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Topraklarımızdaki 
zenginlik
projelere yansıyor

2001 yılında, Tarihi Kentler Birliği henüz 
bir yaşındayken, “Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması”nı başlattık. Bu 
yıl 17.sini düzenlediğimiz yarışmamıza, 
başladığından buyana 477 belediye bini 
aşan proje ile başvurdu. Bu demek oluyor 
ki kısa zamanda Türkiye’nin korunmaya 
başlayan miraslarının arşivi, Tarihi Kentler 
Birliğinde büyümeye devam ediyor. 
Elinizdeki Yarışma Kataloğu bu arşivin 
başlıca kaynağıdır. 

Tarihi Kentler Birliğinin mimarlık, 
şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve 
kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan 
oluşan yarışma jürimiz, 2017 yılında 
yarışmaya başvuran 62 üye belediyemizden 
gelen 123 çalışmayı inceledi. Jürimizin 
değerlendirmesi sonucunda Metin Sözen 
Koruma Büyük Ödülü, 3 Jüri Özel Ödülü, 
8 Proje, 8 Uygulama, 11 Süreklilik ve 31 
Başarı dalında proje ödüle değer görüldü. 

Çok değil daha 15 yıl kadar önce, tek yapı 
restorasyonlarıyla üyelerimiz Özendirme 
Yarışmasına başvuruyordu. Şimdi ise kent 
bütününde yürütülen projeler hazırlıyorlar. 
Melikgazi Belediyesi tek yapı, sokak, 
mahalle ve kent ölçeğinde yürüttüğü farklı 
projeler ile bu yıl Metin Sözen Koruma 
Büyük Ödülünün sahibi oldu. 

“Melikgazi kent merkezi ve çevresinde 
uygulanan bütüncül koruma programı” 
isimli projesiyle yarışmaya katılan 
Melikgazi Belediyesi; farklı ölçeklerde 

Nihat Çiftçi
Tarihi Kentler Birliği ve
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı
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kent bütününe ve çevre bölgelere 
yayılmış noktasal projelere dayalı koruma 
yaklaşımını istikrarlı biçimde devam 
ettiriyor. 

Melikgazi; geniş çeşitlilik taşıyan ve uzun 
erimli bir koruma programını tamamlar 
nitelikteki restorasyon ve kentsel tasarım 
çalışmaları, havza ölçeğinde korumayı 
destekleyen bölgesel vizyonu, sosyal 
alt yapıyı güçlendiren işlevlendirme 
önerileri ve korumanın kentsel bir gelişim 
stratejisi olarak ele alındığı süreç yönetimi 
nedeniyle jüri üyelerimiz tarafından Metin 
Sözen Koruma Büyük Ödülüne layık 
görüldü. Yarışma Kataloğu kapağında, 
Melikgazi’nin Ağırnas’ta yürüttüğü yer 
altı mirası koruma çalışmalarından bir 
örnek görünüyorsunuz. Belediye Başkanı 
Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ve emeği geçen 
uzman ekibi, ustaları, işçileri, çalışmaları 
destekleyen, fikir sunan kentlileri 
kutluyorum. 

Jüri üyelerimiz bu yıl 3 Jüri Özel 
Ödülü vermeyi uygun gördü. Her 
geçen yıl yükselen düzeyli başvurular 
ve artan projeler incelenirken bunun 
bir “özendirme” yarışması olduğunun 
bilinciyle hareket eden Jüri üyelerimize 
de ayrıca destekleri için bir kez daha 
teşekkür ederim. Akseki, Kula ve Seyhan 
belediyelerimiz bu titiz incelemeler 
sonucunda Jüri Özel Ödülünün sahibi 
oldu. Belediye başkanı arkadaşlarımı ve 
emeği geçen herkesi kutlarım. 

Her yıl farklı koruma başlıklarının 
eklendiği gündemimiz, son yıllarda 
oldukça hareketli. Her kentte açılmaya 
başlayan müzeler, anı evleri, ziyaretçi 
merkezleri gibi kentlilik bilincinin 
yükselmesine aracı olan bellek mekânları 
artmaya devam ediyor. Koruma 
Özendirme Yarışmasına, müze proje ve 
uygulamalarıyla yapılan başvuruların sayısı 
son yıllarda çoğaldığı için 2 yıldır “Müze 
Özendirme Yarışması” düzenlemeye 
başladık. 2016’da Sivas Buluşmasında, 
2017’de ise Kastamonu Buluşmasında 
ödül törenlerimizi coşkuyla yaparak, 
müzelerimizin paftalarını, açtığımız 
sergilerde inceledik. Koruma başlıkları 
ve projeler üretilmeye devam ettikçe, 
Tarihi Kentler Birliği olarak, müze 
konusunda olduğu gibi, yeni başlıklarda 
yeni “özendirme” yarışmalarına ihtiyaç 
duymaya başladığımız bir döneme girmiş 
bulunuyoruz. Bu düşüncemizi de bu 
satırlarda ilk defa sizlerle paylaşmak 
istedim. 

Toplam 123 projenin yer aldığı Yarışma 
Kataloğunu incelerken, kentlerimizde 
verilen mücadelenin sesini, emeğini 
duyarak, görerek incelemeyi hatırlamanızı 
temenni eder, iyi okumalar dilerim.

Saygılarımla. 
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Kısa zamanda 
görünür
bir değişim

“Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Yarışması” bu yıl 
umut ve beklentilerimiz açısından önemli bir adım 
oldu. Çünkü “hedeflerimizin-düşündüklerimizin-
düşlerimizin” başında, üye belediyelerimizin 
kentlerine farklı duyarlılıkta ve öncelikte 
yaklaşarak, korumayı içselleştirmeleri geliyordu. 
460 üye belediyenin her yıl büyük bir bölümünün 
yeni başlıklarla kültürel varlıklarını gündeme 
getirmesi, yaşanır kılması kolay bir süreç değildir. 
Biliyoruz ki, kültürel mirasın değerlendirilmesi 
belirli bir süre ister, belirli bir birikimi gerektirir. 
Bu noktada geçmişe dönüp baktığımızda 
yarışmaların, bir büyük bütünün parçası, 
gelişmelerin son evresi olduğu görülecektir. 

2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği, 
temel kavramlarla yola çıkmış, ülkemizin tüm 
kesimlerinin birlikteliğini ana hedef olarak 
görmüştür. Kuruluşunu ve bugüne ulaşmasını 
sağlayan kurum-kuruluş-kişilerin, kamu-yerel-sivil-
özel birlikteliği konusunda “hiç sapma yapmadan” 
desteklerini günümüze taşımaları, üye belediyelere 
yalnız olmadıklarını göstermiş, güvenilir bir 
ortam yaratılmıştır. Yerel yönetimlerin değişik 
başlıklar altında toplanabilecek temel sorunlarına 
çözüm arayan bu çok yönlü desteklerin gücüyle, 
güçlüklerin aşılabileceği zaman içinde kanıtlanmış 
bulunmaktadır. 

Başarılı bir süreci, yerel yönetimlerin “donatılı-
eğitimli kadrolara” ulaştırabilmesi, ilk hedeflerden 
biriydi. Geçen 18 yıl sonra bu konuda alınan 
olumlu sonuçların somut olarak görülebildiği 

Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı  
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noktalardan birisi de, yarışmalardaki 
nitelik yükselmesidir. Eğer bugün 
Tarihi Kentler Birliğinin kısa tarihi 
soğukkanlı-tarafsız yaklaşımlarla 
yazılabilirse, ülkemizde doğa-
kültür öncelikli bir korumanın 
uzun yıllar süren çekişmelerle 
gücünü yitirmesinin, bu büyük 
birikim konusunda birlikteliğin 
sağlanamamasının nedenleri de 
daha açık belirecektir. Kuşkusuz 
sınırlı kaynakların yanı sıra, sağlam 
dayanışmaya dayalı bir sürecin 
yaşanamaması, güçlü verilere dayalı 
bir yol haritasına ulaşılmasını da 
engellemiştir. Birbirimize güvenerek, 
düzeyi-niteliği hedef alarak kültürel 
birikime yaklaştığımızda özendirme 
yarışmasının sonuçlarından da 
görülebileceği gibi hem korumanın 
boyutları büyümekte hem de nitelikli- 
düzeyli bir ortama ulaşılabilmektedir. 

Üye sayıları gittikçe artan Tarihi 
Kentler Birliğine, son yıllardaki 
gelişmelerin ışığında bakıldığında, 
büyük bir coşkuyla Özendirme 
Yarışmasına katılan kentlerin, bizlere 
de öğretici bir yanı olduğu görülecektir. 
Ayrıca 2 yıl önce başlatılan kent-ihtisas 
müzeleri özendirme yarışmaları da, 
kentlerin kültürel varlıklarına çok 
boyutlu yaklaştıklarının diğer bir 
işaretidir. Umut ediyoruz ki, bunu 

geliştirdiğimiz-geliştireceğimiz yeni özendirme 
başlıklarıyla farklı yarışma sonuçlarına 
ulaşabileceğiz. Başta söylediğimiz gibi, 
Birliğin tarihi ayrıntılı yazılabilirse, 18 yılda 
bu ülkenin 300’ün üstünde nitelikli müzeye 
kavuşmasının “bir dönüşümün işareti” 
olduğu daha kolay görülebilecektir. Çünkü 
bu dönüşüm, yeni başlıklara-birikimlere de 
gündem oluşturulacağını gösteriyor. 

Yaşamım boyunca gözlediğim gibi, çözüm 
yolları aramadan sürekli olumsuzluklar 
üretmemiz, doğaya-kültüre aralıksız karşı güç 
oluşturmamız, değerli-birikimli kimlikleri 
görmezlikten gelmemiz, olanakları sağlıklı 
değerlendirmememiz, kalıcı başlıkları 
öne çıkararak köklü birikimlere “yaşam 
hakkı tanımamamız”, ülkemiz için hep 
yitirilmiş uzun bir süreç olmuştur. Artık bu 
tür yarışmaların da gösterdiği gibi, emeği-
birikimi özendirerek, birbirimize güvenerek, 
yaşanabilir bir ülke umudunu çoğaltalım.
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Geleneğini 
Bulmak

2011 yarışmasının kitabındaki giriş 

yazımın bir bölümünde şöyle yazmışım: 

“Projelerini ve bağlamında hedeflerini 

sürekli çeşitlendirip güçlendirerek ve 

büyüyerek yoluna devam eden TKB; 

bu anlamda kurumlaştırdığı ve kendisi 

ile özdeş hale gelen ‘Özendirme 

Yarışması’nın bu yıl onuncusunu 

gerçekleştirmiştir. Üye belediyelerimizin 

klasik mavi-beyaz ozalit çekimlerle 

yapılan proje teslimlerinden biraz 

sonra göreceğiniz sunumlar yalnızca 

biçimsel bir göstergenin gelişimini 

anlatmaktadır. Bu bir değişim sürecidir. 

Benimsemeyi, yarışırken dayanışmayı, 

üretileni anlatmayı, sergilemeyi, ülkenin 

yarışma kültürüne katkıda bulunmayı 

ve tabii ki kültürel/tarihi mirasa sahip 

çıkmaya olan inancı betimleyen bir 

süreçtir bu ve böyle okunmalıdır.” 

Yedi yıl sonra bugün ise, yarışma 

sürecini betimleyen ve yukarıda 

değindiğimiz temel parametrelerin daha 

da somutlaşıp güçlendiğini, 17.sine 

ulaştığımız “Tarihi ve Kültürel Mirası 

Koruma Proje ve Uygulamalarını 

Prof. Dr. Zekai Görgülü
TKB Danışma Kurulu Üyesi
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Özendirme Yarışması”nın katılımı, 

niteliği, beklenirliği ve izlenirliği ile 

artık geleneği bulduğunu kolaylıkla 

söyleyebiliyoruz. Bu anlamda yarışmayı 

böylesi bir aşamaya taşıyan, geçmişten 

günümüze katılım gösteren tüm 

belediyelerimize bir kez daha içten 

teşekkürlerimi iletmek isterim.

Elbette elde edilen bu kazanımların 

yanı sıra yarışma adına yapılacak 

başka şeylerin olduğunun da hepimiz 

farkındayız. Zaten yarışmayı bir süreç 

olarak ele alma çabası bu farkındalığın 

bir ifadesidir. Üretimi zenginleştirmek, 

katılımı arttırmak, uzmanlaşmayı 

önemsemek, uzmanlarla çalışmak ve 

kent / yerleşme içinde koruma adına 

daha yaratıcı, farklı tema çeşitliliğine, 

bunların önceliklerine doğru yönelmek 

bu tespitin ilk akla gelen konuları 

olarak sıralanabilir. Yanı sıra, her 

fırsatta değindiğim gibi proje ya da 

uygulamalar açısından; işlevlendirme, 

özgünlük, yakın çevre ve kentsel 

bütün içinde ele alma, kentsel doku 

bütünlüğü, taklitten kaçınma, ölçek-

büyüklük, yapım tekniği, malzeme ve 

katılım konularına gösterilen özen ve 

dikkatin sürekli arttırılıp genişletilmesi 

yarışmanın diğer kazanımları olacaktır.

2017 yarışmasına emek veren katılımcı 

belediyelerimize, başkanlarımıza, 

ilgili birim ve çalışanlarımıza, proje 

müelliflerine, yapımcılara, bu sayıda 

projeyi inceleyerek raporlayan TKB 

çalışanı meslektaşlarıma ve diğer jüri 

üyelerimize teşekkürlerimi iletiyor, 

ellerine akıllarına sağlık diyorum.

Sevgi ve saygılarımla…
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2017 MET‹N SÖZEN 
KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

MELİKGAZİ KENT MERKEZİ VE 
ÇEVRESİNDE SÜRDÜRÜLEN 
BÜTÜNCÜL KORUMA PROGRAMI

MELİKGAZİ BELEDİYESİ

Melikgazi Belediyesi farklı ölçeklerde 
kent bütününe ve çevre bölgelere 
yayılmış noktasal projelere dayalı 
koruma yaklaşımını istikrarlı biçimde 
devam ettiriyor. Bu kapsamda geniş 
çeşitlilik gösteren ve uzun erimli bir 
koruma programını tamamlar nitelikte 
olan restorasyon ve kentsel tasarım 

çalışmaları; havza ölçeğinde korumayı 
destekleyen bölgesel vizyonu, sosyal 
alt yapıyı güçlendiren işlevlendirme 
önerileri ve korumanın kentsel bir 
gelişim stratejisi olarak ele alındığı süreç 
yönetimi nedeniyle 2017 yılı Metin 
Sözen Koruma Büyük Ödülüne 
layık görülmüştür.
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Kent geneline yayılmış farklı kapsamlarda, tek 
yapı ölçeğinde 11 proje ve uygulama ile yarışmaya 
katılan Melikgazi Belediyesinin bu projeleri, uzun 
zamandır sürdürülen noktasal müdahalelere 
dayalı kentsel koruma yaklaşımlarının devamı 
niteliğinde ele alınabilir. Geleneksel sivil 
mimarlık örneklerinden ibadethanelere, kentsel 
tasarım çalışmalarından yer altı mirasına 
uzanan geniş bir yelpazeye yayılan Melikgazi 
Belediyesinin koruma projeleri kapsayıcı bir 
programın parçası.  

Yürütülen bütüncül koruma çalışmaları 
kapsamında Kayseri’nin önemli miras 
alanlarından Tavukçu Mahallesinde 2 farklı 
konağın restorasyonu gerçekleştirildi. Tavukçu 
Mahallesinin girişinde olduğu için önem taşıyan 

Büyük İnce Evi ve özellikle kalem işleriyle dikkat 
çeken Çayır Ağası Konağı restore edildi. 
Bu 2 yapı sivil toplum örgütlerinin kullanımına 
verildi. Tavukçu Mahallesinde her yıl yeni bir 
yapının kent hayatına kazandırılması, kentte 
yürütülen koruma çalışmalarını tamamlayıcı 
nitelikte. 

Melikgazi’nin en eski ve özellikli sivil mimarlık 
örneklerinden biri olan Gavremoğlu Konağı 
kamulaştırıldı ve restorasyon projesi hazırlandı. 
Çevresindeki geleneksel dokunun büyük ölçüde 
kaybolduğu Gavremoğlu Konağı, günümüze 
anıtsal bir odak haline gelmeyi başarmış. Bu 
özellikli yapının uygulama sonrasında kültürel 
etkinlikler ve sosyal hizmet çalışmalarının 
yapılacağı bir merkez olması planlanıyor. 
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Melikgazi Belediyesi 2014 yılından bu yana, 
etrafındaki tarihi kent dokusu tamamen kaybolan 
eski cami ve mescitlerinin restorasyonunu da 
yürütüyor. Çifteönü Camisi, Siviş Camisi ve 
Gubaroğlu Mescidinin restorasyon uygulamaları 
bu yıl tamamlanırken, Bozatlıpaşa Narlı Mescidi 
içinse restorasyon projesi hazırlandı. Mahalle 
ölçeğindeki bu ibadethaneler, günümüzde 
kaybolmuş bir dokunun ortasında bulunuyor. 
Bu nedenle, yapılan tüm uygulamalarda 
ibadethanelerin çevrelerinde kamusal alan 
düzenlemeleri de yapılıyor.

Nadir bulunan Eretna Beyliği yapılarından 
olan Dört Ayak Türbesinin çevresi Melikgazi 
Belediyenin kamusal alan olarak düzenlediği 
başka bir alan. Bu süreçte türbenin uygunsuz 
eklentilerden temizlenmesi de sağlandı. Ayrıca 
Melikgazi’nin anıtsal çeşmelerinden Çukur Cami 
çeşmesi için restorasyon projesi hazırlandı. 
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Melikgazi Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra 
çevresini de kapsayan bir koruma yaklaşımı 
yürütüyor. Anadolu coğrafyası içindeki zengin 
kültür mirası ile dikkat çeken kent çevresi, 
bölgesel ölçekte bütünleştirici öneme sahip. 

Özellikle Ağırnas’ta bulunan ve envanter 
çalışmaları ÇEKÜL Vakfı, Obruk Mağara 
Araştırma Grubu ile Kayseri Büyükşehir 
Belediyesinin ortaklığında yürütülen yer altı 
şehrinin ziyarete açılabilmesi için yer altı 
geçitleriyle yer üstündeki dokunun bağlantı 
projesi hazırlandı. Proje, aydınlatma, mekanik 
ve mekânsal düzenlemeleri içeriyor. Yer altı 
şehrinin girişindeki Neslihan Parkı ise kamusal 
alan düzenlemesi kapsamında yeniden ele 
alınacak. Koruma çalışmalarının uzun yıllardır 
devam ettiği Melikgazi’ye bağlı Ağırnas’ta, yer 
altındaki zenginlikler, yer üstündeki karakteristik 
kültür mirasını tamamlar nitelikte. Kültepe 

Kaniş/Karum Höyüğü, zürafa fosil yatağı, kağnı 
yolları ve Engir Gölü gibi birçok değere ev 
sahipliği yapan Ağırnas’daki Koramaz Vadisinde 
yürütülen koruma ve envanter çalışmaları olumlu 
sonuçlar veriyor. UNESCO adaylık sürecinin 
başladığı ve turistik öneme sahip olan Koramaz 
Vadisinin, doğa ve kültür öncelik sürdürülebilir 
turizm alt yapısının da hazırlanması Melikgazi 
Belediyesi’nin hedefleri arasında. 

Jürinin değerlendirmeye aldığı bir diğer 
proje ise Tavlusun’daki Agios Basileos 
Kilisesi restorasyonu. Tarihi bir mahalle 
olan Tavlusun’da yürütülen sağlıklaştırma 
çalışmalarını da destekleyen restorasyon 
projesiyle, kilisenin kültür sanat etkinliklerine 
ev sahipliği yapması planlanıyor. Agios Basileos 
Kilisesi, içinde bulunduğu dokunun önemli bir 
anıtsal odağı olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle 
projede önerilen işlev, kentsel anlamda bir 
canlanmayı tetikleyecek nitelikte. 
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2017  jüri özel ÖDÜLÜ

METİN SÖZEN SOKAĞI SAĞLIKLAŞTIMA 
PROJESİ, SARIHACILAR HAN 
RESTORASYONU, ZİLALCİ KONAĞI 
RESTORASYON PROJESİ, BADEMLİ 
HAN RESTORASYON PROJESİ, AKSEKİ 
TİCARET MÜZESİ PROJESİ 

AKSEKİ BELEDİYESİ 

Akseki Belediyesi bölgesel ölçekteki Kültür 
Yolu Rotasının üzerinde odak noktaları 
yaratarak bütüncül bir koruma programı 
geliştirmesi, yerel değerlere dayanan 
sürdürülebilir bir turizm stratejisi 
oluşturması, kent merkezinden kırsal 
coğrafyaya yayılan ve her biri birbirini 
tamamlar nitelikte olan restorasyon ve 
işlevlendirme önerileri nedeniyle Jüri 
Özel Ödülüne uygun görüldü.
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Akseki Belediyesi yarışmaya hem kent merkezi 
hem de çevresindeki kırsal yerleşmeleri kapsayan 
farklı ölçeklerde 5 proje ile katıldı.

Cevizli Mahallesinde uygulanan sokak 
sağlıklaştırma projesi kapsamında, bir sokak 
geleneksel yerel mimari dokuyu yansıtacak 
şekilde yeniden düzenlendi. Kamusal alanlarda 
kentsel tasarım uygulamaları yapılarak dokunun 
geri kalanı ile bütünlüğünün sağlanması 
amaçlandı. Cephelerde ise Akseki’ye özgü yerel 
mimari unsurlar kullanılarak sokak silueti 
yeniden tasarlandı.

Bölgesel kültür rotaları üzerinde farklı odaklar 
yaratmayı amaçlayan Akseki Belediyesi, 
projelerini çevre kırsalından kent merkezine 
geniş bir kapsamda ele alıyor. Söz konusu rota 
üzerinde önemli bir kırsal miras alanı olan 
Sarıhacılar’daki Sarıhacılar Hanının restorasyon 
projesi ile bu bölgedeki turizm ve koruma 
faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. 
Yapının, tarihi Kervan Göç Yolu üzerindeki 
tek han olması, ayırt edici özelliği olarak öne 
çıkıyor. Uygulamanın ardından yapı turizme 
hizmet etmesi için yeniden işlevlendirildi.
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Bademli Beldesi içinde bulunan Bademli Hanın 
restorasyon projesi de benzer bir anlayışla ele 
alındı. Tarihi Kervan Göç Yolu üzerindeki 
köy aynı zamanda geleneksel olarak ahşap 
kaşık yapımına dayalı bir kültüre sahip. Bu 
nedenle Bademli Hanın restorasyon sonrasında 
ahşap kaşık müzesi olarak işlevlendirilmesi 
amaçlanıyor.
 
Kentteki koruma programı kapsamında 2 
tek yapı ölçeğinde koruma projesi hazırlandı. 
Kültür Yolu Rotası üzerindeki, kentin girişinde 
bulunan ve nitelikli bir sivil mimarlık örneği 
olarak dikkat çeken Zilalci Konağının karşılama 
merkezi ve sosyal bir merkez olarak kullanılması 
planlanıyor. Geleneksel kent merkezindeki 
Akseki Dokumacılık Kooperatifi eski binasının 
ise, Tarihi Kervan Göç Yoluyla da bağlantı 
kurarak Akseki Ticaret Müzesi olarak 
işlevlendirilmesi hedefleniyor. Bu projelerin her 
ikisine de kamu-sivil toplum örgütü işbirliğine 
örnek, Akseki Eğitim Hayratı Derneği destek 
oluyor.
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2017  jüri özel ÖDÜLÜ

KULA KENTSEL SİT ALANI 
VE JEOPARKINA BÜTÜNCÜL 
YAKLAŞIMLAR

KULA BELEDİYESİ

Kula Belediyesi jeolojik doğal miras 
korumasından alan yönetimine, tek 
yapı restorasyonundan kentsel ölçekte 
koruma stratejisine uzanan bir yelpazede 
geliştirdiği yenilikçi yaklaşımları, 
Türkiye’de koruma tartışmaları ve 
yönelimlerini zenginleştiren vizyonel 
bakış açısı ve uygulamaya dönük 
güçlü işbirlikleri nedeniyle Jüri Özel 
Ödülüne uygun görüldü.
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Kula Belediyesi; Kula Volkanik Jeoparkı ve 
çevresinde gerçekleştirdikleri projeler, UNESCO 
süreci ve jeoparkın kentle bütünleşmesine 
yönelik koruma çalışmaları ile yarışmaya katıldı. 
Kula’da doğal ve kültürel miras alanlarının 
bütüncül bakış açısıyla birbirini tamamlayacak 
nitelikte stratejiler ışığında korunduğunu 
görmek mümkün.

Kula’da doğal sit alanı statüsünde bulunan 
volkanik arazi, Türkiye’nin ilk, dünyanın ise 
99. Jeoparkı. UNESCO tarafından tescil edilen 
Kula Volkanik Jeoparkı 35 km uzunluğunda, 
15 km genişliğinde bir alanda, Kula 

merkezi çevresinde bulunuyor. Yaşlı ve genç 
volkanitlerin birarada görüldüğü ülkemizdeki 
ender alanlardan biri. Jeopark projesi 
kapsamında gezi güzergâhı ve yürüyüş patikaları 
oluşturularak UNESCO sürecini desteklemek 
için alanın yönetim ve ziyaretçi planlaması da 
projede yer alıyor. Kula Belediyesi, jeolojik 
mirası koruma gündemine taşıyarak yeni bir 
koruma başlığının açmasını sağladı. 

Kula merkezindeki kentsel sit alanıyla jeopark 
arasındaki caddenin düzenlenerek, jeoparkla 
kentin bütünleşmesi Kula Belediyesinin 
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hedefleri arasında yer alıyor. Bu bütünleşmeye 
yardımcı olacak Beyler Evi (Beyoğlu Evi) Konağı 
restore edildi; kültür evi olarak işlevlendirildi 
ve açılışı yapıldı. Beyler Evi hem plan özellikleri 
hem de ahşap, alçı, kalem işçiliğiyle geleneksel 
konut mimarisinin karakteristik örneklerini 
barındırıyor.

Kula Belediyesi, turizmin gelişmesi için 
konaklama sorununun çözümüne yönelik bir 

program da hazırladı. Bu doğrultuda tarihi Kula 
evlerinin restore edilmesine başlandı. Kentsel sit 
alanı içindeki Essanlar Evi, Eski Hastane Binası, 
Emir Dedeler Evi, Dr. Aris Evi ve Kaçıklar 
Evinin butik otel, misafirhane ya da restoran 
olarak işlevlendirilmesi hedefleniyor. Geleneksel 
doku içindeki koruma çalışmalarında Manisa 
Büyükşehir Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı 
ile işbirliği yapılıyor. 
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2017  jüri özel ÖDÜLÜ

TEPEBAĞ KENTSEL SİT ALANI 
İÇİNDEKİ KORUMA PROJELERİ

SEYHAN BELEDİYESİ

Seyhan Belediyesi mahalle ölçeğinde 
kurgulanmış bir koruma stratejisini 
başarılı noktasal uygulamalarla kısa 
sürede tamamlayarak hayata geçirmesi, 
kent bütünüyle etkileşimi arttıran ve 
kültür odaklı bir gelişim yaklaşımını 
destekleyen koruma programı nedeniyle 
Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.
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Seyhan Belediyesi, Adana’nın en önemli kentsel 
koruma alanlarından Tepebağ’da devam eden 
7 farklı koruma uygulama ve projesi ile 
yarışmaya katıldı. Geçen yıllarda geliştirdiği 
koruma yaklaşımını sürdüren ve alanın 
canlanması ve kentin geri kalanıyla 
entegrasyonunun sağlanmasını hedefleyen 
program kapsamında 4 yapının restorasyonu 
tamamlandı. 

Çerçi Konağı, Adana Evi olarak işlevlendirilmek 
üzere restore edildi. Yapı aynı zamanda Kent 
Meydanı Projesine bitişik olması nedeniyle 
verilecek işleve uygun, önemli bir noktada 

yer alıyor. Tarihi Adana kent dokusunun 
içinde bulunan 137 envanter numaralı yapı 
Osmanlı’nın son döneminde inşa edilmiş. 
Belediye tarafından kamulaştırılan ve 
restorasyonu tamamlanan yapının Yazarlar Evi 
olarak işlevlendirilmesi hedefleniyor. 

Adana’nın en eski yapılarından biri olan ve 
Tepebağ Höyüğü üzerinde bulunan Musa Ballı 
Konağının çatı ve cephe yenilemesi Seyhan 
Belediyesi tarafından yapıldı. Aynı kapsamda 
124 envanter numaralı yapı belediye tarafından 
kamulaştırılarak restore edildi.
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Seyhan tarihi kent dokusunun önemli bir aksı 
olan Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde 
bulunan 25 envanter numaralı yapı, Dişçilik 
ve Tıp Aletleri Müzesi olarak işlevlendirilmek 
üzere projelendirildi. Vehbi Necip Savaşan Evi 
ise benzer bir yaklaşımla ele alınarak “Yaşayan 
Kadın Müzesi” olarak projelendirildi. Tepebağ 
Mahallesinde yürütülen çalışmaların devamı 
niteliğindeki Ahmet Kalfa Sokağı sağlıklaştırma 
projesinde ise söz konusu aks bir canlandırma 
koridoru olarak ele alındı. 2000’li yıllarda 
Seyhan Belediyesi tarafından kültürel bir 

kullanım ve geleneksel el sanatlarının icra 
edileceği bir sokak olarak tasarlanan alan, zaman 
geçtikçe bu kullanımın dışına çıktı. Seyhan 
Belediyesi tarafından yeniden değerlendirilen 
250 metrelik sokakta sağlıklaştırma ve 
restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra 
kültür-sanat ağırlıklı kullanımların yer alması 
planlanıyor. Ahmet Kalfa Sokak, Adana’nın 
yoğun ticaret bölgesi olan Çakmak Caddesine 
bağlanması nedeniyle de önemli bir aks olma 
potansiyeli taşıyor. 
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2017 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

KENT MERKEZİNDE TEK YAPI ÖLÇEĞİNDE 
RESTORASYON PROJELERİ, ÇAKIRKÖY 
CAMİSİ RESTORASYON PROJESİ 

AFYONKARAHİSAR 
BELEDİYESİ

Yarışmaya 2001, 2012 ve 2016 
yıllarında 3 kez katılan Afyonkarahisar 
Belediyesine, kent merkezinde 
mahallelerde odak noktaları yaratmayı 
amaçlayan koruma programını 
uygulamaya dönüştürmesi ve yeni 
projelerle sürekliliği sağlaması nedeniyle 
Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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Afyonkarahisar Belediyesi yarışmaya, kentsel 
ölçekteki koruma programları dâhilinde 
devam eden farklı ölçeklerde 6 farklı projeyle 
katıldı. Afyonkarahisar merkezinde kentsel sit 
alanı içinde bulunan Akmescit Kültür Evleri 
Projesi, ortak bir bahçenin etrafında bulunan 
2 adet geleneksel sivil mimarlık örneği yapının 
restore edilerek kamusal kullanıma açılmasını 
amaçlıyor. Uygulamaları tamamlanan bu 
yapı grubu, içinde mahalle fırını ve çeşitli 
eğitim alanları barındırıyor. Yine kentsel sit 
alanı içinde bulunan ve aynı döneme ait olan 
Benlioğlu Konağının ise restorasyon projeleri 
hazırlandı. Benlioğlu Konağı, kentin geleneksel 
dokusunu yansıtan konaklar arasında günümüze 
ulaşmış en iyi örneklerden biri. Afyonkarahisar 
Kalesi ile ilişki içinde bulunan konak, tarihi 
dokuda dikkat çekici bir odak oluşturuyor. 
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Afyonkarahisar Belediyesi geçtiğimiz yıllarda 
mahalli merkezler oluşturmak için başladığı 
mahalle çeşmeleri restorasyonu kapsamında 
Kadınanalar, Abdi Kadı ve Hacı Nasuh 
Çeşmelerinin restorasyonunu ele aldı. 
Uygulaması tamamlanan Kadın Analar 
Çeşmesi ve Türbesi, kent belleğinde yeri olan, 
3. Alaaddin Keykubad’ın kızlarından birinin 
türbesi olması açısından önemli bir ziyaret alanı. 
Çalışma içinde bu belleğin yaşatılmasına yönelik 
kentsel tasarım uygulamaları da yapıldı.  

Bunların yanı sıra içinde bulunduğu Çakır 
Köyü içinde ana odak konumunda olan ve iç 
mekândaki kalem işleriyle dikkat çeken Çakırköy 
Camisi Restorasyonu da sunulan projeler 
arasında. Taş ve ahşap strüktürlü kütlelerin 
özgün bir biçimde biraraya geldiği yapı, çeşmesi 
ve eklentileriyle birlikte karakteristik bir mahalle 
camisi.
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2017 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

TARİHİ KENT MERKEZİNDE 
MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ 
CANLANDIRMA PROJESİ 

ALTINDAĞ BELEDİYESİ

Yarışmaya 9 kez katılan ve çok sayıda 
ödül alan Altındağ Belediyesine, kent 
merkezinde yıllardır istikrarlı biçimde 
sürdürülen koruma projelerinin 
yaygınlaşarak devam etmesi nedeniyle 
Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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Altındağ Belediyesi başta Hamamönü olmak 
üzere, geleneksel kent dokusu içinde 10 yılı 
aşan bir süredir kentsel ölçekte sağlıklaştırma 
ve doku iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. 
Bina cephelerinin rehabilitasyonu, anıtsal yapı 
restorasyonları ve kamusal alan düzenlemelerini 
içeren bu müdahale yaklaşımı, bir kentsel 
gelişim stratejisi olarak sürüyor. 

Altındağ Belediyesi tarafından sunulan 
Mahalle Kültürünü Canlandırma Projesi bu 
kapsamda değerlendirildi. Projede, tarihi kent 
merkezinde Yörük Dede Türbesi, Hemhüm 
Mescidi, Öksüzce Çeşmesi gibi kültürel 
değerleri de barındıran bölge içindeki geleneksel 
yapı adası ele alındı. Bütüncül bakış açısıyla 
değerlendirilen tarihi alan, modern yaşam 
ihtiyaçlarına olanak verecek şekilde yeniden 
yorumlandı. Proje geleneksel mahalle hayatının 
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mekân kurgusunu çağdaş bir konut alanına 
uyarlamasıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda 
geleneksel mahalle dokusundan yola çıkılarak, 
tarihi yapıların konut işleviyle bütün olarak 
ihya edilmesi amaçlandı. Konutların sokağa 
cephe veren bölümünde mahalle dokusuna 
uygun ticari faaliyetlere yönelik mekânlar, ada 
içine bakan bölümdeyse ortak kullanım alanları 
ve konutlar yer alıyor. Ticari mekânlar içinde 

sadece mahalle ölçeğindeki dükkânlara (kasap, 
manav, bakkal gibi) yönelik düzenlemeler 
yapıldı. 17 konağın bulunduğu alanın 
çevresindeki Yörük Dede Türbesi, Hemhüm 
Mescidi ve Öksüzce Çeşmesi için restorasyon, 
kamusal alanların tümü için de kentsel tasarım 
projeleri, mahalle canlandırma çalışmaları 
kapsamında yürütülecek. 
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2017 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZESİ 

BURSA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

Yarışmaya 2007, 2010, 2011, 2012 
ve 2015 yıllarında 5 kez katılan, 2015 
yılında Metin Sözen Büyük Ödülünü 
alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm 
kent içinde 20’den fazla müze açarak 
kültür altyapısını geliştirmesi, bir müze 
kent olma yolundaki çalışmalarına devam 
etmesi nedeniyle Süreklilik Ödülüne değer 
bulundu.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda 
müzecilik konusunda önemli mesafeler alarak, 
ülkemizde bu konuda yerel yönetimlere örnek 
oluşturan uygulamalara imza attı. Çok geniş bir 
yelpazede, farklı konularda ihtisaslaşan Bursa 
Müzeleri, içlerinde bulundukları binaların 
yaşatılması, zengin koleksiyonları ve özellikli 
yayınlarıyla bu konuda istikrarlı bir koruma 
yaklaşımı sergiliyor.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi bu yıl, bu müzelere 
bir yenisini daha ekledi. Yarışmaya Yaşam 
Kültürü Müzesi ile katılan kent, projesiyle
18. yüzyıl geleneksel Türk mimarisinin nitelikli 
bir örneği olan 3 katlı bir konağın, Bursa 
geleneksel yaşam kültürü teması çerçevesinde 
müze olarak restorasyonunun yapılmasını ve 
işlevlendirmesini amaçlıyor. Bursa’da sayısı 
oldukça azalmış üçüncü devir yapılar arasında 
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gösterilen yapı; dönemini en iyi biçimde 
yansıtan, iç sofalı, karnıyarık plan şemasına 
sahip ve mimari detayları incelendiğinde,  
dönemi içindeki önemli bir konak. Müzede 
çeyiz geleneği, sünnet adetleri, misafir ağırlama 
gibi Bursa’nın yaşam kültürünü yansıtan 
konular, her odada farklı bir tema işlenecek 
şekilde planlandı. Yaşam Müzesi kapsamında 

sürekli etkinlikler ve eğitim programları da 
düzenleniyor. Bunların arasında müze gezintisi 
ve drama atölyesi, geleneksel gezek gecesi, 
masal diyarına yolculuk ve bilmece atölyesi, 
unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının 
canlandırılması sayılabilir. Ayrıca müze 
bünyesinde çeşitli el sanatlarının eğitimleri ve 
kurslar da veriliyor. 



51



52

2017 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

GALİ KONAĞI RESTORASYONU, 
ESKİ İNGİLİZ OKULU RESTORASYON 
PROJESİ, SAMANDAĞ’DA 7 ADA 5 PARSEL 
KONUT PROJESİ

HATAY BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

Yarışmaya 2005, 2015 ve 2016 
yıllarında 3 kez katılan Hatay Büyükşehir 
Belediyesine, kent merkezinde tek yapı 
ölçeğinde istikrarlı biçimde devam eden 
koruma çalışmaları ve bu çalışmaların 
kırsal alanlara da yayılarak geliştirilmesi 
nedeniyle Süreklilik Ödülü verildi.
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Hatay Büyükşehir Belediyesi yarışmaya 3 farklı 
tek yapı ölçeğinde proje ile katıldı. Antakya 
merkezde uygulaması tamamlanan Gali 
Konağı Restorasyonu Projesi, bu alan içinde 
devam eden tek yapı koruma uygulamalarının 
devamı niteliği taşıyor. 18. yüzyıl sonunda inşa 
edildiği düşünülen bina neo-klasik dönem 
özellikleri gösteriyor. Günümüze iyi korunmuş 
şekilde ulaşan yapının restorasyon sürecinde 
özgün olmayan eklentilerin ve detayların 
kaldırılması, yapı içinde günümüz ihtiyaçlarına 
uygun mekânların oluşturulması amaçlanıyor. 
Restorasyon çalışmaları devam eden binanın, 
uygulama sonrası belediye lokali olarak 
işlevlendirilmesi planlanıyor.
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Hatay Büyükşehir Belediyesi tek yapı ölçeğinde 
sürdürdüğü koruma çalışmalarını bu yıl merkez 
dışındaki yerleşkelere de yaydı. Bu kapsamda 
Samandağ’da bulunan 2 farklı sivil mimari 
örneği yapı da benzer bir anlayışla restore 
edilmek üzere projelendirildi. Bunlardan 
ilki 20. yüzyılın başında bölgedeki İngiliz 
Okulunun müştemilatı olarak inşa edilen ve 
günümüzde konut olarak kullanılan 3 katlı 
bir yapı. Bu yapının restorasyon sonrasında 

kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak; sergi 
salonu ve eğitim mekânlarını içeren bir müze 
olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. Hıdırbey 
Köyünde bulunan diğer yapı ise konut olarak 
inşa edilmiş anıtsal nitelikte bir konak. Turizm 
bölgesi içinde yer alan köyde, söz konusu 
konak, önündeki anıt ağaçla birlikte önemli bir 
odak oluşturuyor. Uygulama sonrası binanın 
turizme yönelik kullanılması planlanıyor.
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ŞEYH, ATABEY, ÇATLAKOĞLU, 
KESKİNLER KONAKLARININ 
VE AŞİR EFENDİ HANININ 
RESTORASYON PROJELERİ

KASTAMONU BELEDİYESİ

Yarışmaya 2015 ve 2016 yıllarında 
katılan ve ödül alan Kastamonu 
Belediyesine, konut ve anıtsal yapı 
restorasyonlarıyla geleneksel dokuyu bir 
bütün olarak ele alan uzun soluklu ve 
kapsamlı koruma programını nedeniyle 
Süreklilik Ödülü verildi.
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Kastamonu Belediyesi kent merkezinde anıtsal 
yapılar ve geleneksel konutların noktasal 
müdahalelerle restore edilip kamusal işlev 
verilmesine dayalı bir koruma stratejisini 
istikrarlı biçimde sürdürüyor. Özellikle kentin 
anıtsal çekirdeğinde bu yaklaşıma dayalı 
gerçekleştirilen projelerle büyük ölçüde değişim 
sağlandığı görülebilir. Kastamonu Belediyesi söz 
konusu programı sürdürdüğü 3 farklı konak 
restorasyonu uygulaması ve 2 restorasyon projesi 
ile yarışmaya katıldı.

Bu bağlamda değerlendirilen Şeyhoğlu, 
Atabey ve Çatlakoğlu konaklarının her biri, 
geleneksel Kastamonu sivil mimarisinin özgün 
yapıları olmakla birlikte, konaklar nitelikli 
uygulamalarla yenilenerek işlevlendirildi. 
Özellikle Şeyhoğlu Konağı, Kastamonu 
merkezindeki en büyük geleneksel yapılardan 
biri olarak dikkat çekiyor. Özgün süslemeleri 
ve yapı elemanlarıyla kentte önde gelen 
kültür mirası örneklerinden olan Şeyhoğlu 
Konağının, restorasyon uygulaması sonrasında 
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butik otel olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. 
Benzer biçimde Atabey Konağı, Millet 
Kıraathanesi ve Muhtarlar Müzesi, Çatlakoğlu 
Konağı ise sivil toplum kuruluşlarına tahsis 
edilerek işlevlendirildi. Yanı sıra Keskinler 
Konağı da benzer bir koruma anlayışıyla ele 
alınarak projelendirildi. Bu konağın uygulama 
sonrasında kent müzesi olarak kullanılması 
amaçlanıyor. 

Aşir Efendi Hanı ise Kastamonu Hanlar 
Bölgesinde, Nasrullah Cami ve Meydanına 
komşu olan önemli bir anıtsal yapı. Bu 
hanın restorasyon projesi ile kentin anıtsal 
çekirdeğindeki koruma çalışmalarının 
desteklenmesi hedefleniyor. Aşir Efendi 
Hanının, Hanlar Bölgesinde henüz 
restorasyonu yapılmayan tek yapı olması, bu 
projeye tamamlayıcı bir nitelik kazandırıyor.  
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AYA PERS KAVİ RUM KİLİSESİ 
MÜŞTEMİLATI RESTORASYONU, 
KILLIOĞLU HAMAMI RESTORASYONU, 
ROMAN KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ 

KONAK BELEDİYESİ

Yarışmaya 2003-2016 yılları arasında 
toplam 12 kez katılan, bu yıllarda pek 
çok ödül alan Konak Belediyesine, başta 
Kemeraltı semtinde ve Anafartalar 
Caddesi çevresinde sürdürülen koruma 
çalışmalarını istikrarlı biçimde devam 
ettirmesi nedeniyle Süreklilik Ödülü 
verildi.
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Konak Belediyesi, İzmir’in tarihi çekirdeğini 
oluşturan Kemeraltı ve Basmahane bölgesinde 
10 yılı aşkın bir süredir canlandırma ve 
iyileştirme müdahalelerine devam ediyor. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de işbirliğinde 
yürütülen koruma çalışmaları kapsamında; 
sokak sağlıklaştırmadan kentsel tasarıma, tek 
yapı restorasyonundan müze uygulamalarına 
önemli projelere imza atıldı. Bu yıl Konak 
Belediyesi yarışmaya biri uygulama, ikisi proje 
kategorisinde 3 adet tek yapı restorasyonu ile 
katıldı.

Döneminde bölgenin önemli dini 
merkezlerinden biri olan Aya Peras Kavi 
Kilisesinin müştemilat binası ve kilise 
basamakları günümüze kadar ulaşmış. Konak 
Belediyesi bugün Adile Naşit Parkı içinde 
bulunan ancak yıllar içinde tamamen metruk 
hale gelmiş bu yapının restorasyonunu 
tamamladı ve yapıyı çocuk kütüphanesi olarak 
işlevlendirdi. Çevre düzenlemesiyle bu alanda 
genel güvenlik arttırılırken, çocuklara yönelik bir 
sosyal donatı mekânı da elde edilmiş oldu. 



62

Konak Belediyesi ayrıca tarihi doku içinde 
2 farklı yapı için restorasyon projesi hazırladı. 
Kemeraltı Kentsel Sit Alanının ana omurgasını 
oluşturan Anafartalar Caddesi üzerinde 
bulunan Kıllıoğlu Hamamı Restorasyon Projesi, 
doku bütünündeki koruma çalışmalarını 
desteklemesi açısından önem taşıyor. 
Hamamın, sergi ve satış mekânı olarak 

işlevlendirilmesi hedefleniyor. İzmir Laventen 
Konaklarının karakteristik özelliklerini taşıyan 
sivil mimarlık örneği bir başka yapı ise yine 
aynı kapsamda sosyal ve kültürel tesis olarak 
restore edilerek işlevlendirilecek. Yapının 
Roman Kültür Merkezi olarak kullanılması 
planlanıyor.
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TACETTİN İBRAHİM PAŞA CAMİSİ VE 
ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ

MERZİFON BELEDİYESİ

Yarışmaya 2011-2015 yılları arasında 
toplam 4 kez katılan ve 2 Uygulama 
Ödülü alan Merzifon Belediyesine, 
kentin geleneksel mahalleleri ve anıtsal 
merkezinde, sosyal, ekonomik ve kültürel 
canlanma sağlamaya yönelik bütüncül 
koruma stratejisini başarılı uygulamalarla 
yürütmesi nedeniyle Süreklilik Ödülü 
verildi.
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Merzifon Belediyesi sosyal, kültürel ve mekânsal 
karakteriyle kent dokusunu bir bütün olarak 
ele alarak, kapsayıcı ve katılımcı koruma 
politikalarını istikrarlı biçimde sürdürmeye 
devam ediyor. Merzifon Belediyesi bu yıl, 
ÇEKÜL Vakfı işbirliğinde başladığı ve 5 yıldır 
sürdürdüğü “4 Mahalle 1 Yaşam” başlığındaki 
koruma programını mekânsal olarak 
tamamlayan bir kentsel tasarım uygulamasıyla 
yarışmaya katıldı. Proje, Merzifon kent 
merkezinde geleneksel çarşının içinde bulunan 
Tacettin İbrahim Paşa Camisi, Taşhan ve Katık 
Pazarının düzenlenerek, bu alanların kamusal 
niteliğini artırmayı hedefliyor.

Merzifon geleneksel çarşısı içinde pazar alanı 
ve katlı otopark olarak kullanılan betonarme 
yapının kaldırılarak yerine bir kent meydanının 
düzenlendiği proje ile meydanın çevresinde 
bulunan Tacettin İbrahim Paşa Camisinin, 
şadırvanının, Taşhan’ın alt kotunda bulunan 

kemerli dükkânların ve Selçuklu Hamamı 
cephesinin gün ışığına çıkartılması sağlandı. 
Bu kapsamda söz konusu tarihi anıtsal 
yapıların cephelerinde basit onarımlar 
yapılarak doku bütünlüğüne ulaşıldı. Taşhan’ın 
ortaya çıkartılan dükkânları ticari olarak 
işlevlendirildi, caminin Vakıflar Müdürlüğü 
işbirliği ile restorasyon çalışmasına başlandı. 
Kentsel tasarımda kullanılan su ögeleriyle 
cami şadırvanının ön cephesinin meydan ile 
bütünleştirilmesi tamamlandı.

Proje alanı kentin geleneksel dokusunun 
omurgasını oluşturan Yokuşbaşı Caddesi 
aksının girişinde bulunduğu için, söz konusu 
koridorun canlandırılmasına yönelik, stratejik 
bir önem taşıyor. Proje kapsamında geleneksel 
çarşı ve tasarlanan meydanın entegrasyonu 
sağlandı, altyapı çalışmaları, sokak mobilyaları 
ve aydınlatmalarla çarşı içinde ortak kullanıma 
yönelik bir mekân kazanıldı. 
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KALEİÇİ MAHALLESİ SOKAKLARI 
SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ, TARİHİ 
ROMA ARSENALİ RESTORASYONU

NİKSAR BELEDİYESİ

Yarışmaya daha önce 6 kez katılmış 
olan Niksar Belediyesine, kale-çarşı-
mahalle stratejisi kapsamında ele aldığı 
koruma yaklaşımını doğru bağlantılara 
ve odaklara müdahale ederek yürütüyor 
olması nedeniyle Süreklilik Ödülü 
verildi.
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Kale-çarşı-mahalle koruma yaklaşımına dayalı 
koruma stratejisini başarılı biçimde sürdüren 
Niksar Belediyesi, bu yıl yarışmaya koruma 
alanları arasında tamamlayıcı 2 farklı projeyle 
katıldı. 

Kaleiçi Mahallesi Sokakları Sağlıklaştırma 
Projesi, Tarihi Niksar Kalesinin eteklerinde 
3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alıyor. 
Kaleiçi Mahallesindeki Akil Erdem Muhtar 
Sokağı ve buna bağlanan belirli ara sokaklarda 
sokak sağlıklaştırma çalışması gerçekleştirildi. 
Alanda 8 tescilli ve 52 tescilsiz yapının cephe 

düzenlemesi ve kısmen restorasyonu yapıldı. 
Proje alanının paralelinde ilçenin ana caddesi 
bulunuyor, tarihi Roma Hamamı, Niksar 
Kalesi uzantıları, dış kale burcu ve Ulucami 
gibi yapılar bu cadde üzerinde yer alıyor. Kent 
merkezi ile Niksar Kalesi arasındaki bağlantıyı 
güçlendirmeyi amaçlayan proje Eski Hükümet 
Konağı ve kent meydanı ile başlayarak kaleye 
bağlanan sokakların büyük kısmını kapsıyor. 
Proje ile kale-çarşı-mahalle birlikteliğinin 
güçlendirilmesi ve geleneksel konut dokusunun 
korunması amaçlanıyor. 
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Kent merkezinde yer alan tarihi Roma Arsenali 
Restorasyon Projesi ise, bu önemli yapının kent 
yaşamıyla bütünleşmesini amaçlıyor. Birbirine 
paralel uzanan iki galeriden oluşan yapının yan 
galerisine ana galeriden bir açıklıkla geçiliyor. 
Kuzey-güney doğrultusunda uzanan dörtgen 
planlı 2 katlı yapı üç ayrı mekândan oluşuyor. 
Mimari açıdan MÖ 3.- 4. yüzyıl karakterine 
sahip, tescilli bir yapı olan Roma Arsenali, 
Bizans Döneminde katakomp ve gıda deposu 
olarak da kullanılmış. Farklı dönemlerde farklı 
işlevler barındıran yapının arkeolojik miras 
kapsamında korunması hedefleniyor.
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ŞEHİT M. NURİ KOCABIYIK 
MEYDANI PROJESİ

TARAKLI BELEDİYESİ

Yarışmaya daha önce 2006 ve 2015 
yıllarında katılan Taraklı Belediyesine, 
kent dokusu içinde geleneksel doku ve 
anıtsal binaların ardından kamusal 
alanları da bütünleştirerek, doku içindeki 
müdahalelerini yaygınlaştırması nedeniyle 
Süreklilik Ödülü verildi.
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Batı Karadeniz Havzasında yer alan Safranbolu 
ile başlayan koruma çalışmaları, eş zamanlı 
olarak Taraklı’da da 1985 yılından itibaren 
başlamıştı. Bütüncül bir şekilde ele alınarak 
süreklilik içinde devam ettirilmesi sayesinde 
Taraklı’nın tarihi dokusu büyük ölçüde 
korunmuş durumda. Korumanın bugüne kadar 
özellikle tek yapı ölçeğinde restorasyonlar ve 
cephe sağlıklaştırma çalışmalarıyla sürdürüldüğü 
Taraklı’da, bu yıl kamusal mekânların 
tasarım müdahaleleriyle yeniden ele alındığını 
görüyoruz. Kent dokusunu tamamlayacak 
şekilde kamusal mekânların iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalar ile koruma çalışmalarının bir 
adım ileriye taşınması hedefleniyor. 

Bu amaçla Taraklı Belediyesi tarafından 
kentsel sit alanı içinde yer alan Ulucami 
Mahallesinde Yunuspaşa (Kurşunlu) Cami, 

Hacı Atıf Hanı ve Kültür Evi tarafından 
çevrelenen kent meydanının düzenlenmesine 
ilişkin bir çalışma yürütüldü. Kent Meydanı 
Projesine 2014 yılında başlandı; 2015 yılında 
projenin onaylanmasıyla uygulamaya geçildi 
ve kent meydanı 2016’da halkın kullanımına 
açıldı. Hazırlanan kentsel tasarım projesi ile 
yer döşemeleri, kent mobilyaları ve yeşil alan 
düzenlemeleri yapılarak, meydanı çevreleyen 
eserlerin daha iyi algılanması ve birbirleriyle 
ilişkilerinin güçlendirilmesi sağlandı ve 
kamusal kullanımın artırılması hedeflendi. 
Tarihi konut dokusunun önüne geçmeden 
kent kimliğiyle uyumlu bir şekilde tasarlanan 
proje, koruma alanlarını birbirine bağlıyor. 
Kentsel sit alanında tarihi yapılar ile çevrili bu 
alanın düzenlenerek, söz konusu yapıların kent 
yaşamıyla bütünleşmesi amaçlanıyor.
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ÖZBEK VE KAMANLI HAMAMLARI 
RESTORASYON PROJELERİ, HERSEKZADE 
HAMAM MÜZESİ TEŞHİR TANZİM PROJESİ, 
TANJU OKAN PARKI PROJESİ, ZAFER 
CADDESİ VE POSTAHANE SOKAKLARI 
SAĞLIKLAŞTIRMASI PROJESİ 

URLA BELEDİYESİ

Yarışmaya daha önce 2015 ve 2016 
yıllarında katılan ve 2015 yılında 
Uygulama Ödülü alan Urla Belediyesine, 
tek yapı ve sokak ölçeğinde kültür 
odaklı bütüncül bir koruma programını 
yürütüyor olması nedeniyle Süreklilik 
Ödülü verildi.
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Urla Belediyesi yarışmaya 3 farklı hamam 
binasının restorasyon projesi ile katıldı. 
Geçtiğimiz yıllarda restorasyon uygulaması 
tamamlanan Hersekzade Ahmet Paşa 
Hamamının Hamam Kültürü Müzesi olarak 
işlevlendirme ve tanzim projesi hazırlandı. 
Tarihi II. Murat dönemine kadar uzanan bir 
külliyenin parçası olan Kamanlı Hamamı ve 
Özbek Köyü içinde bulunan; köy meydanı, 
cami ve kahvesiyle kırsal dokunun tamamlayıcı 
bir karakteri olan Özbek Hamamı ise 
projelendirilmiş diğer 2 yapı. Bu projelerde 
uygulama sonrası yapıların özgün işlevlerini 
korumaları planlanıyor. Söz konusu su yapıları 
kırsal alanda bulunuyor ve tamamlayıcı odaklar 
oluşturuyor. 
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Urla Belediyesi ayrıca kent merkezinde kültürel 
etkinliklere de ev sahipliği yapacak, spor ve 
rekreasyon alanlarını kapsayan bir yeşil alan 
düzenlemesini projelendirdi. Kentin kimliğinde 
de önemli bir yeri olan Tanju Okan Anıtı, spor 
sahaları ve etkinlik alanlarını içeren kentsel 
tasarım projesi; kent, deniz ve yeşil alanlar 
arasında iyi bir bağlantı kurulmasını sağlıyor. 

Zafer Caddesi ve Postane Sokak Sağlıklaştırma 
Projesi, Urla Belediyesinin Sanat Sokağı ismiyle 
projelendirdiği kentsel ölçekte canlandırma 

projesinin devamı niteliğinde. Projede kent 
merkezindeki ana akslardan bir olan Zafer 
Caddesi ve bununla bağlantılı sokakların, 
kamusal niteliği yükselterek sosyal, ticari 
ve kültürel anlamda daha yoğun bir odağın 
oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında 
70 kadar bina ele alındı, bunların bir kısmında 
basit onarımlar ve cephe düzenleme çalışmaları, 
bir kısmındaysa doku bütünlüğü sağlamaya 
yönelik temizlik çalışmaları ve kamusal 
mekânlara da tasarım müdahaleleri yapıldı. 
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2017 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

KONUK EVİ RESTORASYONU VE 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ 

ÜNYE BELEDİYESİ

Yarışmaya daha önce 4 kez katılan ve 
2015 yılında Uygulama Ödülü alan 
Ünye Belediyesine, Kültür Yolu Projesi 
kapsamındaki koruma çalışmalarını 
istikrarlı biçimde yürütüyor olması 
nedeniyle Süreklilik Ödülü verildi.
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2014 yılında başlatılan Kültür Yolu Projesi ile 
Ünye Belediyesi, kentin tarihi dokusu içinde 
bir gezi güzergâhı oluşturmayı hedefliyor. Bu 
aks üzerinde bütüncül bir koruma anlayışı 
ile çalışmalarını sürdüren Ünye Belediyesi, 
aşama aşama ilerlediği çalışmaların sonuna 
yaklaştı. Belirlenen güzergâhtaki tescilli 
eserlerin işlevlendirilmesi, restorasyonu, çevre 
düzenlemesi ve peyzaj tasarımlarını devam 
ettiren belediye, kentin tarihi dokusunun 
korunması ve yeniden canlandırılması 
konusunda önemli bir yol aldı. 
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Bu yıl Kadılar Yokuşundaki Sabri Kadı 
Konağının restorasyon uygulaması tamamlandı. 
Ünye Kültür Yolu güzergâhında, Kadılar 
Yokuşunun zirvesinde bulunan konak, Aziziye 
eski naibi olan Çoldurzade Ali Rıza Bey’in oğlu 
Hüseyin Sabri Efendi tarafından 19. yüzyılda 
yaptırılmış. Kadılar Yokuşu ile Hacı Emin 
Caddesini birbirine bağladığı için stratejik bir 
konumda bulunan konağın Kültür Yolunun 
en önemli noktalarından biri olması ve kenti 

ziyarete gelecek protokol konuklarını ağırlamak 
üzere kullanılması hedefleniyor. Çeşitli toplantı 
ve çalıştayların da düzenleneceği konak, Kültür 
Yolu üzerinde gezenler için de bir dinlenme ve 
bilgilendirme noktası olarak hizmet verecek. 
Bu amaçlarla restorasyon uygulaması ve 
çevre düzeni tamamlanan yapı, uzun soluklu, 
bütüncül bir koruma çalışmasının bir parçasını 
olarak değerlendirildi.
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PROJE ÖDÜLÜ

MÜBADELE KÜLTÜR EVİ 
PROJESİ, GÜMÜŞ DEĞİRMENİ 
RESTORASYON PROJESİ 

BURDUR Belediyesi

Burdur Belediyesine kent merkezi ile 
kırsal kent çeperlerini, kent yaşamını 
destekleyecek rekreasyonel işlevler 
aracılığıyla birleştirmesi ve geçmişte 
yapılmış koruma çalışmalarını 
tamamlayıcı nitelikte proje önerileri 
geliştirmesi nedeniyle Proje Ödülü 
verildi.

2017
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Burdur Belediyesi yarışmaya tek yapı ölçeğinde 
2 proje ile katıldı. Kentsel sit alanı içinde 
bulunan ilk projede, 20. yüzyılın başından 
kalma ve geleneksel sivil mimari örneği bir 
konut olan Bayav Evinin restore edilmesi ve 
“Mübadele Müzesi” olarak işlevlendirilmesi 
amaçlanıyor. Mübadele öncesinde ve 
sonrasında mübadil aileleri barındırmış olan 
konut, her iki dönemin de izlerini taşıyor 
ve kent belleğini yansıtıyor. Restorasyon 
projesinde mutfak atölyeleri, toplantı alanları 
ve sözlü tarih araştırmalarının yürütülmesi 
öneriliyor. Yapının hayat bulmasıyla birlikte 

aynı alan içindeki “Doğa Tarihi Müzesi”nin 
varlığıyla, kültür adası genişlemiş olacak. 

Burdur-Antalya karayolu üzerinde, kent 
çeperinde atıl durumda kalmış Gümüş 
Değirmeninin restorasyonunu amaçlayan 
diğer projede ise; endüstri mirası, olan bu su 
yapısının kent ve kır arasında bağlayıcı bir 
odak olması hedefleniyor. Restorasyonunun 
yanı sıra, değirmenin çevresinde düzenleme 
çalışmaları da yapılacak ve kent belleğinin 
önemli bir yapısı gün yüzüne çıkmış olacak. 
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Burdur Gölünün kuruma tehlikesiyle karşı 
karşıya olması, su kültürünün ve suya dayalı 
tesislerin bulunduğu kıyı ve çevresindeki 
dokuyu da olumsuz etkiliyor. Burdur 
Belediyesi, gölü kurtarma çalışmalarında, bu 
tesislerin öneminden yola çıkarak Gümüş 
Değirmeni örneğinde olduğu gibi bu tesislerin 
korunmasına odaklanıyor. Projenin ayırt edici 
özelliği hem doğal mirası hem de kültürel 
mirası koruma çalışmalarının birarada 
yürütülüyor olması. Proje kapsamında, üretim 
sürecine dair tüm izlerin korunmasının 
hedeflendiği ana değirmen yapısının sanayi 

müzesi olarak işlevlendirilmesi Jüri üyelerinin 
ortak görüşü. Değirmenin ek yapılarında 
yöresel tatların sunulacağı bir restoran 
yapılması, çevresinde ise rekreasyon alanı 
olarak düzenlenmesi projede öngörülüyor. 

Proje ile bir yandan somut ve somut olmayan 
kültür miras korunurken diğer yandan da 
kente bir dinlenme mekânı kazandırılması 
amaçlanıyor. Proje ayrıca Burdur’da endüstri 
mirasının korunmasına yönelik ilk proje olma 
özelliği taşıyor.



88

PROJE ÖDÜLÜ

ÇAHPUR ÇEŞMESİ RESTORASYONU, 
DABAKHANE MESCİDİ RESTORASYONU, 
HOCA HASAN HAMAMI RESTORASYON 
PROJESİ, KIZIL KİLİSE RESTORASYON PROJESİ, 
ESEDİYE HAMAMI RESTORASYON PROJESİ 

ELAZIĞ Belediyesi

2017 Elazığ Belediyesine, Harput Kentsel 
Sit Alanı içinde bütüncül bir koruma 
anlayışını sürdüren projeleri, yenilikçi 
ve çağdaş bir restorasyon yaklaşımıyla 
mimari ölçekte emsal olabilecek önerileri 
geliştirmiş ve korumaya yönelik verimli 
işbirlikleri kurmuş olması nedeniyle 
Proje Ödülü verildi.
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Elazığ Belediyesi UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesine giren Harput’ta, her biri tek 
yapı ölçeğinde 5 farklı restorasyon projesiyle 
yarışmaya katıldı. Tamamlanan 2 uygulama 
projesi de UNESCO sürecine yönelik yol 
haritasını destekler nitelikte. Çahpur Çeşmesi 
restorasyonu ile geçmişte Çahpur pınarları 
olarak bilinen alanın çevre düzenlenmesi 
yapılarak bu kültürün yaşatılması amaçlandı. 
Çeşme ve çevresi rekreasyon alanı olarak 
planlanırken, Harput Kalesi ve Meryem 
Ana Kilisesi arasında yer alan ve 17. yüzyıla 
tarihlenen Dabakhane Mescidi ise kültür 

yolunun bir parçası olarak ele alındı. 
Fırat Üniversitesi ile işbirliği yapılarak 
gerçekleştirilen proje, bütüncül koruma 
programı çerçevesinde değerlendirildi.

Harput’ta aynı kapsamda yine 3 yeni 
restorasyon projesi daha hazırlandı. Hoca 
Hasan Hamamının restore edilerek Hamam 
Müzesi olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. 
Bu proje ile ağır zarar görmüş yapının 
özgün planına uygun olarak tamamlanması 
amaçlanıyor. Büyük ölçüde yitirilmiş olan 
Esediye (Arslaniye) Hamamı ve Kızıl (İğdeli) 
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Kilise için önerilen projeler ise eldeki bilimsel 
verilere dayanarak yapıların okunabilir, çağdaş 
restorasyon yorumları şeklinde. Her 2 yapının 
da müze olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. 
Bu bağlamda Kızıl Kilisenin Kent Müzesine 
bağlı bir sergi salonu olarak kullanılması 
amaçlanıyor.   

Elazığ Belediyesi tarafından önerilen projeler 
Harput için çizilen koruma stratejisinin 
önemli parçalarını oluşturuyor. Kentte kültür 
odaklı gelişimin sağlanması açısından bu 
programın aşamalı olarak başarılı bir biçimde 
uygulanmaya devam ettiği görülüyor.
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PROJE ÖDÜLÜ

SİNEMATEK SİNEMA EVİ 

KADIKÖY Belediyesi

2017 Kadıköy Belediyesine, kent yaşamı 
ve mevcut kamusal alanlar ile 
bütünleşmiş, çağdaş bir mimari 
tasarıma sahip projeleri, kentin 
kültürel ve sosyal dokusu içinde 
tamamlayıcı nitelikteki işlevlendirme 
önerileri, sivil toplum ile yerel yönetim 
işbirliğine dayalı projelendirme sürecini 
sürdürmeleri nedeniyle Proje Ödülü 
verildi.
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Kadıköy Belediyesi kentin önemli sosyal ve 
rekreasyonel odaklarından biri olan Yoğurtçu 
Parkı çevresinde, günümüzde yıkılarak 
tamamen yitirilmiş bir ahşap konağın çağdaş 
bir yorumla rekonstrüksiyonunu yapmayı ve 
sinematek olarak işlevlendirmeyi amaçlıyor. 
Bu kapsamda önerilen rekonstrüksiyon 
projesi Anıtlar Kurulunda bulunan planlara 
dayanarak hazırlandı. Binanın ana hacmi 
Kadıköy ahşap konaklarının karakteristik 
özelliklerini taşıyor. Projede güncel 
gereksinimlerin karşılanması için binaya 
yapılacak çağdaş eklentiler de öneriliyor. 

Uygulama sonrası binanın bir kısmında Kent 
Konseyini barındırması, diğer kısımlarının ise 
Sinematek olarak kullanılması planlanıyor. 
Halkın kullanımına açık, 200 kişi kapasiteli 
sinematek salonu ile Kadıköy’ün sosyal ve 
kültürel hayatına katkı yapılması amaçlanıyor. 
Sessiz sinema döneminden günümüze kadar 
çekilmiş filmleri biraraya getirerek, bir 
film arşivi de barındıracak olan merkezde 
gösteriler, sergiler, sinema sanatı ile ilgili 
seminer, sempozyum ve konferanslar, 
söyleşiler düzenlenmesi amaçlanıyor.
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Bu kapsamda Sinematek Derneği ile 
işbirliği kuran Kadıköy Belediyesi, Boğaziçi 
Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi 
ile ortaklaşa geniş katılımlı bir çalıştay da 
düzenledi. Bina, Kadıköy merkezinde diğer 
kültürel donatıların bulunduğu bir alanda yer 
alıyor. 

Program kapsamında ele alınan işlev, 
kentsel anlamda kültür odaklı bir gelişim 
stratejisini sürdüren Kadıköy Belediyesinin 
bu doğrultudaki uygulamalarının bir parçası 
olarak değerlendirildi. Kentsel mevcut 
rekreasyon alanları ve kamusal odaklarıyla 
bütünleşen merkezin bahçesi de, çeşitli 
etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere ortak 
alan olarak düzenlendi.
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PROJE ÖDÜLÜ

RAHİM HOCA KONAĞI 
RESTORASYON PROJESİ

KAYMAKLI BELEDİYESİ

2017 Kaymaklı Belediyesinin Rahim Hoca 
Konağı Restorasyon Projesine eko-
turizme yönelik, yerelde istihdam 
yaratan, kadın emeğini destekleyen 
ve korumayı sosyal kalkınma aracı 
olarak kullanan işlevlendirme önerileri 
nedeniyle Proje Ödülü verildi.
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Kaymaklı Belediyesi, tarihi 1745 yılına uzanan, 
yerel sivil mimarlığın çarpıcı örneklerinden 
biri olan Rahim Hoca Konağının restorasyon 
projesi ile konağın kentteki konumuna 
vurgu yapıyor. Rahim Hoca Konağının 
Kaymaklı’daki yer altı şehri, kilise ve diğer 
anıtsal binalara yakın, stratejik bir konumda 
olduğu için tarihi doku içinde tamamlayıcı bir 
niteliği bulunuyor. 

Kapadokya bölgesinde önemli turizm rotaları 
üzerinde bulunan ilçede, turizmin yerele ve 
yerel ekonomiye katkısının arttırılmasını 
amaçlayan proje sadece fiziksel bir iyileştirme 
çalışması değil, sosyal ve kültürel bir 
müdahalenin aracı olarak da başarılı bir 
biçimde kurgulanmış.
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Proje kapsamında yapının; ilçenin sosyal, 
kültürel ve yerel ekonomik kalkınmasına 
katkı sağlaması ve Sürdürülebilir Turizm 
Merkezi olarak kullanılması hedefleniyor.                
Bu doğrultuda hazırlanan program, eko-turizm 
çalışmalarını desteklemek üzere gastronomi 
atölyelerini, yörenin yemek kültürünün 
ziyaretçiler tarafından deneyimlenebileceği 
ortak mekânları, yani yaşayan bir Kaymaklı 
Müzesi fikrini içeriyor. Yörede yaşayan 

kadınlar ve gençler tarafından işletilecek olan 
merkez ile özellikle kadınlara ve iş imkânı 
kısıtlı olduğu için göçe zorlanan gençlere 
istihdam olanağı yaratılması da amaçlanıyor. 
Yine aynı kapsamda merkezde turizme 
yönelik hediyelik eşyaların, yöre kadınları 
tarafından üretilerek satılması, kent atölyeleri 
ve meslek edindirme kursları ile gençlerin 
yetkinliklerinin artırılması projenin hedefleri 
arasında. 
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PAFTA D

2-2 KESİTİ 1/100

D01

D02

D04

D05

±0.00 ±0.00

1-1 KESİTİ 1/100

G01

G04

±0.00 ±0.00

PAFTA D

2-2 KESİTİ 1/100

D01

D02

D04

D05

±0.00 ±0.00

1-1 KESİTİ 1/100

G01

G04

±0.00 ±0.00

PAFTA E

3-3 KESİTİ 1/100

D01
D03

±0.00±0.00

4-4 KESİTİ 1/100

E01 E02

E05

±0.00 ±0.00+0.06

E04

PAFTA E

3-3 KESİTİ 1/100

D01
D03

±0.00±0.00

4-4 KESİTİ 1/100

E01 E02

E05

±0.00 ±0.00+0.06

E04
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PROJE ÖDÜLÜ

LYRBOTON KOME 
ARKEOPARK PROJESİ

KEPEZ BELEDİYESİ

2017 Kepez Belediyesinin Lyrboton Kome’de 
hayata geçirmeye başladığı arkeopark 
projesi ve koruma programı, proje 
kategorisinde değerlendirildi. Arkeolojik 
koruma alanlarının sürdürülebilir 
ziyaretçi yönetimi çerçevesinde, güçlü 
bir işbirliği ile desteklenerek korunduğu 
öneriye; sosyal ve kültürel programlarla 
çevresindeki kent dokusunda da iyileşme 
sağlıyor olması nedeniyle Proje Ödülü 
verildi.
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Kepez Belediyesinin, Kültür Turizm Bakanlığı 
ve Antalya Müzesiyle birlikte başlattığı proje 
ile Lyrboton Kome-Elaibaris (Zeytin Köy-
Çevredeki zeytinlikler) olarak bilinen tarihi 
Varsak’ın yeniden hayata döndürülmesi 
amaçlanıyor. Antalya kentinin binlerce yıldır 
en büyük geçim kaynağı olan zeytinyağının en 
büyük üretim merkezini, çevresindeki doğayla 
birlikte korumak ve canlandırmak, Antalya 
(Attaleia) ve Aksu (Perge) metropollerinin 
geçim kaynaklarını ortaya çıkarmak, kent 
kimliği açısından da önem taşıyor. Tepe 
üzerindeki arkeolojik kalıntılar, çevresindeki 
orman ve Aziz Stephanos Kilisesini (Hac 
Merkezi) içine alacak şekilde geniş bir alanı 
kapsayan proje, bütüncül bir plan dâhilinde 
değerlendirildi.
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İlk aşamada ortaya çıkarılacak merkezi 
kalıntılar arasından geçen ana yerleşim 
aksı üzerindeki gezi yolu düzenlemesiyle bu 
kısmın ziyarete açılması ve ardından çevredeki 
diğer kalıntıların da kazılarak bu güzergâha 
eklenmesi planlanıyor. Ayrıca MS 2. yüzyıl 
Roma Dönemi günlük hayatı ve zeytinyağı 
üretiminin canlandırılacağı müze de bu 
kapsamda değerlendiriliyor.

Projede yerleşimin doğal ve kültürel yapısını 
etkilemeyecek müdahaleler öneriliyor. 
Tamamlandığında, arkeopark canlandırma 

mekânları ve bunların yanı sıra floral ve 
jeolojik zenginlik taşıyan çevresiyle birlikte bir 
doğa ve tarih parkının açılması hedefleniyor. 
Bu kültürel değerlerin, Apollon Zeytin Hasadı 
Şenlikleri, doğa sporları ve kültür gösterileri 
gibi etkinliklerle de canlı tutulup sürekli 
geliştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin ayrıca ekonomik olarak dezavantajlı 
Varsak bölgesine sosyal ve kültürel anlamda 
katkı sağlayarak da kentsel iyileşmeyi 
tetiklemesi bekleniyor.  
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PROJE ÖDÜLÜ

OLYMPOS ÖREN YERİ
ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ

KUMLUCA BELEDİYESİ

2017 Yarışmaya ilk kez katılan Kumluca 
Belediyesinin Olympos Ören Yeri için 
önerdiği çevre düzenleme projesine 
arkeolojik mirasın korunmasına katkısı 
nedeniyle Proje Ödülü verildi.
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Olympos Antik Kenti I. Derece Arkeolojik 
Sit Alanında kazı çalışması devam ederken, 
arkeolojik restorasyon programını desteklemesi 
amaçlanan Olympos Ören Yeri Ziyaretçi 
Karşılama Merkezi ve gezi güzergâhı, 
projelendirilerek yarışmaya sunuldu.

Olympos, bugün sadece bir ören yeri değil, 
halkın kullanımına açık bir plaj da içeriyor. Bu 
nedenle alanda çok sayıda pansiyon ile büyük 
bir turizm hareketi de bulunuyor. Yanı sıra, 
tarım faaliyetlerini sürdüren yerel halkın da 
sürekli yaşadığı bir yerleşim olarak Olympos, 
özel bir kesişme noktasında bulunuyor. 

Sözü edilen etkinlikler, Olympos Antik 
Kenti ile doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla, 
ziyaretçi yönetimi ve eserlerin korunması belli 
hassasiyetler içeriyor. Kumluca Belediyesi, 
düzenleme projesi ile alanın içindeki kültürel 
miras yapılarını ve doğal çevreyi aynı anda 
hem korumayı hem de kullanmayı, bir denge 
sağlamayı amaçlıyor.

Projede ören yeri içi ve çevresinde gezi 
güzergâhı, yürüme yolları, seyir terası gibi 
ögeler önerilirken, bu düzenlemelerle alanı 
gezenlerin güvenlik ve konforunun sağlanması 
amaçlanıyor. Ören yerinin girişinde bir 
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karşılama merkezi projelendirildi; karşılama 
merkezi içinde kazı evi, sergileme alanı ve 
eğitim hacimleri bulunuyor.

Kumluca Belediyesi, ziyaretçi yönetimi 
aracılıyla kullanım dengesini kontrol 
etmeye dayalı, arkeolojik miras alanlarının 

korunmasına yönelik evrensel değerlere 
sahip çıkması nedeniyle Proje Ödülüne değer 
görüldü. Ancak jüri, ören yeri için önerilen 
mekânsal tasarımların, bölgenin doğal yapısı, 
zamanla oluşmuş patinası, karakteristik 
özellikleri dikkate alınarak gelecekte uzmanlar 
tarafından yeniden ele alınmasını önerdi.
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PROJE ÖDÜLÜ

BARAK MİMARİSİ VE KÜLTÜRÜNÜN 
KORUNMASI PROJESİ

OĞUZELİ BELEDİYESİ

2017

Yarışmaya ilk kez katılan Oğuzeli 
Belediyesinin Dokuzyol Köyü 
için önerdiği eko-turizm programı 
proje kategorisinde değerlendirildi. 
Kaybolmakta olan geleneksel kerpiç 
mimarisinin korunması ve somut 
olmayan kültür mirasının bütüncül 
bir programla ele alınması nedeniyle 
Oğuzeli Belediyesi, Proje Ödülüne 
değer bulundu.
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Oğuzeli Belediyesi tarafından sunulan proje, 
Oğuzeli’nde kırsal ve ekolojik turizmin 
geliştirilmesi amacıyla Dokuzyol Ezogelin 
Köyünde Barak kültürü ve kerpiç mimarisine 
odaklı bir koruma programını kapsıyor.

Önerilen proje bölgenin geleneksel kerpiç 
köy mimarisinin korunmasını, kerpiç 
yapı ustalığının mesleki devamlılığının 

sağlanmasını, kurulacak kerpiç atölyesi ile 
geleneksel yapım teknikleri eğitimlerinin 
verilmesini amaçlıyor. Proje ile öncelikle 
Dokuzyol Köyü içinde bulunan 7 adet kerpiç 
evin geleneksel yapım yöntemleriyle restore 
edilmesi öneriliyor. Ayrıca aynı kapsamda 
belediyeye ait Ezo Gelin Kültür Evinin yeniden 
yapılarak müzeye dönüştürülmesi planlanıyor. 
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Söz konusu müze çevresinde çay evi ve iki adet 
misafirhanenin yapılması ve müzeye açılan 
sokaklarda cephe sağlıklaştırma yapılması da 
projede önerilen çalışmalar.

Uzun vadede alanda eko-turizm ve kırsal 
turizm hareketi sağlanması, köyde turizme 
yönelik bir ev pansiyonculuğu ve yerel ürün 
ekonomisi oluşması hedefleniyor. Barak 
kültürü teması altında canlandırılması 
amaçlanan köyde, bu sayede somut olmayan 
kültür mirasının yaşatılması yaklaşımı projede 
öne çıkıyor. 

Oğuzeli Belediyesi, kırsal bir yerleşkeyi; 
bütüncül bir yaklaşımla, somut olmayan kültür 
mirasının ve özellikle ülkemizde kaybolmakta 
olan kerpiç yapım tekniklerinin yaşatılmasına 
dayalı bir anlayışla korumayı özendirmesi 
sebebiyle Proje Ödülüne değer görüldü. 
Ancak jüri, gelecekte çizilen vizyona yönelik 
doğru strateji ve uygulamaların, eyleme dönük 
projelerle ortaya konularak güçlü işbirlikleri ile 
zenginleştirilmesi temennisinde bulundu.
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PROJE ÖDÜLÜ

BADEMLİ MAHALLESİ SOKAK 
SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ, ÖDEMİŞ 
KÜLTÜR-TURİZM OFİSİ PROJESİ

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ

2017 Ödemiş Belediyesi, kırsal mirasın 
korunmasına yönelik bütüncül 
yaklaşımı, bölgesel ölçeğe yayılan 
turizm odaklı gelişim stratejisini kent 
merkeziyle buluşturması ve bütünlük 
gösteren restorasyon programları 
nedeniyle Proje Ödülüne değer 
görüldü.
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Ödemiş Belediyesi yarışmaya biri sokak 
diğeri ise tek yapı olmak üzere 2 farklı 
projeyle katıldı.

Ödemiş’e bağlı Bademli Mahallesinde 
hazırlanan sokak sağlıklaştırma projesi 
10 hektarlık alanı ile kentsel sit alanı ve 
koruma imar planı sınırlarının neredeyse 
tamamını kapsıyor. Alandaki yapıların büyük 

çoğunluğu özel mülkiyete ait. Çoğu yapı harap 
durumda olmakla birlikte bir kısmında da 
zamanla oluşan eklentiler mevcut. Kentsel sit 
alanı olan mahalle tipik Osmanlı yerleşim 
dokusunun özelliklerini günümüze kadar 
koruyabilmiş. Yapılar büyük oranda zarar 
görmüş olmakla birlikte, organik sokak 
ve çıkmazlardan oluşan doku karakteri 
özgünlüğünü hâlâ koruyor. 
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10 hektarlık alanda yürütülecek projenin 
etaplar halinde uygulanması hedefleniyor. 
2018 yılında çalışmanın ilk etabına ise 
başlandı. 

Tek yapı ölçeğindeki Kültür-Turizm 
Ofisi Projesi ise, sivil mimarlık örneği 
tarihi bir binanın restorasyonu yapılarak 
işlevlendirilmesi projesini kapsıyor. 1930’lu 
yıllarda inşa edildiği ve ticarethane olarak 
kullanılmış olduğu tahmin edilen yapı, 
merkezi bir konumda bulunmakla beraber 
bölgenin özgün konut mimarisi örnekleri 

arasında yer alıyor. Uzun yıllar atıl kalan 
yapının yalnızca ön cephesi ayakta. Ödemiş 
Belediyesi yapının kurtarılmasını ve 
merkezi konumu değerlendirilecek şekilde 
işlevlendirilmesini amaçlıyor. Yapının, 
Ödemiş ve civarında bulunan Birgi, Bademli, 
Gölcük, Bozdağ, Kayaköy, Konaklı, Ovakent 
gibi doğal ve kültürel varlıkların bulunduğu 
bir alanda her türlü bilgi, belge, ulaşım, 
konaklama gibi işlemlerin organize edildiği, 
tanıtıldığı ve gerekli yönlendirmelerin yapıldığı 
bir ofis olarak işlevlendirilmesi; bölge 
turizmine katkıda bulunulması amaçlanıyor.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

LEVENT VADİSİ VE 
SEYİR TERASI PROJESİ 

AKÇADAĞ Belediyesi 

Yarışmaya ilk kez katılan Akçadağ 
Belediyesine, doğal bir miras alanını 
bütüncül ve yenilikçi bir anlayışla ele 
alarak, rekreasyona yönelik etkinlik ve 
programlarla desteklemeleri, noktasal 
müdahaleler ve uzun erimli stratejilerle 
jeolojik koruma alanını kent turizmine 
kazandıran projesinden dolayı 
Uygulama Ödülü verildi.

2017
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Akçadağ Belediyesi, Levent Vadisi Jeolojik 
Doğal Miras Alanı içinde 2011 yılından 
beri, Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya 
Valiliği ile işbirliğiyle, entegre bir koruma ve 
turizme yönelik düzenleme projesine devam 
ediyor. 65 milyon yıllık kaya oluşumları, 
fosil buluntuları, Neolitik Çağ kalıntıları ve 
ilgi çekici panoramik bir topografyaya sahip 
olan Levent Vadisinde bulunan ve içinde 
insan yaşam izlerine rastlanan mağaralar ise 
arkeolojik bir değer taşıyor ve mağaraların 
sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

28 km uzunluğundaki vadi, ülkemizdeki 
önemli jeolojik miras alanlarından biri. 
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Akçadağ Belediyesi bu alanı korumayı ve 
bölgede turizm faaliyetlerini geliştirmeyi 
hedefliyor. Bu kapsamda öncelikle Levent 
Vadisi içinde bir seyir terası ve bu seyir 
terası çevresinde düzenlemeler yapıldı. Seyir 
terası vadi tabanından 240 m yükseklikte 
bir kaya bloğunun üzerinde inşa edildi. 
İçinde vadinin gözlemlenebileceği mekânlar, 
restoran, bilgilendirme alanları bulunurken, 
vadinin çevresi de güvenliği artırmaya yönelik 
müdahaleler ve otopark gibi servis alanları    
ile düzenlendi. 

Proje ile bölgede doğa turizminin 
geliştirilmesine yönelik faaliyetler 
destekleniyor. Bu kapsamda alanda 
düzenlenen Doğa Sporları Festivali ile yurt 
içi ve dışından ilgi yaratılmaya çalışılıyor. 
Gerçekleştirilen foto-kamp ve 2017 yılında 
yapılan Doğa Sporları Festivali ile vadinin 
tanınırlığı artırıldı. Ziyaretçilerin ilgi alanlarına 
göre doğa yürüyüşleri, dağ bisikleti turları, 
yamaç paraşütü, slackline, fosil mağara 
yürüyüşleri, off- road, dağ kross gibi branşlar, 
seçenekler arasında sunuluyor. 
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

TARİHİ KUŞADASI LİMANI VE 
KÜLTÜREL ROTALAR PROJESİ, SEVİL 
YAŞAR ALTAŞ EVİ RESTORASYONU 

KUŞADASI Belediyesi 

Kuşadası Belediyesine özellikle 
kültür rotası projesi çerçevesinde 
kurguladığı program ve aynı kapsamda 
gerçekleştirdiği tek yapı restorasyonları 
nedeniyle Uygulama Ödülü verildi. 
Bu doğrultuda uygulanan projelerde 
kent merkezinden doğal koruma 
alanlarına farklı ölçekler arası bağların 
kurulmuş olduğu ve zengin içeriğe 
sahip koruma programının pratiğe 
dönüştürüldüğü görüldü.

2017
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Kuşadası Belediyesi yarışmaya biri bölgesel 
ölçekte diğeri tek yapı ölçeğinde olmak üzere 
2 farklı uygulama ile katıldı. Bölgede alternatif 
turizmi geliştirmeyi amaçlayan Kuşadası Tarihi 
Limanı ve Kültür Rotaları Projesi, GEKA 
Kalkınma Ajansı ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği ile gerçekleştirildi. Proje, Liman 
içindeki tarihi değerleri, bölgedeki somut 
ve somut olmayan kültür mirasıyla 
bütünleştirmeyi ve turizm faaliyetlerini 
çeşitlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda içine 
Kirazlı, Caferli, Yaylaköy ve Dilek Yarımadası 
Milli Parkını alan bir güzergâhta kısa mesafeli 
yürüyüş ve bisiklet rotaları hazırlanırken,  
yapılacak turlar için rehber kitaplar ve 
broşürler basıldı, rota boyunca bilgilendirme 
ve yönlendirme tabelaları yerleştirildi.
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Yine aynı kapsamda Liman içinde kalan 
2 yapı, kültür rotasını destekleyecek temalarla 
işlevlendirildi. Ege Mutfakları Evi ve 
Türk Kahvesi Evi olarak hizmet sunan bu 
mekânlarla rota üzerinde yeme içme ihtiyacı 
karşılanırken, bölgenin yemek kültürünün 
ziyaretçilere sunulması amaçlandı. 
Kuşadası Belediyesi Sevil Yaşar Alaş Evinin 

restorasyonu da tamamladı. Restore edilen 
binanın hem Kuşadası’nın tarihi dokusuna 
ve turizmine kazandırılması hem de 
düzenlenecek eğitim ve kültür etkinlikleriyle 
bölgeye hareketlilik sağlaması amaçlanıyor. 
Kültür Evinde, aynı zamanda 13 bin kitap 
ve dokümanın yer aldığı bir kütüphane 
bulunuyor.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

TAŞ MEKTEP YAPISININ 
RESTORASYONU, İSMET İNÖNÜ 
PARKI, MÜTAREKE MEYDANI VE GİRİT 
MAHALLESİ CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA 
PROJESİ 

MUDANYA Belediyesi 

Mudanya Belediyesine, kent merkezi ve 
sit alanlarındaki koruma çalışmalarını 
sürdürmesi, kamusal niteliği yükselten 
proje yaklaşımı ve özellikle işlevlendirme 
süreçlerinde uygulanan katılımcı 
projelendirme modeli nedeniyle 
Uygulama Ödülü verildi. 

2017
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Mudanya Belediyesi yarışmaya 2 farklı alanda 
2 uygulama projesi ile katıldı. Bunlardan 
ilki, Tirilye kent dokusunda anıtsal bir yapı 
olarak öne çıkan Taş Mektep’in restorasyon 
uygulaması. Taş Mektep, Tanzimat Fermanı 
ile başlayan ve Osmanlı Devletinin siyasal, 
ekonomik ve sosyal yapısını Batılı anlamda 
düzenlemeyi hedefleyen reformlar sürecinde 
modernleşme hareketinin simgesi olarak 
yapılan okullardan biri. Yapı, 1904-1909 yılları 
arasında Chirisostomos tarafından inşa edildi 
ve uzun yıllar eğitim amaçlı kullanıldı. Uzun 
süre atıl halde kalan yapı için 2012 yılında 
Tirilye Belediyesi tarafından restorasyon 
projeleri hazırlandı. Düzenlenen atölye 
çalışmasının sonunda yapının özgün işlevinin 
korunmasına karar verildi. Taş Mektep, kentin 
fiziksel dokusunda önemli bir yer tutmasının 
yanında kentin geçmişten bugüne geçirdiği 
değişimlerin odağında bulunan bir eğitim 
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yapısı olarak sosyal dokunun da ayrılmaz bir 
parçasını oluşturuyor. 

Mudanya merkezi içinde kentsel ölçekteki 
diğer uygulama ise Girit Mahallesi ve 
çevresindeki koruma çalışmalarının devamı 
niteliğinde. Mübadele sırasında Girit’ten 
gelenlerin yerleştirildiği mahalle, ilçenin 
tarihi merkezinde yer alıyor. Turizm ve 
ticaret fonksiyonlarını barındıran bu alanda 

yürütülen çevre düzenlemesi, kentsel 
tasarım ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları 
ile tarihi dokunun korunarak iyileştirilmesi 
amaçlanıyor. Çalışmalar, Lozan Mübadilleri 
Derneği ve Mimarlar Odası ile işbirliği içinde 
devam ediyor. Kent merkezinin kamusal 
niteliğinin arttırılarak canlanmasını sağlayacak 
proje kapsamda İsmet İnönü Parkı ve 
Mütareke Meydanında yapılan kentsel tasarım 
uygulamaları ise tamamlandı. 
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

SANAT VE KÜLTÜR KÖYÜ 
MİSİ PROJESİ

NİLÜFER Belediyesi 

Nilüfer Belediyesine, kırsal bir miras 
alanını bir bütün olarak ele alan 
kapsamlı koruma projesi, kültürel 
işlevlerle odak noktaları yaratmayı 
amaçlayan ve yerel kalkınmayı 
destekleyen çok yönlü süreç yönetim 
yaklaşımları nedeniyle Uygulama 
Ödülü verildi. 

2017
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Nilüfer Belediyesi 2011 yılından bu yana, 
Kültür Sanat Köyü üst başlığıyla Misi 
Köyünde sürdürdüğü bina restorasyonları, 
kentsel tasarım çalışmaları, sosyal ve kültürel 
programları ve bölgesel ölçekte çalışmalarıyla 
yarışmaya katıldı.

Nilüfer ilçesinin bir köyü olan Misi, büyük 
bölümü 18. ve 19. yüzyılda inşa edilen 
geleneksel konut dokusuna sahip. Özgün 
mimari kimliğini günümüze kadar korumuş 
olan köy, kentsel sit alanı ilan edildi. Nilüfer 
Belediyesi, Misi Koruma ve Yaşatma Projesi 
ile alandaki yapıların korunması ve restore 
edilerek yeniden işlevlendirilmesi için 
çok kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Proje 
içeriğinde 9 tescilli yapı belediye tarafından 
kamulaştırılarak restore edildi. Bu yapılara 
Mysia Fotoğraf Müzesi, Nilüfer Edebiyat 
Müzesi, Nilüfer Sanat Evi, Nilüfer Çocuk 
Kütüphanesi, Misiköy Etnografya Evi, Koza 
Evi, İpek Evi, Tarih ve Turizm Bürosu ve 

Arşiv gibi yeni işlevler verildi; mekânlar halkın 
kullanımına açıldı. 

Misi Köyünde kadın istihdamının arttırılması 
ve yerel ekonominin güçlendirilmesi için, 
İpek Evi ve Koza Evi, Misi Köyü Kadınları 
Kültür ve Dayanışma Derneğine tahsis edildi. 
Alandaki örgütlenme, eğitim ve üretim 
faaliyetleri BM’nin desteğini alan %100 
Misia Projesi ile sürdürüldü ve bu projeyle 
ipek böceği ve ipekçilik kültürü yaşatılırken 
köyde yaşayan yerel halk için yeni ekonomik 
kaynaklar yaratıldı. 

Ayrıca Mysia Yolları adıyla hazırlanan gezi 
rotalarıyla bütünlük oluşturacak şekilde 
planlanan çalışmalar sayesinde köyün turizm 
potansiyeli de göz önünde bulunduruldu. 
Proje ile tarihi yapıların kimliğine uygun bir 
işlevlendirme ile köyün ihtiyaçları birlikte 
değerlendirildi, bütüncül bir yaklaşımla tarihi 
dokunun korunması ve yaşatılması sağlandı. 
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

SANAT GALERİSİ PROJESİ, 
SOSYAL HİZMETLER BİNASI PROJESİ

SÜLEYMANPAŞA
Belediyesi 

Süleymanpaşa Belediyesinin Sanat 
Galerisi Projesine, kentteki koruma 
çalışmalarını tetiklemesi, kültür 
odaklı proje yaklaşımı ve bulunduğu 
dokuda kamusal niteliği arttırarak 
canlandırmaya katkı sağlaması 
nedeniyle Uygulama Ödülü verildi. 

2017
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Süleymanpaşa Belediyesi yarışmaya 
2 proje ile katıldı. Uygulama kategorisinde 
değerlendirilen ve ödüle layık görülen ilk 
proje, Kumbağ Mahallesinin tek tarihi yapısı 
olan eski şaraphane binasının restore edilerek 
sanat galerisi olarak işlevlendirilmesini 
amaçlıyor. İnşa tarihi bilinmeyen tek katlı 
kâgir yapının üst örtüsü beşik çatıdan 
oluşuyor. Yapı hakkında toplanan sözlü 
bilgilerde, yörenin Rum halkı bölgeyi terk 
edene kadar yapıda şarap üretimi yapıldığı 
söyleniyor. Bu tarihten sonra ise bir dönem 
un değirmeni olarak kullanılan yapı, yakın 
tarihlerde depoya dönüştürülmüş ve sonra atıl 
durumda kalmış. 

Tarihi yapının restore edilmesi ile birlikte 
Kumbağ Mahallesine, tarihini yansıtan 
bir eser kazandırılmış oldu. Yapının sanat 
galerisi olarak kullanılmaya başlamasıyla hem 
Kumbağ’ın hem de bölgenin kültür ve sanat 
altyapısının gelişmesine katkıda bulunması 
bekleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle 
halkın sanatla buluşması için yeni imkânlar 
sağlanırken sergi, konser, söyleşi gibi süreli 
etkinlikler için de kullanılabilecek bir mekân 
elde edilmiş olacak.
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Süleymanpaşa Belediyesinin diğer projesinde 
ise Hürriyet Mahallesinde bulunan 2. grup 
sivil mimarlık örneği yapının restore 
edilmesi ve sosyal hizmet binası olarak 
işlevlendirilmesi. Yığma taş duvar ve tuğla 
üstüne kerpiç dolgulu ahşap karkas yapım 
tekniğinde geleneksel Tekirdağ Türk Evi 
mimari özelliklerini taşıyan ve halihazırda 
yıkık halde olan yapının restorasyon projeleri 
hazırlandı.
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Tekirdağ Belediyesine ait
247-5 parseldeki onaylı proje.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

4. ETAP ULUCANLAR MAHALLESİ
SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ, 
MECİDİYE HANI RESTORASYONU

ŞAHİNBEY Belediyesi 

yapı restorasyonlarıyla kent dokusunun 
yenilenme sürecini tamamlaması 
nedeniyle Uygulama Ödülü verildi. 

Şahinbey Belediyesine, bütüncül 
bir koruma programını istikrarlı 
biçimde devam ettirmiş olması ve 
hem tamamlayıcı nitelikteki sokak 
sağlıklaştırma projeleri hem de anıtsal 

2017
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Şahinbey Belediyesi biri kent, diğeri anıtsal 
yapı ölçeğinde 2 başarılı uygulamayla 
yarışmaya katıldı. Şahinbey Belediyesi 
geleneksel kent merkezi ve tarihi dokusunda 
uzun yıllardır devam eden koruma 
çalışmalarının son aşaması, bu yıl Ulucanlar 
Mahallesinde hayata geçirildi. Geçtiğimiz 
yıllarda tamamlanan ve TKB tarafından ödüle 
layık görülen Şehitler Meydanı, İhsanbey 
Kasteli ve Milli Mücadele Müzesi çalışmaları 
da bu çalışmalarının yapıldığı alanda yer 
alıyor. Sağlıklaştırmanın yürütüldüğü sokaklar, 
kentin kültür yolu ve önemli ticaret yollarının 
buluştuğu bölgede bulunmaları ve kültür 
aksının devamlılığını sağlayacak olmaları 
açısından önem taşıyor. Alanda 1900’lü 
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yılların geleneksel mimari öğelerini barındıran 
19 tescilli yapı, 11 geleneksel yapı, 14 ticari 
yapı ve 40 yeni yapı bulunuyor. Bu bölgedeki 
konut ve dükkânların mülkiyeti alanda 
yaşayanlara ait. 

Geleneksel doku içindeki en önemli kültür 
mirası yapılarından biri olan Mecidiye Hanın 
restorasyonu ise Kültür Yolu Projesinin 
devamı olarak değerlendirilebilir. Şahinbey 
Belediyesi tarafından kamulaştırılan 2 katlı 

han, 820 metrekarelik bir avlu etrafında 
36 adet hücre odadan oluşuyor. Şehitler 
Caddesi üzerinde bulunan bu anıtsal yapının 
restorasyonunun yapılması ve Sahaflar Çarşısı 
olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. Burada 
kitap etkinliklerinin düzenlendiği sahaf 
ve okuma odalarının bulunduğu bir işlev 
öneriliyor. Zemin katta avlu etrafında yer alan 
dükkânlarda kitapçılar, sahaflar ve kafeler 
yer alacak. Ahır bölümüyse belediyenin sergi 
salonu olarak kullanılacak.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

KIZILKAYA NEKROPOLÜ 
ÇEVRE DÜZENLEME VE 
RESTORASYONU PROJESİ 

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, kent 
dokusuna sosyal, kültürel, ekonomik ve 
fiziksel anlamda olumlu etkileri olacak, 
çok bileşenli, geniş kapsamlı ve uzun 
soluklu bir uygulamayı başarılı biçimde 
yöneterek tamamlamış olması nedeniyle 
Uygulama Ödülü verildi. 

2017
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yarışmaya, 
yıllardır devam eden kentsel ölçekteki koruma 
stratejisi ve uzun soluklu eylem planının 
bir parçası olan, Antik Edessa Nekropolü 
olarak da bilinen Kızılkaya Nekropolünün 
restorasyon ve çevre düzenleme çalışması ile 
katıldı. Proje kapsamında öncelikle arkeolojik 
sit alanı üzerinde bulunan gecekonduların 
yıkılması sağlandı. Yıkım çalışması sırasında 
ortaya çıkan kaya mezarlarını kurtarma kazıları 
proje kapsamında yürütüldü. 
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Kazı çalışmalarında Geç Roma Dönemine 
ait yeni kaya mezarlarına da ulaşıldı. Son 
keşiflerle toplam 61 kaya mezarı bulundu. 
Bu çalışmalarla elde edilen verilerde, Edessa 
bölgesindeki gömme ritüellerinin tarihi 
aydınlanıyor. 

Restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına 
ise 2016 yılında başlandı. Aydınlatma, 
yürüyüş yolları ile peyzaj düzenleme ve 
mezarlarda canlandırma çalışmaları 2017 
yılında tamamlandı. Oluşturulan aks, bir 
arkeolojik miras alanı olmasının yanı sıra 

kent dokusu için de önemli bir rekreasyon 
koridoru niteliğinde. Proje kapsamında 
Nekropolün korunması sağlanırken, kültürel 
mirasın kamusal kullanımıyla ilgili önemli bir 
uygulama örneği de elde edilmiş oldu.

Kızılkaya Nekropolü, Urfa Kalesi, Balıklıgöl, 
Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Şanlıurfa 
Arkeoloji Müzesi kentsel peyzaj bütünlüğü 
içinde bir açık hava müzesi niteliğinde. 
Yürütülen çalışmalar bütüncül bir 
perspektikften değerlendirildiğinde, kente ve 
koruma çalışmalarına büyük katkı sunuyor.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

KUTU HAN RESTORASYONU

TİRE Belediyesi 

Tire Belediyesinin Kutu Han 
Restorasyon Projesine, geleneksel kent 
çekirdeği ve tarihi çarşı bölgesinde 
anıtsal yapı ölçeğinde devam ettikleri 
koruma projeleri kapsamında, 
nitelikli bir restorasyon uygulamasını 
hayata geçirdiği ve bütüncül koruma 
yaklaşımını tamamlayan işlevlendirme 
modeli nedeniyle Uygulama Ödülü 
verildi. 

2017
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Kutu Han, tarihi Bizans’a kadar uzanan, 
şehrin merkezindeki çarşı bölgesinde bulunan, 
zamanında İpek Yolu tüccarlarının konakladığı 
ve Tire Bedesteni anıtsal eserlerle de ilişki 
içinde olan, Tire’nin en önemli yapılarından 
biri. Tam tarihi bilinmese de Yahşi Bey 
döneminde yapıldığı ve 600 yıllık geçmişi 
olduğu tahmin edilen Kutu Han, kareye yakın 

dikdörtgen bir plana sahip. Üst katı 
4 revaktan oluşuyor ve odaların önünde teras 
şeklinde bir boşluk bulunuyor. Restorasyon 
sırasında ortaya çıkartılan sütun kaideleri, 
revaklardaki kemer ve tonozların payeler ile 
değil sütunlar ile taşındığını ortaya koymuş, 
bu da mekâna bambaşka bir görünüş ve özellik 
kazandırıyor.
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Restorasyon sonrasında etrafında ticarethane 
olarak kullanılan dükkânların işlevlerinin 
bozulmadan kullanımlarına devam etmeleri 
sağlandı. Üst katlarda ise Tire’nin geleneksel 
değerlerinin sergilendiği mekânlar, Tire’ye 
özgü geleneksel yemeklerin servis edildiği bir 
lokanta ve yine benzer karakterde bir kafeterya 
bulunuyor. Bu düzenlemelerle Kutu Hanın, 
kent hayatına kazandırılması hedefleniyor. 
Turist turlarının başlangıç ve bitiş noktasının 
Kutu Han çevresi olarak planlanmasıyla 

birlikte Tahtakale ve civarındaki ticaret 
hayatının da canlanması amaçlanıyor. 

Kutu Hanın restorasyonu, tarihi kent 
merkezi ve tarihi çarşısındaki diğer anıtsal 
yapı restorasyonları ve kentsel tasarım 
projeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, 
turizm potansiyelinin arttırılmasına ve çarşının 
canlanmasına önemli katkısı sağlayacak 
nitelikte.
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Adana Büyükşehir Belediyesi 
yarışmaya biri proje, diğeri uygulama 
olmak üzere 2 tek yapı ölçeğinde 
projeyle katıldı. 

Türkocağı Mahallesinde bulunan 152 
envanter numaralı üç katlı konak, geç 
Osmanlı Dönemi mimari özelliklerini 
yansıtıyor ve ön cephesiyle, kemerli 
giriş kapısıyla görkemli bir sokak 
silueti oluşturuyor. Ön cepheye 
hareketlilik kazandıran dairesel planlı 

balkon çıkması ve simetrik ahşap 
barok detayları, yapının ayırt edici 
özellikleri arasında. Restorasyon 
uygulaması devam eden yapının 
uygulama sonrasında Mutfak Müzesi 
olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. 

Kayalıbağ Mahallesinde bulunan 
99 envanter numaralı konağın ise 
restorasyon projeleri hazırlandı. 
19. yüzyıl sonunda inşa edildiği 
tahmin edilen konak, içinde 
bulunduğu dokuyu tamamlayıcı 
nitelikte. Yöresel doluluk-boşluk 
oranlarına uygun ahşap kepenkli 
pencereler, iç mekân detayları ve 
kemerli giriş kapı geleneksel sivil 
mimarlığın önemli detaylarını 
yansıtıyor. Yapının Eski Adana Evi 
olarak işlevlendirilmesi planlanıyor.

Başarı ÖDÜLÜ

99 ENVANTER NO.LU KONAK,
152 ENVANTER NO.LU KONAK

Adana Büyükşehir 
Belediyesi

2017
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Akçakoca Belediyesi yarışmaya 
2 farklı proje ile katıldı. Akçakoca 
kent merkezinde, kentsel sit alanı ve 
Cumhuriyet Meydanının tamamını 
kapsayan ilk uygulama, Akçakoca’nın 
geleneksel merkezinde iyileşme 
sağlamayı amaçlayan bir kentsel 
koruma projesi. Bu doğrultuda 
Servet Sokak, Liman Sokak, Atatürk 
Sokak, Sandal Sokak ve Cumhuriyet 
Meydanında cephe sağlıklaştırma ve 
kentsel tasarım projeleri uygulandı. 

Uygulamalar sonrasında bölgede 
canlılık gözlemlendi. Proje, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
katkılarıyla hayata geçirildi. 

Ayrıca, UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Geçici Listesinde, Ceneviz 
Ticaret Yolu içinde bulunan Tarihi 
Ceneviz Kalesinin restorasyon 
uygulamalarına başlandı. Yapı 
Akçakoca’da bulunan en eski 
eser olma özelliğine sahip. Proje 
ile özellikle güneydoğu cephesi 
yıkılma tehlikesi altında bulunan 
kalenin, olduğu şekilde korunması 
hedefleniyor. Turizme yönelik 
ziyaret alanı olarak değerlendirilmek 
üzere Kalenin çevre düzenlemesi de 
Akçakoca Belediyesinin yapacakları 
arasında. Ceneviz Kalesinin 
restorasyonu ise Kültür ve Turizm 
Bakanlığının kaynakları ile yapılıyor.

Başarı ÖDÜLÜ

AKÇAKOCA SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA 
VE KENTSEL TASARIM PROJESİ, 
AKÇAKOCA CENEVİZ KALESİ 
RESTORASYONU

AKÇAKOCA Belediyesi 

2017
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Akşehir Belediyesi yarışmaya biri 
sokak diğeri anıtsal tek yapı ölçeğinde 
2 projenin uygulaması ile katıldı. 

Kent merkezinde, tarihi doku 
içinde bulunan Hacı Hamza Sokağı 
Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 
59 binanın cephe temizliği ve basit 
onarımı yapıldı. Proje ile geleneksel 
dokuyu yansıtan ancak ağır 
köhneleşme altında bulunan sokağın, 
cephe düzenlemeleri ile görsel 

açıdan dikkat çekici hale getirilmesi 
amaçlandı. 

Çimenli Mahallesinde bulunan tarihi 
Ermeni Kilisesinin ise Anadolu’daki 
en büyük Ermeni Kiliselerinden biri 
olduğu biliniyor. Özellikle yekpare 
mermer kolonları yapının ayırt 
edici özelliklerinin başında geliyor. 
Akşehir Belediyesi restorasyonu 
büyük ölçüde tamamlandı. Uygulama 
sonrasında Nasreddin Hoca Dünya 
Mizah Köyü Projesine dâhil edilecek 
yapının, Dünya Mizah Ustaları 
Sanat Evi olarak işlevlendirilmesi 
planlanıyor. Projeler, Mevlana 
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı (KOP) ve Konya 
Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon 
Başkanlığı işbirliği ile hayata 
geçirilmiştir. 

Başarı ÖDÜLÜ

HACIHAMZA SOKAK 
SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ,
ERMENİ KİLİSESİ RESTORASYONU

AKŞEHİR Belediyesi

2017
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Alanya Belediyesi tarafından 
uygulaması tamamlanan ve kent 
dokusunun dışında/kırsal alanda 
yer alan tarihi yapının Selçuklu 
Döneminin sonuna tarihlendiği 
tahmin ediliyor. Bu bakımdan 
yapı 13. yüzyıl Anadolu konut 
mimarisinin günümüze ulaşan az 

sayıda örneğinden biri. Kare planlı 
ve 2 katlı yapının altında sarnıcı da 
bulunuyor.

Döneminde yapının bulunduğu 
bölgede avlanıldığı varsayımından 
ve buna bağlı olarak yapının 
eyvanında bulunan dağ keçisi ve 
geyik motiflerinden yola çıkılarak, 
uygulama sonrasında yapıya “Avcılık 
Müzesi” işlevi verildi. Müzenin iç 
tefrişi tamamlandıktan sonra av 
aletleri ve avcılık kültürüne dair 
görsel materyaller sergilenecek. 
Envanter çalışmaları devam ediyor. 
Ayrıca tarihi dokuda parsellerinde 
çevre düzenleme çalışmaları devam 
ediyor. 

Başarı ÖDÜLÜ

ALANYA Belediyesi 

2017
SEDRE AV KÖŞKÜ RESTORASYONU
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Altınordu Belediyesi yarışmaya 
Tarlabaşı Mahallesi Kentsel Sit Alanı 
içinde bulunan özgün sivil mimari 
örneği binanın restorasyon ve yeniden 
işlevlendirme uygulamasıyla katıldı. 

Belediye tarafından bu proje için 
kamulaştırılan bina, sokak siluetini 
tamamlayacak şekilde restore edildi. 
Teknoloji ve Tasarım Atölyesi 

olarak işlevlendirilerek, özellikle 
çocuklara eğitim verilen bir merkeze 
dönüştürülmesi hedeflendi. Atölye 
bünyesinde robotik ve ahşap sınıfları 
yer alıyor. Merkez ayrıca belediyeye 
bağlı bu nitelikte ilk eğitim atölyesi 
olma özelliğini taşıyor.

Tarlabaşı Mahallesi Kentsel Sit Alanı, 
Ordu geleneksel kent dokusunu 
yansıtan sayılı alanlardan biri olarak 
dikkat çekiyor. Öte yandan bu 
alan içinde koruma çalışmalarının 
yetersizliği nedeniyle alanda ağır 
köhneleşme görülüyor. Teknoloji ve 
Tasarım Atölyesinin, bu alandaki 
diğer koruma çalışmalarının 
desteklenmesi açısından tetikleyici 
olması hedefleniyor. 

Başarı ÖDÜLÜ

TEKNOLOJİ TASARIM ATÖLYESİ

ALTINORDU Belediyesi

2017
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
yarışmaya iki farklı tek yapının 
restorasyonu ve müze olarak 
işlevlendirilmesi projesiyle katıldı.

Havran’da bulunan Hüseyin 
Saadettin Terzioğlu Konağında 
devam eden restorasyon 
uygulamalarıyla, yapısal özellikleri 
ve süslemeleriyle bölgenin en 
nitelikli sivil mimari örneklerinden 
biri sayılan konağın kent müzesine 
dönüştürülmesi amaçlanıyor. 
200 yıllık konak özellikle barok ve 

rokoko süslemeleriyle benzerlerinden 
ayrılıyor. Konak, restorasyonu 
tamamlandıktan sonra içindeki özgün 
ahşap elemanlarla birlikte, etnografik 
materyallerin sergileneceği, geleneksel 
yaşam kültürünü yansıtan bir kent 
müzesi olarak işlevlendirilecek.

Marmara Adasında bulunan Eski 
Hükümet Konağının da müze olarak 
işlevlendirilmesi planlanıyor. İlçe 
merkezinde bulunan ve geçmişte 
Rum Kız Okulu olarak kullanılan 
yapı, eklektik mimari yapısı ile 
dikkat çekici. Cumhuriyet sonrası 
Jandarma Binası ve Hükümet Konağı 
olarak kullanılan bina, hâlihazırda 
atıl durumda. Binanın restorasyon 
sonrası arkeoloji müzesi olarak 
işlevlendirilmesi planlanıyor. Adanın 
arkeolojik mirasının yaşatılması 
açısından ihtiyaç duyulan bu işlev, 
proje sayesinde hayata geçirilecek.

Başarı ÖDÜLÜ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ

2017
SAADETTİN TERZİOĞLU 
KONAĞI VE MÜŞTEMİLATLARI 
RESTORASYONU, ESKİ HÜKÜMET 
KONAĞI RESTORASYONU
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Battalgazi Belediyesi 19. yüzyıldan 
kalma Tahtalı Hamamının 
restorasyonunu tamamlayarak yapıyı 
Hamam Kültürü Müzesi olarak 
işlevlendirdi. 

Tahtalı Hamamı, Osmanlı son 
dönem eserlerinden. Haçvari 
4 eyvanlı ve 4 köşe halvetli bir 
plana sahip. Gerek mahalle içindeki 

kültürel dokuyu yansıtması gerekse 
benzeri örneklere kıyasla, günümüze 
korunarak ulaşmış olması yapının 
önemini arttırıyor.

Müzede; damat hamamı, sünnet 
hamamı, lohusa hamamı, zengin 
hamamı bölümleri yer alıyor. Bu 
çerçevede hamam kültürüne yönelik 
etnografik eserler ve canlandırmalar 
da müzede sergileniyor. Osmanlı 
kültüründe gündelik yaşamda su ve 
hamamın önemi, zaman içindeki 
değişimleri gözlemlemek mümkün. 

Proje kapsamında sivil toplum 
örgütleri ile işbirlikleri kurularak 
sözlü tarih çalışmaları da yürütülüyor.

Başarı ÖDÜLÜ

TAHTALI HAMAM MÜZESİ

BATTALGAZİ Belediyesi

2017
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Bayındır Belediyesi Kent Merkezinde, 
kentsel sit alanı içinde sokak 
sağlıklaştırma çalışmaları yürüterek, 
Hacı Sinan Hamamı restorasyonunu 
tamamladı.

Kentsel sit alanı içinde bulunan 
Hacı Sinan Bölgesinde 41 adet 
tescilli yapı ve 103 adet, cephesi 
rehabilite edilecek bina bulunuyor. 
Geleneksel dokunun korunması 

ve doku bütünlüğünün sağlanması 
amaçlanan sağlıklaştırma çalışmaları 
kapsamında yapıların cephelerine 
müdahale edildi; çatılarda, sıvasız 
yüzeylerin derzlerinde, cephe 
renklerinde ve doğramalarında basit 
onarımlar gerçekleştirildi. Ayrıca 
müdahale edilen sokaklarda kent 
mobilyaları yenilendi. Hâlâ devam 
eden çalışmaların tamamlanmasıyla 
daha rahat algılanabilir bir 
kent dokusunun elde edilmesi 
hedefleniyor. 

Bayındır kent tarihinde önemli bir 
yeri olan Hacı Sinan Hamamının 
restorasyonu da tamamlanarak 
yarışmaya sunuldu. Yapı özgün 
işlevine uygun biçimde, şehir hamamı 
olarak hizmet vermeye başladı.

Başarı ÖDÜLÜ

BAYINDIR BELEDİYESİ

2017
HACI SİNAN BÖLGESİ SOKAK 
SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ, HACI 
SİNAN HAMAMI RESTORASYONU



156

Bornova Belediyesi, Erzene Mahallesi 
içinde bulunan geleneksel sivil 
mimari örneği yapıyı kamulaştırarak 
restore etti. Restorasyonu 
tamamlanan yapı kent halkına eğitim, 
sosyal ve kültürel alanda hizmet 
verilmesi amacıyla Bornova Kültür 
Evi olarak işlevlendirildi.

Restorasyonu gerçekleştirilen 
Bornova Anı Evi tarihi konutlarla 
çevrili bir bölgede yer alıyor. Bu 
yapılardan bazıları yine belediyenin 
mülkiyetinde ve restorasyonlarının 
yapılması için projeleri hazırlanma 
aşamasında. Söz konusu yapılara, 
2013 yılında Uygulama Ödülü 
almış olan ve belediye arşivi olarak 
kullanılan Dramalılar Köşkü 
örnek gösterilebilir. Bu yapılar 
bütünü alanda tarihi bir doku 
oluşturduğundan, uzun vadede 
tamamının restore edilmesi ile 
mahalle ölçeğinde bir koruma 
sağlanması hedefleniyor.

Başarı ÖDÜLÜ

BORNOVA ANI EVİ

BORNOVA Belediyesi

2017



157

Denizli Büyükşehir Belediyesi 
yarışmaya 2 farklı ölçek ve kapsamda 
uygulamayla katıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesinde yer alan ve Denizli 
içindeki iki antik kentten biri 
olan Laodikeia’da yürütülen 
koruma çalışmalarında, kentin 
Batı Tiyatrosunun kazılarının 
tamamlanması ve kazı sonrasında 
restore edilmesi hedefleniyor. Bu 
kapsamda Pamukkale Üniversitesi, 
Laodikeia Kazı Başkanlığı ve 
GEKA Kalkınma Ajansı ile işbirliği 

kuruldu. Proje ile kazıları büyük 
ölçüde tamamlanan tiyatro yapısında 
temizlik çalışmalarının tamamlanması 
amaçlanıyor. Temizlik sonrasında 
tiyatro hem UNESCO hedeflerini 
destekleyecek şekilde arkeolojik 
ziyaret alanı olarak hem de çeşitli 
etkinliklere ev sahipliği yapacak bir 
merkez olarak kurgulandı. 

Denizli Evleri Hayat Buluyor Projesi 
ise, Atalar Mahallesi kentsel sit 
alanı içindeki konutların ve Atalar 
Camisinin yer aldığı alanın bir 
bütün olarak tasarlanarak rehabilite 
edilmesini amaçlıyor. Bu amaçla alan 
içinde yer alan 8 ev kamulaştırılarak 
diğer konutları da kapsayan entegre 
bir proje ile tamamı sosyal ve kültürel 
etkinlik alanı olarak değerlendirilecek 
ve kurs merkezi, sergi evi olarak işlev 
kazanacak. Atalar Mahallesindeki bu 
bütüncül çalışmada kentsel tasarım 
uygulamaları da yer alıyor. 

Başarı ÖDÜLÜ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

2017
LAODİKEİA ANTİK KENTİ BATI 
TİYATROSU KAZILARI, TARİHİ 
DENİZLİ EVLERİ PROJELERİ
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Proje mülkiyeti Didim Belediyesine 
ait yerel geleneksel sivil mimarlık 
örneği bir yapının kültür evi 
olarak işlevlendirilmek üzere 
restorasyonunun yapılmasını 
amaçlanıyor. 

Arkeolojik sit alanı içinde bulunan 
2 katlı kâgir yapı, bütünün geri 

kalanı ile uyum içinde tamamlayıcı 
bir özelliğe sahip. Mevcutta tamamen 
atıl durumda olan yapının ahşap 
elemanları zamanla yok olmuş. 
Geçmişte rahip evi ve bir dönem 
dispanser olarak kullanıldığı bilinen 
yapı, deprem hasarlarından dolayı 
kullanılmaz halde gelmiş. Yapının, 
geçmişten günümüze kalan etnografik 
eserlerle birlikte kentin kültürel 
ve ticari değerlerini, başta Didim 
halkı olmak üzere gelecek kuşaklara 
aktarması ve sergi, etkinlik alanı 
olarak kullanılması, sosyal ve kültürel 
bir odak oluşturulması hedefleniyor. 
Didim Belediyesinin restorasyon 
projesinde, yapının özgün karakterine 
uygun onarılması ve günümüz konfor 
şartlarını sağlaması öneriliyor.

Başarı ÖDÜLÜ

YAREN EVİ RESTORASYONU

DİDİM Belediyesi

2017
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Efeler Belediyesi yarışmaya 2 adet 
tek yapı ölçeğinde uygulama projesi 
ile katıldı. 

Bu projelerden ilki, Köprülü 
Mahallesinde bulunan metruk 
durumdaki yapının restorasyonunu 
ve kültür sanat evi olarak 
işlevlendirilmesini kapsıyor. Proje 
Güney Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA) işbirliği ile gerçekleştirildi. 
Erken Cumhuriyet Dönemi mimari 
özelliklerine sahip yapı bugün Halk 
Eğitim Merkezi işbirliğiyle kadınlara 
yönelik kursların verildiği bir merkez 

olarak kullanılıyor. Bu kapsamda 
merkezde özgün hediyelik eşyalar 
üretiliyor, turizme yönelik tanıtım 
çalışmaları yürütülüyor. İstihdam 
olanağı da sağlayan yapıda seramik, 
kuyumculuk ve el sanatları atölyeleri 
bulunuyor. 

Efeler Belediyesinin diğer projesi 
ise Tralleis Antik kentinin 
3. Derece Sit Alanı içinde bulunan 
Bosnalı Konağının restore edilmesi 
ve kent belleği merkezi olarak 
işlevlendirilmesini kapsıyor. Proje ile 
plan tipi, yapım tekniği, süslemeleri 
ile erken Cumhuriyet Dönemine ait 
yapı, doku içinde tamamlayıcı bir 
karaktere sahip. Konak, uygulama 
sonrası kültürel kimliği yansıtan 
objelerin arşivlendiği bir kent belleği 
merkezi olarak hizmet veriyor. 
Merkezin içinde çocuk okuma odası 
ve araştırmacıların yararlanabileceği 
kaynaklar da bulunuyor.

Başarı ÖDÜLÜ

EFELER BELEDİYESİ

2017
EFELER KENT BELLEĞİ VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ, EFELER 
KONAĞI RESTORASYONU
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Eskigediz Belediyesi, kent içinde 
sivil mimarlık örneği Osmanlı 
Dönemi yapısı olan ve 1553’te inşa 
edilen Gazanfer Ağa Hamamının 
restorasyonunu tamamladı ve yapıyı 
yerel yaşam kültürünü yansıtan bir 
müze olarak işlevlendirdi. 
 
Müzede Eskigediz’e ait yerel günlük 
eşyalar ve fotoğraflar sergileniyor, bir 
de hediyelik eşya ve el sanatları satış 
alanı bulunuyor.

Başarı ÖDÜLÜ

ESKİGEDİZ MÜZESİ

ESKİGEDİZ Belediyesi

2017
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Eyüpoğlu Konağının restorasyon ve 
işlevlendirme projelerini tamamladı. 

Eyüpoğlu Konağı yöresel kesme 
taşlardan yapılmış bir avlu etrafındaki 
2 binadan meydana geliyor. İsmini 
aldığı Eyüpoğlu Mahallesinde 

bulunan konak, döneminin 
geleneksel sivil mimari özelliklerini 
yansıtıyor. Atıl durumdaki yapının 
restorasyon projesi ile betonarme 
eklentileri kaldırıldı, mağara ve livas 
bölümleri açığa çıkartıldı, özgün 
mimari elemanları korundu. 

Uygulamalar ile geleneksel Antep 
evinin, kentin somut ve somut 
olmayan kültür mirası ile geleneksel 
yaşam kültürünü yansıtacak 
şekilde iç mekân düzenlemeleri 
yapıldı. Bu kapsamda proje ile 
turizm altyapısının desteklenmesi 
hedefleniyor.

Başarı ÖDÜLÜ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

2017
EYÜBOĞLU KONAĞIN YAŞAYAN 
ANTEP EVİ OLARAK TEŞHİR 
TANZİMİ
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Gölcük Belediyesi, Değirmendere’de 
koruma alanı olan Yalı Mahallesi 
içinde, kaybolan tarihi eserleri 
yeniden inşa ederek, bir sosyal ve 
kültürel donatı alanı elde etti.

Sit alanı, içindeki tescilli parseller 
ve mahalle camisinin dışında, 
tarihi doku günümüze ulaşamamış. 
Bu nedenle koruma çalışmaları 

kapsamında hazırlanan proje ile 
mevcut binaların restorasyonu, 
yıkılmış olan binaların ise aslına 
uygun rekonstrüksyonları yapıldı. 
Günümüzde kentin gelişme alanının 
içinde yer alan bu bölgede sosyal 
ve kültürel işlevleri barındıran bir 
kentsel tasarım projesi ile kamusal bir 
odak oluşturulması amaçlanıyor. 

Uygulama sonrasında alanda 
bulunan 13 yapı, seramik, heykel ve 
el sanatları atölyesi ile heykel müzesi, 
enformasyon merkezi, kafe, lokanta, 
hediyelik eşya dükkânı ve pansiyon 
olarak düzenlendi. Değirmendere’de 
yıllardır sürdürülen Zühtü Müridoğlu 
Ahşap Heykel Sempozyumunun 
etkinliklerinin bu alana yayılması 
planlanıyor.

Başarı ÖDÜLÜ

DEĞİRMENDERE YALI 
MAHALLESİ RESTORASYON VE 
REKONSTRÜKSİYON PROJESİ

GÖLCÜK Belediyesi

2017
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İncesu Belediyesi yarışmaya 2 adet tek 
yapı ölçeğinde proje ile katıldı.

İncesu merkezinde bulunan ve 
geleneksel sivil mimari örneği bitişik 
nizam 2 konutun restorasyonu 
tamamlandı. Konut dokusu içinde 
bulunan bu 2 katlı binalar belediye 

tarafından kamulaştırılarak aslına 
uygun olarak restore edildi. 

İncesu Belediyesi benzer kapsamda, 
ilçede bulunan en büyük kilise 
olma özelliği taşıyan Eski Ortodoks 
Kilisesinin restorasyon projesini de 
hazırladı.

Başarı ÖDÜLÜ

İNCESU BELEDİYESİ

2017
TARİHİ İNCESU EVLERİ 
RESTORASYON ÇALIŞMASI, 
ORTODOKS KİLİSESİ 
RESTORASYONU
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
Talas’ta bulunan ve Anadolu’daki 
8 Amerikan misyon okullarından biri 
olan Talas Kolejinin restorasyonunu 
tamamladı ve gençlik merkezi olarak 
işlevlendirdi. 

1889 yılında kurulmuş Talas 
Amerikan Koleji, 4 katlı ve anıtsal 

bir niteliğe sahip. 1967 yılına kadar 
eğitimin devam ettiği kolejde döneme 
damga vuran önemli kişiler yetişmiş. 
Eğitimin sonlandırılmasından sonra 
Spor Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilen yapı, milli takım güreş kampı 
olarak kullanılmış. Bu nedenle 
yapının çevresinde geniş spor sahaları 
ve açık alanlar bulunuyor.

Anıt özelliği taşıyan binanın 
restorasyonunu özgün mimari 
niteliğini koruyarak yapan Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi yapıyı, yaz ve 
kış gençlik kampları düzenlenmesi 
için işlevlendirdi.

Başarı ÖDÜLÜ

TALAS AMERİKAN KOLEJİ 
GENÇLİK MERKEZİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR 
Belediyesi

2017
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Körfez Belediyesi yarışmaya, 
özellikle Milli Mücadele yıllarında 
kent belleğinin önemli bir öğesi 
olmuş, ancak günümüzde yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 
Kutluca Telgrafhanesinin restorasyon 
projesiyle katıldı. 

2 katlı bina dikdörtgen biçiminde  ve 
yapının zemin katında batı ve güney 

cepheleri üzerinde iki girişi mevcut. 
Telgrafhanenin zemin katı kâgir, 
ikinci katı ise ahşap strüktüre sahip. 
Uzun süredir kullanılmayan yapı 
harap olmaya yüz tutmuş durumda. 
Proje ile Telgrafhane hem korunmuş 
olacak hem de Körfez Belediyesinin 
kültürel ve sanatsal etkinliklerine ev 
sahipliği yapacak.

Başarı ÖDÜLÜ

KÖRFEZ BELEDİYESİ

2017
KUTLUCA (KUŞÇALI) 
TELGRAFHANE BİNASI 
RESTORASYONU
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Manavgat Belediyesi, geçtiğimiz yıl 
başladığı Side’nin tamamını kapsayan 
kentsel tasarım projesine bu yıl ikinci 
etap çalışmasıyla devam ediyor.

Side Antik Kenti ve yarımadası 
içinde “4 Odak 4 Meydan” ismi ile 
uygulanan kentsel tasarım projesi, 
ana odak noktaları ve akslarını 

bütüncül bir kurgu ile ele alarak, 
bu odaklardaki mekânsal kaliteyi 
arttırmayı amaçlıyor. Kentin giriş 
noktası ile limanını bağlayan ana aks, 
bir ticaret koridoru olarak ele alınıyor 
ve dik kesen aks ise rekreasyon 
koridoru olarak düzenleniyor.

İkinci etap çalışmaları bu ana 
odaklar ve akslar dışında kalan 
alanlarda sokak döşemeleri, 
aydınlatma elemanları, kent peyzajı 
ve sokak mobilyalarında iyileştirme 
yapılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda 
yapılan çalışmalarla kentsel sit 
alanı içindeki kamusal mekânların 
niteliği arttırılarak ortak kullanımlar 
özendirildi.

Başarı ÖDÜLÜ

Side Antik Kenti 2. Etap 
Kentsel Tasarım Projesi

ManavgaT Belediyesi

2017
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Merkezefendi Belediyesi, UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesinde yer 
alan Laodikeia Antik Kentinde, 1500 
yıl önce yaşanan bir depremde yıkılan 
Anadolu’nun en büyük stadyumuna 
ulaşımı sağlayan Stadyum Caddesinin 
ayağa kaldırılmasına yönelik kazı 
ve restorasyon çalışmalarına destek 
veriyor. 

Roma Döneminde Anadolu’nun en 
büyük metropol kentlerinden biri 
sayılan Laodikeia’da kazı çalışmaları 

devam ediyor. Kazı ekibi tarafından 
hazırlanan proje, Merkezefendi 
Belediyesi işbirliği ile uygulanıyor. Bu 
doğrultuda yıkık durumdaki sütunlar 
ve kalıntılar yerlerinden kaldırıldı. 
Caddenin rölöve ve restorasyonu 
tamamlanarak gezi güzergâhına 
eklendi. Belediye desteğiyle yapılan 
bu çalışma, arkeolojik mirasın 
korunmasında herkesin payı 
olduğunu gösteren önemli bir örnek.  

Ayrıca İlk Ders Laodikeia Projesi 
kapsamında, ilçede bulunan ilkokul 
öğrencilerinin ilk derslerini antik 
kentte, alanın tarihini öğrenerek 
yapmaları sağladı. Koruma bilincinin 
erken yaşlarda başlamasına ve eğitim 
çalışmalarının alanda yapılmasına 
önemli bir örnek yarattığı için 
Merkezefendi Belediyesi Başarı 
Ödülüne değer görüldü. 

Başarı ÖDÜLÜ

MERKEZEFENDİ 
BELEDİYESİ

2017
LAODİKEİA ANTİK KENTİ, STADYUM 
CADDESİNİN ANASTYLOSİS’E ESAS 
RESTORASYON PROJESİ
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Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet 
Döneminin karakteristik eğitim 
yapılarının bir örneği olan Mezitli 
İlköğretim Okulu ve Öğretmen Evini 
restore ederek işlevlendirdi. 

Geniş bahçesi ve tek katlı kâgir 
yapısıyla konut dokusunun arasında 

bulunan ilkokul, restorasyon 
uygulamaları sonrasında sosyal ve 
kültürel etkinlikler gerçekleştirilen 
bir donatı alanına dönüştürüldü. 
Dezavantajlı grupların da yaşadığı 
alanda yaratılan bu tip bir 
sosyal odak, kent içinde sosyal 
iyileştirmenin sağlanmasına da katkı 
sağlamaya başladı.

Başarı ÖDÜLÜ

ESKİ MEZİTLİ İLKOKULU VE 
ÖĞRETMEN EVİ PROJESİ

MEZİTLİ Belediyesi

2017
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Yakın bir tarihe kadar kullanılan, 
yapısal olarak iyi durumdaki ve 
170 yıllık bir geçmişi olan Hacı 
Şakirler Konağı, Mudurnu Belediyesi 
tarafından turizme katkı sağlaması 
için onarılarak işlevi güçlendirildi. 
1995 yılına kadar Hacı Şakirler 

ailesine ait olan konak, 1995 
yılında varisinin vefatıyla 8 yıl atıl 
kaldı. 2003 yılında Eko Turizm 
kapsamında belediyenin satın aldığı 
yapı özgün haliyle butik otel olarak 
kullanılmaya başlandı. Hacı Şakirler 
Konağının Cittaslow Uluslararası 
Ağı ve UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesinde bulunan kentin 
turizmine olumlu yansımaları olması 
bekleniyor. Konak Mudurnu’nun 
mimari özelliklerini barındırması, 
19. yüzyıl konak yaşantısını ve sofra 
kültürünü temsil etmesi nedeniyle 
restore edilerek kent kültürüne 
kazandırıldı.

Başarı ÖDÜLÜ

MUDURNU BELEDİYESİ

2017
HACI ŞAKİRLER KONAĞI
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Nevşehir Belediyesi yarışmaya birisi 
sokak, diğeri yapı ölçeğinde olmak 
üzere 2 farklı projeyle katıldı.

Cerit Sokağı Sağlıklaştırma Projesi, 
Nevşehir kent merkezinde bulunan 
ve barındırdığı tescilli eserlerle 
geleneksel doku bütünlüğü olan 
sokağın korunmasını amaçlıyor. 
Cerit Sokak üzerinde tescilli yapıların 
yanı sıra boş parseller de bulunuyor. 

Sağlıklaştırma projesi, bu boş 
parselleri, yeni ve tescilli yapıları 
birarada değerlendirmeyi öneriyor; 
cephe müdahaleleri ile sokak algısını 
korumayı hedefliyor 

Tarihi 19. yüzyıla uzandığı 
düşünülen, Rum topluluğu 
tarafından yaptırılmış Gâvur Hamamı 
ise, Nevşehir Kalesi ve Meryem 
Ana Kilisesi ile ilişki içinde. Bu 
nedenle koruma çalışmaları Nevşehir 
Kalesi etrafındaki yer altı şehri ile 
de bütünlük sağlıyor. 5 kubbeli 
olduğu bilinen hamamın yapısı 
ve süslemeleri günümüzde büyük 
ölçüde zarar görse de restorasyon 
projesi ile Gâvur Hamamının aslına 
uygun onarılması ve yaşatılmasını 
amaçlanıyor.

Başarı ÖDÜLÜ

CERİT SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA 
PROJESİ, GAVUR HAMAMI 
RESTORASYON PROJESİ

NEVŞEHİR Belediyesi

2017
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Doku bütününde korunmuş olan 
kentsel sit alanında merkezi bir 
konumunda yeralan Dalyancı 
Konağının restorasyon uygulaması 
tamamlandı. Özgün mimari 
özelliklerini günümüze kadar 
korumayı başarmış olan 19. yüzyıl 

sonlarına ait yapı, dönemin Kırım 
mimari özelliklerini yansıtan bir 
örnek. Bodrum kat dâhil, 3 katlı 
olan yapı, geniş oturum alanı 
ve etrafındaki yapılardan ayrılan 
büyüklükteki kütlesiyle dikkat 
çekiyor. Yapı; özgün plan şeması, 
kütlesi ve içinde bulunan kalem işi 
süslemeleriyle de öne çıkıyor. Çok 
az değişime uğramış ve strüktürel 
olarak iyi durumda olan yapının 
Odunpazarı Belediyesi tarafından 
yap-işlet-devret modeli ile restorasyon 
uygulaması tamamlandı. Yapıya 
sosyal ve kültürel işlevler verilmesi 
planlanıyor.

Başarı ÖDÜLÜ

ODUNPAZARI 
BELEDİYESİ

2017
DALYANCI KONAĞI RESTORASYON 
UYGULAMA PROJESİ
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Silivri Fatih Mahallesinde bulunan 
alanda günümüzde kalıntısı olmayan 
Silivri sivil mimari örneği bir 
yapının rekonstrüksiyonu yapılarak 
Mübadele Evi olarak işlevlendirilmesi 
planlandı. Projenin yapılacağı alanın 
tescilli bir meydana bakıyor olması 
ve hâlihazırda çay bahçesi olarak 
kullanılması projeyi önemli bir 
odağa çevirecek nitelikte. Yapının 
1800’lü yılların sonunda inşa edildiği 

tahmin ediliyor. Mülkiyeti, Silivri 
Belediyesine ait yapı eski fotoğraflar 
üzerinden çizilen proje ile yeniden 
inşa edilecek. Mübadele döneminde 
Silivri’nin en hareketli yerlerinden 
olan Fatih Mahallesinde bu dönemin 
anılarını yaşatacak sunumların ve 
sergilerin yapılacağı bir kullanım 
planlanıyor.

Başarı ÖDÜLÜ

MÜBADELE EVİ PROJESİ

SİLİVRİ Belediyesi

2017
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Şehzadeler Belediyesi yarışmaya proje 
kategorisinde biri müze, diğeri kültür 
ve sanat evi olmak üzere 2 adet proje 
ile katıldı. 

UNESCO’nun Somut Olmayan 
Kültürel Listesinde yer alan 
Uluslararası Manisa Mesir Macunu 
Festivali kentin en önemli değerleri 
arasında. Bu kültürü yaşatmak ve 
tanıtmak üzere Şehzadeler Belediyesi 
tarafından Şehzadelerpark proje 
alanı içinde Dioramik Mesir Müzesi 
kurulması planlanıyor. Proje bir 
dönem Sümerbank işletmesinin 

bulunduğu, günümüzde ise atıl 
durumdaki bir alanda uygulanacak. 
Müzenin yapılması ile festival 
süresince yürütülen etkinliklerin 
ve tanıtımların kısmen yıl geneline 
yayılması amaçlanıyor. 

Şehzadeler Belediyesinin bir 
diğer projesi de 20. yüzyılın ilk 
yarısında yapılmış, hem geleneksel 
hem de Cumhuriyet Dönemi 
mimarisi özelliklerini barındıran 
tarihi bir konutun restorasyon 
ve çevre düzenlemelerinin 
yapılması. Restorasyon çalışmaları 
tamamlandığında Çocuk Kültür ve 
Sanat Merkezi olarak işlevlendirilecek 
olan yapının 0-5 yaş arası çocuklara 
hizmet vermesi,  eğitim ve etkinlik 
amaçlı kullanılması planlanıyor. 
Dönem mimarisine uygun şekilde 
düzenlenecek olan yapının, kenti 
ziyarete gelenlere tarihi bir anlatım 
sunması hedefleniyor. 

Başarı ÖDÜLÜ

ŞEHZADELER 
BELEDİYESİ

2017
DİORAMİK MESİR MÜZESİ MİMARİ 
PROJESİ, ÇOCUK KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ RESTORASYON İŞİ
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Talas Belediyesi yarışmaya biri proje 
diğeri uygulama olmak üzere 2 tek 
yapı ölçeğinde projeyle katıldı.

Akçayaka Mahallesinde bulunan 
metruk durumdaki geleneksel sivil 

mimarlık örneği yapının restorasyon 
projesiyle geri kazanılması 
hedefleniyor. Mimari özellikleri ile 
bölgenin özgün doku karakterini 
yansıtan yapı, proje sonrasında 
kültürel faaliyetler için kullanılacak.

Akçayaka Mahallesindeki yeni bir 
yapı, kent dokusunu tamamlayacak 
şekilde geleneksel doku ile uyumlu 
hale getirildi. Mahalle içinde noktasal 
uygulamalarla devam eden kentsel 
koruma çalışmalarını tamamlayıcı 
nitelikteki bu projede, sokak dokusu 
içinde atıl kalmış ve güvenlik riski 
olan bir alanda, siluetteki boşlukların 
ve risklerin giderilmesi sağlandı.

Başarı ÖDÜLÜ

KİÇİKÖY MAHALLESİ 66 ADA 28 
PARSELDE YER ALAN TAŞINMAZDA 
YENİ YAPILANMA MİMARİ 
UYGULAMALARI, AKÇAKAYA 
MAHALLESİ 27 PAFTA 4994 PARSEL 
GELENEKSEL KONUT, RÖLÖVE, 
RESTİTÜSYON VE RESTORASYON 
PROJELERİ

TALAS Belediyesi

2017
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Urartu medeniyetinin izlerini 
taşıyan Ayanıs Kalesinin korunması 
yolunda ilk adımlar Tuşba Belediyesi 
tarafından Lamine Ahşap Koruma 
Çatısı uygulaması ile başlatıldı. Van 

merkezine 38 km uzaklıkta bulunan 
Ayanıs Kalesinde çeyrek asırdır 
devam eden kazı çalışmalarında 
Urartu medeniyetine dair pek çok 
veri elde edildi. Bunlar, Urartu dini 
merasimleri, kalenin ekonomik 
yapısı, Urartu sanatı ve günlük 
yaşamına dair pek çok ipucunu 
barındırıyor. Ayanıs Kalesinde 
çalışmaların sürdürülmesi ve 
kalıntıların korunması amacıyla 
yapılan bu çalışma, gelecekteki 
koruma çalışmalarının önünü açacak 
nitelikte.

Başarı ÖDÜLÜ

TUŞBA BELEDİYESİ

2017
AYANIS KALESİNİ TURİZME 
KAZANDIRMA PROJESİ
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Trakya Kalkınma Ajansı ve 
Uzunköprü Belediyesinin ortaklaşa 
hayata geçirdiği Uzunköprü 
Çeşmelerinden Tarih Akıyor Projesi, 
kentte bulunan 8 mahalle çeşmesinin 
restorasyonlarını gerçekleştirmeyi 
ve bilgilendirme / yönlendirme 
tabelalarının hazırlanmasını 
amaçlıyor.

Proje kapsamında 12’ler Çeşmeleri, 
Gazi Mahmut Çeşmesi, Hasodalı 
Muhammed Ağa Çeşmesi, Halise 
Hatun Çeşmesi ve Habip Hoca 
Meydan Çeşmesi ele alındı. Atıl 
durumdaki bu çeşmeler aynı 

zamanda bulundukları noktalarda, 
mahalle ölçekli odaklar oluşturuyor. 

Proje ile kentte devam eden 
koruma faaliyetlerinin sürekliliğinin 
sağlanması ve uzun vadede ilçe 
turizminin geliştirilmesine yönelik alt 
yapının güçlendirilmesi sağlanıyor.

Başarı ÖDÜLÜ

UZUNKÖPRÜ ÇEŞMELERİNİN 
RESTORASyONU

UZUNKÖPRÜ Belediyesi

2017
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Ansır, Malatya’nın Yazıhan ilçesine 
10 km mesafede Yazıhan Ovasına 
hâkim bir bölgede yer alıyor. 
Dramatik topografyası ve doğası ile 
eşine az rastlanır özelliklere sahip 
olan Ansır, Yontma Taş Devri, 
Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinin 
izlerini taşıyor. Ansır Mağaraları 
Hristiyanlığın yayılma döneminde 

devrin hükümdarlarından kaçan 
Hristiyanların yerleşim yeri olarak 
kullanılmış. 40-50 civarında oda ve 
mağaranın eteğinde ise içinde Hitit 
Aslanının bulunduğu mezarlık alanı 
bulunuyor. 

Yazıhan Belediyesi, Ansır Ören 
Yeri ve Müzesi Projesinde alanın 
coğrafyası ve tabiatını dikkate alarak 
hazırlıklarını yaptı. Yapıyı öne çıkaran 
değil, topografyanın özelliklerini 
dikkate alan bir proje üretildi. Müze 
yapısı, teşhir alanları, konaklama 
alanları, gelecekte yürütülecek 
çalışmalar için kazı evi ve hediyelik 
eşya dükkânları, projenin parçaları 
arasında. 

Başarı ÖDÜLÜ

YAZIHAN BELEDİYESİ

2017
ANSIR ÖREN YERİ VE MÜZESİ
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Yüreğir Belediyesi, süreklilik 
kazandırdığı Ölümsüzlük Şehri Misis 
Projesine 2017 yılında Havraniye 
Kervansaraynın restorasyonu projesi 
ile devam etti. Kazıları geçen yıl 
tamamlanan Misis (Havraniye) 
Kervansarayının restorasyon 
uygulaması 2019 yılında başlayacak. 
Ölümsüzlük Şehri Misis Projesi, 
her yıl bir parçasının restore edildiği 
uzun soluklu bir proje olarak öne 
çıkıyor.

Sultan Hanı tipinde 120 ocaklı bir 
konaklama yeri olarak dikkat çeken 
Havraniye Kervansarayı, restorasyon 
uygulaması sonrasında kültür merkezi 
olarak işlevlendirilecek. 

Başarı ÖDÜLÜ

ÖLÜMSÜZLÜK ŞEHRİ MİSİS 
PROJESİ

YÜREĞİR Belediyesi

2017
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