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Kültürel mirasın 
korunmasında 
çeşitlilik artıyor

Tarihi Kentler Birliğinin 2001 yılından 
bu yana sürdürdüğü “Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması”nın 18’inci yılındaki 
başvurularını, jüri üyelerimiz titizlikle 
değerlendirdi. 36 tarihi belediyemiz toplam 
60 koruma projesiyle yarışmaya başvurdu. 
En küçük yerleşmeden büyükşehir ölçeğine 
çeşitlilik gösteren başvuruları incelerken 
gördük ki, tarihi su değirmenlerinden antik 
kentlerdeki detaylı arkeopark çalışmalarına, 
koruma projeleri ve işlevlendirme modelleri 
farklılık gösteriyor.

Her ne kadar seçimlerde değişen başkanlar 
olsa da, kültürel mirasın korunması 
bilinci, çabalarımızla, üye belediyelerimizde 
gelişme gösterdi. Çünkü uzman kadrolar 
oluşturuldu, KUDEB’ler kuruldu. 
Üyelerimiz, TKB çatısı altında olmanın 
sorumluluğunu hisseder duruma geldi; 
kentine, hemşerisine verdiği özeni geliştirdi. 
Kültürel mirasa saygılı; kimsenin fark 
etmediği, kıyıda-köşede kalmış değerleri 
envanterine katarak koruma altına almayı 
başardı. 20’inci yılımıza girerken tüm bu 
nedenlerden dolayı gururluyuz. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı 
Özendirme Yarışmasında Metin Sözen 
Koruma Büyük Ödülünün sahibi oldu. 
“Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret 
Merkezi Projesi” ile ödüle değer görülen 
Antalya; arkeolojik miras alanlarını yaratıcı 
ve çağdaş çözümlerle kent hayatının içinde 
etkin kılan tasarımları, kentin bütüncül 
gelişimini tamamlayan koruma senaryoları, 

Hayrettin Güngör
Tarihi Kentler Birliği ve
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
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sürdürülebilir kültür üretim programlarıyla 
kent merkezinin ekonomik ve sosyal 
canlılığını destekleyen koruma anlayışını 
yansıtmasından dolayı tebrik ederim. 

Jüri üyelerimiz bu yıl, iki belediyeye “Jüri 
Özel Ödülü” verdi: Marmara Bölgesinden 
Mudanya ve Karadeniz’den Ünye. Bu iki 
ilçemizin, bu kıymetli ödülü alması, koruma 
çalışmalarını planlı ve özenli yürüten 
küçük belediyelerimizin, büyükşehirlerin 
gölgesinde kalmadığının da göstergesi. 2017 
yılında Melikgazi, 2016 yılında ise Mudurnu 
belediyeleri Büyük Ödülün sahibi olmuş; 
Akseki, Kula, Seyhan, Uçhisar belediyeleri 
de Jüri Özel Ödülü almıştı. 

Kültürel mirası korurken, sermayenin 
sadece maddi kaynaklar olmadığını, 
insan emeğinin ve sürekliliğin ne kadar 
önemli olduğunu artık biliyoruz. Bu 
nedenle, belediye başkanları, koruma 
kadrolarını alt yapı ve kişisel donanım 
anlamında güçlendirmeyi öncelik haline 
getirmeli. Getirmeli ki, kendisinden sonra 
seçilecek başkanlar, sağlam temelleri olan 
uzmanların, kenti ve kentliyi tanıyan, 
ihtiyaçlarını bilen kadroların varlığıyla, 
kesintiye uğramayan, güven içinde, doğru 
hizmetler planlayabilsin. 

Yarışmaya katılan her proje bizim için çok 
kıymetli. Süreklilik, Proje, Uygulama ve 
Başarı dallarında ödül alan belediyelerimizi 
de tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda 
doğal mirasın korunması ve geleneksel 
yaşam kültürü değerlerimizin korunmasıyla 

da ilgili farklı projeler beklediğimizi buradan 
duyurmak isterim. Kültürel mirasımızın 
devamlılığı ve gelecek kuşakların bu mirası 
sahiplenmesi için; sularımıza, dağlarımıza, 
bitkilerimize, ormanlarımıza, yaşlılarımıza, 
yerel ürünlerimize da fazlasıyla değer 
göstermemiz gereken bir dönemdeyiz. 
Bu nedenle koruma projelerinin daha da 
çeşitleneceğini düşünüyorum.      

ÇEKÜL Akademi eğitimlerinde de 
yıllardır anlattığımız doğru işlevlendirme 
modellerinin sayısı her yıl artıyor. Kültür 
sanat evleri, kütüphaneler, müzeler, 
eski kamu binalarının kent yaşamına 
kazandırılması, arkeoparklar... Kent içindeki 
atıl miras değerlerimiz, karanlık sokaklarda 
bir korku alanı olmanın ötesine geçerek, 
sokaklarımızı ışıl ışıl aydınlatan, yaşayan, 
canlı odaklara dönüşerek kentlilere yol 
arkadaşlığı ediyor. 

TKB’nin 20 yıldır, ÇEKÜL Vakfının 
30 yıldır alanda verdiği yoğun emeklerin 
karşılığını, bu değişime şahit olarak 
geçirmek benim için de ayrı bir onur 
kaynağı. 2019 yılında devraldığım TKB 
Başkanlık görevimi, tüm bu hislerle 
sürdüreceğim. Özendirme Yarışması 
Kataloğunu incelerken arkasında; birikime, 
güvene, birlikteliğe, paylaşıma, eğitime dayalı 
duygu, düşünce ve davranışların olduğunu 
bilmenizi isterim.      

Saygılarımla.
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Zamanı doğru 
değerlendirmek

2000 yılında farklı başlıklar ve içeriklerle ülke 
gündeminde varlık gösteren Tarihi Kentler Birliği, 
20’inci yılına ulaşmış bulunuyor. Geçen süre 
içinde bıkmadan usanmadan yinelenen en önemli 
başlık, “kamu-yerel-sivil-özel” birlikteliği oldu. Bu 
yalın dört sözcük, yalnız ülkemiz için değil, dünya 
için de kaçınılmaz bir özleme dönüştü. Görüldü 
ki yurt içinde birlikteliğe ulaşamayan uluslar, 
uluslararası ortamlarda da saygınlığa ulaşamıyor, 
barışı sağlayamıyor. 20 yıl önce de altını çizdiğimiz 
barışa giden yolla ilgili kültürel kavramlar, 
özellikle dünyanın dört bir yanını saran çatışmalar 
nedeniyle zorlanmamıza neden oluyor. Böylesi 
ortamlar, yaşatılan kültür için her yönden yıpratıcı 
olmakta, olumsuz etkileri uzun yıllar sürmektedir. 
Oysa kültürün kalıcı değerleri geç oluşur, uzun 
süreli dingin bir ortama ihtiyaç duyarlar. 

Örneğin Anadolu, böylesi ortamlara kavuştuğu 
zaman, dünya uygarlığına büyük katkıları 
olan, özgün ürünler vermiştir. Bu birikimin 
korunmasıyla geçen 20 yıl içinde Tarihi Kentler 
Birliği, birlikteliğin gücüne dayanarak çağdaş 
yöntemleri kullandı, zamanı doğru değerlendirdi, 
çevresindeki olumsuz etkileri göğüsleyebildi. Bu 
kısa geçmişimize yeniden dönüp baktığımızda 20 
yıl içinde her seçimde değişen üyelere rağmen, 
Tarihi Kentler Birliği sürekliliğini koruyabilmiş, 
ulusal-uluslararası ortamlara iz bırakarak görünür 
bir kalıcılığa ulaşmıştır. Tarihi ve Kültürel Mirası 

Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı  
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Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması nedeniyle her yıl 
yayımlanan yarışma kataloğu dikkatle 
incelendiğinde, her ölçekte ve her 
başlıkta üretilenlere dayanarak alınan 
yolu ölçmek mümkündür. Bir bakıma 
bu yayınlara bakarak, Tarihi Kentler 
Birliğinin başarı hikâyesini yazabiliriz.

Altını sürekli çizdiğimiz “doğal mirası, 
kültürel mirası, eğitimi, örgütlenmeyi, 
tanıtımı” birlikte tasarlamak, yaşama 
geçirmek, başlıkta da vurguladığımız 
gibi zamanının doğru kullanıldığının 
somut bir işaretidir. Bunun yanı 
sıra Tarihi Kentler Birliğinin yapısı 
da ayrıntılı gözden geçirildiğinde, 
üretilen kalıcı değerler büyük emek 
gerektirmektedir. Belirli aralıklarla 
değişen kimliklerin uyumunun 
zaman yitirmeden sağlanması, Tarihi 
Kentler Birliğinin kamu-yerel-sivil-
özel birliğini temel hedef almasından 
kaynaklanmaktadır. 

Bu 20 yıllık geçmişe baktığımızda, 
Tarihi Kentler Birliğinin görünür 
başarısının kentlerde artık algılanır 
olması, bir bakıma yine sürekliliğin 
işaretidir. 20’inci yılını kutlayacağımız 

2020 yılını, önemli bir dönüm noktası olarak 
görebiliriz. Nice 20 yıllarının da böyle yoğun 
çabalarla geçmesini umut edebiliriz. Şimdi 
bizlere düşen “Kültür ülkesi Türkiye’nin” 
dünya ulusları içinde birikimine uygun 
saygınlığını korumasıdır. Her yıl gelişen 
yarışma sonuçlarına yansıyan durum bunun 
somut kanıtıdır. Bugüne kadar emeği 
geçenleri kutlamak ise, hepimizin ortak 
mutluluğudur. 
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2018 METİN SÖZEN 
KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

Antalya Nekropol Alanı, 
Kültür ve Ticaret Merkezi 
Projesi

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi; 
arkeolojik miras alanında yaratıcı ve 
çağdaş çözümlerle, kent hayatı içinde 
etkin kıldığı tasarımları; kentin bütüncül 
gelişim sistematiğini tamamlayan 
koruma senaryoları, kültür üretimini 
özgün bir işlevlendirme modeli 
aracılığıyla sürdürdüğü programları, 

koruma-gelişim dengesini başarılı biçimde 
kurduğu, kent merkezinin ekonomik ve 
sosyal canlılığını destekleyen koruma 
anlayışı nedeniyle 2018 yılı Metin 
Sözen Koruma Büyük Ödülüne 
değer bulundu.
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin projesi; kent 
merkezinde bulunan antik Attaleia kentinin 
nekropol alanı için önerdiği arkeopark ve kültür 
merkezi kompleksi tasarımını içeriyor. 

Antalya’da Doğu Garajı olarak bilinen otobüs 
terminali, 2005 yılında yerine bir ticaret merkezi 
inşa edilmek üzere kapatıldı. İnşaat sırasında, 
alanda Attaleia Antik Kentinin nekropol alanı 

olduğunu belgeleyen İÖ 1. yüzyıla ait mezar 
buluntularının çıkmasıyla inşaat durduruldu. 
Antalya Müzesi Müdürlüğü ve Antalya 
Büyükşehir Belediyesinin finansal desteği 
ile 8500 metrekareye yayılan alanda yapılan 
kurtarma kazılarıyla, 842 adet antik dönem 
mezarı ortaya çıkartıldı. 2011 yılında kazı alanı 
arkeolojik sit olarak tescillendi ve merkezi gelişme 
aksından ayrıldı. 
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Nekropol alanında önerilen Kültür ve Ticaret 
Merkezi Projesi, arkeolojik sit alanının ve 
bulunan kalıntıların dış etkenlerden korunması, 
taşıdığı kültürel değerlerin sergilenmesi ve 
alanın kent yaşamına katılmasını amaçlıyor. 
Bu doğrultuda proje, nekropol alanı üzerine 
yapılacak bir koruma yapısı ile sergi alanlarını ve 
arkeoparkı kapsıyor.

Antalya tarihini 2 bin yıl geriye götüren 
nekropol alanındaki arkeolojik buluntuların 
yağmur ve güneşin etkilerinden korunması için 
tüm alanın üzerinin kaplanması; nekropolün 
çağdaş, hafif bir strüktür ile kapatılması 
amaçlanıyor. Bu strüktürün taşıyıcıları, Antalya 
Müze Müdürlüğünün de desteğiyle arkeolojik 
buluntulara zarar vermeyecek şekilde tasarlandı. 
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Çağdaş kent müzesi konseptiyle düzenlenen 
projede; teşhir, canlandırma, bilgilendirme, 
süreli ve sürekli sergi alanlarının yer alması 
planlanıyor. Arkeolojik kazıların ortaya çıkardığı 
zemin, bir dizi platform sayesinde çevresindeki 
sokak kotlarına uyumlu olarak düzenlenirken 
bu platformlar ayrıca sergileme alanları da 
oluşturuyor. Alt kotlardaki mezarlıklara yakın 
gezinti güzergâhı ise ahşap, cam ve çelik 
elemanlarla tasarlandı. Mimari proje; arkeolojik 
buluntuların üzerinde gezintiyi düzenleyen yaya 
platformları, 1200 metrekare büyüklüğünde yarı 
açık ve kapalı sergileme alanı, 140 kişilik toplantı 
salonu ve bir dinleti çanağından oluşuyor. 

Nekropol alanı Antalya’nın kent tarihine ışık 
tutan ve antik dönemin izlerini gözler önüne 
seren bir arkeolojik sit alanı olmasının ötesinde, 
kent merkezindeki önemli odak noktalarından 
biri. Geçmişte otobüs terminali olarak kullanılan 
bu açıklık, kentsel sirkülasyon ağlarının 
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birleştiği stratejik bir konumda bulunuyor. Bu 
bakımdan alanda önerilen proje, arkeolojik 
değer taşımasının yanı sıra kentin ekonomik, 
sosyal ve kültürel yaşantısına da etki edebilecek 
bir nitelik taşıyor. Proje bütüncül bir yaklaşımla 
söz konusu odaktaki kentsel canlılığı tarihsel 
derinliği kullanarak yaratıyor. Turizmin kent 
ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğu 
Antalya’da, kentin özgün kimliği ve tarihi 
değerlerini ön plana çıkaran projelerin turizm 
faaliyetinin de niteliğini zenginleştireceği 
öngörülüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu 
projesiyle; kenti deniz-plaj turizminin ötesinde 
bir kültür kenti olarak öne çıkarma yaklaşımını 
başarılı biçimde sürdürüyor. Nekropol Alanı 
Kültür Merkezi, müzeler kenti olma yolunda 
ilerleyen kent için özgün, evrensel standartlarda 
ve çağdaş bir mekân sunuyor. Proje “yaşatarak 
koruma” ilkesinin benimsendiği; kamusal 
mekânlar ve ortak kullanıma yönelik ara yüzler 
içeren tasarımıyla, kendi alanında da emsal 
oluşturabilme kapasitesi taşıyor. 
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2018 jüri özel ÖDÜLÜ

Tirilye Sanat Evi Projesi / Myrleia 
Antik Kenti Arkeoparkı / Kumyaka 
Çevre Sağlıklaştırma Uygulaması

Mudanya Belediyesi

sağlıklaştırmaya, tek yapı ölçeğinden 
kentsel tasarım ölçeğine farklı projeleri 
bütüncül bir koruma senaryosu etapları 
çerçevesinde sürdürüyor. Jüri, projelerin 
istikrarlı bir süreklilikle ele alınması 
nedeniyle Mudanya Belediyesini ödüle 
değer buldu.

Mudanya Belediyesi; farklı ölçeklerde 
birbirini tamamlayan ve bölgesel bir 
koruma programının parçası olan 
projeleri nedeniyle Jüri Özel Ödülüne 
değer bulundu. Mudanya Belediyesi 
kent merkezinde ve kırsal merkezlerde, 
arkeolojik koruma alanlarından sokak 
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Mudanya Belediyesi yarışmaya farklı ölçeklerde 
2 proje ve bir uygulama ile katıldı.

Tirilye Sanat Evi Projesinde, büyükşehir 
yasasının ardından kapanan belediye binasının 
Tirilye kent dokusuna uygun bir şekilde restore 
edilerek sanat evi olarak işlevlendirilmesi 
amacıyla hazırlanan restorasyon projeleri 
kapsamında, mevcut yapının restore edilerek 
cephesinin Tirilye dokusuyla uyumlu bir şekilde 
yenilenmesi hedefleniyor. Restorasyonun 

ardından yeniden işlevlendirilecek yapının giriş 
katında muhtar odası, dernek odası, idari ofis; 
ikinci katında ise 70 metrekare büyüklüğünde 
kütüphane, 3 sanatçı konuk odası, mutfak, 
70 metrekare büyüklüğünde konuk okuma ve 
dinlenme salonu yer alacak.

Mudanya Belediyesinin Myrleia Arkeoparkı 
kapsamında önerdiği ikinci projesi, 
Mudanya’nın kurulduğu 2700 yıllık Myrleia 
Antik Kentinde yer alıyor. Myrleia – Apameia 
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kentine ait kalıntılar Ömerbey Mahallesi, 
Hisarlık mevkisinde yoğunlaşıyor. Mudanya’nın 
Hilal Tepe olarak bilinen bölgesinde yaklaşık 
700 hektara kurulu olan Myrleia, özellikle batıya 
doğru yayılan daha geniş bir nekropol sahasına 
sahip. Ömerbey Mahallesindeki 3. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede başlatılan 
kazılar sırasında ise antik kente ait kalıntılar 
ortaya çıkarıldı. Mudanya Belediyesi kazı alanını 
arkeopark olarak projelendirdi. İçinde yürüyüş 
yolları, bilgilendirme panoları ve çocuklar 
için laboratuvarların bulunacağı arkeoparkta, 
kazılarda elde edilen mozaikler ve antik eserlerin 
yerinde sergilenmesi, antik kent çevresinin 2700 
yıllık tarihinin öğretici etkinlikler ve bilgilerle 
hem yöre halkına hem de turistlere aktarılması 
amaçlanıyor.
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Mudanya Belediyesi ayrıca Kumyaka 
Mahallesinde kentsel ölçekte koruma ve 
rehabilitasyon uygulamalarına da imza attı. 
Zeytincilik, balıkçılık ve turizmle geçimini 
sürdüren mahallede, günümüze ulaşan ve bir 
kısmı restore edilmiş Rum evleri bulunuyor. 
Kumyaka Mahallesinde bölgenin mekânsal 
niteliğini iyileştirmek ve tarihi dokuyu korumak 
amacıyla Çevre Sağlıklaştırma Projesi hazırlandı. 
Proje kapsamında; 13 bin 100 metrekare doğal 
granit taş ve bazalt zemin kaplamanın yapıldığı, 
kentsel tasarım uygulamaları tamamlandı.
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2018 jüri özel ÖDÜLÜ

Ordu’nun Giriş Kapısı, 
Turizm Adası: Burunucu Projesi

Ünye Belediyesi

Ünye Belediyesi; Burunucu uygulaması 
ile istikrarlı biçimde sürdürülmüş 
bir koruma programını tamamlamış 
olması, kentin farklı doku parçaları 
arasında köprü kuran ve kent 
ölçeğinde tamamlayıcı nitelikteki özgün 
işlevlendirme önerileri nedeniyle Jüri 
Özel Ödülüne değer bulundu.
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güzergâhında bulunan Burunucu Yarımadasında 
3 adet tescilli yapının basit onarımı, 7 yapının 
da cephe iyileştirmesini içeriyor. Proje alanı 
Ünye tarihi dokusuna ait deniz kıyısına inşa 
edilmiş yalılarının son örneklerinin bulunduğu 
bir alan. Çömlekçiliğin önemli bir zanaat 
olduğu, geçmiş dönemlerde burada üretilen 
çömleklerin deniz yoluyla sevkiyatının da 
gerçekleştirildiği Burunucu Yarımadası, tarihi 
kent kimliğini temsil ediyor. Bu alandaki 
tarihi yapıların restore edilmesinin yanı sıra 
özgün taşlarıyla korunan eski Samsun Yolu da 
onarılarak sanat sokağı olarak düzenlendi. Alana 

Ünye’deki koruma politikalarının öncüsü 
niteliğinde olan ve Ünye Belediyesi tarafından 
DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) 
desteğiyle sürdürülen Kültür Yolu Projesi 
kapsamında, pek çok noktada koruma 
çalışmaları yapıldı. Kentin kültür ve tarih 
değerlerini birbirine bağlayan bu program, 
kentte bütüncül bir koruma senaryosunun, kent 
yaşamını canlandırarak hayata geçirilmesinin iyi 
bir örneğini oluşturuyor.

Bu kapsamda ele alınan “Turizm Adası 
Burunucu” Projesi, Kültür Yolunun 2’inci etabı 
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çömlekçilik kültürünü tanıtıcı bilgi levhaları 
yerleştirilerek, çömleklerin gemilere götürülmek 
üzere kayıklara yüklendiği eski iskele düzenlendi. 
Eski çömlek fırınlarının bir örneğinin de 
yeniden inşa edilmesiyle tarihi dokunun 
canlandırılmasına karar verildi. 

Restorasyon ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra 
halkın yeniden denize girebilmesi amacıyla 
denizde ve karada temizlik çalışmaları yürütüldü. 
Bu bakımdan Burunucu’nda oluşturulan odak, 
deniz aksı ile kültür yolunu bağlayan bir köprü 
niteliğinde. Rekreasyon alanlarıyla, kentin 
kültürel değerlerinin birleştiği alanın; Kültür 
Yolunu takip eden ziyaretçiler ve kent sakinleri 
için bir dinlenme ve bilgilendirme merkezi 
olması hedefleniyor.
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2018 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Mutfak Kültürü Evi Projesi

Alanya Belediyesi

Yarışmaya önceki yıllarda 9 kez 
katılan Alanya Belediyesi; Alanya 
Kalesinde sürdürülen koruma ve yeniden 
işlevlendirme çalışmalarını istikrarlı 
biçimde devam ettirmesi nedeniyle 
Süreklilik Ödülüne değer bulundu.
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Alanya Belediyesi, Alanya Kalesi geleneksel 
konut dokusu içinde yer alan ve yangın 
nedeniyle ağır hasar gören bir konağı 
restore ederek Mutfak Kültürü Evi olarak 
işlevlendirmeyi amaçlıyor.  

Söz konusu konak, Alanya’nın tarihi geçmişi ve 
yerleşim kimliğine dair, hem plan şeması hem 
de kullanılan malzemelerle özgün bir karaktere 
sahip. Yapı, Alanya Kalesinin surlarla çevrili 
alanı içindeki geleneksel konut dokusunun 
örneklerinden birini oluşturuyor. Yapılan 
restorasyonda bu özgünlüğün korunması 
öncelikli hedef olarak belirlendi. 2012 yılında 
çıkan yangında çatısıyla birlikte tüm ahşap 
elemanlarını yitiren ve sadece zemin kat taş 
duvarları ve birinci kat duvarlarının bir kısmı 
ayakta kalan yapıda bir onarım çalışması 
yürütüldü. Belediye tarafından gerçekleştirilen 



34

onarım çalışmasında yangın sonrası statik 
açıdan sağlam tüm mimari detaylar mümkün 
olduğunca korunarak yöreye özgü yapım 
teknikleri yerel ustalar tarafından uygulandı. 
Restorasyon uygulaması sonrasında yapı, üst 
katlarında yöresel mutfak kültürüyle ilgili 
sergileme alanlarının olduğu, alt katlarında 
ise yöresel yemeklerin yenilebildiği bir Mutfak 
Kültürü Evi olarak işlevlendirildi. 

Proje Alanya Kalesi çevresinde yıllar içinde 
devam eden koruma çalışmalarının bir parçası 
olarak değerlendirilebilir. 
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2018 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Eski Belediye Caddesi ile 
Yeşilyurt ve Deveci Sokakları 
Sağlıklaştırma Projesi

Burdur Belediyesi

Yarışmaya önceki yıllarda 4 kez katılan 
Burdur Belediyesi; kent merkezinde 
ticari akslar ve odak noktaları yaratmayı 
amaçlayan koruma programının 
uygulamalara dönüşmesi ve yeni projelerle 
sürekliliğinin sağlanması nedeniyle 
Süreklilik Ödülüne değer bulundu.
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Burdur Belediyesi yarışmaya geleneksel çarsı 
dokusu içinde birbirine bağlı 3 sokağın 
sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme projesi ile 
katıldı. 

Proje alanı, geleneksel çarsının içindeki Eski 
Belediye Caddesi ve bu caddeyi dik kesen 
Yeşilyurt ve Deveci sokaklarını kapsıyor. Bu 
sokaklarda 12’si tescilli eser olmak üzere toplam 
43 yapı bulunuyor. Projeyle söz konusu tescilli 
eserler korunurken uyumlu sokak siluetleri 
oluşturulması amaçlanıyor. Proje sonrasında 
ayrıca alanın belirli saatlerde araç trafiğine 
kapatılarak yayalaştırılması hedefleniyor. 

Bu kapsamda projede niteliksiz eklentiler, 
tenteler, saçak ve klima dış ünitelerine müdahale 
edilmesi; basit cephe temizlikleri yapılması 
ve proje sonrasında ticaret işlevinin yoğun 
olduğu bölgede ticari hareketliliğin artırılması 
planlanıyor.
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2018 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

3. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi /
Acem Hanı Restorasyon Projesi

Kastamonu Belediyesi

Yarışmaya önceki yıllarda 3 kez katılan 
Kastamonu Belediyesi; kentin geleneksel 
dokusunu bütün olarak ele alan uzun 
soluklu ve kapsamlı koruma programının 
konut ve anıtsal yapı restorasyonlarıyla 
sürdürülmesi nedeniyle Süreklilik 
Ödülüne değer bulundu.
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Belediyenin diğer projesi ise Acem Hanı Rölöve 
ve Restorasyon Projesi adını taşıyor. Acem Hanı, 
Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinde 
bulunuyor. Eski Belediye Binası, Osmanlı 
Sarayı ve tarihi konaklarla çevrili bir alanda. 
1571 yılında inşa edilen han, günümüzde atıl 
durumda. Hanın restore edilerek gastronomi 
merkezi olarak işlevlendirilmesi amaçlanıyor. 
Handa yemek eğitimleri, restoranlar ve 
gastronomi alanında bilimsel toplantıların 
yapılması planlanıyor. Proje ile Kastamonu’nun 
zengin mutfağının gün yüzüne çıkarılarak 
daha iyi bir şekilde araştırılması ve tanıtılması 
amaçlanıyor. 

Kastamonu Belediyesi yarışmaya Süreklilik 
dalında 2 projeyle katıldı. 

İlk proje olan 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma 
Projesi kapsamında Kastamonu tarihi kent 
merkezinde, Şamlıoğlu ve 75. Yıl sokakları 
arasında kalan bölgede çalışılması planlanıyor. 
Bu alanda 1 anıtsal yapı, 14 tescilli yapı ve 
22 tescilsiz yapı ile 351 metre yola müdahalede 
bulunulacak. Çalışmanın yürütüleceği alanda 
Hepkebirler Türbesi ve Camisi ile kentin 
en büyük konaklarından biri olan Keskinler 
Konağı bulunuyor. Sokak Şeyh Şaban-ı Veli’ye 
bağlanan aks üzerinde konumlanıyor. Proje, 
alandaki yapıların restorasyon ve onarımlarının 
yapılmasını, sokak altyapısının yenilenmesini 
içeriyor. 
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2018 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Çarşı Sokakları Cephe Sağlıklaştırma 
Projesi / Yeni Mahalle Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi

Kemaliye Belediyesi

Yarışmaya önceki yıllarda 5 kez katılan 
ve çeşitli dallarda ödül alan Kemaliye 
Belediyesi; kentin kültür odaklı bir 
canlandırma programı ile gelişimi ve bu 
kapsamdaki çalışmalarını devam ettirmesi 
nedeniyle Süreklilik Ödülüne değer 
bulundu.
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TKB’nin kurucu üyeleri arasında yer alan ve 
ÇEKÜL Vakfının “7 Bölge 7 Kent” projesi 
kapsamında geçmişte kültür odaklı kentsel 
canlandırma alanında örnek olan Kemaliye 
Belediyesi yarışmaya biri proje, diğeri uygulama 
dalında olmak üzere 2 projeyle katıldı.

Çarşı içindeki akslarda cephe sağlıklaştırma 
ve iyileştirmelerini kapsayan proje, geçmiş 
koruma çalışmalarının devamı niteliğinde. 
17. yüzyıldan itibaren içindeki hanlar ve 
dükkânlarla İpek Yolundan gelen kervanlara 
ev sahipliği yapan kentte çarşı; doğal, tarihsel 

ve kültürel kimliğin algılanmasında, ekonomik 
ortamın canlandırılmasında ve kent kültüründe 
çok önemli bir yere sahip. Günümüzde en 
büyük gelir kaynağı doğa sporları ve turizm olan 
Kemaliye’de çarşı önemini korumaya devam 
ediyor. Proje ile Kemaliye kent merkezindeki 
çarşının kent mimarisine ve kültürüne uygun 
olarak yeniden düzenlenmesi ve cephelerin 
iyileştirilerek ticaretin ve kent hayatının 
canlandırılması amaçlanıyor. Çarşıya bağlı 
Buğday Meydanı gibi odaklar ve bu odaklara 
açılan diğer aksların iyileştirme projelerinin 
geçmiş yıllarda tamamlandığı Kemaliye’de, çarşı 
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içinde yapılan uygulamalarla beraber kentin ana 
omurgasındaki koruma programı da bütünlük 
oluşturacak biçimde tamamlandı.

Çarşıyla birlikte değerlendirilen ikinci proje 
ise, sağlıklaştırma çalışması önceki yıllarda 
tamamlanan Gençağa Sokak ile Cumhuriyet 
Caddesinin devamı niteliğindeki Yenimahalle 
Sokak sağlıklaştırma uygulaması. Kent 
merkezinde ve çarşıyla ilişkili olan bu alanda, 
yapıların basit onarımları ve tadilatları yapıldı.
Uyumsuz eklentiler kaldırıldı, eskiyen doğrama 
ve yapı elemanları yenilendi, sokaklar arasında 
bir bütünlük sağlandı.
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2018 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Akçasu Deresi Rekreasyon Projesi /
Çarşı Bölgesi Canlandırma Projesi

Safranbolu Belediyesi

Yarışmaya önceki yıllarda 4 kez katılan 
ve 2014 yılında Süreklilik Ödülü alan 
Safranbolu Belediyesi; Türkiye’de koruma 
alanında emsal olmuş çalışmalarını 
geliştirerek devam ettirmesi ve farklı 
ölçekleri kapsayacak şekilde genişletmesi 
nedeniyle Süreklilik Ödülüne 
değer bulundu.
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Geçmişten günümüze gerçekleştirdiği projelerle 
ülkemizde korumanın sembol kentlerinden biri 
haline gelen Safranbolu, yarışmaya biri proje, 
diğeri uygulama olmak üzere 2 proje ile katıldı.

Akçasu Kanyonu üzerindeki rekreasyon 
projesi, Safranbolu’da tarihi dokuyla doğal 
değerlerin kesiştiği bir aksta gerçekleştirilmiş 
bir kentsel tasarım projesi. Safranbolu, kireçtaşı 

tabakalarının derin bir biçimde yarılmasıyla 
oluşan kanyonların içine yerleşmiş bir kent. Bu 
kanyonların en önemli olanlarından biri Akçasu 
Kanyonu. Kanyon boyunca yerleşen tarihi doku 
içinde geleneksel evler, köprüler ve çeşmeler 
bulunuyor. Evlerin girişlerini sokağa bağlayan 
küçük köprüleri ve çeşmeleri sayesinde suyla 
ilişki kuran ve doğayla uyumlu bir yaşamanın 
örneğini ortaya koyan bir doku bulunuyor. 
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Akçasu Deresi Rekreasyon Projesi kapsamında, 
kanyon boyunca peyzaj, çevre düzenleme, 
çeşme ve köprü restorasyonları yapılarak, dere 
aksında dinlenme alanları ve kamusal mekânlar 
oluşturuldu. Kültürel ve doğal değerleri birarada 
ele alan projede, kent dokusunun kaynağını 
oluşturan bu miras alanının, kent yaşantısına 
katılarak korunması hedefleniyor.

Çarşı bölgesi için önerilen canlandırma projesi 
ise bir revizyon önerisi niteliğinde. Safranbolu 
çarşı bölgesinde 2010 yılında başlayan proje 
çalışmalarının aradan geçen zaman nedeniyle 
güncellenmesi için mevcut durum ve restorasyon 
projeleri hazırlandı. Bu kapsamda ahşap 
kepenkli, tek katlı kâgir 62 adet tescilli dükkân 
bulunuyor. Bu kapsamda, tarihi ve kültürel 
öneme sahip kunduracılar, kasaplar, saraçlar ve 
semercilerin olduğu sokaklardaki dükkânların 
rölöve ve restorasyon projeleri hazırlanacak, 
yönlendirme tabelaları ve sokak düzenleme 
çalışmaları yapılacak. 
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2018 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Metin Sözen KUDEB Evi 
Projesi / Gesam Kültür Evi Projesi / 
Seyhan Belediyesi Kültür Evi Projesi

Seyhan Belediyesi

Yarışmaya önceki yıllarda 3 kez katılan, 
Proje ve Süreklilik dallarında ödül alan 
Seyhan Belediyesi; Tepebağ bölgesinde 
tek yapı restorasyonlarına dayalı koruma 
yaklaşımını genişleterek sürdürmesi 
nedeniyle Süreklilik Ödülüne değer 
bulundu.
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Seyhan Belediyesi yarışmaya 1 yapının 
restorasyon uygulaması ve 2 yapının restorasyon 
projesiyle katıldı.

Tarihi dokudaki Ali Münif Yeğenağa Caddesine 
paralel sokakta yer alan, eski adı Belediye 
Bahçesi Geçidi olan sokağın sağlıklaştırma 
projesi Seyhan Belediyesince ihale edildi. Bu 
kapsamda Ulu Cami ile Seyhan Nehri arasında 
yeni bir tarihi aksın oluşması hedefleniyor. 
Bu sokakta yer alan ve geleneksel sivil mimari 
örneklerinden biri olan yapı jürinin ilk 
incelediği proje oldu. Birinci ve ikinci katlardaki 
konsolları ve doğu cephesindeki cumbalarıyla 
dikkat çeken yapı, restorasyon uygulamasının 
ardından Prof. Dr. Metin Sözen KUDEB Evi 
olarak işlevlendirildi. 
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Diğer 2 proje ise Kayalıbağ Mahallesi 
Av. Turhan Arun Sokak ile 26005 numaralı 
sokağın kesişme noktasında karşılıklı inşa 
edilmiş geleneksel sivil mimari örneği 
yapıları kapsıyor. Söz konusu yapılar, 
Seyhan Belediyesinin koruma çalışmalarının 
yoğunlaştığı Tepebağ bölgesiyle geleneksel 
kent merkezi arasında bağlayıcı akslar üzerinde 
yer alıyor. Planlanan uzun vadeli koruma 
çalışmaları kapsamında, tamamlayıcı konumda 
olan yapıların restorasyonu, stratejik bir önem 
taşıyor. Restorasyon sonrası 173 envanter 
numaralı yapının Güzel Sanat Eseri Sahipleri 
Derneği (GESAM) kullanımına tahsis edilmesi, 
95 envanter numaralı yapının ise Seyhan 
Belediyesinin meslek edindirme kurslarının 
merkezi olması planlanıyor.
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PROJE ÖDÜLÜ

75.Yıl Sanat Galerisi Restorasyon 
Projesi / 122 Envanter numaralı 
bina restorasyonu

Adana Büyükşehir 
Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi; 
modern mimarlık mirası niteliğinde, 
Cumhuriyet Dönemi yapısı bir eseri, 
rekreasyon alanlarıyla bütünleştirerek 
tekrar ayağa kaldırmış olması nedeniyle 
Proje Ödülüne değer bulundu. 

2018
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6 - 6 KESİTİ ÖLÇEK:1/50 

Z-03- EYVANZ-01- GÜVENLİK

B-32-HOLB-04-BAYAN WC

demir parmaklık

40x40 kutu profil

koruyucu kaplama
Ø200 pvc delikli drenaj borusu

2 kat su yalıtım malz.
koruyucu kaplama

Ø200 pvc delikli drenaj borusu

2 kat su yalıtım malz.

tesviye tabakası
Küp Taş Kaplama (10x10x10cm)

grobeton döşeme (10cm)

sıkıştırılmış toprak
blokaj (15cm)

tesviye tabakası
Küp Taş Kaplama (10x10x10cm)

grobeton döşeme (10cm)

sıkıştırılmış toprak
blokaj (15cm)

Kenetli titanyum çinko kaplama
2 kat (3 mm) su yalıtım membranı

Ahşap Çatı Konstrüksiyonu
Ahşap Kaplama Tahtası

Kenetli titanyum çinko kaplama
2 kat (3 mm) su yalıtım membranı

Ahşap Çatı Konstrüksiyonu
Ahşap Kaplama Tahtası

Kenetli titanyum çinko kaplama
2 kat (3 mm) su yalıtım membranı

Ahşap Çatı Konstrüksiyonu
Ahşap Kaplama Tahtası

Kenetli titanyum çinko kaplama
2 kat (3 mm) su yalıtım membranı

Ahşap Çatı Konstrüksiyonu
Ahşap Kaplama Tahtası

REVAK

REVAK
Z-08- DANIŞMA

A-01- BALKON A-02- ODAA-03- ODA

B-01- SERGİ SALONU B-01- SERGİ SALONU
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Adana Büyükşehir Belediyesi yarışmaya biri 
uygulama, diğeri proje olmak üzere 2 tek yapı 
restorasyonu ile katıldı.

Proje dalında ödüle uygun bulunan 75.Yıl 
Sanat Galerisi ile Adana’nın Cumhuriyet 
Dönemi modern mimarlık miraslarından 
Eski Belediye Oteli lobisinin sanat galerisi 
olarak düzenlenmesi hedefleniyor. Seyhan’da 
rekreasyon alanlarının içinde bulunan eser, 
Adana Eski Belediye Otelinin günümüze 
ulaşan lobi bölümü. Bodrum, zemin ve asma 
kattan oluşan yapı; betonarme kolonlar 
üzerinde yükseliyor. Mimar Seyfi Arkan’ın 
eseri olan yapı, büyük bir salon çevresinde 
sıralanmış kapalı mekânlar ve arkadlardan 
oluşan bir pavyon niteliğinde. Proje ile 
yapının strüktürel olarak sağlamlaştırılması, 
bozulma gözüken yapı elemanlarının asıllarına 
sadık kalınarak yenilenmesi amaçlanıyor. 
Proje hatırı sayılır miktarda modern dönem 
mimarlık eserine sahip Adana’da, yerleşim 

tarihinin belirli bir katmanını simgelemesi 
açısından önem taşıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Ulucami 
Mahallesinde bulunan 122 envanter numaralı 
üç katlı konağın da restorasyon uygulamasına 
devam ediyor. Geç Osmanlı Dönemi mimari 
özelliklerini yansıtan konak, hem ön cephesi 
hem de kemerli giriş kapısıyla görkemli 
bir sokak silueti oluşturuyor. Ön cepheye 
hareketlilik kazandıran dairesel planlı 
balkon çıkması, ahşap direklerle taşınan, 
geniş saçaklı cihannüması ve simetrik ahşap 
detayları yapının ayırt edici özellikleri. 
Restorasyon uygulaması tamamlandıktan 
sonra yapının “Belediye Misafirhanesi” olarak 
işlevlendirilmesi hedefleniyor. Proje, Adana 
Büyükşehir Belediyesinin geleneksel konut 
dokusu içinde tek yapı restorasyonlarına 
dayalı koruma programının bir parçası olarak 
değerlendirilebilir. 
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PROJE ÖDÜLÜ

Ulu Konak Restorasyonu ve 
Sokak Sağlıklaştırma Projesi / 
çeşme restorasyonları / sokak 
sağlıklaştırma projesi / ulu 
konak restorasyon projesi

Afyonkarahisar 
Belediyesi

Afyonkarahisar Belediyesi; Afyon Kalesi 
çevresinde geçmişte gerçekleştirilmiş 
farklı koruma uygulamalarını birbirine 
bağlayan, koruma yaklaşımları ve doku 
bütününe yayılarak kentin geleneksel 
çekirdeğini canlandırmayı hedefleyen 
proje anlayışı nedeniyle Proje Ödülüne 
değer bulundu. 

2018
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Afyonkarahisar Belediyesi, kentsel ölçekteki 
koruma programları dâhilinde devam eden 
farklı ölçeklerde 5 proje ile yarışmaya katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi tek yapı ölçeğinde 
Ulu Konağın restorasyon projesini hazırladı. 
Ulu Konak, Afyonkarahisar’ın tarihi 
dokusunun içinde özgün sivil mimari 
özelliklere sahip, nitelikli bir tarihi konak. 
Projeyle bu yapının aslına uygun restore 
edilerek korunması amaçlanıyor.

Ulu Konak, çevresindeki Benlioğlu Konağı, 
Baş Çeşme, Benlioğlu Çeşmesi gibi diğer 
taşınmaz kültür varlıklarıyla birlikte tarihi 
dokuyu tamamlayan anıtsal özelliklere de sahip 
bir yapı olarak ayırt edici bir özelliğe sahip.

Afyonkarahisar Belediyesi ayrıca kentsel 
ölçekte de, kentsel sit alanı içinde 6 sokaktan 
oluşan bir alanın sokak sağlıklaştırma 
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projesini hazırladı. Afyonkarahisar Kalesinin 
eteklerinde, Ulu Caminin çevresinde bulunan 
sokakları kapsayan söz konusu proje, 
geçmiş yıllarda yapılan sokak sağlıklaştırma 
projelerinin devamı niteliğinde. Bu bakımdan 
Afyonkarahisar kent merkezinin geleneksel 
konut dokusunun korunması adına 
tamamlayıcı bir proje olarak ele alınabilir. 
Cephe iyileştirmeleri ve tamamlamalarını 
içeren proje kapsamında toplam 569 bina için 
sağlıklaştırma önerisi getirildi. 

Afyonkarahisar Belediyesi bu projelerin yanı 
sıra 3 noktasal restorasyon uygulamasını 
da tamamladı. Mahalli odaklar oluşturmak 
amacıyla son 3 yıldır, mahalle çeşmeleri 
ve türbelerinin restorasyonuna yönelik bir 
koruma programını sürdüren Belediye; her 
yıl çok sayıda çeşmenin restorasyonunu 
tamamlıyor. Bu kapsamda, Kayadibi ve 
Belmescit Çeşmelerinin onarımlarını da 

gerçekleştirdi. Kare planlı ve tek kubbeli 
Sahipler Sultan Türbesinin restorasyonu 
tamamlanarak, çevre düzenlemesi yapıldı.
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PROJE ÖDÜLÜ

Kuvâ-yi Milliye ve Kent Müzesi Projesi /
Cunda Hükümet Konağı
Restorasyon Projesi / 
Çeşme Restorasyon Projeleri /
Zağnos Paşa Meydan Projesi

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; farklı 
ölçeklere yayılan koruma programları, 
kentin anıtsal odaklarını yaratıcı 
müdahalelerle ortak yaşam alanı haline 
getiren proje yaklaşımları ve özgün 
işlevlendirme anlayışları nedeniyle 
Proje Ödülüne değer bulundu. 

2018
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yarışmaya 
farklı ölçeklerde 4 projeyle katıldı.

Zağnos Paşa Meydan Projesi içinde 
değerlendirilebilecek tek yapı ölçeğindeki 
restorasyon projesi, geleneksel sivil mimarlık 
örneği bir konutun kültür evi olarak yeniden 
işlevlendirilmek üzere restorasyonunu 
kapsıyor. Meydan Projesi; eski sebze halinin 
yıkılması sonrası ortaya çıkan alanda, 
Zağnos Paşa Camisi ve Hamamı ile Karesi 
Türbesini kapsayan bir kentsel tasarım 
projesi. Farklı etaplardan oluşan bu proje 
içinde anıtsal yapıların ortaya çıkarılmasının 
yanı sıra, kent merkezinde sosyal, kültürel 
ve ekonomik anlamda bir odak yaratılması 
da sağlanacak. Uzun erimli bir programın 
parçası olarak yarışmaya sunulan tek yapı 
restorasyonu; alanın köşesinde kalan ahşap 
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bir tescilli konutun restore edilerek yeniden 
işlevlendirilmesini hedefliyor. Restorasyon 
sonrasında meydanın sosyal donatı alanı 
olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ayrıca 
Dumlupınar Mahallesinde bulunan eski 
Balıkesir Lisesi binasının da restorasyon 
projesini sundu. II. Abdulhamid döneminde, 
Balıkesir Sultan-ı İdadisi olarak inşa edilen 
bina, bölgedeki anıtsal eğitim yapılarının 
önde gelenlerinden sayılıyor. Projeyle yapının, 
Kuvâ-yi Milliye ve Kent Müzesi olarak yeniden 
işlevlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda 
restorasyon projelerinin yanı sıra, müzenin 
tanzim ve kurumsal kimlik projeleri de 
hazırlandı.

Kent merkezinde ayrıca, farklı mahallelerde 
bulunan 7 tarihi çeşmenin de restorasyon 
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projeleri tamamlandı. Bunların yanı sıra, 
Cunda Adasında yer alan eski Hükümet 
Binası da, sosyal tesis olarak yeniden 
projelendirildi. Bölgenin karakteristik yerel 
mimari değerlerini taşıyan bina, geçmişte 
Jandarma Binası olarak kullanılıyordu.
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PROJE ÖDÜLÜ

Zenginler / Ulu Cami / Güllübahçe /
Yeni Cami / Şehitler / Gazipaşa 
Mahalleleri Cephe İyileştirme ve 
Kentsel Tasarım Projeleri

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi; kentin 
geleneksel konut dokusunun büyük 
bölümünü kapsayan geniş ölçekli ve 
detaylı kentsel tasarım projelerinin 
arşiv niteliğinde olması, bu büyüklükte 
bir alanın tamamının bütüncül bir 
sistematikle tek seferde planlanmış 
olması nedeniyle Proje Ödülüne 
değer bulundu. 

2018
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya tarihi 
kimliğinin önemli bölümünü oluşturan 
eski Antakya evlerinin bulunduğu dokunun 
korunması ve canlanması için 6 mahallede 
seçilen 15 sokak için rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projeleri hazırlayarak 2 
sokakta uygulamaya başladı. Projede toplam 
5211 metre yolun cephe iyileştirme ve 
sağlıklaştırma önerileri sunuldu. 15 sokağı 
kapsayan proje alanında 112 tescilli, 75 
geleneksel, 161 tescilsiz olmak üzere toplam 
348 yapı bulunuyor. Projenin kapsamı ve 
ölçeği göz önünde bulundurularak projeye 
özgü ve sistematik bir şekilde kurgulanmış 
bir belgeleme yöntemi geliştirildi. Projenin 
kapsadığı alan tamamlandığında Antakya’nın 
tarihi dokusunun önemli bir kısmı yenilenmiş 
olacak. 15 sokağın yer aldığı yapı adası hem 
zengin mimarisi hem de mimari elemanları ve 
yapım teknikleri açısından korunması gereken 
kültür varlıklarının yoğun olduğu bir alanı 
kapsıyor. 
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Minimum müdahale ilkesinin benimsendiği 
projeyle, mevcut durumun konsolidasyonu 
hedeflenerek ekleme/kaldırma gibi 
müdahalelerden özellikle kaçınıldığı jüriye 
sunuldu. Öte yandan projede yer alan 
yapıların özgün değerlerine aykırı ya da özgün 
cephe düzeninin okunmasını engelleyen 
eklentiler belgelenerek kaldırıldı. Cephe 
iyileştirme önerilerinde ise, başta sokak 
aydınlatması olma üzere, kentsel tasarım 
çözümleri sunuldu. Bu kapsamda kentin sosyal 
hayatını zenginleştirecek kamusal mekân 
önerilerinin yanı sıra kumrular ve diğer sokak 
hayvanları için de yaşam alanları kurgulandı. 
Proje onaylandıktan sonra çalışmanın ilk 
etabını oluşturan Günlü ve Kahraman 
Sokaklarında uygulama çalışmalarına başlandı.
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PROJE ÖDÜLÜ

Katırcı Hanı ve Çevresi 
Restorasyon Projesi

Ödemiş Belediyesi

Ödemiş Belediyesi; anıtsal karakterde bir 
yapıya önerilen ölçülü ve özgün koruma 
müdahalesi, ayrıca söz konusu önerinin 
kent dokusunda tamamlayıcı nitelikte 
olması nedeniyle Proje Ödülüne değer 
bulundu. 

2018



73

Ödemiş Belediyesi yarışmaya proje ve 
uygulama olmak üzere 2 projeyle katıldı.

Ödemiş Meşrutiyet Mahallesi Manyas Caddesi 
üzerinde bulunan Katırcı Han ve çevresinin 
restorasyon projeleri Ödemiş Belediyesi 
tarafından hazırlandı. 1800’lü yılların sonunda 
inşa edildiği düşünülen han; malzeme, yapı 
tekniği ve süslemeleriyle Ödemiş geleneksel 
mimarisinin özgün örnekleri arasında yer 
alıyor. Han yapısı ve çevresindeki yapılar 
atıl ve zarar görmüş olmakla birlikte, Katırcı 

Hanın karakteristik cephe özellikleri korunmuş 
durumda. Çarşı dokusu içindeki hanın iki 
yanına çok sayıda ticari yapı bulunuyor. Hana 
giriş bölümü han parselindeki dükkânla 
birlikte planlanmış dikdörtgen formlu, alınlıklı 
yüksek bir kalkan duvarla vurgulanıyor. 
Hanın cephesinde bulunan süslemeler 
ise sıvaların dökülmesi sonucu bozulmuş 
durumda. Projede, Han ve çevresindeki 
yapıların restorasyon çalışmalarının yapılarak 
sokak dokusunun iyileştirilmesi ve yapıların 
işlevlendirilmesi amaçlanıyor. Katırcı Hanı 
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Restorasyon Projesi, anıtsal bir yapıyı 
çevresiyle birlikte ele alıyor, kent içinde 
kamusal kullanımları ön planda tutarak yeni 
bir odak noktası yaratıyor.

Ödemiş’e bağlı Bademli Mahallesinde 
uygulanan sokak sağlıklaştırma projesi ise 
10 hektarlık alanıyla kentsel sit ve koruma 
imar planı sınırlarının neredeyse tamamını 
kapsıyor. Büyük bir bölümünün özel mülkiyete 
ait olduğu yapılar harap ve eklentilerle birlikte 
özgün kimliği bozulmuş durumda. Bunun 
yanı sıra kentsel sit alanı olan mahalle, tipik 
Osmanlı yerleşim dokusunun özelliklerini 
günümüze kadar koruyabilmiş. Projenin 
1. etap uygulaması tamamlanırken, alandaki 
sağlıklaştırma çalışmaları bittiğinde belirli 
yapıların işlevlendirilerek kent yaşamına 
katılmasını ve kent sakinlerinin yaşam 
kalitesinin artırılması öngörülüyor.
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PROJE ÖDÜLÜ

Malgaca ve Arasta Sokakları 
Sağlıklaştırma ve Kentsel 
Tasarım Projesi

Urla Belediyesi

Urla Belediyesi; iki sokak için önerdiği 
kentsel tasarım projesi ile geçmiş yıllarda 
başladığı sokak sağlıklaştırma projelerini 
tamamlaması ve kentin kamusal 
niteliğini desteklemesi nedeniyle 
Proje Ödülüne değer bulundu. 

2018
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Urla Belediyesi tarafından yürütülen kentsel 
tasarım projesi kapsamında Zafer Caddesi 
ve Postane Sokak için 1. etap projeleri 
tamamlanan çalışmaların 2. etabı Malgaca ve 
Arasta sokakları ile devam ediyor. Urla kent 
merkezinde Osmanlı Döneminden bu yana 
ticari faaliyetlerin sürdüğü arastadaki yapıların 
inşa tarihleri bilinmemekle beraber mimari 
üsluplarına bakılarak 19. yüzyıla ait oldukları 
söylenebilir. Bitişik nizamda inşa edilmiş 
yapılar genelde tek ya da iki kattan oluşuyor.

Günümüzde hâlâ küçük esnaf tarafından 
kullanılan çarşının günümüz ihtiyaçlarının 

gerisinde kalması ve tarihi yapıların zamanla 
yıpranmasıyla değişime uğradığı tespit 
edildi. Alandaki yapıların restorasyonlarının 
yapılması, çarşının canlandırılması ve 
niteliksiz müdahalelerin önüne geçilmesi 
amacıyla sokak sağlıklaştırma ve kentsel 
tasarım projesi hazırlandı. Alandaki yapıların 
rölöve ve restitüsyon projeleri, arasta içindeki 
meydan ve sokaklar için kentsel tasarım 
projesi hazırlandı. Gölgelik ve tente ihtiyacı 
tarihi doku ile uyumlu güncel bir yaklaşımla 
çözülerek arastanın daha aktif bir şekilde 
kullanılması amaçlanıyor. Mülkiyetleri 
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şahıslara ait olan yapıların proje sonrasında 
geçmişten gelen ticari işlevlerini sürdürmesi 
planlanıyor.

Proje kapsamında geçen yıllarda yapılan 
sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve tek yapı 
restorasyonları göz önüne alındığında, proje 
bütüncül bir kentsel koruma stratejisinin 
parçası olarak değerlendirilebilir. Proje içinde 
tasarlanmış yeni meydan ve ortak kullanım 
alanlarıyla hali hazırda turizm potansiyeli 
olan kent merkezinde, kamusal kullanımlar ve 
ortak yaşam alanları ile bir canlılık yaratılması 
hedefleniyor.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Eski Belediye Binası ve Kasaplar 
Çarşısı Yenileme Projesi

Boyabat Belediyesi

Boyabat Belediyesi; küçük ve ölçülü 
müdahalelerle kent merkezinde önemli 
bir odak yaratmayı başaran, kentin 
kamusal kullanımlarını desteklerken 
kültür alt yapısını da güçlendiren 
projelerinden dolayı Uygulama 
Ödülüne değer bulundu.

2018
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Proje kapsamında tarihi Boyabat Orta 
Çarşısı içinde yer alan Eski Belediye 
Binası ve Kasaplar Çarşısının yenilenmesi 
gerçekleştirildi. Geleneksel doku içinde 
bulunan, ancak ticari ve fiziki açıdan atıl 
durumda olan çarşı yapısı, alanda canlılığı 
artıracak ve kültürel işlevleri destekleyecek 
biçimde işlevlendirildi.    

Projede ele alınan Eski Belediye Binası, üç 
katlı kâgir yığma bir yapı. Kent tarihinde 
önemli yeri olan ve uzun süre atıl kalan yapı 
etrafında bir meydan oluşturacak biçimde yer 
alan dükkânlar ise Kasaplar Çarşısı olarak 
biliniyor. Proje kapsamında eski belediye 
binasının yanı sıra, bu alandaki 15 ticari 
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plana çıkarılmasının yanı sıra, aynı mevkide 
bulunan, tarihi Orta Çarşının da restorasyon, 
sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme 
çalışmaları yakın zamanda başlayacak. Boyabat 
Belediyesi, hem mimari hem de estetik açıdan 
bütüncül değerlendirdiği bu projesiyle örnek 
bir proje yürütmüş olacak. 

Bu kapsamda geleneksel kent dokusundaki 
canlandırma çalışmalarına süreklilik 
kazandırılması planlanıyor. 

yapının restorasyonu tamamlandı; projeyle 
Belediye Binası Kültür Evi olarak onarılarak 
yeniden işlevlendirildi. Ayrıca Kasaplar 
Çarşısı içinde cephe yenileme ve sağlıklaştırma 
çalışmaları sürdürüldü. Aynı kapsamda 
alanda basit kentsel tasarım uygulamaları 
yapıldı. Cepheleri yenilenen dükkânlarda 
kentin geleneksel el sanatlarını temsil edecek 
ürünlerin satışının yapılması ve meydan 
içinde de yeme-içme servislerinin olması 
hedefleniyor. Şehrin tarihi kimliğinin ön 
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Cıbıroğlu Konağı Restorasyonu 
ve Kent Müzesi Projesi

Karadeniz Ereğli 
Belediyesi 

Karadeniz Ereğli Belediyesi; kentteki 
koruma hareketine örnek oluşturabilecek 
uygulamaları ve başarılı işlevlendirme 
yaklaşımından dolayı Uygulama 
Ödülüne değer bulundu.

2018



85

2011 yılında Karadeniz Ereğli Belediyesi 
tarafından kamulaştırılan ve yaklaşık 200 yıllık 
geçmişi olan sivil mimarlık örneği, Cıbıroğlu 
Konağı restore edildi. Karadeniz Ereğli’nin 
önemli tüccarlarından Mısırcılar lakabıyla 
bilinen Cıbırzade Hüseyin Bey ile Sami Bey 
ve Cıbırzade Enver Bey tarafından yaptırılmış 
olan Cıbıroğlu Konağı, 1. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı kapsamındaki Kaletepe Mahallesine 
yakın bir noktada; Karadeniz Ereğli Kalesine 
giden yol üzerinde bulunuyor. Konak, stratejik 
konumuyla Karadeniz Ereğli’nin kültürel miras 
odaklarının merkezinde yer alıyor. Restorasyon 
projeleri için Tarihi Kentler Birliği Proje 
Yardımı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKKA) hibeleri kullanıldı. Kent kültüründe 
önemli bir yeri olan yapı, restorasyon 
çalışmalarının ardından Kent Müzesi olarak 
işlevlendirildi. 



86



87



88

UYGULAMA ÖDÜLÜ

Eski Askerlik Daire Başkanlığının 
Kent Müzesine Dönüştürülmesi 
Uygulaması

Malatya Büyükşehir 
Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi; özgün 
ve çağdaş çözümleri anıtsal bir yapının 
restorasyonu içinde uyumlu biçimde 
dengeleyen tasarım anlayışı, nitelikli 
mekân kurgusu ve kentte diğer müzeleri 
de destekleyecek işlevlendirme yaklaşımı 
nedeniyle Uygulama Ödülüne değer 
bulundu.

2018
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I. Milli Mimarlık Dönemi yapılarından Eski 
Askerlik Dairesi Başkanlığı binası, 19. yüzyılda 
II. Abdülhamid döneminde inşa ettirilen 
kamu yapıları arasında yer alıyor. İnşa tarihi 
1893 olan yapı, Malatya’nın en eski tarihli 
kamu binası olmasıyla da önem taşıyor. Yapı, 
özellikle I. Milli Mimarlık Dönemi eserlerinin 
planlı bir şekilde yer aldığı alanda bulunuyor 
ve dönemin mimari unsurlarını bünyesinde 
barındırıyor. Eski Askerlik Dairesi Başkanlığı 
binası Osmanlı Devleti döneminde Redif 

Dairesi ve Daire-i Askeriye, Cumhuriyet 
Döneminde ise Kumandanlık Dairesi olarak 
hizmet verdi. Malatya’nın şehircilik ve 
mimarlık tarihinde önemli bir yeri olan yapı,  
kent hafızasının korunması anlamında da 
önemli odaklardan biri. Yapının dış cephe ve 
iç duvarları yıllar içinde sıva ve boya ile özgün 
dokusunu yitirmiş. Restorasyon çalışmasıyla 
birlikte sıva ve boyalar kaldırılarak yapının taş 
dokusu ortaya çıkarıldı; parselde bulunan ve 
özgün olmayan ek yapılar kaldırıldı. 
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Yapının restorasyonu Malatya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tamamlandı. 
Restorasyonun ardından kent kimliğinde 
önemli bir yeri olan yapı Kent Müzesi olarak 
işlevlendirildi ve müze 2019 yılının Mart 
ayında hizmete açıldı. Sergilenen eserlerin 
büyük bir çoğunluğu kentlilerden bağış 
yoluyla elde edildi. Kent hafızasında önemli 
bir yere sahip olan yapının bu birikimi 
koruyarak geleceğe taşıyacak olması, kentlilik 
bilinci ve kültürünün korunması açısından 
önem taşıyor. 
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Tantavi Kültür Sanat 
Merkezi Projesi

Meram Belediyesi

Meram Belediyesi; endüstri mirası 
bir yapıyı, nitelikli bir tasarımla kent 
hayatına kazandırması, projenin kentle 
kurduğu güçlü bağlantılar yoluyla 
mimari ve kentsel ölçekler arasında 
başarılı bir geçiş yapması, işlevlendirme 
önerisinin kentin gelecek mekânsal 
gelişim çerçevesini tamamlaması 
nedeniyle Uygulama Ödülüne değer 
bulundu.

2018
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1896 yılında demiryolunun Meram’a 
ulaşmasıyla ambar olarak Tantavi Hafız Ragıp 
Efendi tarafından 1903 yılında inşa edilen 
yapı, uzun yıllar metruk haldeydi. Meram 
Belediyesi tarafından hazırlanan restorasyon 
projesi ile ayağa kaldırılan yapı, kültür 
sanat merkezi ve kitap kafe olarak yeniden 
işlevlendirildi. Geçmiş işlevi gereği istasyona 
yakın olan yapının kent belleğinde uzun 
süredir yer edinmiş olan Mamuriye Parkı ve 
Camisiyle komşu olması ve istasyon aksında 
bulunması nedeniyle yoğun kullanımı da göz 
önüne alındığında; yapıya sergi, konferans ve 
benzeri kültürel etkinliklerin yapılacağı bir 
fonksiyon verilmesi uygun bulundu. Yapının 
bodrum katı ıslak hacimler, sanatçı giyinme 
odaları, fuaye ve teknik alanlardan oluşurken; 
zemin katı ise idari birimler ve sergi alanından 

oluşuyor. Çelik konstrüksiyonla desteklenen 
asma katta ise kitap kafe ve çalışma alanları 
bulunuyor. Yanı sıra, geçmişte bilinçsizce 
yapılmasına rağmen özgün beden duvarının 
günümüze kadar korunmasını sağlayan ve 
beden duvarına bitişik beton hatıl üzerine 
oturan çelik konstrüksiyon kaldırıldı; 
yeni çelik taşıyıcı sistem beden duvarına 
müdahale etmeyecek şekilde, 5 cm uzaklıkla 
yerleştirildi. Restorasyon çalışmaları sırasında 
yapının özgün elemanlarını vurgulayacak 
renk ve malzemelerin seçilmesine özen 
gösterildi. Yapının kent kültürüne hizmet 
edecek ve kamusal kullanıma açık bir şeklide 
işlevlendirilmesinin yanında, ayrıntılı 
restorasyon çalışmaları da örnek oluşturacak 
nitelikte.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Sındırgı Kuvâ-yi Milliye 
Butik Müze Oteli

Sındırgı Belediyesi

Sındırgı Belediyesi; kentte gelecek 
koruma çalışmalarını da destekleyecek 
başarılı tek yapı restorasyonları, 
kurdukları işbirlikleri ve nitelikli 
restorasyon çalışmaları nedeniyle 
Uygulama Ödülüne değer bulundu.

2018
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Sındırgı Camiicedit Mahallesinde bulunan ve 
1899’a tarihlenen yapı, Başbakanlık Osmanlı 
arşivlerine göre askeri depo olarak inşa 
edilmiş. 1925 yıllarında Numune İlkokulu 
olarak kullanılan bina, Sındırgı’nın en eski 
yapıları arasında yer alıyor. Daha sonraki 
dönemlerde önce İnönü İlkokulu, daha sonra 
Cumhuriyet Okulu adını alan yapının bir 
süre Halkevi olarak kullanıldığı; 1957’den 
1998 yılına kadar da Askerlik Şubesi olarak 
hizmet verdiği biliniyor. Sındırgı kent kültürü 

içinde önemli bir yere sahip olan 2 katlı yapı, 
kesme taştan, depo kullanımına uygun inşa 
edilmiş. Döneminin mimari özelliklerini 
koruyarak günümüze kadar ulaşmış. Balıkesir 
Üniversitesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle 
hazırlanan restorasyon projesi sonrası, 
onarımı yapılarak kent turizmine katkı 
sağlaması hedeflenen yapı, kent kültürünü 
de tanıtmaya destek olacak Butik Müze Oteli 
olarak işlev kazandı.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Merkezefendi Mahallesi 
Restorasyonu / Belediye Başkanlık 
Binası Restorasyonu

Zeytinburnu 
Belediyesi 

Zeytinburnu Belediyesi; içinde çok 
sayıda anıtsal yapının da bulunduğu 
bir alanda kentsel ölçekte sürdürülmüş 
geniş kapsamlı koruma programları ve 
bütüncül tasarım yaklaşımı nedeniyle 
Uygulama Ödülüne değer bulundu.

2018
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Zeytinburnu Belediyesi yarışmaya 2 uygulama 
projesi ile katıldı.

Turgut Cansever tarafından 1999 yılında 
hazırlanan ve çalışmalarına 2000 yılında 
başlanan Kültür Vadisi Projesi kapsamındaki 
Merkezefendi Mahallesinde bulunan 
kültür varlıklarının restorasyonu devam 
ediyor. Etap etap sürdürülen çalışmada son 
aşamaya gelindi. 240 hektarlık bir alanı 
kapsayan proje alanında Merkezefendi 
Mahallesinde yer alan Merkezefendi Hamamı, 

Hacımahmutağa Mescidi, Merkezefendi 
Fırın Binası, Merkezefendi Karakol Binası, 
Millet Kıraathanesi ve sivil mimari örnekleri 
olan Merkezefendi Harem Binası ile 3 adet 
ahşap konağın restorasyonları tamamlandı. 
Kültür Vadisi Projesi ile tarihi yarımadaya 
komşu olan bu alandaki tarihi doku ve 
yapıların kentsel gelişim içinde kaybolmasını 
engelleyerek geçmişte olduğu gibi kent 
yaşamının bir parçası haline getirilmesi 
amaçlanıyor. 
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Zeytinburnu Belediyesinin ikinci projesi ise 
Belediye Başkanlık Binasının restorasyon 
uygulaması. Zeytinburnu Belediye Başkanlık 
Binası olarak kullanılan yapı, 2. Mahmud 
döneminde Tophane-i Amire’ye bağlı 
Cebehane Hastanesi olarak 1828 yılında 
inşa edildi. 1920 yılında lağvedilene 
kadar farklı isimlerle askeri hastane 
olarak kullanılan yapı, yakın dönemde 
de belediye tarafından kullanıldı. Özgün 
mimarisi korunarak restore edilmesi ve 
farklı işlevlerle zenginleştirilmesine karar 
verilen yapının restorasyon çalışmaları 
sırasında Geç Roma Dönemine ait mozaikler 
ortaya çıkarıldı. Restorasyon projesi bu 
mozaiklerin sergilenebileceği şekilde yapılan 
düzenlemelerle revize edildi. Restorasyonu 
tamamlanan yapı, makam odası ve 
meclis salonuna ek olarak Kadın Eserleri 
Kütüphanesi, Sergi Salonu ve Mühür Müzesi 
işlevleriyle kent kültürüne kazandırıldı. 
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Akçadağ Belediyesi, tarihi kent 
merkezinde bulunan ve halk arasında 
“Şeytan Çarşısı” olarak da bilinen 
Akçadağ Çarşısının onarım ve kentsel 
tasarım projesini tamamladı. Çarşı 
bölgesinin ortasında, Akçadağ halısı, 
hayvancılık ve tarım ürünlerinin 
satıldığı pazar yeri olarak düzenlenen 
bir avlunun çevresindeki 25 dükkânı 
kapsayan alan, arkadları ile birlikte 
özgün bir doku parçası oluşturuyor. 

Son yıllarda giderek özgün 
özelliklerini kaybettiği gözlenen 

çarşının yeniden canlandırılmasını 
amaçlayan proje kapsamında; 
dükkân cephelerinin sağlıklaştırılması 
yapıldı, yarı açık kamusal mekânlar 
oluşturuldu, kentsel tasarım 
müdahalelerinde bulunuldu, peyzaj 
düzenlemeleri yapıldı. 

Akçadağ Çarşısı, Arga Höyüğü ile 
yan yana olması nedeniyle turistik 
bir potansiyel de taşıyor. Proje 
sonrasında yapılacak etkinliklerle 
de alanda bir canlanma yaratılması 
hedefleniyor. Projede sarmaşık gibi 
peyzaj elemanları akılcı çözümlerle 
kullanılarak açık ve kapalı alanlar 
özgün kamusal ara yüzler oluşturacak 
şekilde biraraya getirildi. Projeyle, 
çarşı içinde kamusal niteliği yüksek, 
vakit geçirilebilecek özgün mekânlar 
elde edildi.

Başarı ÖDÜLÜ

Akçadağ Çarşısı

Akçadağ Belediyesi

2018
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Battalgazi Belediyesi tarihi Sancaktar 
Türbesinin restorasyonunu 
gerçekleştirerek çevre düzenlemesini 
tamamladı. 

Doğal nedenlerle zamanla tahrip olan 
Sancaktar Türbesi, Battalgazi’nin 
yerel tarihinde önemli bir yere sahip. 

Bölge halkı için bir inanç merkezi 
olan türbe aynı zamanda yanındaki 
Karahan Camisiyle de ilişki içinde. 
Kerpiç malzemeden inşa edilen 
yapı bakımsızlık nedeniyle yıkılmış. 
Mezarın üstü açık kaldığı ve korunağı 
olmadığı için mezar taşında kırılmalar 
ve çatlamalar oluşmuş. 240 x 90 cm 
ölçülerindeki mezarın iki tarafında da
Arapça yazı ve dairesel-geometrik 
motiflerle bezeli taşlar bulunuyor. 
Projeyle Sancaktar Türbesi ve 
içindeki tarihi mezarların restore 
edilerek korunması, çatı örtüsünün 
yenilenmesi, çevresinde ziyaretçilerin 
oturabileceği alanların oluşturulması 
amaçlanıyor.

Başarı ÖDÜLÜ

Sancaktar Türbesi 
Restorasyonu

Battalgazi Belediyesi

2018
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Denizli’nin Çivril ilçesi Çarşı 
Mahallesinde bulunan tarihi Mavi 
Konak, 20. yüzyılın ilk çeyreğine 
(1900-1930) tarihlendiriliyor. 
Denizli evlerinin tipik özelliklerini 
taşıyan yapı, geleneksel sivil mimari 
örneği olmasının yanında Milli 

Mücadele yıllarında işgale uğrayan 
Çivril topraklarında Yunan ordusu 
tarafından bölge karargâhı olarak 
kullanılıyordu. Kent hafızasında 
önemli bir yeri bulunan ve uzun 
süre atıl durumda kalan yapı Denizli 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kamulaştırıldı; restorasyon projeleri 
Denizli Büyükşehir Belediyesi 
KUDEB tarafından hazırlandı. 
Restorasyon uygulaması yine Denizli 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tamamlandı. Yapının halka açılarak 
sosyo-kültürel amaca hizmet eden bir 
şekilde işlevlendirilmesi amaçlanıyor. 

Başarı ÖDÜLÜ

Denizli-Çivril Mavi Konak
Eski İhtişamına Kavuşuyor 
PRojesi

Denizli Büyükşehir 
Belediyesi

2018
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Gebze’nin Güzeller Mahallesinde 
bulunan yapı 1644 yılına 
tarihleniyor. Farklı su kuyularından 
gelen sular, Tarihi Su Dolabı ile 
değirmen yardımıyla tüm Gebze’ye 
dağıtılıyordu. Ülkemizde başka 
örneği bulunmayan dikdörtgen 
planlı yapıda, 40 su kuyusu birbirine 
bağlanmış durumda. Tek kuyuda 
toplanan su, ‘su terazileri’ yardımıyla 

kent meydanındaki İbrahim Paşa 
Çeşmesine taşınıyordu. Tarihi ve 
mimari özellikleriyle önemli olan 
yapının korunarak kent kimliğine 
katkı sağlaması amaçlanıyor. Farklı 
dönemlerde tadilat geçiren yapının 
moloz taşlardan oluşan duvarlarında 
zaman içinde yıkılmalar; ahşap 
hatıl ve çatısında çürümeler oluştu. 
Uzun yıllar kendi haline bırakılan 
yapı, restorasyon uygulamasının 
tamamlanmasının ardından özgün 
halinin canlandırılmasıyla kente 
kazandırıldı. Projede, değirmen 
yardımıyla kuyudan çıkarılan suyun, 
devir daimini tamamlaması ve tekrar 
kuyuya dönmesi sağlandı. Tarihi Su 
Dolabının işleyişi böylece ziyaretçilere 
aktarılıyor. 

Başarı ÖDÜLÜ

Tarihi Su Dolabı

Gebze Belediyesi

2018
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Kartepe Belediyesi yarışmaya biri 
proje, diğeri uygulama dalında olmak 
üzere 2 proje ile katıldı.

Başarı ÖDÜLÜ

Çuha Fabrika-i Hümâyun /
Su Değirmeni

Kartepe Belediyesi

2018
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1844 yılında dönemin Osmanlı Padişahı 
Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Çuha 
Fabrikasının mimarı; Dolmabahçe, Çırağan 
Sarayları ile pek çok önemli yapının da mimarı 
olan Garabet Baylan’dır. Yapı, Tanzimat 
Döneminde girişilen sanayi hamlesinin ilk 
kurulan fabrikalarından biri. Çuha Fabrikası;, 
Dehliz (Dekovil Hattı), Dokuma Atölyesi, Bacalı 
Ambar, Hidroelektrik Santrali, Su Deposu ve 
Ahır (Av Köşkü) yapılarından oluşuyor. Yapıların 
restorasyonu tamamlandıktan sonra alanın 
eğitim, kültür ve turizm amaçlı değerlendirilmesi 
hedefleniyor.

Kartepe Belediyesinin ikinci projesi ise Çepni 
Mahallesinde bulunan Su Değirmeninin 
restorasyon uygulaması. Günümüzde özgün 
işlevini sürdüren tarihi değirmenin özgün 
dokusuna uygun olmayan eklentileri kaldırıldı; 
değirmen, bakım ve onarımlarının yapılmasının 
ardından yeniden halkın kullanımına açıldı. 
Kartepe Belediyesi, bu kültür öğesinin yok 
olmasını engelleyerek, kullanılan bir değirmen 
projesini hayata geçirdiği için örnek bir çalışma 
yürüttü. 
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Modern Sanatlar Galerisi, 
Antalya’nın en önemli endüstri 
mirası olan eski Dokuma Fabrikası 
alanının yeniden işlevlendirilmesiyle 
oluşturulan Dokuma Park müzeler 
kompleksi bünyesindeki önemli 
yapılardan biri. Eski Pamuklu 
Dokuma Fabrikasının yemekhane 
ve sosyal tesisleri olarak kullanılmış 

Başarı ÖDÜLÜ

Dokumapark Modern 
Sanatlar Galerisi

Kepez Belediyesi

2018 olan yapı, güçlendirme ve onarımları 
yapıldıktan sonra sanat galerisi olarak 
yeniden işlevlendirildi. Eski Pamuklu 
Dokuma Fabrikasının yemekhane 
ve sosyal tesisleri, taşıdığı kamusal 
hafızayı korumak amacıyla halkın 
kullanımına dönük bir sanat galerisi 
olarak işlevlendirildi. 

Sanat Galerisi bir büyük/ana galeri,
4 küçük galeri ve kafeteryadan 
oluşuyor. Dokumapark bünyesinde 
aynı anda birkaç farklı serginin 
açılabilmesi, yaz ve kış aylarında 
mekânların iç ve dış alanlarının 
farklı etkinliklerde kullanılabilmesi, 
kentlilerin aktif katılımı açısından 
önem taşıyor.
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Kocasinan’nın Himmetdede 
kasabasında bulunan ve 1870 
yılında inşa edilen Himmetdede 
Camisi, Kayseri ve civarında görülen 
özgün cami mimarisi örnekleri 

Başarı ÖDÜLÜ

Himmetdede Camisi 
Restorasyonu

Kocasinan Belediyesi

2018 arasında yer alıyor. Cami uzun 
yıllardır kullanılmamış olması 
nedeniyle metruk durumdaydı. 
Hazırlanan projeyle özgün olmayan 
eklerinden temizlenen yapının içinde 
bulunan tüm kesme taşlarında da 
aşırı tüflenme meydana gelmişti. 
5 cm’den fazla yüzey kaybına 
uğrayan taşlar sökülerek orijinaline 
uygun olarak yeniden inşa edildi. 
Uygulaması tamamlanmak üzere olan 
restorasyonun ardından caminin 
ibadete açılarak özgün işlevini devam 
ettirmesi planlanıyor. 
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İzmir kent bütünü içinde önemli 
bir alanda yer alan Halil Rıfat Paşa 
semti, yakın zamanlara kadar 19. ve 
20. yüzyılın sivil mimari örneklerinin 
oluşturduğu çevreye sahip bir tarihi 
dokuya sahipti. İzmir kentinin 

Başarı ÖDÜLÜ

İkizevler Restorasyonu

Konak Belediyesi

2018 imar planı uygulamaları ve yapı 
yoğunluklarının artırılması nedeniyle 
tescilli sivil mimari örneklerinin 
yoğun olduğu konut bölgelerinin 
tarihi özellikleri giderek azalmış 
ve büyük çoğunluğu yok olmuş 
durumda. Bu mahallede tarihi 
dokudan geriye kalan az sayıdaki 
binalar arasında olan ikiz yapıların 
restorasyonu tamamlanarak kurs 
merkezi ve misafirhane olarak 
işlevlendirilmeleri amaçlanıyor. 
Hasarlı oluşları nedeniyle 
kullanılamayan yapılar 2000’li 
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yıllarda yaşanan yangında yıkılma tehlikesi 
geçirdi. Konak Belediyesi tarafından yapıların 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 
yapıldı ve restorasyon uygulamasında son 
aşamaya gelindi. Çalışmaların ardından yapıların 
işlevlendirilerek halka açılması planlanıyor.
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Başarı ÖDÜLÜ

Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol 
Müzik EnstrÜmanları Müzesi

Nilüfer Belediyesi

2018 Nilüfer Belediyesi, Anadolu’nun 
zengin müzik kültüründen yola 
çıkarak toplumsal değerlerin bir 
yansıması olan müzik kültürünün 
korunması ve gençlere sevdirilmesi 
amacıyla Dr. Hüseyin Parkan 
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Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi Projesini 
hazırladı. Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol ve ailesi 
tarafından oluşturulan ve dünyanın değişik 
bölgelerinden enstrümanların bulunduğu 
koleksiyon, Nilüfer Belediyesi tarafından aile ile 
bir protokol imzalanarak yeni yapılacak müze 
binasında sergilenmek üzere teslim alındı. 
299 müzik aletinden oluşan koleksiyonun 
bulunacağı sergi alanının yanı sıra müze binası 
içinde konser alanı ve kütüphane de planlandı. 
Müzede oluşturulacak müzik kütüphanesinde 
kitaplar, uluslararası dergiler, nadir eserler, 

ünlü bestecilere ait notalar ve çalışma eskizleri 
yer alması planlanıyor. Müzik araştırmacıları 
için veri tabanına ve elektronik kaynaklara 
erişimin de sağlanacağı müzede, araştırmacıların 
kullanımına açık analog ve dijital ses sistemleriyle 
kullanılabilecek plak, kaset, CD ve DVD 
koleksiyonu yer alacak. Müzenin önemli 
amaçlarından biri müziğin birleştirici etkisiyle 
toplumlar arası bağların güçlenmesine katkı 
sağlamak.
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Şehzadeler Belediyesi, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan 
Kurşunlu Hanı restorasyon karşılığı 
25 yıllığına kiralayarak yeniden 
işlevlendirdi. Kurşunlu Han 
15. yüzyılın sonlarında II. Beyazıt’ın 
eşi, Hüsnüşah Hatun tarafından 
Manisa Hatuniye Camisiyle birlikte 
külliye olarak inşa ettirildi. 

Kareye yakın dikdörtgen planlı, 
avlulu, iki katlı ve her iki katı da 

Başarı ÖDÜLÜ

Tarihi Kurşunlu Han 
Restorasyonu

Şehzadeler Belediyesi

2018 revaklı yapı geçmişte hapishane 
ve öğrenci yurdu olarak da 
kullanılıyordu. Uzun yıllardır 
atıl halde bulunan han, geçirdiği 
onarım ve eklentiler nedeniyle 
özgünlüğünü yitirmeye başlamışken, 
yürütülen restorasyon çalışmalarıyla 
eklentilerden temizlendi. Ayrıca 
güçlendirme çalışmaları yapıldı ve 
çatı örtüsü kurşun ile kaplandı. 
Restorasyon çalışmasının ardından 
hanın iç bölümleri belediyenin bazı 
birimlerine ve el sanatları kurslarına 
tahsis edildi. Dış dükkânların ise 
kiraya verilerek özgün ticari işlevini 
sürdürmesi amaçlandı. Kent 
merkezinde uzun yıllar atıl halde 
bulunan han, kültür sanat ve ticaret 
işlevleriyle kent yaşamına yeniden 
kazandırıldı.



123



124

Talas Belediyesi yarışmaya 1 proje ve 
2 uygulama projesiyle katıldı.

Talas Belediyesi en büyük 
mahallelerden biri olan Tablakaya 
Mahallesinde altyapı, yol ve 
cephe rehabilitasyon çalışmalarını 
tamamladı. Altyapı çalışmaları 

Başarı ÖDÜLÜ

Tablakaya Mahallesi 
Rehabilitasyonu / Cemil Baba 
Mezarlığı Çevre Düzenlemesi / Esma 
Hanım Türbesi Rölöve / Restitüsyon 
ve Restorasyon Projeleri 

Talas Belediyesi

2018 ardından yollar aslına uygun şekilde 
arnavut kaldırım taş döşemesi ile 
kaplandı; 2 cadde ve 9 sokaktaki 
binaların cephelerinde basit 
onarımlarla iyileştirme yapıldı.

Talas’ın en eski mezarlıklarından biri 
olan Cemil Baba Mezarlığı kentsel 
sit ve koruma amaçlı imar planı 
dışında yer alıyor. Bununla birlikte 
burası, 18. ve 19. yüzyıllardan kalma 
kitabeli mezar taşları ile Esma Hanım 
Türbesini içinde bulundurması 
bakımından önemli bir tarihi alan. 
Uzun yıllar kapsamlı bir bakım 
görmemiş olan mezarlığın çevre 
düzenlemesi yapılarak duvarları 
onarıldı. 
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Talas Belediyesi ayrıca Cemil Baba Mezarlığının 
batı ucunda yer alan Esma Hanım Türbesinin 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini 
hazırladı. Türbe, Talas’ın 19. yüzyıldaki imarında 
önemli bir yeri olan Esma Hanım’ın oğlu Ali 
Saip Paşa tarafından yaptırılmış olması ve 
dönemsel özellikler taşımasıyla önemli bir yapı.
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Başarı ÖDÜLÜ

Taraklı Sokak Sağlıklaştırma 
ve Sergi Alanı / Park Projesi

Taraklı Belediyesi

2018 Geçen yıllarda düzenlemesi yapılan 
kentsel sit alanı içindeki Taraklı Kent 
Meydanına bağlanan sokakların 
ve bu sokakları birbirine bağlayan 
Hamamönü Park ve Sergi Alanı ile 
Rüştiye Meydanının düzenlenme 
projeleri tamamlandı. Kent 
meydanı ve çevresinde yürütülen 
koruma uygulamalarının devamı 
niteliğindeki bu çalışmalarla 
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kent içinde atıl durumda kalan alanların 
değerlendirilerek kent yaşamına kazandırılması 
amaçlanıyor. Bu sokaklarda daha önce yapılmış 
olan birbirinden farklı zemin döşemesi 
yenilendi, peyzaj düzenlemeleri yapıldı, 
zemin döşemesi bulunmayan alanlar dokuyla 

bütünlük oluşturacak şekilde yenilendi. Peyzaj 
düzenlemesinde oyun alanları yapıldı, kent 
tarihiyle ilgili bilgilendirme levhaları yerleştirildi, 
sergi alanları oluşturuldu. Bu sayede kent 
sakinlerinin konfor ve yaşam kalitesinin 
artırılması amaçlanıyor. 
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Başarı ÖDÜLÜ

Gediz Uluyolu Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi

Uşak Belediyesi

2018 bütüncüllük oluşturması amaçlanıyor. 
Proje alanında 7 adet tescilli yapı, 
4 adet de koruma imar planına göre 
cephesinin korunması gereken yapı 
bulunuyor. Alandaki yapıların büyük 
çoğunluğu Geç Osmanlı Dönemine 
ait özgün yapılardan oluşuyor. Özel 
mülkiyette olan yapıların, çalışmalar 
sonuçlandıktan sonra konut işlevini 
devam ettirmesi planlanıyor. Bu 
projeyle tarihi kent merkezinde 
dokuya uygun olmayan yeni yapıların 
inşasının da önüne geçilmesi 
amaçlanıyor. 

Sokak sağlıklaştırmasının yapılacağı 
alan, geçmişte yürütülen çalışmalarla 
bir bağ kuracak önemli bir aksta yer 
alıyor. Uşak merkezinde kentsel sit 
alanı sınırları içinde bulunan Gediz 
Uluyolu Sokağı, projesi hazırlanmış 
fakat henüz uygulanmamış olan 
sokakları birbirine bağlıyor. Böylece 
özgünlüğünü büyük oranda korumuş 
tarihi kent dokusu içinde süreklilik 
oluşturan tarihi bir aks elde edilmesi 
ve projelerin birbirini tamamlayarak 
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Başarı ÖDÜLÜ

Ölümsüzlük Şehri Misis Projesi 
Batı Değirmeni Restorasyonu / 
Ölümsüzlük Şehri Misis Projesi 
Doğu Değirmeni Restorasyonu

Yüreğir Belediyesi

2018 Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl
Havraniye Kervansarayı 
restorasyonunu tamamlayan Yüreğir 
Belediyesi, bu yıl Doğu ve Batı 
değirmenlerinin restorasyonlarını 
tamamladı. Antik kentin merkezinde 
bulunan Roma Köprüsünün 
Ceyhan’ın kuzey kıyısındaki ayağının 
doğu ve batısında konumlanan 
değirmenler, antik dönemlerde 
kullanılıyordu. Yürütülen kazılar 
sonrası açığa çıkarılan değirmenlerin 
restorasyon çalışmaları tamamlandı. 
Değirmenlerin sosyal amaçlı 
hizmetlerde kullanılmak üzere 
işlevlendirilmesi planlanıyor.

Yüreğir Belediyesi, 2012 yılından bu 
yana devam eden Ölümsüzlük Şehri 
Misis Projesi ile Antik Misis kentini 
ortaya çıkarmayı ve alanda bulunan 
çok katmanlı kültürlere ait yapıları 
restore ederek korumayı amaçlıyor. 
Yüreğir Belediyesi süreklilik oluşturan 
bu proje kapsamında 2 adet uygulama 
projesiyle yarışmaya katıldı.
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