenerek ayağa kaldırılmış olması; 
arkeolojik mirası, kamusal kullanım 
ile yaşatmaya yönelik proje yaklaşımı 
nedeniyle Uygulama Ödülü verilmiştir

2016
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lojmanının restorasyonudur. Geç Osmanlı 
Döneminde başlayan raylı ulaşım kentin 
gelişiminde etkili olmuştur. Kent dokusu 
deniz ve demiryolu ulaşımına bağlı olarak 
gelişmiştir. Haydarpaşa-İzmit demiryolunun 
bir parçası olan ve kentin belleğinin önemli 
bir kesitini yansıtan istasyon binası, karma 
sistem ile inşa edilmiş bir strüktüre sahiptir. 
Yapının bodrum ve zemin katları kâgir 
sistemle inşa edilmiş olup, birinci kat beden 
duvarları haricindeki kısımlar ahşap strüktüre 
sahiptir. Yeni yapılan hızlı tren hattının 
burada durağı bulunmaması nedeniyle istasyon 
binası işlevini yitirmiştir. Hazırlanan proje ile 
bina yeniden işlevlendirilmiş ve kamusal bir 
mekân olarak işlev kazanması kurgulanmıştır. 

Körfez Belediyesi Hereke Kalesi için geçen yıl 
hazırladığı restorasyon projesinin uygulaması 
ile yarışmaya katılmıştır. Hereke Kalesi içinde 
arkeolojik kazılar devam ettiği için etap etap 
planlanan projede kale surları da ayrıca ele 
alınmıştır. Bu doğrultuda kale surlarının 
bir bölümü tarihi belgelere dayanarak 
tamamlanmış, bir bölümündeki tarihi 
kalıntılar ise mevcut haliyle dondurularak 
korunmuştur. Hereke Kalesi restorasyonunun 
tamamlanması ile tarihi alanın kültürel 
etkinlikler ve rekreasyona hizmet edecek 
bir arkeopark olarak kullanılması 
hedeflenmektedir. 

Körfez Belediyesi tarafından sunulan diğer 
bir proje ise Tütünçiftlik Tren İstasyonu ve 
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi 
Restorasyonu, Demirciler Çarşısı 
Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi 

Yarışmaya farklı ölçeklerde 2 proje ile 
katılan Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesine sade kentsel tasarım 
çözümleri ürettiği; çarşı ve mahalle 
dokusu arasında kurulan tamamlayıcı 
düzenlemeler nedeniyle Uygulama 
Ödülü verilmiştir.

2016
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Çarşısı aksı üzerinde basit müdahaleler, 
temizlik çalışmaları, aydınlatma ve altyapı 
yenilemeleri yapılmış, caddede temel kentsel 
tasarım uygulamaları ve peyzaj düzenlemeleri 
gerçekleştirilmiştir. Projede basit müdahaleler 
ile çarşının kamusal niteliği bütüncül bir 
koruma senaryosuyla arttırılmıştır.

“Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi” 
projesinde ise kentin tek çok katlı taş yapısı 
olma özelliğini taşıyan eski Maraş Kız Lisesi 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
yarışmaya biri kentsel ölçekte, diğeri bina 
ölçeğinde 2 uygulama projesi ile katılmıştır. 
Kahramanmaraş’ın tarihi merkezinde bulunan 
Demirciler Çarşısı, geçmiş yıllarda restorasyon 
ve sağlıklaştırma projeleri tamamlanmış 
Maraş Çarşısının devamı niteliğindeki aksın 
üzerindedir. Demirciler Çarşısı Sağlıklaştırma 
Projesi bu bakımdan kent merkezindeki 
koruma çalışmalarının sürekliliğini 
sağlamaktadır. Proje kapsamında Demirciler 
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binasının aslına uygun olarak restorasyonu 
hedeflenmiştir. İki bloktan oluşan ve dış 
duvarları taş örgü sistemiyle; iç mekan, 
tavan, zemin ve duvarları ahşap sistemle inşa 
edilen yapının müze işlevi doğrultusunda 
restorasyon projesi hazırlanmıştır. Kentin 
yetiştirdiği 7 önemli şair ve yazarı gelecek 
kuşakların da tanıması ve edebiyata olan ilgiyi 
arttırmak amacıyla eski lise binası müze olarak 
işlevlendirilmiştir. Cahit Zarifoğlu, Mehmet 
Akif İnan, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, 
Ali Kutlay, Nuri Pakdil ve Alâeddin 
Özdenören’ün yaşamlarına ve üretimlerine 
odaklanan bir tasarım dili ile ziyarete açılacak 
müzede; öğrencilere yönelik müze eğitim ve 
sergilerin yapılması planlanmaktadır.



130

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin 
kültürel dokusunu yansıtan 3 sivil 
mimarlık örneğinin restorasyon 
projesi ile yarışmaya başvurmuştur. 
122 No.lu yapı Belediye 
Misafirhanesi; 123 No.lu yapı El 
Sanatları Atölyesi ve Sergi Salonu; 

152 No.lu yapı ise Mutfak Müzesi 
olarak işlevlendirilecek şekilde 
projelendirilmiştir.
2 yapının yan yana parsellerde 
olması ve işlev kazanmasıyla 
birlikte, bulunduğu bölgeye canlılık 
getirmesi hedeflenmiştir. Harap 
haldeki bu yapıların restorasyon 
süreçleri, Adana’da devam eden 
diğer koruma çalışmalarını da teşvik 
eder niteliktedir. İşlevlendirme 
yaklaşımlarının, kentlinin de 
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanıyor 
olması bu projeleri başarılı kılmıştır.

Başarı ÖDÜLÜ

122, 123 ve 152 Envanter 
Numaralı Binaların 
Restorasyon Projeleri

Adana Büyükşehir 
Belediyesi

2016
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Akseki Belediyesi geleneksel Akseki 
kültürünü korumak için 3 proje 
hayata geçirmiştir. Bu kapsamda; 
Akseki geleneksel mutfağını 
tanıtmak amacıyla bölgeye özgü 
bir düğmeli ev restore edilerek 
modern donatılarla Akseki Mutfağı 
olarak işlevlendirilmiştir. Akdeniz 
Havzasında, Torosların geleneksel 
yaşamını günümüzde de yansıtmaya 
devam eden düğmeli evlerin, 

sürdürülebilir koruma politikalarıyla 
yaşatılması, Akseki Belediyesinin 
genel hedefleri arasındadır. 
Yarışmaya sunulan bir diğer çalışma 
ise Akseki Eğitim Hayratı Yapanlar 
ve Yaşatanlar Derneği mülkiyetindeki 
tarihi bir yapının restore edilerek 
Kültür Evi olarak işlevlendirilmesidir. 
Atıl durumdaki yapının kamu 
kullanımına açılması ile Akseki’nin 
turizmine katkı sağlaması 
amaçlanmıştır. İlçe kütüphanesi 
olarak kullanılan geleneksel doku 
içinde yer alan ancak tescil kaydı 
bulunmayan bir diğer yapı ise restore 
edilerek Akseki’nin geleneksel 
kültürünün tanıtıldığı bir sergi 
salonuna dönüştürülmüştür. 

Başarı ÖDÜLÜ

Geleneksel Akseki Mutfağı ve 
Kültür Evi, “Ben Akseki’yim” Sergi 
Salonu Restorasyon Projeleri

Akseki Belediyesi 

2016
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Altındağ Belediyesi tarafından, 
Turan Mahallesinde 2. derece 
kentsel sit alanı içinde yer alan 420 
No.lu parselde geleneksel dokuyla 
uyumlu, geleneksel yöntem ve 
malzemeler kullanılarak yeni yapılar 
inşa edilmiştir. Bölgenin güvenlik 
sorunları ve geçmiş kullanımlar göz 

önünde bulundurularak, bu yapılar 
konut olarak işlevlendirilmiştir. Zarar 
gören tarihi dokunun, geleneksel 
yöntem ve malzemelerle yenilenerek 
mahalle yaşamının canlandırılması 
amaçlanmıştır.

Başarı ÖDÜLÜ

Kaymakamlık Konutları

Altındağ Belediyesi 

2016
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Arapgir Belediyesinin projesinde; 
Berenge Mahallesi Küçükçarşı 
mevkiinde bulunan Almasik 
Hamamı restore edilerek 
hamam kültürünün anlatılması 
amaçlanmıştır. Hamam, 1890’lı 
yıllarda Arapgirli Almasikoğulları 
tarafından yaptırılmış; yanında 
bulunan Surp Asdvadzadzin Ermeni 

Kilisesinin vakfı olduğu, 1895 
tarihli Mamüretü’l-aziz Salnamesi 
kayıtlarından tespit edilmiştir. 
Hamamın bulunduğu aks üzerinde 
sokak sağlıklaştırması ve restorasyon 
çalışmaları yürütülmüş, bölge 
bütüncül koruma yaklaşımıyla ele 
alınmıştır. Özellikle İpekçi Sokağı, 
yapılan sağlıklaştırma çalışmalarıyla 
kenti temsil eder hale gelmiştir. Proje 
kapsamında yapının ağır yapısal 
sorunlarına, çağdaş mühendislik 
çözümleri önerilmiştir. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi işbirliği ile yürütülen proje, 
başarılı bir restorasyon önerisi olarak 
dikkat çekicidir.

Başarı ÖDÜLÜ

Tarihi Almasik Hamamı 
Restorasyon Projesi

Arapgir Belediyesi 

2016
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1893 yılında inşa edilmiş ve 
daha önce Askerlik Şubesi olarak 
kullanılan yapının restorasyon projesi 
hazırlanmış ve Battalgazi Kent Müzesi 
olarak işlev kazanması planlanmıştır. 
Rölöve ve restorasyon çalışmaları 
tamamlanan yapının kent belleğinin 
önemli bir parçası olması ve özgün 

mimari unsurlar taşıması; kentteki 
koruma çalışmaları sonucunda 
miras yapıların görünürlüğüne katkı 
sunmuştur. Battalgazi’nin somut 
ve somut olmayan kültür mirasının 
müzede tanıtılması ve eğitim amaçlı 
kullanılması planlanmaktadır.

Başarı ÖDÜLÜ

Kent Müzesi Projesi

Battalgazi Belediyesi 

2016
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Proje ile Çarşamba kent merkezinde 
bulunan, hazineye ait tescilli eski 
Sağlık Ocağı binası restore edilerek 
Şehir Müzesi ve Sergi Salonu 
olarak işlevlendirilmiştir. Yapı, 
Çarşamba ilçesindeki geleneksel 
konut mimarisini temsil etmektedir. 
Çarşamba’nın kent belleğinde önemli 
bir yer eden bu yapının müze olarak 
gelecek kuşaklara aktarılması, ortak 
kültürel değerlerin uzun vadede 
tanıtılmasına yardımcı olacaktır.

Yerel malzeme ile inşa edilmiş ve 
geçmişte Emirgan Gelin Hamamı 
adıyla bilinen yapı ise; aynı zamanda 
salyangoz ayıklama mekânı olarak da 
kullanılmıştır. Son yıllarda koruma 
çalışmalarına hız veren Çarşamba 
Belediyesi, bu proje ile Karadeniz’de 
kendini koruyan kentler arasına 
girmek için çaba göstermiştir. 

Başarı ÖDÜLÜ

Şehir Müzesi Projesi,
Gelin Hamamı Restorasyon 
Projesi 

Çarşamba Belediyesi 

2016
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Harbiye Hidroelektrik Santralinin su 
toplama havuzu olarak inşa edilen 
hidro havuzu, santral kapandıktan 
sonra rekreasyon alanı olarak 
düzenlenmiş ve yıllarca Hatay’ın en 
önemli rekreasyon alanlarından biri 
olarak hizmet vermiştir. Tesis ve 
yakın çevresi 2013 yılında arkeolojik 

sit alanı ilan edilerek koruma altına 
alınmıştır. Geçtiğimiz yıllarda 
yaşanan siyasi sıkıntılar ve Suriye’deki 
savaş nedeniyle turistik açıdan 
cazibesini yitirerek çöküntü alanına 
dönüşmüştür. Kentlilerden gelen 
talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi 
ile alan, Defne Belediyesi tarafından 
koruma kurulunun onayıyla yeniden 
düzenlenmiştir. Proje yürütülürken, 
alanda faaliyet gösteren esnaf ve 
civarda yaşayan kent sakinlerinin 
katıldığı bilgilendirme toplantıları 
düzenlenmiş, talepler doğrultusunda 
proje şekillenmiştir.  

Başarı ÖDÜLÜ

“Defne’nin Tacı 
Hidropark” Projesi

Defne Belediyesi 

2016
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Elazığ Belediyesi yarışmaya aynı 
alandan 3 proje ile katılmıştır. Elazığ 
merkezindeki Harput Mahallesinde 
bulunan Çahpur Çeşmesinin 
restorasyon projesinde, çeşme 
restorasyonunun yanı sıra geçmişte 
Çahpur Pınarları olarak bilinen alanın 
çevre düzenlenmesi de yapılmıştır.

Elazığ Belediyesi ayrıca Harput 
Kalesinin 250 metre kuzeydoğusunda 
yer alan, 16. yüzyıl sonu, 17. yüzyıl 
başında yapılmış olduğu öngörülen 
Dabakhane Mescidinin restorasyon 
projesi ile Harput Kalesinin 
hemen arkasında yer alan Kale 
Hamamının restorasyon projelerini 
de hazırlamıştır. Hamamın, 
İçkale’de yaşayanlar tarafından 
kullanıldığı tahmin edilmektedir. 
Yapının ilk evresi Artuklu, ikinci 
evresi ise Osmanlı Dönemi olarak 
belirlenmiştir. Yapının Kale Hamamı 
Kent Müzesi olarak işlevlendirilmesi 
planlanmaktadır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Çahpur Çeşmesi Restorasyon ve 
Çevre Düzenleme Projesi, Dabakhane 
Restorasyon ve Kale Hamamı 
Restorasyon Projeleri

Elazığ Belediyesi 

2016
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Elmalı Belediyesi tarafından 
Toklular Mahallesinde yer alan 
Arseven Sokakta sağlıklaştırma 
çalışması yapılmıştır. Eski Elmalı 
kent dokusunu yansıtan ahşap evler, 
geleneksel Türk ev mimarisinin 
önemli örneklerindendir. Bu alanda 
2 anıtsal yapı (Yeni Hamam, Kerken 

Mescidi) ve 15 tescilli yapı olmak 
üzere toplam 38 kültür varlığının 
restorasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Tescilsiz yapıların ise basit onarımları 
ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. 
Yapılardaki son dönem ekleri 
kaldırılmış, cephelerde özgün dokuyu 
yansıtacak boyut ve malzemeler 
kullanılmıştır. Kilitli beton parke 
taşı olan sokak zemini, altyapı 
çalışmalarının ardından andezit 
paket taşı ile değiştirilmiştir. Proje ile 
Elmalı’nın tarihi kentsel dokusunun 
korunması ve turizme kazandırılması 
hedeflenmiştir.

Başarı ÖDÜLÜ

Arseven Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi

Elmalı Belediyesi 

2016
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Merkez Beybağı Mahallesinde 
bulunan hamamın yapım tarihinin 
tahminen 16. yüzyıl başları olduğu 
düşünülmektedir. Proje kapsamında; 
yapının strüktürü güçlendirilmiş, 
yapıya özgün hali kazandırılarak çatı, 
kubbe, tonoz ve duvarlar yenilenmiştir. 
Erzincan’da depremlerden ayakta 

kalmayı başaran nadir tarihi 
eserlerden biri olması, hamamın 
önemini daha da artırmaktadır. 
1939 depreminden sonra şehrin 
yeni yerleşim alanına taşınmasıyla 
birlikte bu bölge tamamen boşalmış 
ve hamam atıl durumda kalmıştır. 
Çadırcı Hamamının restorasyon 
projesi Erzincan Belediyesi tarafından 
tamamlanmıştır. Yeni çevre yoluna 
çok yakın olduğu için ilerleyen 
yıllarda konaklama merkezi, restoran 
ve çevre düzenlemesi gibi ek 
çalışmalarla yapının bir odak noktası 
olması planlanmaktadır.

Başarı ÖDÜLÜ

Çadırcı Hamamı 
Restorasyonu

Erzincan Belediyesi

2016



140

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 
yarışmaya biri Proje diğeri Uygulama 
dalında 2 çalışma ile katılmıştır. 
Milli Savunma Bakanlığının erzak 
deposu olarak kullandığı tarihi 
Taş Ambarların, “Taş Ambarlarını 
Topluma ve Turizme Kazandırma” 
isimli projesi ile kent merkezinde 
atıl durumdaki yapıların ayağa 

kaldırılması planlanmıştır. 
Ambarların kapalı çarşı olarak 
işlevlendirilmesi; geleneksel el 
sanatları ve işçiliğinin yaşatılması 
ve ürünlerin satışlarının yapılması 
planlanmaktadır. 

Erzurum Kale Çevresi Kültür 
Yolu Projesinin 1. etap çalışmaları 
kapsamında; Erzurum Kalesi, Çifte 
Minareli Medrese, Üç Kümbetler 
ve yakın çevresinde yer alan tarihi 
yapıların bütüncül bir şekilde 
korunarak turizme kazandırılması 
amaçlanmıştır. Koruma projeleri ile 
Erzurum’un tarihi dokusu ortaya 
çıkmaya başlamıştır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Taş Ambarları Rehabilitasyon 
Projesi ve Erzurum Kale 
Çevresi Kültür Yolu Projesi 

Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi 

2016
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Eyüp Mekânsal Geliştirme 
Stratejileri ve Eylem Planı çalışmaları 
kapsamında yürütülen projenin 2. 
etabında ana aksı destekleyen yan 
aks üzerindeki Surp Yeğiya Ermeni 
Kilisesinin restorasyon projesi 
hazırlanmıştır. Kilise restorasyon 
çalışmaları tamamlandıktan sonra 
özgün işlevi olan okul ve ibadethane 
olarak yaşamaya devam etmesi 
planlanmaktır. 

Eyüp Camisinin yanında Bahariye 
Caddesi ile Fahri Korutürk 

Caddelerinin kesiştiği alanda 
bulunan Eyüp Hamamının 
restorasyonu ise tamamlanmak 
üzeredir. Onarımı biten hamamın 
iç mekândaki ince işlerinin de 
tamamlanmasının ardından Ziyaretçi 
Merkezi olarak işlevlendirilmesi 
planlanmaktadır. Kitap ve hediyelik 
eşya satışı ile kafe alanı da projede yer 
almaktadır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Surp Yeğiya Ermeni Kilisesi 
Restorasyon Projesi ve Eyüp 
Hamamı Ziyaretçi Merkezi Projesi

Eyüp Belediyesi 

2016
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Tarihi Meydan Projesi ile Finike 
kent merkezinde bulunan Eski 
Belediye Binası restore edilmiş ve 
geçmişte bu alanda bulunan fakat 
günümüzde yıkılmış olan Eski 
Jandarma Binasının da yeniden 
yapılarak kent meydanı halinde 
düzenlenmesi planlanmıştır. 
Projenin yarısı  tamamlanmış; 
Eski Jandarma Binasının yapımına 
henüz başlanmamıştır. Tarihi 

önemi bulunan yapıların Başkanlık 
Makamı ve Finike Kent Müzesi 
olarak işlevlendirmesi; kamusal alan 
kurgusuyla kentlilerin kullanımına 
açılması ve özel mülkiyetteki tarihi 
yapıların onarımına, yaşatılmasına 
örnek oluşturması projelerin amaçları 
arasındadır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Tarihi Meydan Projesi

Finike Belediyesi 

2016
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İlçe merkezindeki Kara Mustafa Paşa 
Kervansarayının arastası olan eski 
ticaret alanının, 1600’lü yıllarda 
yapılmış olduğu düşünülmektedir. 
İncesu’nun İpek Yolu üzerinde 
bulunması ve geçmişte önemli ticari 
faaliyetlerin burada yürütülmesi, 
arastanın kültürel önemini 
artırmaktadır. Yapıda özel mülkiyet 
ağırlıkta olduğu için günümüze kadar 
pek çok müdahaleye maruz kalmış ve 

özgünlüğü zarar görmüştür. İncesu 
Belediyesi tarafından önerilen proje 
ile arasta ticaretinin canlandırılarak 
kent ekonomisine kazandırılması 
ve mimari mirasın korunması 
amaçlanmıştır. Restorasyonu 
tamamlanan arastada yeni dükkânlar 
açılmaya başlamıştır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Kara Mustafa Paşa 
Kervansarayı Arasta 
Restorasyon Çalışması 

İncesu Belediyesi 

2016
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Yarışmaya ilk kez katılan Kartepe 
Belediyesi, 2 restorasyon projesi 
sunmuştur. Eski SEKA Kâğıt 
Fabrikası lojmanlarının onarılarak 
işlevlendirilmesini amaçlayan ilk 
projede, Cumhuriyet Dönemine ait 
önemli sanayi miraslarından SEKA
Fabrikasının günümüzde metruk 
durumda bulunan 5 lojmanının 
onarılarak, konuk evi ve sosyal 
tesis olarak işlevlendirilmesi 

hedeflenmektedir. Su Değirmeni 
projesinde ise yine metruk durumda 
olan ve ilçenin ayakta kalmış tek su 
değirmeni olma özelliğini taşıyan 
tarihi yapının restore edilerek, özgün 
işlevini sürdürecek şekilde korunması 
önerilmektedir. 

Başarı ÖDÜLÜ

SEKA Lojmanları ve Su 
Değirmeni Projesi

Kartepe Belediyesi 

2016
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Kaymaklı Belediyesi, Papaz Evi 
olarak da bilinen atıl durumdaki 
Kaymaklı Konağının restorasyon 
projesini tamamlamıştır. Beldenin 
tanıtımına ve turizmine katkıda 
bulunması amaçlanan proje ile özgün 
sivil mimarlık örneği yapı, aslına 
uygun olarak restore edilerek kente 
kazandırılmıştır. Yapı özellikle taş 
işlemeleri ve kemer süslemeleriyle 
dikkat çekmektedir. Tamamı belediye 

öz kaynakları ile yürütülen inşaat 
çalışmalarının ardından müze ve 
kültür evi olarak işlevlendirilmiştir. 
Proje özellikle küçük bir belediyenin 
kendi imkânları ile başarılı 
restorasyon uygulamaları yürütmesine 
iyi bir örnek oluşturmaktadır.

Başarı ÖDÜLÜ

Kaymaklı Konağı 
Restorasyon Projesi

Kaymaklı Belediyesi 

2016
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Projede, Kayseri’nin tarihi 
merkezlerinden Kiçikapı’da bulunan 
ve anıtsal özellikleriyle dikkat 
çeken Meryem Ana Kilisesinin 
restore edilerek, 24 saat açık çağdaş 
bir kütüphane olarak yeniden 
düzenlenmesi amaçlanmıştır.
19. yüzyıl Ermeni Kilisesi olan 

Meryem Ana Kilisesi, yıllar içinde 
uygun olmayan kullanımlar ile ağır 
tahribat görmüştür. Restorasyon 
projesi ile yapı özgün olmayan 
eklentilerinden ayıklanmış, yeni 
işlevin gerektirdiği elemanlar yapıya 
zarar vermeden yerleştirilmiştir. 
Meryem Ana Kilisesi, çağdaş bir 
kütüphane olarak projelendirilmiştir. 
Proje içinde dijital ve basılı 
kaynaklara erişilebilecek araştırma ve 
okuma mekânları başarılı biçimde 
planlanmıştır. Proje Kiçikapı’da 
devam eden koruma çalışmalarını 
tamamlayıcı niteliktedir; bütüncül bir 
koruma senaryosunun parçası olarak 
değerlendirilmiştir. 

Başarı ÖDÜLÜ

Meryem Ana Kilisesi Kent 
Kütüphanesi Projesi 

Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi 

2016
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Kent Kültür Evi yapısı, tarihi 
Yayladağ Mahallesi içinde önemli bir 
kentsel odakta bulunan ve Kırklareli 
merkezinde az sayıda kalmış 
geleneksel konaklardandır. Konağın 
restorasyonu, içinde bulunduğu 
mahalledeki ilk koruma projesi 
olma önemine sahiptir ve gelecekte 
dokudaki koruma projelerini 

tetiklemesi amaçlanmaktadır. 
Restorasyon sonrasında konak, 
kentin geleneksel yaşamını 
belgeleyen anı evi, toplantı, söyleşi, 
dinleti gibi etkinliklere ev sahipliği 
yapacak kültür merkezi olarak 
işlevlendirilmiştir. 
Kırklareli Belediyesi ayrıca yine tarihi 
Yayladağ Mahallesinde bulunan 
10 çeşmenin restorasyon projesini 
hazırlamıştır. Söz konusu çeşmelerin 
günümüzde de kullanılıyor olması 
ve halkın su ihtiyacını karşılaması, 
projenin en önemli özelliğidir. 
Çeşmelerin restorasyonu ile mahalle 
yaşantısının canlandırılması projenin 
amaçları arasındadır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Kent Kültür Evi ve Çeşme 
Restorasyon Projeleri 

Kırklareli Belediyesi 

2016
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Kocasinan Belediyesi, Erkilet’te 
bulunan General Emir İlköğretim 
Okulu Binasının restorasyonu 
ve yeniden işlevlendirilmesini 
tamamlamıştır. İlkokul binası, Erken 
Cumhuriyet Döneminin 1.Ulusal 

Mimarlık Akımında yapılmış tip 
projelerinden biridir. Uzun yıllar 
atıl kalmış okul yapısı, Erkilet’te 
kent dokusunun dışında ve doğal 
güzellikleri ile dikkat çeken bir 
alanda bulunmaktadır. Proje ile yapı 
özgün kimliği korunarak onarılmış 
ve Gençlik Eğitim Merkezi olarak 
işlevlendirilmiştir. Konumundan 
dolayı doğal ve kültürel mirasın 
korunmasına katkı sağlayacak olan 
proje, gençlere yönelik kültür alt 
yapısının da geliştirilmesine olanak 
sağlayacaktır. 

Başarı ÖDÜLÜ

General Emir İlköğretim 
Okulu Restorasyon Projesi 

Kocasinan Belediyesi 

2016
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Konak Belediyesi uzun yıllardır 
Kemeraltı ve çevresinde tek yapı 
restorasyonuna dayalı koruma 
politikasını istikrarlı biçimde 
sürdürmektedir. Konak Belediyesi 
yarışmaya yine bu kapsamda 3 farklı 
tek yapı ölçeğinde restorasyon ve 
işlevlendirme projesi ile katılmıştır. 
Her biri özgün geleneksel sivil 

mimarlık örneği olan bu yapılar, 
kültür odaklı canlandırma stratejisi 
kapsamında değerlendirilmiştir. 
Tarihi Asansör çevresinde bulunan 
ve uygulaması tamamlanmış 
ilk konak, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü işbirliği ile 
projelendirilmiştir. Yazar Evi olarak 
işlevlendirilen yapıda, konaklama 
imkânının da sağlandığı “konuk 
yazar programlarının” yapılması 
planlanmaktadır. Halit Rıfat Paşa’da 
bulunan Konak Belediyesine 
ait kurs merkezi, Kemeraltı’nda 
bulunan Alanyalı Konağı ise sosyal 
ve kültürel etkinliklerin yapılacağı 
bir merkez ve belediye lokali olarak 
projelendirilmiştir. 

Başarı ÖDÜLÜ

Yazarlar Evi, Alanyalı 
Yemişçizade Konağı, İkiz Evler 
Restorasyon Projeleri 

Konak Belediyesi 

2016
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Manavgat Belediyesi, turizmin büyük 
önem taşıdığı iki farklı noktada geniş 
çaplı bir kentsel tasarım projesi 
hayata geçirmiştir. Side Antik Kenti 
ve Side Yarımadası içinde, “4 Odak 
4 Meydan” isimli kentsel tasarım 
projesi, kentin tarihi ve turistik 
akslarını bütüncül bir kurgu ile ele 

alarak, mekânsal kaliteyi arttırmayı 
hedeflemiştir. Kentin giriş noktası 
ile limanı bağlayan ana aks, bir 
ticaret koridoru olarak ele alınmış, 
bu aksı dik kesen bağlantı yolları 
ise rekreasyon koridoru olarak 
düzenlenmiştir. Projede Side’nin 
kent kimliğini şekillendiren tarihi 
yapılar ve deniz özellikle etkileşim 
alanı olarak vurgulanmış, yapıların 
çevresinde açıklıklar yaratılırken, 
denizin her noktadan algılanması 
sağlanmıştır.  Manavgat Şelalesinin 
çevresinde yapılan düzenlemelerde 
ise şelale etrafındaki mevcut turistik 
tesisler yenilenmiş, dinlenme ve 
izleme terasları kurgulanmıştır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Side Antik Kenti Kentsel Tasarım 
Projesi ve Manavgat Şelalesi 
Çevre Düzenleme Projesi

Manavgat Belediyesi 

2016
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Manisa Belediyesi, kent merkezindeki 
Manisa Ulu Cami ve İshak Çelebi 
Medresesinin restorasyon projesi 
ile yarışmaya katılmıştır. 1366 
yılında Saruhan Bey’in torunu 
İshak Çelebi tarafından yapılmış 
ve Spil Dağı eteklerinde yer alan 
İshak Paşa Külliyesi, Manisa’nın 
en önemli ve eski anıt eserlerinden 
biridir. Külliye, özellikle kubbesi ve 
ahşap mimberi gibi özgün mimari 

değerleri ile döneminden günümüze 
kalmış önemli eserler arasındadır. 
Külliyedeki İshak Çelebi Medresesi 
ve Ulu Cami restorasyon projesinde, 
yapının yanlış uygulamalardan 
arındırılması ve özgün kimliğinin 
kavuşması hedeflenmiştir. Tavan 
ve iç mekân süslemeleri açığa 
çıkartılarak yapının anıtsal değeri 
vurgulanmıştır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Manisa Ulucami ve 
İshak Çelebi Medresesi 
Restorasyon Projesi 

Manisa Büyükşehir 
Belediyesi 

2016
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Yarışmaya ilk kez katılan Menteşe 
Belediyesi; kent merkezinde, eski 
kervan yolunun üzerinde bulunan
2 farklı tarihi konakta yürütmüş 
olduğu koruma çalışmalarını 

yarışmaya sunmuştur. Geleneksel 
sivil mimarlığın özgün örnekleri 
olan bu kâgir konaklar, karnıyarık 
planda inşa edilmiş ve ahşap 
cumbalara sahiptir. Uygulaması 
tamamlanan ve Belediye Kültür 
Evi olarak işlevlendirilen ilk 
konakta, etkinlik salonları ve kafe 
bölümü bulunmaktadır. Geçirdiği 
yangın nedeniyle tamamen metruk 
durumdaki diğer konağın ise 
restorasyon projesi hazırlanmıştır. 
Bina, uygulama sonrası Belediye Ek 
Hizmet Binası olarak kullanılacaktır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Menteşe Belediyesi Kültür Evi, 
Menteşe Belediyesi Ek Hizmet 
Binası Restorasyon Projeleri

Menteşe Belediyesi 

2016
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Kent merkezinde yer alan Mersin 
Vali Konağı, Mersin Kültür Merkezi, 
Atatürk Evi gibi  önemli anıtsal 
yapılarının arasında bulunan 
Belediye Hizmet Binası, önerilen 
proje ile Mersin Kent Müzesi 
ve Başkanlık Makamı olarak 
işlevlendirilmiştir. Tarihi çok kesin 

bilinmemekle birlikte 1900’lü yılların 
başında yapıldığı tahmin edilen yapı, 
Cumhuriyet Meydanında, kentin 
en önemli odak noktalarından 
birinde bulunmaktadır. Mersin 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
önerilen proje ile binanın özgün 
karakterine uygun olarak restore 
edilmesi ve halkın kullanımına 
açılması amaçlanmaktadır. İçinde 
kültürel etkinlik salonları ve süreli 
sergi mekânlarını da barındıran proje 
ile kent merkezinde kültür odaklı bir 
buluşma noktası oluşturması ve kent 
belleğinin yaşatılması hedeflenmiştir.

Başarı ÖDÜLÜ

Kent Müzesi Projesi

Mersin Büyükşehir 
Belediyesi 

2016
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Mezitli Belediyesi yarışmaya Soli-
Pompeiopolis Antik Kentinde 
uyguladığı kamusal mekân 
düzenlemesi ile katılmıştır. Antik 
kent, Mezitli’de kent dokusunun 
arasında kalmış ve kentin gelişimi 
ile birlikte tehdit altında bir miras 
alanıdır. Antik kentin limana açılan 
ana aksı olan Cardo Maximus, 

halk arasında Sütunlu Yol olarak 
bilinmektedir. 

Projede Sütunlu Yola paralel mevcut 
aks araç trafiğine kapalı, kamusal 
niteliği yüksek bir yol olarak 
tasarlanmıştır. Mezitli’nin merkezi 
aksları ve deniz arasında bağlantı 
kurulmasını sağlayan proje ile; 
antik yola paralel bir ortak kullanım 
alanı oluşturulmuştur. Bisiklet ve 
yürüyüş yollarının yanı sıra, etkinlik 
ve bilgilendirme alanları da Sütunlu 
Yolda yerini almıştır. Hem kent 
bağlantılarının güçlendirilmesi hem 
de antik kalıntıların en iyi şekilde 
izlenebilmesi açısından proje değer 
kazanmıştır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Sütunlu Yol Düzenleme 
Projesi

Mezitli Belediyesi 

2016
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Nevşehir Belediyesi yarışamaya 
2 proje ile katılmıştır. Beyler Konağı, 
Nevşehir kent merkezinde kale-çarşı-
mahalle üçgeninin ortasında yer alan, 
barok mimarinin etkisinde kalmış 
önemli bir sivil mimari örneğidir. 
Bu yapının restorasyon projesi 
yapılarak Bilgi Merkezleri Ofisi 
olarak kullanılması planlanmaktadır. 
Nevşehir Kalesine ve yeraltı şehrine 

yakınlığı da konağın önemini 
artırmaktadır. 

Meryem Ana Kilisesi ise 1924 
mübadelesi sonrası işlev değiştirmiş 
ve Maliye Bakanlığı Hazinesine ait 
hapishane olarak kullanılmıştır. 2003 
yılında koruma kurulundan alınan 
izinle eklentiler temizlenmiştir. Yapı, 
önemli bir taş işçiliği ve dönem 
mimarisini yansıtmaktadır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Kent Meryem Ana Kilisesi, 
Beyler Konağı Restorasyon 
Projeleri Müzesi Projesi

Nevşehir Belediyesi 

2016



156

Kentsel sit alanındaki koruma 
çalışmalarına uzun yıllardır devam 
eden Odunpazarı Belediyesi, anıtsal 
binaların restorasyonu ve sokaklarda 
bütüncül bir dil oluşturacak 
basit onarımlarla yapılan cephe 
temizliklerini sürdürmektedir. 
Belediyenin bu yıl sunduğu sokak 
sağlıklaştırma projesi ile 2 sokakta 

benzer bir cephe onarım çalışmasının 
sürdürülmesi amaçlanmıştır. Geçmiş 
yıllardaki çalışmaların devamı olarak 
ele alınan proje ile Işıklar ve Camcı 
sokaklarında bulunan binaların çatı 
ve cephelerinin onarılması, kentsel 
dokuya uyumlu hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Başarı ÖDÜLÜ

Işıklar ve Camcı Sokaklar 
Sağlıklaştırma Projesi 

Odunpazarı Belediyesi 

2016
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Yarışmaya ilk defa katılan Oğuzeli; 
Yeşildere Beldesinde tahmini olarak 
18. yüzyıl ortalarında inşa edilmiş 
Osmanlı Dönemi cami mimarisini 
temsil eden yapının restorasyonunu 
yapmıştır. Cami ‘90’lı yıllarda bir dizi 
onarımdan geçmiş olmasına rağmen 
yapısal sorunları giderilememiştir. 
Yürütülen restorasyon projesi 
ile özgün mimarinin korunması 

sağlanmıştır. Geçmişteki ibadethane 
işlevini devam ettirecek olan yapı 
ile ilçe turizminde bir canlılık 
beklenmektedir.

Başarı ÖDÜLÜ

Yeşildere Büyük Cami 
Restorasyon Uygulaması 

Oğuzeli Belediyesi 

2016
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Ödemiş Belediyesi, yarışmaya farklı 
ölçeklerde 3 proje ile katılmıştır. 
UNESCO Dünya Miras Listesi adayı 
Birgi Mahallesinde yapılan meydan 
düzenleme ve sokak sağlıklaştırma 
çalışmalarında, Birgi’nin ticari 
merkezi konumundaki Çınaraltı 
Meydanı ve çevresindeki dükkânlar 
ele alınmıştır. Projede meydan 

üzerinde kentsel tasarım uygulamaları 
gerçekleştirilmiş, cephe veren 
dükkânlarda ise basit onarımlar 
yapılmıştır. 

İlk Kurşun Müzesi, Ödemiş’de 
bulunan metruk durumdaki tarihi bir 
konağın restorasyon projesidir. Bina 
aslına uygun olarak restore edildikten 
sonra Ödemiş kent belleğinde önemli 
bir yer tutan Kurtuluş Savaşı temalı 
bir müzeye dönüştürülecektir. Tahir 
Çaylı Havuzlu Park düzenlemesinde 
ise 20. yüzyılın başında inşa edilmiş 
parkın eski fotoğraflarından yola 
çıkılarak yeniden canlandırılması 
amaçlamaktadır.

Başarı ÖDÜLÜ

İlk Kurşun Müzesi, Birgi Mahallesi 
Çınaraltı Meydan Projesi, Tahir 
Çaylı Havuzlu Park Projeleri

Ödemiş Belediyesi 

2016
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İlk projede, Silivri’nin geleneksel 
ürünlerinden biri olan 
yoğurdun üretildiği yoğurthane 
yapılarının rekonstrüksiyonu 
yapılarak, kültürel işlev verilmesi 
planlanmıştır. Yapılardan biri 
sergi salonu, diğeri Kent Müzesi 

olarak işlevlendirilecektir. Silivri 
Belediyesinin Kültür Sokağı olarak 
hayata geçirmek istediği alandaki 
yoğurthanelerin, kentliler için 
önemli bir kültür odağı olması 
amaçlanmıştır.  

1983 yılında kurul kararıyla 
yıkılan Eski Belediye Binasının 
rekonstrüksiyonu ve bu alanda 
yapılacak yeraltı otopark projesi 
ile de kentin hafızasında yeri olan 
bu yapının kentlilik bilincinin 
pekişmesini sağlaması hedeflenmiştir. 

Başarı ÖDÜLÜ

Yoğurthane Binası 
ve Eski Belediye Binası 
Rekonstrüksiyonları

Silivri Belediyesi 

2016



160

Geçmişte “Gaziantep Savaş Müzesi” 
olarak faaliyet gösteren yapının 
beklentileri karşılamaması nedeniyle 
yeniden projelendirilmesine karar 

verilmiş ve Milli Mücadele Müzesi 
olarak işlevlendirilmiştir. Müzenin 
güneydoğu cephesinde yer alan İhsan 
Bey Kasteli ile müzenin arasında 
bulunan alan ise Şehitler Meydanı 
ismiyle düzenlenmiştir. Müze, İhsan 
Bey Camisi ve Kasteli, Şehitler 
Hamamı, Şehitler Sosyal Tesisi ve 
tarihi bir Antep evinin bulunduğu 
tarihi adanın düzenlenmesi ile kent 
sakinlerinin kullanacağı bir meydan 
tasarlanmıştır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Milli Mücadele Müzesi ve 
Şehitler Meydanı Projesi

Şahinbey Belediyesi 

2016
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Tarihi 19. yüzyıla dayanan Barutçu 
Hanı, Şanlıurfa merkezindeki ticaret 
geçmişinin günümüze ulaşmasını 
sağlayan anıtsal yapılarındandır. 
3 katlı olan Barutçu Hanı, Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilmiştir. Uygulama 
sonrasında yapının zemin katları 

restoran, üst katları ise kültür merkezi 
olarak işlevlendirilmiştir. 

Urfa Kalesi eteklerinde bulunan 
Nekropol alanının arkeopark 
olarak düzenlendiği diğer proje 
ile Urfa Kalesinin batı yamaçları 
da halkın ve ziyaretçilerin ilgisine 
açılmıştır. Urfa’nın simgesi haline 
gelen Balıklıgöl’ün çevresi bu 
proje ile bütüncül bir yaklaşımla 
düzenlenmiştir. Ayrıca alandaki
75 kaya mezarının minimum 
müdahale prensipleri çerçevesinde 
onarılması önerilmektedir. Fresk 
ve mozaikler de barındıran kaya 
mezarları, Urfa kent tarihinin izlerini 
günümüze ulaştırmıştır. 

Başarı ÖDÜLÜ

Kale Eteği Çevre Düzenleme Çalışması, 
Kaya Mezarları Restorasyonu, 
Barutçu Hanı Restorasyonu 

Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi 

2016
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Talas Tablakaya Mahallesi 
Cumhuriyet Meydanında yer alan 
Eski Belediye Hizmet Binası restore 
edilmiş, çevre düzenlemesi yapılmış 
ve nikâh salonu olarak hizmet 
vermeye başlamıştır. Geçmişte kamu 
binası olarak kullanılması nedeniyle 
bilinirliği ön planda olan bir yapıdır. 
Proje ile meydanın ve sokakların da 
canlandırılması amaçlanmıştır. 
Ayrıca tarihi doku içindeki geleneksel 

sivil mimarlık örneği Yaren Evinin 
restorasyonu tamamlanmış ve 
yeniden işlevlendirilmiştir. Yapı, 
sanat atölyesi olarak düzenlenmiştir. 
Yaren Evi bulunduğu alanda, mimari 
açıdan en nitelikli yapılardan biridir. 
Aktif olarak kullanılmaya başlaması 
bölgedeki koruma çalışmalarını 
olumlu etkilemektedir.

Başarı ÖDÜLÜ

Eski Belediye Hizmet 
Binası ve Yaren Evinin 
Restorasyonları 

Talas Belediyesi 

2016
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Trabzon Şehir Müzesi, 1960’lı 
yıllarda inşa edilmiş ve Merkez 
Bankası olarak kullanılmıştır. Yeni 
işlevi olan müzenin restorasyon 
sürecinde ise yapı için gerekli 
olan güçlendirmeler yapılmış ve 
sergilemeye uygun açıklıklara sahip 

bir plan şeması uygulanmıştır. 
Trabzon Şehir Müzesinde kente 
dair somut ve somut olmayan kültür 
mirası değerleri sergilenmektedir. 
Müze Trabzon’un en önemli kamusal 
akslarından biri üzerindedir. 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ayrıca 
Akçaabat’ta, doku olarak günümüze 
ulaşmış Ortamahalle kentsel sit 
alanında, sivil mimarlık örneğinin 
restorasyon projesini sunmuştur. 
Proje Ortamahalle’de korumacılık 
adına atılan ilk adımlardan biri 
olduğu için örnek oluşturmaktadır.

Başarı ÖDÜLÜ

Trabzon Şehir Müzesi 
ve Konak Restorasyonu 
Projesi 

Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi 

2016
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Yöreye ait yapı malzemesi 
ve teknikleriyle Türkiye sivil 
mimarisinde önemli bir yeri olan 
Van evlerinin pek çoğu yıllar içindeki 
depremlerle yok olmuştur. Yok olan 
bu yapıları yeniden canlandırmak, 
geleneksel yapım tekniklerini ve 
mimari detaylarını sergilemek üzere 
Tuşba Belediyesi Van evlerinin 
örneklerini yeniden canlandırmıştır. 

Ana malzeme olarak kerpiç kullanılan 
yapılarda tamamlayıcı malzeme 
olarak taş, ahşap, metal ve tuğla 
kullanılmıştır. Van evlerinde, yöresel 
ürünlerin satılması planlanmaktadır.

Başarı ÖDÜLÜ

Geleneksel Van Evleri 
Restorasyonu

Tuşba Belediyesi 

2016
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Samut Baba Türbesi sekizgen 
prizmatik gövdeli, tek kubbeli yapı 
özelliğindedir. Kitabesi olmayan 
yapının 14. yüzyıl sonu, 15. 
yüzyıl başında yapıldığı tahmin 
edilmektedir. Evliya Çelebi’nin 
seyahatnamesinde de bahsedilen 
yapının restorasyonu ve çevre 

düzenlemesi Urla Belediyesi 
tarafından tamamlanmıştır. Yapı 
restorasyonunun yanı sıra çevre 
düzenlemesi, kafe, sosyal tesis, 
kurban kesim alanı, kurban pişirme 
alanı ve otopark gibi ihtiyaçlar da 
karşılanmıştır.

Başarı ÖDÜLÜ

Samut Baba Türbesi 
Restorasyonu ve Çevre 
Düzenleme Projesi

Urla Belediyesi 

2016
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Başarı ÖDÜLÜ

Aybey Nekropolü 
Akeopark Projesi 

Uşak Belediyesi

2016

Uşak Belediyesi, Aybey Nekropolü 
kazı alanı üzerinde bir arkeopark 
projesi hazırlamıştır. 8 yıldır 
devam eden kazı çalışmaları büyük 
ölçüde tamamlanmış ve Nekropol 
alanının korunarak kent içinde 
kültür odaklı bir kamusal mekâna 

dönüştürülmesi amaçlanmıştır. 
Koruma strüktürünün örttüğü kazı 
alanının girişinde bilgilendirme 
ve sergi alanları, arkeolojik gezi 
rotası ve eğitime yönelik atölyeler 
bulunmaktadır. Ayrıca arkeopark ile 
birlikte rekreasyona yönelik alanlar 
projelendirilmiş, spor alanları ve yeşil 
alanlar önerilmiştir. Proje hem kent 
içinde arkeolojik mirası korumuş, 
hem de kamusal alan kullanımına 
önemli bir örnek sunmuştur. Süreç, 
halk toplantıları ile desteklenmiş, 
beklentiler ve öneriler eşliğinde 
yönetilmiştir. 
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4 Arasta 1 Ortaçarşı Koruma Projesi 
ile Ortaçarşı’da bulunan 1 ila 5 kat 
arasında değişen 32 ticari yapının 
cephe iyileştirilmesi ve 2 eserin cephe 
yıkaması ile aslına uygun olarak 
boyaması yapılmıştır. Sokaklar doğal 
taşlarla yeniden döşenmiştir. 

Yapılan düzenlemeler kapsamında 
tanıtıcı ve yönlendirici levhalar, 
arastaya özel heykel ve kent 
mobilyaları tasarlanmıştır. Proje 
ile Ünye’de kültürel birikimin, 
ticaretin ve sosyal yaşamın merkezi 
olan Ortaçarşı’nın eski günlerine 
kavuşturularak canlandırılması 
amaçlanmaktadır. Çarşı esnafının 
turizmle ilgili bilinçlendirilmesi 
amacıyla “Turizminin Merkezinde 
Ortaçarşı” başlıklı bir panel 
düzenlenerek, çarşının sürdürülebilir 
bir canlanma kazanmasıhedef 
alınmıştır..  

Başarı ÖDÜLÜ

4 Arasta 1 Ortaçarşı 
Koruma Projesi 

Ünye Belediyesi 

2016
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Başarı ÖDÜLÜ

Ürgüp Dağıstanlı Sokak 
(Melek Girmez Sokak) 
Sağlıklaştırma Projesi 

Ürgüp Belediyesi 

2016

Ürgüp Belediyesi, yanlış kullanımdan 
dolayı köhneleşme ile karşı karşıya 
olan Dağıstanlı Sokağı için kentsel 
tasarım önerisi getirmiştir. Proje 
kapsamında sokak alt yapısı ve 
cepheler yeniden tasarlanarak, 

kent dokusuna uygun bir mekân 
kazanılması ve turizmin canlanması 
amaçlanmaktadır.
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Yürüyen Köşk, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ulu bir çınar ağacının 
hemen yanına yapılmasını istediği; 
ağacın dallarına zarar vermemek için 
kaydırılma fikrinin eyleme geçmesini 
sağladığı yapı olarak günümüze 
ulaşmıştır. Yapı, Atatürk’ün çevre 
duyarlılığını yansıtması ve gelecek 
kuşaklara ulaşması için 2013 yılında 

Başarı ÖDÜLÜ

Yürüyen Köşk Müze 
Projesi

Yalova Belediyesi

2016 kapsamlı bir restorasyondan geçmiş 
ve müze olarak işlevlendirilmiştir.  
Aynı zamanda Atatürk’ün ikametgâhı 
olmasıyla da milli hafızada özel bir 
yere sahiptir.  Yürüyen Köşkün 
müze bölümünün dışında kafeterya 
bölümünün restorasyonu devam 
etmektedir.
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Başarı ÖDÜLÜ

Restoran ve Butik Otel 
Projeleri 

Yeşilyurt Belediyesi 

2016

Yarışmaya ilk kez katılan ancak 
kent içindeki koruma çalışmalarını 
uzun yıllardır sürdüren Yeşilyurt 
Belediyesi, kent merkezindeki tarihi 
koruma alanında sağlıklaştırma 

çalışmalarına devam etmektedir. 
Bu çalışmalar kapsamında 
hazırlanan 2 farklı tescilli yapı 
restorasyonu projesi, kentsel koruma 
senaryosunun bir parçası olarak ele 
alınmıştır. Turizme kazandırılması 
amaçlanan yapılar restoran, hediyelik 
eşya dükkânı ve butik otel olarak 
işlevlendirilmiştir. Projeler, Yeşilyurt 
içinde gerçekleştirilen ilk geniş 
kapsamlı koruma programının 
turizme yönelik parçası olmaları 
açısından önemlidir. 
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Yüreğir Belediyesi, Ölümsüzlük 
Şehri Misis projesi ile geçen yıl 
Özendirme Yarışması Proje Ödülüne 
layık görülmüştür. Bu yıl da aynı 
proje kapsamında devam eden 
çalışmasıyla Başarı Ödülünü almıştır. 
Yakapınar ve Geçitli yerleşkelerini 
kapsayan, 1. ve 3. derecedeki 
arkeolojik sit alanının kaçak 
yapılardan arındırılması, bölgenin 
işgalden kurtarılması, bilime ve 
Adana turizmine kazandırılması 
amacıyla 2012 yılından bu yana 

Başarı ÖDÜLÜ

Ölümsüzlük Şehri Misis

Yüreğir Belediyesi

2016 yürütülen “Ölümsüzlük Şehri Misis” 
projesi kapsamında; Misis Batı 
Değirmeni, Misis Doğu Değirmeni 
ve Misis (Havraniye) Kervansarayı 
kazıları devam etmektedir. Doğu ve 
Batı Değirmenlerinin restorasyon 
projeleri ise hazırlanmış, kazıların 
tamamlanmasıyla uygulamaya 
geçilmesi planlanmaktadır. Bütüncül 
bir anlayışa sahip olan ve süreklilik 
gösteren çalışmalarıyla, Misis Antik 
Kenti ve çevresi görünür hale gelmeye 
başlamıştır.  
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