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SUNUﬁ
De¤erli Dostlar,
Her koﬂulda ileriye bakmak temel ilkemiz olsa da,
2007 y›l›n› geride b›rakt›¤›m›z ﬂu günlerde, geriye
dönüp yapt›klar›m›z› de¤erlendirmenin, gelecek
stratejilerimizi do¤ru belirlememize katk›da
bulunaca¤›na inan›yorum. Geçti¤imiz y›la
bakt›¤›mda da, do¤rusu alçakgönüllü olmay›
baﬂaram›yor, Tarihi Kentler Birli¤i olarak
gerçekleﬂtirdiklerimizden gurur duyuyorum.
Hat›rlayaca¤›n›z gibi, 2007 y›l›nda, art›k
gelenekselleﬂen Anadolu seminerlerimiz Kaﬂ,
Ordu, Elaz›¤ ve Tekirda¤’da, buluﬂmalar›m›z ise
Kad›köy ve ﬁanl›urfa’da yap›ld›. May›s ay›nda
‹stanbul’da gerçekleﬂen Kad›köy Buluﬂmas›’n›n
ayr› bir özelli¤i vard›: 26 May›s günü, Emirgan
ﬁerifler Yal›s›’nda Tarihi Kentler Birli¤i’nin Genel
Merkezi’nin aç›l›ﬂ›n› yapt›k. Aç›l›ﬂ s›ras›nda
üyelerimiz, yal›n›n bahçesinde düzenlenen “TKB
Tarihi ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve
Uygulamalar›n› Özendirme Yar›ﬂmas›”n›n
sergisini gezdiler ve kazananlara ödülleri
da¤›t›ld›. Hemen arkas›ndan da, kültürün ve
koruman›n merkezi ‹talya’ya bir gezi yapt›k. May›s
2007’nin TKB’nin doruk noktalar›ndan biri
oldu¤unu söylesem, beni pek de haks›z bulaca¤›n›z› sanm›yorum.

Yedi Y›l›
Geride
B›rak›rken...

Art›k Tarihi Kentler Birli¤i’nin uluslararas›
ortamlarda da yerini almas›n›n zaman›n›n
gelmiﬂ oldu¤una inan›yorum. Küreselleﬂme
yerel yönetimlerin de, kendi dünyalar›n›n
s›n›rlar›n› zorlamalar›n›, dünyadaki benzerleriyle
iﬂbirli¤i yapmalar›n›, birbirlerinden
ö¤renmelerini gerektiriyor. Kas›m ay›nda
Tekirda¤’da gerçekleﬂtirdi¤imiz seminer,
kentlerimizin s›n›rötesi iliﬂkilerini, kardeﬂ kent
uygulamalar›n› mercek alt›na alm›ﬂt›. Tekirda¤
belediyesinin bu yönde ald›¤› yol ve elde etti¤i
somut sonuçlar gerçekten de etkileyiciydi.
Dergimizin bu say›s›nda okuyaca¤›n›z Dan›ﬂma
Kurulu üyelerimizden Fikret N. Üçcan’›n TKB
ad›na kat›ld›¤› uluslararas› toplant›lardan
izlenimlerini paylaﬂt›¤› yaz›s› da bu do¤rultuda.
Yine bu say›da duyurdu¤umuz, Avrupa Birli¤i
taraf›ndan düzenlenen ve somut olmayan
kültürel miras ürünleriyle öne ç›kan kentlerin
yar›ﬂaca¤› “Avrupa’n›n Gözde Destinasyonlar›”
yar›ﬂmas›n›n, bütün üyelerimizin rahatl›kla
kat›labilecekleri bir platform oldu¤unu
düﬂünüyorum. Buna paralel olarak, Akdeniz
ülkeleri aras›ndaki ortakl›klar› güçlendirmeyi
hedefleyen “Euromed Kültürel Miras için Hibe
Program›” da bu say›n›n konular› aras›nda.

Son olarak, belediyelerimizin haz›rlad›klar› koruma projelerini
desteklemek amac›yla 2005 y›l›nda baﬂlatt›¤›m›z “200 Ortak 200
Eser” projesinin 2007 sonuçlar› belli oldu.
2005 y›l›nda 51 olan proje baﬂvuru say›s›n›n, 2007’de 65’e
yükseldi¤i, bunlardan 35’inin bu y›l ilk defa baﬂvuranlar oldu¤u
düﬂünüldü¤ünde, “200 Ortak 200 Eser” projesinin h›zla
hedeflerine ulaﬂt›¤› görülmektedir.

Yedi y›ld›r süregelen bütün bu çal›ﬂmalar›n sonucunda,
Anadolu’da h›zla yay›lan ve güçlenen bir hareket var. Ziyaret
etti¤imiz her ilde, ilçede ve beldede, kentin tarihsel ve kültürel
dokusuna gösterilen özen dikkati çekiyor. Belediye
baﬂkanlar›m›z, kentlerinde geçmiﬂten kalan ne varsa, korumaya,
kurtarmaya ola¤anüstü çaba gösteriyor ve yapt›klar›ndan övünç
duyuyorlar. Bizler, yerel yöneticiler olarak, hemﬂehrilerimizin
bizlere duyduklar› güven sayesinde seçilerek bu göreve gelmiﬂ
kiﬂileriz. Bizi seçenlerin bizlerden beklentileri büyük. Iﬂimiz ve
sorumlulu¤umuz çok; yaﬂad›¤›m›z zorluklar da, bir o kadar çok.
Ancak son y›llarda giderek öne ç›kan bir ortak özelli¤imiz var ki,
o da, hepimizin art›k eskinin y›k›l›p ortadan kald›r›lmadan da
onar›labilece¤ini, tarihi eserlerin kentlere farkl› bir kimlik ve
görünüm kazand›raca¤›n›, geçmiﬂi olmayan kentlerin gelece¤inin
de olamayaca¤›n› ö¤renmiﬂ olmak... Bu h›zla yükselen ve
sonuçlar›na somut olarak her yerde rastlad›¤›m›z tarih ve kültür
bilincinde, Tarihi Kentler Birli¤i’nin de hiç kuﬂkusuz pay› var. TKB
camias›n›n bir üyesi olarak bu geliﬂmeyle ne kadar övünsek
azd›r.

2000 y›l›nda ulaﬂ›lmas› zor gibi görünen hedeflerle ç›kt›¤›m›z
yolda, böylesine ayd›nl›k sonuçlar alm›ﬂ olman›n onurunu
yaﬂ›yoruz. 2008 y›l›na ad›m atarken, dün yapt›klar›m›zdan
edindi¤imiz deneyimlerle, yar›n yapacaklar›m›z› belirleme
aﬂamas›nday›z.
Yeni y›lda tüm üye belediyelerimize ve temsilcisi olduklar›
kentlerin hemﬂehrilerine, geçmiﬂiyle gelece¤ini harmanlam›ﬂ,
ça¤daﬂ ve kimlikli kentsel ortamlarda sa¤l›k ve mutluluklar
diliyorum.
Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Tarihi Kentler Birli¤i Baﬂkan›
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YAYIN YÖNETMEN‹NDEN
Kat›lamad›¤›m Tekirda¤ Seminer’nin notlar›n› okurken, neden
birden çok Türkiye var, daha iyi anlad›m. E¤er medyan›n yaratt›¤›
Türkiye üzerinden Tekirda¤ Semineri’ne bakacak olursak,
“bilgilenemediler ama dinlendiler” spekülasyonu ile yetinmek
zorunday›z. Ünlü iletiﬂim teorisyeni McLuhan’› bir kez daha hakl›
ç›kartan bir haber anlay›ﬂ› ile karﬂ› karﬂ›yay›z. “Medya” diyor ünlü
hoca “sadece ﬂiddet, korku ve seks satar.”

üretilmeye ve yay›n ilkeleri ad› alt›nda getirilen kurallar ile de
toplumsal tahribat frenlenmeye çal›ﬂ›l›r.

Malesef medyam›z iflah olmaz bir yay›nc›l›k anlay›ﬂ› ve kabul
edilmez bir yay›n eti¤i üretti, ald› baﬂ›n› gidiyor. Bunun çareleri
neler olabilir, elbette hep birlikte düﬂünmek ve çözüm üretmek
zorunday›z. Ancak çözüm üretirken medyan›n ana iskeletini
oluﬂturan “görsel-iﬂitsel iletiﬂim araçlar›”n›n, yani televizyon ve
radyolar›n nas›l özel yay›nc›l›¤a baﬂlad›klar›n› ve inan›lmaz say›da
istasyona ulaﬂt›klar›n› an›msamakta fayda var.

Oysa tutulan notlara ve deﬂifrelere bak›ld›¤›nda, Tekirda¤
Semineri’nde Tarihi Kentler Birli¤i’nin ﬂu tespitleri Türkiye kent
tarihine geçirilmiﬂ...

Bu özgeçmiﬂine bakarak, medyan›n Tekirda¤ Semineri’nden bilgi
üreterek Türk insan› ile paylaﬂmaya niyet etmesine ﬂaﬂard›m.
Bunu yapabilmesi için medyada ciddi bir “bilgi tan›m› ve
paylaﬂ›m›” hevesi olmas› gerekir.

“Dünyan›n üç büyük medeniyetinin gelip geçti¤i, 650 y›ld›r Türk
yurdu olan bir ﬂehirde yaﬂ›yorsunuz. Ancak son k›rk y›lda bu üç
medeniyetin izlerinin tahrip edildi¤ini görüyorsunuz. Bütün bunlar
kent rant› u¤runa oldu. Ben burada olmaz
olsun böyle kent rant› demek zorunday›m.
Bunu çok ciddi olarak eleﬂtirmemiz laz›m.
Kent rant› kentin tarihini, kentin kimli¤ini
berhava etmiﬂ.” (Tekirda¤ Valisi Ayd›n Nezih
Do¤an’›n konuﬂmas›ndan)

Hedef, RTÜK’e
Teslim Olmal›...

Ülkemizin özel radyo-tv yay›nc›l›¤› yasa d›ﬂ›
ve korsan süreçlerle baﬂlam›ﬂt›r.
An›msarsan›z bir bayan baﬂbakan da, bu
yasad›ﬂ›l›¤a destek veren kampanyalara
öncülük yapm›ﬂt›. Oysa parlemento devreye
sokularak özel yay›nc›l›¤a iliﬂkin acil bir yasal düzenleme
oluﬂturulabilir ve süreç toplum ad›na denetlenebilirdi. Ama uzun
süre bu yasal düzenleme yap›lmad›, çeﬂitli gruplar kendi
aralar›nda aç›k-gizli bir sürü pazarl›k yapt›lar. San›lmas›n ki yasa
ç›kt›ktan sonra bu pazarl›klar bitti… Bitmedi, hâlâ devam ediyor.
Bitmesi de olas› de¤il...

“Kentlerimizin bir kimli¤i olmas› gerekir. Kimli¤i herkes kendi
kentinde mutlaka çok iyi düﬂünmeli ve bunu öne ç›karmal› diye
düﬂünüyorum. Kentlerimiz bizim aynalar›m›zd›r. Bizim ruhumuzu
yans›t›r. Kentlerimizde yaﬂant›m›z›, geleneklerimizi, yaﬂam
biçimlerimizi çok rahat görebilmeliyiz. Bugün kentlerimiz do¤rusu,
yaﬂad›¤›m›z kimlik bunal›m›n›n bir göstergesi olarak duruyor..”
(TKB Baﬂkan› ve Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Mehmet
Özhaseki’nin konuﬂmas›ndan)

“Özgür yay›nc›l›k” ad› alt›nda gündelik hayat›m›z›n önemli bir
parças› olan medya, zamanla toplumun en nufüzlu birimlerinden
biri haline geldi. Ç›kar çat›ﬂmalar›n›n göbe¤ine yerleﬂti. Yasad›ﬂ›
yay›nc›l›k oluﬂurken bugün hala etkileri görülen ve bedeli yoksul
Türk halk› taraf›ndan ödenen baﬂka ﬂeyler de oldu. Bugün
anlaﬂ›l›yor ki, pek çok medya kuruluﬂu ya karapara ile iliﬂkiler
içinde kuruldu; ya da, kurulduktan bir süre sonra medya-banka
bütünlü¤üne dönüﬂtü.

“Bu günlerde önümüzdeki y›llara yönelik, akl›m›z› baﬂ›m›za al›p,
hedefleri do¤ru, zamanlamas› do¤ru, kimlikli insanlara borcunu
ödeyen bir çal›ﬂma sistemini geçerli k›lmak istiyoruz. Ekip olmak,
bir kadro hareketine gitmek çok önemli. Sizler, Türkiye’de içerden
ve d›ﬂardan esen rüzgarlara kap›lmadan, ihtiyac›m›z olan ak›ﬂ›,
gücü ve birikimi kesintiye u¤ratmamaya özen göstermelisiniz.”
(TKB Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr. Metin Sözen’in
konuﬂmas›ndan)

TMSF baﬂkan›n›n verdi¤i bilgiyle söyleyelim: Bankalar›n Türk
devletinden hortumlayarak Türk halk›na borç diye b›rakt›¤› tutar
50 milyar dolar. Bu bankalar›n ço¤unun özgeçmiﬂine bak›ld›¤›nda,
yasad›ﬂ› radyo-tv kuruluﬂlar› olan gruplara ait olduklar› görülür.
Ve bu gruplar›n yasad›ﬂ› yay›nc›l›ktan yararlanarak her türlü
ekonomik faaliyeti – a¤›rl›kl› mali sektörlerde – manipüle ederek
meﬂru olmayan servetler-makamlar kazand›klar› gözlenir.

Sonuç: Tarihi Kentler Birli¤i, 2008 y›l› program›nda, bir sosyal
sorumluluk projesi olarak RTÜK yönetimine girmeyi bir hedef
olarak belirlemelidir. Yerel yönetimlerin, yerel demokrasinin,
kentlerin, tarihin ve kültürümüzün savunucular› olarak TKB
temsilcisine bu görevin yak›ﬂaca¤›na inan›yorum.

Dizginlenemez medya azg›nl›¤› karﬂ›s›nda ve iﬂ iﬂten geçtikten
sonra, Nisan 1994’de RTÜK yasas› ç›kart›larak, medyan›n kuruluﬂ
ilkeleri, kapsam›, frekans paylaﬂ›m› gibi alanlarda çözümler

Esen kal›n, sa¤l›kla kal›n!
Hasan Özgen
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Tekirda¤
Semineri
23 Kas›m 2007, Cuma
20.00 Akﬂam yeme¤i ve Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›
24 Kas›m 2007, Cumartesi
09.05-09.20 Sunum: “Neredeyiz?”- Tekirda¤
Belediye Baﬂkanl›¤›
09.20–11.15 Panel: “Uluslararas› ‹liﬂkilerde
Kentler Aras› ‹ﬂbirli¤inin Rolü ve Önemi”
Yöneten: Fikret Üçcan-TKB Dan›ﬂma Kurulu
Üyesi
I. Bölüm
•Yasal Çerçeve: Avrupa Konseyi S›n›r Ötesi
‹ﬂbirli¤i Sözleﬂmesi
Prof. Dr. Ruﬂen Keleﬂ-Tarihi Kentler Birli¤i
Dan›ﬂma Kurulu Üyesi
•Türkiye’nin D›ﬂ ‹liﬂkilerinde Kentleraras›
‹ﬂbirli¤i
Gökçen Kaya-D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Siyaset
Planlama Genel Müdürlü¤ü Daire Baﬂkan›
•Tarihi Eserlere AB Fonlar› Uygulamalar› ve
Uygulama Çal›ﬂmalar›
Dinos Haritopulos-Trakyapolis Baﬂkan›
II. Bölüm
Kardeﬂ Kent Uygulamalar›: Tekirda¤ Örne¤i
Ahmet Aygün-Tekirda¤ Belediye Baﬂkan›
13:00-13:30 Tart›ﬂma
13.30-14.30 Ö¤le Aras›
15.00-19.00 Kent Gezisi
20.00 Akﬂam Yeme¤i
25 Kas›m 2007, Pazar
09.15-12.00 Marmara Ere¤lisi-Perintos Antik
Kenti, Aç›khava Müzesi Gezisi

TEK‹RDA⁄ SEM‹NER‹

Derleyen: Handan Dedehay›r
konuﬂmalar›, seminerden önceki 23 Kas›m akﬂam›, Sevinçler
Restoran’da verilen yemek daveti s›ras›nda gerçekleﬂtirildi. Ayn›
akﬂam, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti çeken Katil Hasan
ve müzisyen arkadaﬂlar›, coﬂkulu bir somut olmayan kültürel
miras gösterisi sunan folklor ekibi,
Tekirda¤l›lar›n s›cak
konukseverli¤ini bir kez daha
kan›tlad›lar.

Tarihi Kentler Birli¤i, 2007 y›l›n›n son seminerini Tekirda¤
Belediyesinin ev sahipli¤inde 24-25 Kas›m tarihlerinde
gerçekleﬂtirdi.
Trakya bölgemizin üç kentinden biri
olan Tekirda¤, M.Ö. 4000 y›llar›na
kadar uzanan geçmiﬂi, üç büyük
uygarl›¤a ev sahipli¤i yapm›ﬂ olmas›
nedeniyle, zengin tarihi ve kültürel
varl›klara sahip. Ayr›ca Avrupa ile
Asya aras›ndaki önemli merkezler
aras›ndaki geçiﬂ yollar›n›n kesiﬂti¤i
bir konumda bulunmas›yla ve
Türkiye’nin Avrupa’ya aç›lan
kap›lar›ndan biri olmas›yla da önem
taﬂ›yor. Ne var ki, Tekirda¤’›n da
son k›rk y›l›n betonlaﬂma tutkusuna
direnemedi¤i, tarihi varl›klar›n›n
birço¤unu tüketti¤i görülüyor. Büyük
usta Mimar Sinan’›n görkemli eseri
Rüstem Paﬂa Külliyesi ve
çevresindeki yap›lar baﬂta olmak
üzere, yokolmaktan kurtar›lm›ﬂ ve
günümüze ulaﬂmay› baﬂarm›ﬂ, kent
dokusuna serpiﬂtirilmiﬂ bulunan
tarihi yap›lar, bugün kimli¤ini
yitirme tehdidi alt›ndaki Tekirda¤’›
süslüyor. Ancak son y›llarda
gözlenen uyan›ﬂla yerel
yönetimlerin, elde kalan tarih izlerini kurtarmak ve hayata
döndürmek yönünde, çok say›daki engellere ra¤men büyük
çabalar gösterdi¤i de görülüyor.

2007 Y›l›n›n Son
Semineri 24-25
Kas›m’da
Tekirda¤’da Yap›ld›

24 Kas›m günü, sabah›n erken
saatlerinde Tekirda¤ Valisi Ayd›n
Nezih Do¤an’›n deniz üstünde
verdi¤i kahvalt› davetiyle baﬂlad›.
Seminerin yap›ld›¤› Tekirda¤
Kültür Merkezi’ndeki toplant›dan
sonra TKB üyeleri, Nam›k Kemal
Üniversitesi Piramit salonunda
ünlü Tekirda¤ köftesi ve Hayrabolu
Belediyesinin ikram› olan
Hayrabolu tatl›s›yla a¤›rland›lar.
Daha sonra Rakoczi Müzesi, ﬁehir
Müzesi, Bedesten, Rüstempaﬂa
Camii ve Çarﬂ›s›, Tarihi Belediye
Binas›, Nam›k Kemal Evi, Valilik
Binas›’n› kapsayan bir kent gezisi
yapt›lar.

Akﬂam, Malkara yolundaki Ayd›k
Tesisleri’nde yenen yemek, Güzel
Sanatlar Meslek Yüksek Okulu ö¤rencilerinden kurulu
müzisyenler grubunun ola¤anüstü performans›yla baﬂlad›, Türk
Sanat Müzi¤i sanatç›s› Sami Aksu’nun, tüm davetlilerin de
kat›l›m›yla yorumlad›¤› ﬂark›larla doruk noktas›na ulaﬂt›.

Kentin do¤ayla uyumunu da tahribata u¤ratan son y›llardaki kent
dokusundaki bozulman›n en çarp›c› örne¤i, seminerden bir hafta
önce Tekirda¤’da ve asl›nda tüm Trakya’da, alabildi¤ine yaﬂand›.
Bölgeyi etkisi alt›na alan ﬂiddetli ya¤›ﬂ ve sel, k›sa zamanda bir
felakete dönüﬂtü. Ancak felaketin sonuçlar›, Tekirda¤
Belediyesi’nin özverili çabalar› ve baﬂta Valilik olmak üzere, il içi
ve il d›ﬂ›ndan yetkili kuruluﬂlardan ald›¤› destekle, k›sa zamanda
aﬂ›ld›. Tekirda¤, yurdun dört bir yan›ndan seminere kat›lmak için
kente gelen TKB üyesi belediyelerin 300 temsilcisini büyük bir
s›cakl›k ve konukseverlikle a¤›rlad›. Kentin ‹stanbul’a yak›nl›¤›,
bölgenin yazl›k konut deposu olma niteli¤i ve bir geçiﬂ kenti
olma özelli¤i nedeniyle, konaklama olanaklar›n›n k›s›tl›l›¤›n› da,
konuklar›n hoﬂgörüsü ve anlay›ﬂ› sayesinde aﬂmay› baﬂard›.

25 Kas›m sabah› ise konuklar, Marmara Ere¤lisi’ne do¤ru yola
ç›kt›lar. ‹. Ö. 600 y›l›nda Samos’lu koloniciler taraf›ndan kurulan
Perintos kentini ziyaret ettiler, bilgi ald›lar. ‹. S. 46 y›l›nda bu
bölgeyi egemenli¤i alt›na alan Roma ‹mparatoru Kladius, eyalet
valisinin merkezi olarak Perintos’u seçmiﬂti. Bu dönemde
özellikle askeri aç›dan ve üzerinde bulundu¤u yollar nedeniyle
Perintos, Vivaegnata ad› verilen ve Adriyatik k›y›lar›ndan
baﬂlay›p Konstantinople’a varan k›y› yoluyla, Belgrad’dan
baﬂlay›p Perintos’ta son bulan yollar›n kesiﬂme noktas›nda
bulunmaktayd›. Marmara Ere¤lisi’nin kal›nt› izlerini taﬂ›yan
tepeleri üzerinde uzun bir yürüyüﬂe ç›kan konuklar, uzaktan da
olsa, ‹. Ö. 4300 y›llar›na tarihlenen Toptepe Höyü¤ü’nü de görme
f›rsat› buldular. Marmara Ere¤lisi içindeki Aç›k Hava müzesini
ziyaretin ard›ndan yenen yemekten sonra konuklar Tekirda¤’dan
ayr›ld›lar.

Bu seminerde ilk kez, bilgi paylaﬂ›m›na ayr›lan zaman›n en
verimli ﬂekilde kullan›lmas›n› sa¤lamak amac›yla, aç›l›ﬂ
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nedeniyle de tüm Tekirda¤l›lara geçmiﬂ olsun diyorum.
Yokluklar› yok ederek toplant› ortam›n› haz›rlayan gençleri de
kutluyorum. Varl›klar›n› yeniden de¤erlendirerek toparlanmaya
çal›ﬂan, yelkenlerini rüzgarla doldurarak yeni ufuklara aç›lan bir
gemi gibi yeniden yap›lanan bir kentte toplanmak çok önemlidir.

Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak için mikrofona gelen Tekirda¤
Belediye Baﬂkan› Ahmet Aygün konuklara “hoﬂ geldiniz”
dedikten sonra, Tekirda¤’›n Tarihi Kentler Birli¤i Semineri
vesilesiyle tarihi günler yaﬂad›¤›n› belirterek TKB ve Çekül Vakf›
yetkililerine ve kat›lan uzmanlara teﬂekkür etti. “Tekirda¤ bu y›l

“Bu toplant› bu y›l›n son toplant›s›. Bu günlerde önümüzdeki
y›llara yönelik, akl›m›z› baﬂ›m›za al›p, hedefleri do¤ru,
zamanlamas› do¤ru, kimlikli insanlara borcunu ödeyen bir
çal›ﬂma sistemini geçerli k›lmak istiyoruz. Ekip olmak, bir kadro
hareketine gitmek çok önemli. Sizler, Türkiye’de içerden ve
d›ﬂardan esen rüzgarlara kap›lmadan, ihtiyac›m›z olan ak›ﬂ›,
gücü ve birikimi kesintiye u¤ratmamaya özen göstermelisiniz.
Türkiye’nin bu duruma hiçbir zaman düﬂmemesi laz›m.”

Zengin tarihiyle Tekirda¤,
geçmiﬂten bugüne gelen
çok say›da esere sahiptir.

23 Kas›m’da Türk yurdu oluﬂunun, 1357’de Murat Hüdavendigar
taraf›ndan fethediliﬂinin 650. y›l›n› kutlayacak. Bu kutlu günün
an›s›na Murat Hüdavendigar’›n bir rölyefini haz›rlamaktay›z. Bu
toplant›n›n bu tarihe denk gelmesi Tekirda¤ için büyük bir ﬂans.
‹lk kez MS. 3. yüzy›lda Roma döneminde Rodostus olarak tarih
sahnesine ç›kan Tekirda¤, Bizans döneminde Rodosto, Osmanl›
döneminde 14. yy.dan 18 yy.a kadar Rodosçuk olarak an›lm›ﬂ,
18. yy.dan sonra Tekfurda¤› ad›n› alm›ﬂt›r. Cumhuriyetten sonra
1927 de Tekirda¤ ad›yla il olmuﬂtur. Tekirda¤ ili Trakya’daki 3
ilden biridir. Ayr›ca Türkiye’de 2 denize k›y›s› olan 6 ilden biridir.
Bugün 130 bin kiﬂilik bir nüfusa sahip olan kent, bu zengin tarihe
tan›kl›k eden ve geçmiﬂten bugüne gelen çok say›da esere de ev
sahipli¤i yapmaktad›r,” dedikten sonra Tarihi Kentler Birli¤i
toplant›s›n›n Tekirda¤’›n kültürel miras›na katk›da bulunmas›na
iliﬂkin umutlar›n› dile getirdi.

“Seminer son derece önemli bir konuyu içeriyor. Bizim
seminerlerimiz yaﬂam›n kendisiyle ilintili. Toplanmak için
toplanm›yoruz. Birbirimize sevgiyle bakarak, eksiklerimizi
söylemek için toplan›yoruz. ‹kincisi, baﬂl›klar›m›zda Türkiye’de
olmas› gereken var. Türkiye’de bize bu konuda katk›da
bulunacak, bize yar olacak, bizi büyütecek kim varsa, o var.
Üniversiteler ve uzmanlar kenara çekilerek bilim yapamaz. ﬁu
anda burada oluﬂan yeni üniversite, Balkanlar›n geliﬂmesinde,
iliﬂkilerin aç›l›m›nda, ‹stanbul’un geniﬂlemesinde nerede
duraca¤›n› bilmelidir. Biz TKB olarak, üniversitelerin çok diri
durmas›n› istiyoruz. Kenara çekilen de¤il, bize katk›s› olacak ve
bizimle birlikte olacak bilim istiyoruz. Sizlerin, Anadolu’dan
kopup gelmiﬂ insanlar› Balkanlara ba¤layacak bir iliﬂki içinde
olmas›n› istiyoruz. Yaln›z Anadolu’nun de¤il, yaln›z Trakya’n›n
de¤il, bütün Türkiye’nin bizim oldu¤unu söylüyoruz. Her ﬂeyin
birbirine kar›ﬂt›¤› ve dünyan›n da ﬂaﬂk›n oldu¤u bir dönemde,
Türkiye’nin tümü bizimdir diyoruz.”

Baﬂkan Aygün’ün ard›ndan söz alan TKB Dan›ﬂma Kurulu
Baﬂkan› Prof. Dr. Metin Sözen konuklara ﬂöyle hitap etti: “Bu
toplant›da Tekirda¤l›lara güvenerek yeni bir deneme yap›yoruz.
Kat›l›mc›lar›n birbiriyle buluﬂtu¤u, taraflar›n yan yana gelerek ilk
heyecanlar›n› giderdi¤i bu yemek ortam›nda yeni bir toplant›
biçimini ilk kez Tekirda¤’da deniyoruz. Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n› bir
önceki akﬂama al›nmas›n› ilk kez bu seminerde deniyoruz. Sizleri
sessiz dinlemeye örnek gösteriyorum. Yaﬂad›¤›n›z sel felaketi

“Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen dostlar›m›za ﬂunu
söylemek istiyoruz: Biz akl›m›zdaki s›n›rlar› kald›rd›k, ﬂimdi el ele
verip di¤er s›n›rlar› da kald›rmak istiyoruz. Bu nedenle belediye
baﬂkanlar›n›n birlik oluﬂturmalar›n›, Balkanlardaki iﬂleri,
sorunlar› birlikte çözmelerini görmek istiyorum. Bu aç›dan yar›nki
toplant›n›n baﬂl›¤› “Kentten Kente ‹liﬂkiler”. Tek tek birikimlerin
toplanmas› ve ortak co¤rafyan›n yanl›ﬂs›z birikimlerle gelece¤e
ulaﬂmas›n› sa¤layacak bir ortam›n yarat›lmas›n› hedefliyor.

Hedefleri do¤ru,
zamanlamas› do¤ru,
kimlikli insanlara borcunu
ödeyenbir çal›ﬂma
sistemini geçerli k›lmak
istiyoruz.

Bu toplant›lar için yo¤un emek harcayan, arkas›ndaki tüm
ayr›nt›lar› düﬂünenleri kutluyor ve teﬂekkür ediyorum. S›cak
iliﬂkiler içinde iﬂbirli¤i yapt›¤›m Vali ile Belediye Baﬂkan›’na ve
burada bizimle birlikte olan y›llar›n zarif insan› Güneﬂ Gürseler’e,
nerede duraca¤›n›, nerede konuﬂup nerede sessiz kalaca¤›n›,
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görebilmeliyiz. Bugün kentlerimiz do¤rusu, yaﬂad›¤›m›z kimlik
bunal›m›n›n bir göstergesi olarak duruyor. Karmakar›ﬂ›k, arabesk
bir yap› var adeta. ﬁimdi, bu bilince varm›ﬂ belediyecilerin
kentlerine bu manada damga vurmalar›n›n zaman› gelmiﬂtir diye
düﬂünüyorum. Bizi anlatacak olan, bizim olan, bize ait olan
neyse, art›k kentlerimize bu yönde damgay› vurmak laz›m. Bu
kolay bir iﬂ de¤ildir. Bugünden yar›na, akﬂamdan sabaha hemen
olamaz, ama bu çal›ﬂmay› baﬂlatmak laz›m. Bir kentte bize ait bir
de¤er varsa, kente gelen insanlar bunu fark edebilmeli, bunu
koklamal›lar. Belki elli y›l sürecek, belki yüz y›l sürecek bir
çaban›n ilk ad›m› bugünden at›lmal›. E¤er do¤ru ad›mlar atarsak,
do¤ru hedefler koyarsak bunu gençlerimize sa¤layabiliriz. Biz
Kayseri’de 1950’lerin, 1960’lar›n planlar›n› uyguluyoruz ﬂimdi.
Ama bugün ciddi bir planlama ve program yaparsam, 2050’lerde
gelecek insanlar benim yapt›¤›m plan› ve program› götürecekler.
O gün yaﬂayan çocuklar›m›z bizim bugün söyledi¤imiz sözleri
söylemeyecekler. Bu karmakar›ﬂ›k yap›, bu arabesk görüntü nedir
demeyecekler. Bu hedefin ortaya konmas› gerekir.

kimin elini s›kaca¤›n› bilen insanlara da teﬂekkür ediyor, verimli
çal›ﬂmalar diliyorum.”
Daha sonra söz alan TKB Baﬂkan› ve Kayseri Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Mehmet Özhaseki ﬂöyle konuﬂtu: “Tarihi

Kentlerimiz bizim
aynalar›m›zd›r, bir
kimlikleri olmal›. Bu
bilince varm›ﬂ
belediyecilerin kentlerine
damga vurmalar›n›n
zaman› gelmiﬂtir
Kentler Birli¤i’nin daha geniﬂ kat›l›ml› Anadolu toplant›lar›yla,
yerel yönetimler için gerekli olan bilgileri aktarmay› amaçlayan
seminerlerinin farkl› özellikleri var. Çok küçük gruplar›
hedefleyen seminerlere kat›l›m›n kalabal›k olmas›n›,
seminerlerin do¤ru ﬂeyler yapt›¤›n›n bir iﬂareti olarak görüyoruz.
Türkiye’de bugüne kadar pek çok birlik kurulmuﬂtur. Bir süre
sonra ço¤u da¤›l›r. Tarihi Kentler Birli¤i ise 2000 y›l›nda 50
kiﬂiyle baﬂlatt›¤› yürüyüﬂünü 250 kiﬂilik bir orduyla, her gün
ço¤alan bir ilgiyle devam ettiriyor.

“De¤erli dostlar, say›n valimiz, sevgili belediye baﬂkan›m›za
teﬂekkür ederken, Tarihi Kentler Birli¤i olarak bize nereyi
gösterirlerse, oraya bir hizmet verece¤izimizi de söylemek
istiyorum. Bir sokak iyileﬂtirmesi mi olur, bir kona¤›n
restorasyonu mu olur, o konuda kendilerine istediklerini sa¤lay›p
ne gerekiyorsa yapaca¤›z. Öte yandan, 200 Ortak 200 Eser
program› dahilinde, bu sene itibariyle 65 üyemize daha
yard›mda bulunaca¤›z. 200’ü dolduraca¤›z. Sonra yeni hedefler
koyaca¤›z ve bu projeyi daha da büyütece¤iz.”

“Bu seminerde aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n seminer öncesi akﬂam
yeme¤ine al›nmas›na karar verdik. Sabah›n erken saatlerindeki
verimlilikten yararlanmak istedik. Seminer süresinin önemli bir
bölümünü aç›l›ﬂ konuﬂmalar›yla doldurmak istemedik. Aç›l›ﬂ
konuﬂmalar›n› yapanlar›n say›s› bazen 7-8 kiﬂiyi buluyor;
konuﬂmalar 2 saate uzayabiliyor. Dinleyenlerin dikkati da¤›l›yor.
Bu yeni programla seminerlerin daha verimli geçece¤ine
inan›yoruz.

Tekirda¤ Valisi Ayd›n Nezih Do¤an ise konuklara ﬂöyle
seslendi:
“Metin Hoca’n›n konuﬂmas› bana, Ruﬂen hocam›n bir kitab›nda
anlatt›¤› Japonya’dan bir örne¤i hat›rlatt›. Dünyada ve
Türkiye’de, dün oldu¤u gibi bugün de, tek bir kiﬂinin mücadelesi
insanl›¤› hep bir yerden bir yere taﬂ›m›ﬂt›r. ‹nsanlar bu tek
kiﬂinin açt›¤› yoldan ilerler ve sonuç al›rlar. Türkiye’de de
hepimiz, tarihi kimli¤in korunmas›nda Metin Hoca’n›n açt›¤›
yoldan yürüyoruz. Metin Hoca örnek bir insan. O bütün bu
mücadeleye tek baﬂ›na baﬂlad›. Arkas›ndan Hepimizi, 81 ilin

“Bizler yerel yöneticileriz. Çok yo¤un iﬂlerimiz var. ﬁehirlerimizin
ve belediyelerimizin çok sorunu var. Türk toplumu olarak çok geç
baﬂlad›¤›m›z bu belediyecilik iﬂinde, h›zl› ve çok önemli
mesafeler al›yoruz. Bir taraftan ﬂehrin sorunlar›yla, imar iﬂleriyle
u¤raﬂ›yoruz ama hepimiz de bir yandan da kentin tarihi ve
kültürel miras›n› kaybetmemek için de u¤raﬂ›yoruz. Ancak
kentlerimiz gecekondulaﬂmadan imarl› yeni kentlere dönüﬂürken,
bu konuda ciddi gayretler sarfederken, yeni yeni kanunlar ç›km›ﬂ,
bunlar› ö¤renmeye çal›ﬂ›rken, betonlaﬂmak gibi bir hastal›¤a da
düﬂmememiz laz›m. Kentlerimizin bir kimli¤i olmas› gerekir.
Kimli¤i herkes kendi kentinde mutlaka çok iyi düﬂünmeli ve bunu
öne ç›karmal› diye düﬂünüyorum. Kentlerimiz bizim
aynalar›m›zd›r. Bizim ruhumuzu yans›t›r. Kentlerimizde
yaﬂant›m›z›, geleneklerimizi, yaﬂam biçimlerimizi çok rahat

Son k›rk y›lda Tekirda¤’da, kent
rant› u¤runa üç medeniyetin
izlerinin tahrip edildi¤ini
görüyorsunuz. Kent rant› kentin
tarihini ve kentin kimli¤ini
berhava etmiﬂtir.
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valisini, belediye baﬂkanlar›n› ve uzmanlar› arkas›ndan
sürüklüyor. Burada bulunan Cevat Hocam ve Ruﬂen Hocam da,
1980’li y›llarda, bizlere üniversitede demokrasiyi anlatt›lar.
Demokrasiyi konuﬂman›n zor oldu¤u y›llarda, demokrasinin
insanlar için olabilecek en iyi yönetim biçimi oldu¤una iﬂaret
ettiler. Bugün art›k kat›l›mc› demokrasiden, yeni bir demokrasi
anlay›ﬂ›ndan söz ediyoruz. Art›k demokrasi sivil toplum
kuruluﬂlar›nda yaﬂan›yor. Bugün Tarihi Kentler Birli¤i ve Çekül
Vakf› gibi, yurtd›ﬂ›ndaki örneklerden farkl› ve daha ileri sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n kuruldu¤unu görüyoruz Daha önce
devletin de el atamad›¤› sorunlar› bu iki de¤erli kuruluﬂ
neredeyse hallettiler.
Cesaret ettiler ve cesaret
verdiler. Türkiye’nin
demokrasi rejimi ad›na
kendilerine bir kere daha
teﬂekkür ediyorum.

bunlar kent rant› u¤runa oldu. Ben burada olmaz olsun böyle
kent rant› demek zorunday›m. Bunu çok ciddi olarak eleﬂtirmemiz
laz›m. Kent rant› kentin tarihini, kentin kimli¤ini berhava etmiﬂ.
Öyleyse, Hocam›n da ifade etti¤i gibi durumumuzu bir daha
de¤erlendirmek zorunday›z. Ayd›nl›k bir gelece¤e do¤ru bakmak
zorunday›z. Bu vesileyle Tarihi Kentler Birli¤i ve Çekül Vakf›na
teﬂekkür ediyorum.”
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan, 2005’te
Polonya’da yap›lan Dünya Halk Oyunlar› ﬁampiyonas›’nda birinci
olan ve 2007 May›s ay›nda ABD’nin New York kentinde yap›lan
Türk Yürüyüﬂünde
ülkemizi temsil eden, on
gün boyunca ABD’nin
çeﬂitli kentlerinde yapt›¤›
gösterilerle hayranl›k
uyand›ran Belediye
Folklor ekibinin
gösterileri geceye renk
katt›, konuklar› büyüledi.

“Dünyan›n üç büyük
medeniyetinin gelip
geçti¤i, 650 y›ld›r Türk
yurdu olan bir ﬂehirde
bulunuyorsunuz. Ancak
son k›rk y›lda bu üç
medeniyetin izlerinin
tahrip edildi¤ini
görüyorsunuz. Bütün
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“Uluslararas› ‹liﬂkilerde Kentler
Aras› ‹ﬂbirli¤inin Rolü ve Önemi”
baﬂl›kl› seminere kat›lmak üzere
Tekirda¤’da bulunan konuklar, 24
Kas›m sabah› Tekirda¤ Valisi
Ayd›n Nezih Do¤an’›n kahvalt›
davetinin ard›ndan, Tekirda¤ Kültür
Merkezi’ne hareket ettiler.

Tekirda¤ kentinin dokusuna
Osmanl› dönemi ﬂehir
karakteristikleri hakimdir.
Günümüzde Orta Cami, Eski Cami
ile Ertu¤rul, Zafer, Aydo¤du, Turgut
ve Gündo¤du mahallelerinin yer
ald›¤› bölgelerde kentsel sit
alanlar› mevcut. Bu alanlar
dahilinde 66 adet an›tsal yap›
bulunmaktad›r. Ayr›ca 285 adet
sivil mimarl›k örne¤i vard›r.
Osmanl› döneminden günümüze gelen eserler 16.-19. yy. lar
aras›na aittir. Günümüze ulaﬂabilmiﬂ olan en önemli örnekler 16.
yüzy›lda Mimar Sinan taraf›ndan yap›lan Rüstem Paﬂa Camii ve
Külliyesi ve içinde kalan hamam, kitapl›k, bedesten, Eski Cami,
Orta Cami ile Valilik Binas›, Eski Belediye Binas›, Güzel Sanatlar
Fakülte Binas›, Nam›k Kemal ‹lkö¤retim Okulu binas› ve
çeﬂmelerdir. Sivil mimarl›k örnekleri daha çok 19. yy. dan kalma
ahﬂap binalard›r. Macar halk kahraman› ve kurtuluﬂ önderi Prens
Rakoczy’nin Evi, ‹talyan Kona¤› ve Sar› Köﬂk ﬂehrimizde konak
niteli¤inde restore edilmiﬂ olan sivil mimari örnekleridir.

Uluslararas›
‹liﬂkilerde Kentler
Aras› ‹ﬂbirli¤inin
Rolü ve Önemi

Seminerin amac›, küreselleﬂen
dünyada belediyelerin baﬂka
ülkelerdeki benzerleriyle, kendilerini
ilgilendiren konularda iﬂbirli¤i yapmalar›n› özendirmek ve bu tür
iﬂbirliklerinin yararlar›na dikkat çekmekti. De¤iﬂen dünyada yerel
yönetimler aras›nda uluslararas› iﬂbirli¤i olanaklar›n›n
geliﬂtirilmesi konusunda görüﬂler paylaﬂ›ld›. Bilgi ve deneyim
paylaﬂ›m›yla ilgili olanaklar, kültürleraras› diyalog, iﬂbirliklerini
düzenleyen yasalar ve mevzuat tart›ﬂ›ld›.
Seminer, Tekirda¤ Belediye
Baﬂkan› Ahmet Aygün’ün, konuklar›
selamlamas›ndan sonra “Neredeyiz?”
baﬂl›kl› konuﬂmas›yla aç›ld›. Baﬂkan
Aygün Tekirda¤ ile ﬂu bilgileri verdi:

Tekirda¤ Belediyesi olarak, y›k›lma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya olan
ve terkedilmiﬂ, özel mülkiyete ait evlerin onar›m çal›ﬂmalar›n›
baﬂlatt›k. Ertu¤rul mahallesinde kamulaﬂt›rma ve restorasyon
için harekete geçtik. Son yasan›n öngördü¤ü eski evlerin aynen
restore edilmesine iliﬂkin karar› uygularken, ehliyetli usta, uygun
malzeme ve iﬂçilik konular›nda s›k›nt›larla karﬂ›laﬂt›k. Öte
yandan, yeni düzenlemelere göre emlak vergilerinden kesilen
paylardan da yararlanma olana¤› bulamad›k. Gerek evlerin
restorasyonu gerekse sokak sa¤l›klaﬂt›rmas› için açt›¤›m›z
ihalelere, ihale bedellerinin çok düﬂük olmas› nedeniyle kat›l›m
sa¤layamad›k. Bu konularda TKB’nin deste¤ine ihtiyaç
duyuyoruz.

Bu toplant›n›n, tarihi boyunca üç büyük
medeniyete ev sahipli¤i yapm›ﬂ
Tekirda¤ ve tarihi de¤erlerinin
korunmas› çabalar› için bir dönüm noktas› olmas›n› temenni
ediyorum. Bugünün 24 Kas›m Ö¤retmenler Günü olmas›
nedeniyle, baﬂta Baﬂö¤retmen Gazi Mustafa Kemal olmak üzere,
tüm ö¤retmenlerimizi kutluyorum.
Tekirda¤, tarihin hemen hemen her döneminde çeﬂitli
medeniyetlere evsahipli¤i yapt›¤› için zengin bir tarih ve kültürel
miras› bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Avrupa ile Asya’y› birbirine
ba¤layan ve önemli merkezler aras›ndaki yollar›n kesiﬂim
noktas›nda bulunmas› nedeniyle, önemli bir yer tutmaktad›r.
Roma ve Bizans dönemlerinden itibaren yerleﬂim yeri, Osmanl›
döneminde Topçu Yörük beylerinin karargah› ve sancak merkezi
ve nihayet il merkezi olmuﬂtur. 830 dönüm yüzölçümündeki
“kentler sit” ve “kentler sit etkileme geçiﬂ alanlar›”, “sit
alanlar›” ve “tarihi sit alanlar›”yla önemli kültürel de¤erlere
sahiptir. Kent, Rodostus ad›yla Roma devrinde tarih sahnesine
ç›km›ﬂ, Bizans devrinde daha çok Rodosto ad›yla tan›nm›ﬂ, 1357
y›l›nda Osmanl› taraf›ndan fethedilmiﬂ ve Osmanl› zaman›nda
Rodosçuk ve Tekfurda¤› olarak an›lm›ﬂt›r.

Öte yandan, 2005-2006 y›llar›nda Kültür Bakanl›¤›’n›n sa¤lad›¤›
finansal destekten, projelendirme yetene¤inin yeterli olmay›ﬂ›
ya da müteahhit hizmeti almaktaki zorluklar nedeniyle,
kentimizden baﬂvuran 40 kiﬂiden ancak 2’sini yararland›rabildik.
Bir baﬂka s›k›nt›y›, Tekirda¤’da bulunan 20 adet tarihi çeﬂmeden
4’ü için haz›rlad›¤›m›z projenin 4 ayd›r koruma kurulundan onay
almay› beklemesi nedeniyle yaﬂ›yoruz. Bu gibi s›k›nt›lar
nedeniyle projelerimizden sonuç almakta zorlan›yoruz. Çok
say›daki tarihi sivil mimarl›k örne¤i gözlerimizin önünde yok olup
gidiyor. Bu toplant›n›n bir dönüm noktas› olmas›n› temenni
ediyoruz. Gerek yasal süreçteki zorluklar› aﬂmak, gerekse
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‹kinci strateji olarak sosyal sorumlulu¤u ifade edebiliriz. Art›k
belediyeler halk›n ve kentin ortak hizmetlerini yerine getirme
fonksiyonunu aﬂm›ﬂt›r. Bir toplumda sürekli toplumun
imkanlar›ndan yararlanan ancak topluma geri vermeyen
kuruluﬂlar olursa, zaman içinde bu bir sosyal çölleﬂme yarat›r.
Buna çare olarak, sosyal sorumluluk sahibi yönetimlerin, daha
do¤rusu yönetiﬂimlerin, yani yönetenle yönetilenin devaml›
iletiﬂim halinde, el ele vererek bu iﬂi birlikte yapmalar›
gerekiyor. Sosyal sorumluluk yerel yönetimlerde çok ön plana
ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Art›k belediyelerin bu nitelikte projeler
üretmesi gerekiyor. Bugün yerel yönetimler için sadece yol
yapmak, vatandaﬂa baz› hizmetleri götürmek baﬂar›l› say›lmak
için yetmiyor. Baﬂar› kriterlerini, klasik hizmetlerin d›ﬂ›nda,
toplumdaki güçsüz kesimler için; çocuklar, özürlüler, kad›nlar,
yaﬂl›lar, iﬂsizler, e¤itim ihtiyac› olanlar için yapt›klar› projeler
belirliyor.

projelendirme konusunda ihtiyac›m›z olan teknik deste¤e
ulaﬂmak konusunda Tarihi Kentler Birli¤i’nin ve Birlik
Baﬂkan›m›z›n yard›m›n› bekliyoruz.
Daha sonra, TKB Dan›ﬂma Kurulu
üyesi Fikret Üçcan’›n
moderatörlü¤ünde panele geçildi.
Fikret Üçcan panel konuﬂmac›lar›na
söz vermeden önce, tart›ﬂma
konusuyla ilgili bir çerçeve çizdi.
Uluslararas› iliﬂkilerde kentler aras›
iﬂbirliklerini konuﬂmaya baﬂlamadan
önce k›saca genel bir çerçeve çizmek istiyorum. H›zla de¤iﬂen
dünyam›zda, yerel yönetimlerin rolleri de de¤iﬂmektedir.
Küreselleﬂme ve de¤iﬂim karﬂ›s›nda yerel yönetimlerin de yeni
stratejiler belirlemesi gerekmektedir. Bu stratejilerden ilki,
kat›l›mc› demokrasi. Yerel yönetimlerin vatandaﬂ› temsil ediyor
olmas› yetmiyor; ça¤daﬂ demokrasilerde herkesin görüﬂünün de
yönetime yans›mas› gerekiyor. Bu anlamda ça¤›m›zda sivil
toplum kuruluﬂlar› çok önem kazanm›ﬂ bulunuyor. Sivil toplum
kuruluﬂlar› do¤ru çal›ﬂmalar, do¤ru hedefler ve do¤ru
politikalarla vatandaﬂ›n sözcüsü olma durumunda. Bu yeni
keﬂfedilmiﬂ bir gerçek de¤il. 1830’lu y›llarda, Tocqueville ad›nda
bir Frans›z Amerika’da Demokrasi baﬂl›kl› kal›n bir kitap yazd›.
Bu kitap maalesef Türkçeye birkaç y›l önce 130 y›ll›k bir
gecikmeyle tercüme edilebildi. Kitapta Tocqueville,
demokrasinin Amerika’da, Avrupa’daki hükümet kavgalar›ndan
uzak ve farkl› cereyan etmesini sorguluyor ve tek sebebin
dernekleﬂme, yani insanlar›n ortak amaçlar için bir araya gelip
dernekler vas›tas›yla iktidar› etkilemesi oldu¤unu söylüyor. Sivil
toplum kuruluﬂlar› ça¤daﬂ demokrasinin esas yap›taﬂlar›ndan
biridir. Bizde dernekçilik yenidir ve geçmiﬂteki olumsuz örnekler
nedeniyle güvensizlikle karﬂ›lan›r. Asl›nda toplumun
örgütlenmesi ve demokrasiye do¤rudan kat›lmas›, herkesin
sözünün duyulabilmesi için bundan daha iyi bir çare olamaz.
Avrupa’da bir Kültür Bakanlar› toplant›s›na Bakan›m› temsilen
kat›ld›¤›mda, nihai bildiriye “sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
hükümetleri denetleme yetkisinden” söz eden bir madde
eklenmiﬂti. Ben kendi al›ﬂkanl›¤›ma ve devletimin anlay›ﬂ›na
göre, “Sivil toplum kuruluﬂlar› kim oluyormuﬂ da hükümeti
denetliyormuﬂ? Hükümeti denetleme mekanizmalar› Anayasa’da
gösterilmiﬂtir,” dedi¤imde, bir dayak yemedi¤im kald›. Avrupa’da
hükümetin iﬂini do¤ru yap›p yapmad›¤›n› denetleyen, halk›
örgütleyen, halk›n gerçek sesini duyuran ve anlatan kuruluﬂlar
çok önemlidir. O bak›mdan Türkiye’de de gerçek demokrasiyi
arzu ediyorsak bu yönde ilerlememiz laz›m.

Bir baﬂka strateji, bilgi toplumunda belediyelerin biliﬂim
teknolojilerinden nas›l yararland›klar›yla ilgili. Biliﬂim
teknolojileri iﬂleri h›zland›r›yor, maliyetleri düﬂürüyor ve bunun
sonucunda iﬂleri kolayca halledilen memnun vatandaﬂlar ortaya
ç›k›yor. AB’nin standartlar› ve Avrupa Konseyi’nin tavsiyelerini
bilmek ve bunlara göre davranmak bugün art›k zorunlu hale
gelmiﬂtir.
Kentler aras› iﬂbirli¤ine bu üç stratejiyi monte etti¤imiz zaman,
belediyelerimizin ufuklar›n›n ve imkanlar›n›n çok daha geliﬂti¤ini
görebiliriz. Uluslararas› ya ikili iliﬂkiler ya da uluslararas›
kuruluﬂlar çerçevesinde yap›lacak ortak projeler yapmal›y›z.
Bizim en eksik oldu¤umuz yan›m›z da proje üretmek ve yönetmek
konusundaki beceri eksikli¤imizdir. Bunu yenmek için de birlikte
oluﬂturaca¤›m›z projelerde yer almam›z gerekmektedir.
Uluslararas› kuruluﬂlarla devaml› temas halinde olup, onlar›n
neleri ön plana ç›kard›¤›n› anlayarak davranmakla, çok daha
ça¤daﬂ bir belediyecilik anlay›ﬂ›na kavuﬂmak mümkün olacakt›r.
Panelin konuﬂmac›lar›ndan TKB
Dan›ﬂma Kurulu üyesi Prof. Dr.
Ruﬂen Keleﬂ, “Yasal Çerçeve: Avrupa
Konseyi S›n›r Ötesi ‹ﬂbirli¤i
Sözleﬂmesi” baﬂl›kl› konuﬂmas›nda,
ﬂunlar› söyledi:
Türkiye Avrupa Konseyi’ne ilk
kuruldu¤u günden beri üyedir.
Konsey’in genel amaçlar› aras›nda; insan haklar›n›, ço¤ulcu
demokrasiyi korumak, hoﬂgörü ve yabanc› düﬂmanl›¤› gibi
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her türlü uyumlu eylem ve bu amac›n gerçekleﬂmesi için her
türlü anlaﬂma ve düzenleme”dir. Baﬂka deyiﬂle sözleﬂme, yerel
yönetimlerin ve yerel topluluklar›n iﬂbirli¤i isteklerini, iﬂbirli¤i
giriﬂimlerini desteklemeyi içeriyor. Alt› çizilmesi gereken nokta,
iﬂbirli¤inin, yaln›zca yerel yönetimler aras›nda de¤il, ayn›
zamanda kamu tüzel kiﬂili¤i olmayan sivil örgütler aras›nda da
geçerli oldu¤udur. Sözleﬂme, “devletler bu türlü iﬂbirli¤i istek ve
giriﬂimlerinin önünde varolan her türlü engelleri kald›rmak
yükümlülü¤ü alt›ndad›rlar” diyor. Devletlerin bu tür iﬂbirli¤ini
teﬂvik edecek yasalar yapmak, birliklerin kurulmas›n›
kolaylaﬂt›rmak, destekleyici teknik yard›mlar yapmak gibi
görevleri vard›r.

demokrasinin geliﬂmesine katk›da bulunacak önlemleri almak
vard›r. Amaçlar›n daha birinci maddesinde devletler aras›nda
daha ileri düzeyde bir birlik sa¤lamak ve iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek
yer al›r. ‹ﬂbirli¤i, Konsey’in genel amaçlar›n› gerçekleﬂtirmesi
için bir potansiyel oluﬂturur. Konsey y›llardan beri iﬂbirli¤i
ilkesini tavsiyelerine, kararlar›na ve oluﬂturdu¤u sözleﬂmelere
yans›tm›ﬂt›r. Örneklerden biri Avrupa Yerel Yönetimler Özerkli
ﬁart›’d›r. Bir baﬂkas› Avrupa S›n›rötesi ‹ﬂbirli¤i Çerçeve
Sözleﬂmesidir.
Yerel Yönetimler Özerklik ﬁart›nda (1985) özerkli¤in tan›m›,
devletin yerel yönetimler üzerindeki vesayetinin kapsam› ve
içeri¤i, yerel yönetimlerin gelir kaynaklar›, yerel yönetimlerin hak
ve özgürlüklerinin yarg› yoluyla korunmas› ve yerel yönetimlerin
baﬂka yerel yönetimlerle iﬂbirli¤i gibi konularda kurallar yer
almaktad›r. Yerel yönetimlerin yapaca¤› iﬂbirliklerini ele alan
madde 3 f›kradan oluﬂur: Bunlar;

Sözleﬂmeleri kabul etmiﬂ olsalar bile, sözleﬂme kurallar›n›n
uygulanmas› için siyasal iktidarlar›n bu sözleﬂmelere inanm›ﬂ
olmas› ve çaba göstermesi gerekmektedir. Yerel demokrasi ve
yerel iﬂbirli¤ine inanan siyasal iktidarlar bunu gerçekleﬂtirebilir.
Yerel yönetim ve yerel topluluklar› hangi konularda iﬂbirli¤i
yapabilir? Kentsel ve k›rsal geliﬂme, kent planlamas›, çevrenin
korunmas›, sürekli ve dengeli geliﬂme, kamusal hizmetlerin
altyap› hizmetlerinin geliﬂtirilmesi, do¤al afetlerle ilgili
durumlarda iﬂbirli¤i yap›labilir. Bunlara kültür ve gençlik
konular›nda iﬂbirli¤i de dahildir.

1. Yerel yönetimler, yasalar›n çizdi¤i s›n›rlar içerisinde ortak
ç›karlar›n› ilgilendiren iﬂleri gerçekleﬂtirmek için iﬂbirli¤i
yapabilir ve baﬂka yerel yönetimlerle birlikler kurabilir.
2. Devlet, yerel yönetimlerin ortak ç›karlar›n›n korunmas› ve
geliﬂtirilmesi için birliklere ve derneklere üye olma ve
uluslararas› yerel yönetim birliklerine kat›lma hakk›n› tan›r.
3. Yerel yönetimler kanunlar›n öngördü¤ü kurallar çerçevesinde
baﬂka devletlerin yerel yönetimleriyle iﬂbirli¤i yapabilir.
Türkiye bu f›kralardan birincisini onaylam›ﬂ, di¤erlerine çekince
koymuﬂtur.

Türkiye’de yerel yönetimlerin iﬂbirli¤i olanaklar› çeﬂitli yasalarla
düzenlenmiﬂtir:
1. Anayasa’n›n 90. maddesi; “uluslararas› bir sözleﬂmenin
ba¤lay›c› olmas› için devletin taraf olmas›n›, sözleﬂme ile ilgili
bir yasa ç›kar›p yürürlü¤e koymas›n› ﬂart koﬂar. Sözleﬂmeyle
ilgili yasaya Anayasa Mahkemesinde itiraz edilemez. Ancak
sözleﬂme, temel hak ve özgürlükler d›ﬂ›ndaki di¤er konularda
Türk yasalar›n›n üstünde kabul edilir.

Avrupa Konseyi’nin 1992’de kabul etti¤i Kentsel Haklar ﬁart›’nda
da iﬂbirli¤i ve kat›l›m›n vurguland›¤› görülür. Konsey’in tüm
metinlerinde kent yönetimlerinin baﬂka birimlerle iﬂbirli¤i
yapmalar› vurgulanmaktad›r. Tabii, Avrupa Birli¤i’nin de, üye
devletlerin iﬂbirli¤i yapma çabalar›n›, projeler kapsam›nda mali
desteklerle teﬂvik etti¤ini unutmamak laz›m.

2. Türkiye’de kardeﬂ kent iliﬂkileri Avrupa Konseyi
sözleﬂmesinden önce baﬂlam›ﬂt›r. Yine de, örne¤in Almanya ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok yayg›n de¤ildir ve Türkiye’de 100’ün biraz
üstünde kardeﬂ kent vard›r. Almanya’da bu say› 4000’dir.
3. Yerel yönetimler, ilgili yasaya göre, yurtd›ﬂ› iliﬂki kurmak için
belediye meclisinden alacaklar› kararla ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na
baﬂvurmal›d›rlar. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
görüﬂünü ald›ktan sonra iliﬂkiyi onaylar.
4.Uluslararas› kuruluﬂlara üye olma konusu da ayn› yasayla
düzenlenmektedir. Ancak bu üyeli¤in amac›n›n kazanç elde
etmek olmamal›, ekonomik ve teknik alanlarda iﬂbirli¤ini
içermelidir.
5. Birlik, federasyon gibi örgüt oluﬂturmak için en az belli

1980 y›l›nda Avrupa Konseyi'nce kabul edilmiﬂ olan “Yerel
Yönetimler ve Yerel Topluluklar Aras›nda S›n›rötesi ‹ﬂbirli¤i
Çerçeve Sözleﬂmesi” ni bugün, Konsey’in 46 üyesinden 30’u
aﬂk›n üyesi kabul etmiﬂ bulunuyor. Türkiye 1980’de kabul edilmiﬂ
olan sözleﬂmeyi 18 y›l onaylamam›ﬂ, 1998 y›l›nda imzalayarak
2000 y›l›nda da yasayla onaylam›ﬂt›r.
Sözleﬂmeye göre “s›n›rötesi iﬂbirli¤i”, “iki ya da daha fazla
say›da akit taraf›n (sözleﬂmeyi imzalayan ve ona taraf olan
devletin) yetki alan› içinde bulunan yerel yönetimler ve yerel
topluluklar aras›ndaki komﬂuluk iliﬂkilerini özendirmeye yönelik,
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eksenlerini; AB’ye tam üyelik süreci, NATO üyeli¤i ve ABD’yle
stratejik ortakl›¤› oluﬂtururken, Avrasya co¤rafyas›nda bölgesel
iﬂbirlikleri, iyi komﬂuluk iliﬂkileri ve ekonomik iﬂbirli¤ini de
sa¤lamlaﬂt›r›lmak bulunmaktad›r.

say›daki belediyenin bir araya gelmesi gerekir. Yine D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤›’ndan görüﬂ alan ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n onay› Bakanlar
Kurulu taraf›ndan karara ba¤lan›r.
Son birkaç y›l içinde belediyelerimizde reform çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtirildi. Belediye Yasas› ve ‹l Özel ‹dareler Yasas› da
yerel yönetimlerin iﬂbirli¤i yapma esaslar›n› belirlemiﬂtir. ‹ki y›l
önce ç›kan Mahalli ‹dareler Yasas›’na göre de, ayn› alanda
çal›ﬂan birden çok belediye, iﬂlerin baz›lar›n› birlikte görmek
üzere, gönüllü olarak aralar›nda kamu tüzel kiﬂili¤i
oluﬂturabilirler. Ancak su, at›k su ve benzeri altyap› hizmetleriyle
ekolojik dengenin korunmas›na iliﬂkin projelerde gerekirse
Bakanlar Kurulu belediyeler ad›na karar verebilir.

Küreselleﬂen dünyada, 11 Eylül sald›r›lar›ndan sonra, Afganistan
ve Irak savaﬂlar›n›n da etkisiyle hissedilen ‹slam ve Bat› dünyas›
aras›ndaki kültürel kutuplaﬂmalar›n ve di¤er sorunlar›n
giderilmesinin yan› s›ra, içinde bulundu¤umuz co¤rafyan›n
kemikleﬂmiﬂ bir çok sorunu nedeniyle, d›ﬂ politikam›z da, bu
temel eksenler üzerinde, çok boyutlu bir nitelik kazanmaktad›r.
Bu çerçevede, komﬂular›m›zla iliﬂkilerimiz özel bir önem
taﬂ›maktad›r. Bulgaristan ve Suriye gibi geçmiﬂte önemli
sorunlar yaﬂad›¤›m›z ülkelerle bugün iliﬂkilerimiz daha verimli bir
temelde ilerlemektedir. Keza komﬂumuz Yunanistan’la da bugün
iliﬂkilerimiz h›zla geliﬂmektedir. K›br›s’ta yerleﬂmiﬂ BM
parametreleri temelinde siyasi eﬂitlik ve iki kesimlilik ilkelerini
karﬂ›layan, yeni bir ortakl›k kurulmas›na dayal› bir çözüm
yönündeki çabalar›m›z devam etmektedir. Rusya Federasyonu ile
olan iliﬂkilerimiz çok boyutlu ortakl›k hedefi do¤rultusunda
geniﬂlemeye ve derinleﬂmeye devam etmektedir. Ortado¤u
ülkeleriyle de iliﬂkilerimizde diyalog, uzlaﬂ› ve iﬂbirli¤ine
dayanan bir politika izlenmektedir. Hem ‹srail hem de Filistin
taraf›yla olan yak›n iliﬂkilerimiz, bölgeyle tarihi ba¤lar›m›z
Türkiye’yi farkl› bir konuma taﬂ›maktad›r. ‹ran’›n nükleer
kapasiteye kavuﬂmas›yla ilgili olarak, ülkemiz çözüme yönelik
inisiyatiflerde yer alm›ﬂ ve taraflar› birbirine yak›nlaﬂt›rma
çabas› harcam›ﬂt›r. Irak’ta kal›c› istikrar ve bar›ﬂ›n sa¤lanmas›,
ülkenin toprak bütünlü¤ü ve siyasi birli¤inin korunmas›, yaﬂam›n
normale dönmesi, büyük önem taﬂ›maktad›r. Türkiye’nin
Ermenistan hariç tüm komﬂular›yla yak›n iliﬂkileri bulunmaktad›r.
Ça¤›m›zda giderek ön plana ç›kan Çin ve Hindistan gibi ülkeler
ve genelde Asya, Latin Amerika gibi bölgelerle iﬂbirli¤imiz de
h›zla geliﬂtirilmektedir. Latin Amerika ve Afrika’ya aç›l›m
politikalar›m›z sürdürülmektedir.
Sonuç olarak ülkemizi, zor bir co¤rafyada sa¤duyu ve itidal
unsuru, güvenlik ve istikrar üreten bir güç olarak niteleyebiliriz.
Türkiye taﬂ›d›¤› bu de¤erlerle her geçen gün daha önem kazanan
medeniyetler aras› uyum konusunda da elinden gelen çabay›
göstermektedir.

S›n›rötesi iﬂbirlikleri Türkiye’de en az 10 y›ld›r canl› bir konu.
Sözleﬂmeden önce de Trabzon ve Edirne’de, komﬂu ülke
belediyeleriyle birlikler kurulmuﬂtu. Bugün ise en faal olan›,
merkezi Tekirda¤’da olan Trakya Birli¤i’dir.
ﬁunu da belirtmek gerekir ki, Türkiye’de kardeﬂ kent
uygulamalar›n›n yayg›nl›k kazanmamas›n›n nedenleri aras›nda,
toprak bütünlü¤ü ve ulusal birlik konusundaki olumsuz giriﬂimler
gösterilmelidir. Bu durum Türkiye’yi ihtiyatl› olmaya
zorlamaktad›r.
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Siyaset Planlama Genel Müdürlü¤ü
Daire Baﬂkan› Gökçen Kaya,
“Türkiye’nin D›ﬂ ‹liﬂkilerinde
Kentleraras› ‹ﬂbirli¤i” konulu
konuﬂmas›nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin
d›ﬂ politika anlay›ﬂ› içinde kentler aras›
iﬂbirliklerinin yerini ve önemini anlatt›.
Türk D›ﬂ Politikas›n› etkileyen baﬂl›ca
unsurlardan biri ülkemizin co¤rafi
konumu, di¤eri de içinde bulundu¤umuz uluslararas› sistemdir.
20nci yüzy›l›n sonundan itibaren uluslararas› sistemin içine
girdi¤i dönüﬂüm süreci, birçok yeni olanaklar›n yan› s›ra pek çok
riski de beraberinde getirmektedir. Küresel terörizm, kitle imha
silahlar›n›n yay›lmas›, göç, kültürel çat›ﬂmalar bu yeni tür
tehditlerin sadece birkaç›d›r. Bu tehditler ülkemizde de yak›ndan
hissedilmektedir.

Baﬂta Balkanlar, Avrupa ve Orta Do¤u olmak üzere, çok geniﬂ bir
co¤rafyada güçlü bir ‹mparatorluk deneyimine sahip köklü
tarihimizin izlerini görmek mümkündür. Bu geniﬂ co¤rafyada
yaﬂayan toplumlarda ülkemize ve kültürel miras›m›za karﬂ› büyük
bir ilgi söz konusudur. Bu ilgi bazen ülkemiz hakk›nda yerleﬂmiﬂ

Türkiye, kuruluﬂundan beri ça¤daﬂ medeniyet düzeyini
yakalamay› hedeflemiﬂ, bölgesindeki en istikrarl› ve en geniﬂ
potansiyele sahip ülke olmuﬂtur. D›ﬂ politikam›z›n temel
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önyarg›lar ve yanl›ﬂ alg›lamalardan da kaynaklanmaktad›r. Bu
önyarg›lar›n ortadan kald›r›lmas› ancak do¤rudan bireylere hitap
edilmesini gerektirmektedir. ‹ﬂte uluslararas› iliﬂkilerde kentler
aras› iﬂbirli¤inin önemi burada ortaya ç›kmaktad›r. Toplumlar›n
birbirleriyle kardeﬂ ﬂehir iliﬂkileri, ortak kültürel faaliyetler,
turizm gibi çeﬂitli yollarla temas halinde olmalar›, farkl›l›klar›n
de¤il, bizleri birleﬂtiren ortak özelliklerimizin oldu¤unun
anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu konuda Belediyelerimizin rolü
özellikle önem taﬂ›maktad›r. Sahip oldu¤umuz kültürel
miras›m›z›n iyi korunmas›, ön plana ç›kar›lmas›, tan›t›mlar›n›n iyi
yap›lmas› gerekmektedir. Örne¤in, Tekirda¤’da bulunan ünlü
Macar kahraman› Rakoczy Müzesi, ülkemizi Macaristan ve
Macar halk›yla yak›nlaﬂt›r›c› eﬂsiz bir olanak sa¤lamaktad›r.
Baﬂka ülkeler de bu gibi unsurlar› ülkeleraras› iliﬂkilerin
geliﬂtirilmesinde de¤erlendirmektedirler. Bu ve bunun gibi bir
çok örnek sayabiliriz. Bu bak›mdan, Tarihi Kentler Birli¤i’nin ve
ÇEKÜL Vakf›’n›n kentler aras› iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi
konusunda üstlenmiﬂ olduklar› bu çok önemli misyondan dolay›
içten takdirlerimizi sunuyor, bu konuda D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› olarak
gerekli katk›da bulunmaya haz›r oldu¤umuzu ifade etmek
istiyorum.

Uygulamalar› ve Uygulama Çal›ﬂmalar›” baﬂl›kl› konuﬂmas›na,
Kültür bir milletin varoluﬂunun temel taﬂ›d›r. Tarihten de
bildi¤imiz gibi Türkiye ve Yunanistan
ortak bir kültüre sahiptir. Ve bu kültür
aralar›nda s›n›r olmas›na ra¤men iki
ülke insan›n› bir araya getirmeyi
baﬂarm›ﬂt›r. Buna inand›¤›m›z için
Türkiye ve Yunanistan belediye
baﬂkanlar› olarak 1999 y›l›nda bu
çal›ﬂmalar› baﬂlatm›ﬂ bulunmaktay›z.
Trakya bölgesini en iyi ﬂekilde
dünyaya tan›tmak istiyoruz.
Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan belediye baﬂkanlar› bu
bölgede önemli çal›ﬂmalar yapt› ve bunlar›n devam›n› diliyorum.
Bir an önce Türkiye’nin AB’ye kat›lmas›n› ve AB programlar›ndan
yararlanmas›n› diliyorum. Yunanistan hükümeti de bu yönde
çaba göstermektedir.
Tarihi ve arkeolojik eserlerin korunmas› ve gün yüzüne
ç›kar›lmas› Avrupa’n›n temel hedefleri aras›ndad›r. AB bu yönde
ciddi programlarla bu yönde giriﬂimler yapmaktad›r. Bu
çal›ﬂmalar, art›k bölgeler ve ülkeler aras› bir nitelik kazanmakta
ve birlikler arac›l›¤›yla yürütülmesi için çal›ﬂmalar
sonuçlanmaktad›r. Tarihi ve arkeolojik alanlar s›n›rlar aﬂ›r› bir

Panelin son konuﬂmac›s›, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye
belediyelerinin üyeli¤iyle kurulan bir birlik olan Trakyapolis’in
Baﬂkan› Dinos Haritopulos, “Tarihi Eserlere AB Fonlar›
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Trakyapolis Baﬂkan› olarak, Trakya bölgesindeki tarihi alanlar›n
ve kimliklerin aç›¤a ç›kar›lmas›n›, bu yönde CD’lerin, haritalar›n
haz›rlanmas›n›, bu bölgenin dünyaya tan›t›lmas›n› temenni
ediyorum. Bu amaçla Türkiye de Avrupa Birli¤inden yard›m
alabilir. AB’nin Ankara’daki bürosundan bu konuda bilgi
alabilirsiniz. Bir yanl›ﬂla yola ç›kt›k, ancak düzelttik. Bu sayede
ileri do¤ru yol alaca¤›m›za inan›yorum. Türkiye ve Yunanistan bu
yönde iﬂbirli¤i yaparsa, bu bölgeyi dünyaya en iyi ﬂekilde
tan›taca¤›m›z› düﬂünüyorum.

hal alm›ﬂt›r. Buralara ziyaretçileri çekerek, o bölgelerin
halklar›n›n kalk›nmas› da hedeflenmektedir. Bu tür alanlar›n
de¤erlendirilmesi, politik yararlar›n yan› s›ra, turistik gelir
sa¤layarak bölgede yaﬂayan halklar›n ve yörenin hayat
standartlar›n› da yükseltecektir. Bu çal›ﬂmalar bölgede var olan
tarihi ve kültürel yap›lar› da kapsamaktad›r. Bu amaçla, ortak
kültürel etkinlikler çerçevesinde iki taraf›n ortaklaﬂa çal›ﬂmas›
gerekmektedir. Tarihi eser ve yap›larla ilgili araﬂt›rma yap›lmas›,
an›tlar›n envanterinin yap›lmas›, arﬂivler ve müzeler kurulmas›,
haritalar›n yap›lmas›, teknolojinin ortak kullan›lmas›
gerekmektedir.

Panelin ikinci bölümünde Tekirda¤ Belediye Baﬂkan› Ahmet
Aygün, “Kardeﬂ Kent Uygulamalar›: Tekirda¤ Örne¤i” baﬂl›¤›
alt›nda, s›n›r ötesi kentlerle yapt›klar›
iﬂbirliklerini anlatt›.

2007-2013 y›llar› aras›nda Avrupa Birli¤i kültürel koruma için
program›n› aç›klam›ﬂt›r. Türkiye’nin de bu programdan
yararlanmas›n› isterim. Program; tarihi alanlar›n incelenmesi ve
belirlenmesi, tarihi eserlerin sanatkarlar taraf›ndan onar›lmas›,
halka aç›lmas›n› kapsamaktad›r. Avrupa Birli¤i bu program için
400 milyar Avro destek sa¤layacakt›r. Bu programdan kay›tlara
geçmiﬂ tüm kültürel alanlar yararlanabilir. Program›n baﬂl›klar›;
tarihi ve arkeolojik alanlar›n belirlenmesi ve temizlenmesi,
bölgede yap›lacak olan tarihi araﬂt›rmalar ve Avrupa’dan
gelecek ve burada çal›ﬂacak insanlar›n belirlenmesini
kapsamaktad›r. Türkiye topraklar› içindeki eserlerin Avrupa
genelinde tan›nmas› için envanterlerin ç›kar›lmas›, onar›m için
projelendirilmesi gerekmektedir. Kültür alanlar›n›n ve oralarda
yaﬂam›ﬂ olan uygarl›klar›n belirlenmesi, AB’den gelecek olan
heyetlerin gözetiminde yap›lacakt›r. 3 heyetin raporu sayesinde
önemli miktarlarda yard›m yap›lacakt›r.

Bölgemizde s›n›rötesi iliﬂkiler yo¤un.
Akrabal›k ve dostluk iliﬂkileri var, gidiﬂ
geliﬂler çok s›k ve ola¤an.
Komﬂular›m›zla birçok ortak konumuz
var. Bu nedenle iﬂbirli¤i bizim için
kaç›n›lmazd›. Tekirda¤ ilk kez 1879
y›l›nda belediye oldu ve konumu gere¤i
bir Avrupa kenti. Ancak baz› hizmetler hala Anadolu kentlerinin
gerisinde kalm›ﬂ. Bu hizmetleri geliﬂtirmek için s›n›rötesi
iliﬂkilerin çok yarar›n› gördük, örnek ald›k, yapt›klar›m›z›n bir
ço¤unu onlardan ö¤rendik.
‹lk s›n›rötesi iﬂbirli¤imiz 1970 y›l›nda Macaristan’n›n Saros Kotak
kentiyle baﬂlad›. Bunu Yunanistan’›n Kavala, Romanya’n›n
Tekirgöz, Bulgaristan’›n Sliven ve K›rcaali ve Güney Kore’nin
Pyongteak, Macaristan’›n Kecskemet, Makedonya Topolçani
kentleri izledi. Protokol imzalama aﬂamas›nda oldu¤umuz kentler
aras›nda K›br›s’tan Gazimagosa, Bulgaristan’dan ﬁumnu,
Yunanistan’dan Gümülcine kentleri say›labilir. Almanya’n›n
Bayreuth, ‹talya’n›n Montevago ve Çin’in Shantou kentleriyle de
görüﬂmeler sürüyor. Türkiye’deki kardeﬂ kent iliﬂkilerinin
toplam say›s› 100 ise, Tekirda¤ bunun yüzde onunu
gerçekleﬂtirmiﬂ durumda. Tekirda¤’›n her y›l düzenledi¤i
geleneksel Kiraz Festivali s›ras›nda kardeﬂ kentlerden 500
ziyaretçiyi a¤›rlan›yor. Çok s›k ziyaretler yap›l›yor, gençler
aras›nda karﬂ›l›kl› programlar düzenleniyor, kültür programlar›
yap›l›yor. Ancak en büyük sorunlar›n baﬂ›nda dil sorunu geliyor.
Dil e¤itimine a¤›rl›k verilmesi gerekiyor. Ortak programlar
karﬂ›l›kl› tan›ﬂmay›, önyarg›lar› aﬂmay› sa¤l›yor. Zorluklar› da yok
de¤il. Bir kardeﬂ kente ziyaret yapt›¤›n›z zaman oraya bir yat›r›m
da yapman›z gerekiyor. Bu da zaman zaman olanaklar› zorluyor.
Tabii, bir de vize sorunu var. Vize alma süresi nedeniyle

Bir baﬂka program, yine 2007-2013 y›llar› aras›nda TürkiyeYunanistan aras›nda ortak programd›r. ‹ki ülke aras›nda tarihi
eserlerin belirlenmesi halinde yurtd›ﬂ›ndan baﬂka kaynaklardan
da yard›m al›nabilir. Belirlenecek eserler 1085-2006 y›llar›
aras›n› kapsayacakt›r. Zaman kaybetmeden, sit alanlar›n›n
belirlenip haritalar›n› ç›kar›lmas›, gerekli malzemelerin
saptanmas›, yerel halka zarar vermemek için bilinçlendirme
yap›lmas› ve sonunda turizme aç›lmas› için haz›rl›k yap›lmal›d›r.
Ayr›ca Karadeniz bölgesi ülkelerini kapsayan bir program da yine
Avrupa Birli¤i taraf›ndan desteklenmekte, 1638-2006 aras›ndaki
tarihi eserleri kapsamaktad›r. Bu programa Bulgaristan,
Yunanistan, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Ermenistan,
Azerbaycan, Moldavya ve Gürcistan dahildir. Amaç, bölgedeki
kültürleri belirlemek, tan›tmak, ülkeler aras›ndaki iyi iliﬂkileri
teﬂvik etmek, ortak kültürel özellikleri vurgulamak, kültürel
çeﬂitlili¤i dünyaya duyurmakt›r.
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etkinlikleri kaç›rd›¤›m›z oluyor. Bu tür sorunlar›n aﬂ›lmas› halinde
iliﬂkiler çok daha kolaylaﬂacakt›r.

sunuldu, cevap bekliyoruz. Bu arada, s›n›r ötesi iﬂbirli¤i
uygulamalar› ile ilgili Avrupa Konseyi toplant›s›na ve Bulgaristan
Sofya’da SWOT analizi toplant›lar›na kat›ld›k. E¤itim seminerleri
düzenliyoruz. Bunlardan baz›lar›; analitik bütçe, norm kadro,
diksiyon, ruhsat, itfaiye e¤itimi gibi konular› içeriyor. Geçen y›l
Amerika’da Türk yürüyüﬂüne kat›larak Tekirda¤’› temsil ettik.
Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, S›rbistan, Yunanistan,
H›rvatistan ve Türkiye’yi içeren Balkan Kasabalar› Tarihi Kentler
Birli¤i için toplant›lar da bir yandan sürüyor. Kardeﬂ kentlere
ziyaretlerde kazan›lan bilgilerle Tekirda¤’da birçok uygulama
yap›ld›. Kentteki çal›ﬂmalar›n ço¤u yurtd›ﬂ›ndan al›nd›.

2000 y›l›nda Marmara depremi sonras›nda, Marmara Ere¤lisi ve
Tekirda¤ belediye baﬂkanlar› ve Trakyapolis Baﬂkan› Dino
Haritopolis önderli¤inde bölgedeki Yunanistan ve Türkiye
belediyeleri bir araya geldiler. Önce 20 belediye ile Trakya-Kent
kuruldu. Bugün Tekirda¤ baﬂkanl›¤›nda, 74 bölge belediyesinin
üye oldu¤u Trakya-Kent olarak bilinen Do¤u Bat› Trakya
Belediyeler Birli¤i faaliyet gösteriyor. Daha sonra 20 Bat›
Trakyal› Yunanistan kentiyle kurulan Trakyapolis Belediyeler
Birli¤iyle iﬂbirli¤i protokolü imzaland›. Sonra 2001’de 36
belediyesi olan Bulgaristan’›n RamTrakya Belediyeler Birli¤i de
bu oluﬂuma kat›ld›. 2005’te Trakya-Kent, Trakya-Polis ve RamTrakya, ekonomik, turizm, kalk›nma için üçlü protokol imzalad›.
Yunanistan’›n AB üyesi olmas› iﬂbirli¤ine katk› sa¤lad›. Gençler
aras› tan›ﬂma ve kültür al›ﬂveriﬂi kapsam›nda çok say›da proje
gerçekleﬂtirildi. Dini turizm amac›yla, Yunanistan’daki camiler ile
Türkiye’deki kiliseleri tan›tan kitap ve CD haz›rland›. Son olarak
da Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’nin bölgede kat› at›k ve
biyolojik art›ma tesisi projesi haz›rlanarak Baﬂbakanl›k onay›na

S›n›rötesi iﬂbirliklerinde en önemli sorunlar; dil sorunu, vize
zorunluluklar› ve kardeﬂ kentlere yat›r›m ve yard›m yapma
zorluklar›. Ancak kültürel kaynaﬂma, yeni ö¤renme f›rsatlar› ve
ortak proje üretme kolayl›klar› da avantajlar aras›nda. Bu
yöndeki çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor ve edecek.
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YANSIMALAR
Geçmiﬂle Yeniden
Buluﬂabilmek
Tarihi dokusunu
apartmanlaﬂmaya
kurban eden Tekirda¤'da
geçmiﬂi düﬂlemenin tek
kayna¤› eski
kartpostallar... K›y›
kuﬂa¤›ndaki bugünün
"modern" yap›laﬂmas›,
kentin kimlikli peyzaj›n›
da ortadan kald›rd› (2).
Belediyenin Tarihi
Kentler Birli¤i
seminerine ev sahipli¤i
de eski Tekirda¤
foto¤raf›n›n yer ald›¤›
toplant› kart›yla belgelendi.

Oktay Ekinci, Cumhuriyet Gazetesi 6 Aral›k 2007
ünlü köftesi ya da kiraz
festivalleriyle
övünmüyor.

Tarihi Kentler Birli¤i
Tekirda¤’dayd›

Say›lar› azalsa bile hâlâ
250'yi aﬂk›n eski ahﬂap
evi; 100 yaﬂ›na yaklaﬂan
Hükümet Kona¤›, 100
yaﬂ›n› geçmiﬂ Belediye
Kona¤›, biny›llar
öncesinin efsanevi
Odyris Kral›
Kersepleptes' in mezar›n›
ve eﬂyalar›n› da
a¤›rlayan, 75 yaﬂ›ndaki
Arkeoloji Müzesi; Macar
Prensi II. Ferench
Rakoczi' nin an›lar›n› yaﬂatan müzesi, 1840'ta Tekirda¤'da do¤an
Nam›k Kemal'in evi; 16. yy'a ait Rüstempaﬂa Camisi ve çarﬂ›s›,
yak›nda yeniden yaﬂamla buluﬂmaya haz›rlanan tarihi Bedesten
ve di¤er eski camileriyle, an›tlar›yla, geleneksel sanatlar›yla, el
dokumalar›yla gururlanan bir kentimiz.

"Iﬂ›¤›n Derinleﬂti¤i Kent..."
Bu söz Tekirda¤ için söyleniyor... Ev sahipli¤ini yapt›¤› Tarihi
Kentler Birli¤i (TKB) seminerinde da¤›t›lan "Resimlerle Tekirda¤"
broﬂürünün de ad›yd›.

Keﬂke ﬂu yeni liman da ak›l almaz bir yer seçimiyle kentin tam
"önünde" yap›lmasayd›; Marmara'yla Tekirda¤ aras›na böylesine
kültür yoksunu bir duvar çekilmeseydi. Zaten, birkaç hafta önceki
ya¤murlar› "felaket" e dönüﬂtüren ﬂu sel bask›n› da kent bilinci
olmayan "altyap›s›z imar"c›lar›n yüzünden de¤il miydi? Eskiden
Tekirda¤'da da tüm k›y› kentlerimizde oldu¤u gibi, ya¤mur sular›
sele dönüﬂmeden denize akard›. ﬁimdi ise yine denize do¤ru
aksa bile k›y›y› barajlaﬂt›ran geniﬂ dolgu yollar ve yap›laﬂma
engeli yüzünden kabard›kça kabar›p selleﬂiyorlar.

Ne anlama geldi¤ini ise hava karard›ktan sonra, kente "tepe"
den bakt›¤›m›zda daha "derin"lemesine kavrad›m. Tekirda¤'›n
tarihsel dokusu, apartmanlar›n aras›nda öylesine kaybolmuﬂ ki
geçmiﬂle ancak geceleri "hayal kurarak" buluﬂabiliyorsunuz.
Denizde yakamozlanan kent ›ﬂ›klar›n›n ard›na saklanm›ﬂ o eski
sokaklar› an›msad›¤›n›zda; hele k›y›daki, art›k pek de kalmayan o
görkemli yal›lar›n soluk ama kimlikli kandillerini düﬂledi¤inizde,
bugünün parlak ›ﬂ›klar› sizi al›p eski "kartpostal"lardaki
Tekirda¤'a götürüyor.

Belediyenin, iﬂte bu felaketin ard›ndan en yorgun oldu¤u
günlerde a¤›rlad›¤› TKB seminerine kat›lanlar, Anadolu
kentlerinin geçmiﬂ olsun dileklerini de Tekirda¤'a iletmiﬂ oldular.

Nitekim broﬂüre, foto¤raflar›yla imza atan yerel sanatç› Nijat
Yavaz, ça¤lar içinde "Bisante", "Rhaedestus", "Rodosto",
"Rodosçuk", "Tekfurdura¤›" ad›yla Trakya uygarl›klar›na beﬂiklik
eden Tekirda¤ için "dünü ve bugünü ile görülmeye de¤er modern
bir kenttir" diyerek ekliyor; "ve, mutlu vedalaﬂ›lan bir kenttir".

Bar›ﬂ›n Güvencesi
Yurdun tüm yörelerinden 300 kiﬂilik bir kat›l›mla 23-25 Kas›m
2007'de gerçekleﬂen seminerin konusu, dünyada da yayg›nlaﬂan
"kentler aras› iﬂbirli¤i"ydi.

Bunun gerçekli¤ini de betonlaﬂman›n elinden kurtulabilen ne
varsa "art›k" yaﬂatmaya kararl› bir kent kültürüyle tan›ﬂarak
anl›yoruz; çünkü Tekirda¤, san›ld›¤› gibi sadece doyumsuz rak›s›,

‹lk akﬂam, "hoﬂ geldiniz" yeme¤inde Belediye Baﬂkan› Ahmet
Aygün dedi ki: "Bu toplant› Tekirda¤'daki kültürel miras› yaﬂatma
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çal›ﬂmalar›na güç verecek..." Yörenin müzik ustas› "Katil Hasan"
ve ekibini herkes hayranl›kla alk›ﬂlarken, TKB Dan›ﬂma Kurulu
Baﬂkan› Prof. Dr. Metin Sözen de ﬂunlar› söyledi: "Dünyan›n
ﬂaﬂk›n oldu¤u bir dönemde, kentler aras›ndaki iliﬂkinin de¤eri
daha iyi anlaﬂ›lmal›..." Bu sözün, kal›c› bir "dünya bar›ﬂ›" için de
anlaml› oldu¤unu düﬂünüyorum; çünkü kentler bar›ﬂla yaﬂarlar,
bar›ﬂla uygarlaﬂ›rlar, savaﬂla y›k›l›rlar. Kent kadar "bar›ﬂç›l" ne
olabilir ki?

temsilcilerinin tüm konuﬂmalar› dikkatlice izlemeleri; her aradan
sonra kat›l›mc›lar›n azalma yerine daha da artmas›; TKB'nin
yaratt›¤› "bilgilenme ve bilinçlenme içinde belediyecilik"
ortam›n›n ürünüydü.
TKB Dan›ﬂma Kurulu üyesi Fikret Üçcan , kat›l›mc› demokrasi ve
sosyal sorumluluk için biliﬂim teknolojilerinden yararlanman›n
önemine de¤inirken, Prof. Dr. Ruﬂen Keleﬂ de, "Avrupa Konseyi
S›n›r Ötesi ‹ﬂbirli¤i Sözleﬂmesi"ni yorumlad›. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›
Siyaset Planlama Genel Müdürlü¤ü Daire Baﬂkan› Gökçen Kaya
ise Türkiye Cumhuriyeti'nin d›ﬂ politika anlay›ﬂ› içinde kentler
aras› iﬂbirliklerinin yerini anlatt›. Panelin son konuﬂmac›s› olan,
Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye belediyelerinin üyeli¤iyle
kurulmuﬂ "Trakyapolis" adl› birli¤in Baﬂkan› Dinos Haritopulos,
1999'daki kuruluﬂ serüvenini anlat›rken ﬂunlar› söylüyordu: "‹ki
ülkenin aras›ndaki siyasal gerilimlerin yerini kültürel iﬂbirli¤ine
b›rakmas›yla bar›ﬂ ve dayan›ﬂman›n ne denli güçlenebilece¤ini,
bizim kentler aras› birli¤imiz aç›kça kan›tl›yor..."

TKB Baﬂkan› ve Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Mehmet
Özhaseki de, 2000 y›l›nda 50 kiﬂiyle baﬂlat›lan yürüyüﬂün 250
üyelik kültür ordusuna dönüﬂtü¤ünü an›msatarak, "Çok geç
baﬂlad›¤›m›z bu yürüyüﬂte kentin tarihi ve kültürel miras›n› daha
fazla yitirmemek için u¤raﬂ›rken, betonlaﬂmak gibi bir hastal›¤a
da art›k düﬂmemek laz›m," diyordu.
Tekirda¤ Valisi Ayd›n Nezih Do¤an ise "Hepimiz, tarihi kimli¤in
korunmas›nda Metin Sözen Hoca'n›n açt›¤› yoldan yürüyoruz..."
diyerek ﬂunlar› ekledi: "Art›k demokrasi, sivil toplum
kuruluﬂlar›yla yaﬂan›yor; bu buluﬂmay› gerçekleﬂtirenlere
Türkiye'nin demokrasi rejimi ad›na teﬂekkür ediyorum..."

Evet... Ülkeleri yöneten siyasiler, halklar aras›ndaki
yak›nlaﬂmay› engelleyen her türlü tutumu sergileyedursunlar,
ayn› halklar›n yerel temsilcileri en içten beraberliklere imza
atabiliyorlar.

Baﬂkanlar Seminerde
Ertesi gün, Tekirda¤ Kültür Merkezi'nde gerçekleﬂen seminerde,
kentler aras›ndaki yak›nlaﬂmalar›n kazan›mlar› ve deneyimler
paylaﬂ›ld›. Salonu dolduran belediye baﬂkanlar› ile yerel yönetim

TKB Tekirda¤ semineri, iﬂte bunun da ö¤renildi¤i bir uygarl›k
dersi olarak gerçekleﬂmiﬂ oldu.
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Dr. Mithat Karasu , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü
su kirlili¤inin önlenmesi, sudan bir enerji kayna¤› olarak
yararlan›lmas›, tar›msal amaçl› sulama yap›lmas›, akarsular›n
ulaﬂ›m amac›yla düzenlenmesi, akarsuyun temizlenmesi,
akarsuyun do¤ayla uyumunun sa¤lanmas› anlaﬂ›lmaktad›r (Erkek
ve A¤ralio¤lu, 1993: 74). Ancak, günümüzde, havza yönetimi bir
mühendislik iﬂi
olmaktan
ç›kmaktad›r.

Giriﬂ
Bölge planlar›; bir bölgenin sosyal ve ekonomik potansiyelini
tespit etmekte, kalk›nma planlar› ile imar planlar› aras›nda bir
köprü rolü üstlenmektedir. Bölge planlar›, ulusal kalk›nma
planlar›nda oldu¤u gibi, yaln›zca yat›r›mlar›n türü ve büyüklü¤ü
ile de¤il, ayn›
zamanda,
yat›r›mlar›n
kuruluﬂ yeri ile de
ilgilenmekte;
imar planlar›ndan
farkl› olarak,
ekonomik
kaynaklar› da
hesaba
katmaktad›r. Bu
anlamda, bölge
planlar›, sa¤l›kl› ve dengeli bir kalk›nma için vazgeçilmez
araçlard›r.

Türk Yönetim Sisteminde
“Havza” Ölçe¤inde
Planlaman›n Uygulanabilirli¤i

Havza yönetimi
kavram›n›n
boyutlar› giderek
geniﬂlemekte,
yaln›zca suyun ve
do¤al kaynaklar›n
geliﬂtirilmesinin
ötesinde,
ekonomik, sosyal
ve kültürel etkenleri de içeren bir yap›ya dönüﬂmektedir. Bu
ba¤lamda, havza yönetimi “bir su havzas›nda, ekolojinin temel
esaslar› dikkate al›narak, do¤al kaynaklar›n, toplumun sosyal,
kültürel ve ekonomik kalk›nmas›n› sa¤layacak ﬂekilde
sürdürülebilir kullan›m›n planlanmas›, geliﬂtirilmesi ve
yönetilmesi” biçiminde tan›mlanmaktad›r (Orman Mühendisleri
Odas›, 2000: 26 ).

Bölge planlar›n›n gereklili¤i tart›ﬂmaya gerek b›rakmamakla
beraber, bölge plan› yap›lacak alan›n nas›l belirlenece¤i
tart›ﬂmal›d›r. ‹l s›n›rlar›n›n ve do¤al kaynaklar›n esas al›nd›¤›
bölge planlamas› çal›ﬂmalar›nda “havza” ölçe¤i bir seçenek
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bunun da temelinde; havza
yönetiminin çevresel de¤erleri koruyan, çevresel ve ekonomik
hedefler aras›nda uyum sa¤layan bir niteli¤e sahip olmas›
yatmaktad›r. Artan çevre sorunlar› ve sürdürülebilir kalk›nma
anlay›ﬂ›n›n yayg›nl›k kazanmas› çevre ile uyumlu planlamay›
gündeme getirmektedir.

Havza, günümüzde yaln›zca fiziksel de¤il, ayn› zamanda
ekonomik ve sosyal etkenlerin iliﬂkili oldu¤u çok dinamik bir
sistemdir. Do¤al ve insani girdileri olan bir üretim sisteminin
ad›d›r. Günümüzde, havza yönetimi iki temel unsura
dayanmaktad›r;

Havza yönetimi önemli bir de¤iﬂim geçirmektedir. Daha çok su
kaynaklar›n›n kullan›lmas›na yönelik olarak haz›rlanan planlar›n
uygulanmas›n› içeren havza yönetimi giderek biçim
de¤iﬂtirmektedir. Günümüzde, havza yönetimi yaln›zca su
kaynaklar›n›n verimli kullan›lmas›na de¤il, ayn› zamanda,
havzada yaﬂayanlar›n içinde bulunduklar› sosyal ve ekonomik
koﬂullar›n iyileﬂtirilmesini de amaçlamaktad›r.

a - Fiziksel yap›n›n durumu, sorunlar› ve düzenlenmesi,
b - Sosyal ve ekonomik yap›n›n durumu, sorunlar› ve
düzenlenmesi (Fisuno¤lu, 1993: 413),
Havza ölçe¤inde yap›lan planlamadan amaç; havzada
yaﬂayan insanlar›n gereksinimlerinin karﬂ›lanmas›,
çevrenin taﬂ›ma kapasitesi aﬂ›lmadan kullan›lmas› ve
gelecek kuﬂaklara sa¤l›kl› ve geliﬂtirilebilir bir çevrenin
b›rak›lmas›d›r.

Bu çal›ﬂma kapsam›nda, havzan›n, bölge planlar›n›n
uygulanmas›nda bir ölçüt olup olamayaca¤› sorusuna yan›t
aranacakt›r. Geçirdi¤i dönüﬂüme ve çevresel baz› üstünlüklerine
karﬂ›n, bölge planlamas›nda havzan›n bir ölçüt olarak
kullan›lmas› baz› sorunlar›n do¤mas›na gebedir. Bu sorunlar›n
baﬂ›nda Türkiye’nin yönetsel ve hukuki yap›s› gelmektedir.
I - Havza Ölçe¤inde Planlama
Klasik anlamda havza yönetimi denildi¤inde; su taﬂk›nlar›n›n ve

Havza yönetiminde baﬂar›ya ulaﬂ›lmas› için uygulanmas› gerekli
baz› kurallar ise ﬂunlard›r;
Havzan›n planlanmas› s›ras›nda havza bir bütün olarak
düﬂünülmeli, hedefler tam olarak ortaya konmal›,
Havza yönetiminin disiplinleraras› bir tak›m çal›ﬂmas› oldu¤u
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Samsun) farkl› olarak, Karadeniz’in de¤il, ‹ç Anadolu Bölgesi’nin
özelliklerine sahiptir. Tar›msal ürün desenleri ve ekonomik
ﬂekillenmeleri di¤er havza illerine göre oldukça farkl›d›r.

unutulmamal›; oluﬂturulacak proje kapsam›nda, birçok bilim
dal›ndan etkin ve uyumlu olarak yararlanman›n gerekti¤i sürekli
olarak hat›rda tutulmal›,
Halk kat›l›m› her aﬂamada etkin bir ﬂekilde sa¤lanmal›,
Projenin sonuçlanmas›n›n havza planlamas›n›n sonu oldu¤u
düﬂünülmemelidir (Y›lmaz, 1999: 34).

Benzer biçimde, F›rat Havzas›’nda yer almakla beraber, Erzurum
ile ﬁanl›urfa illeri demografik, etnik, sosyal, kültürel, ekonomik
aç›lardan çok farkl› yap›lara sahiptir. ﬁanl›urfa her ﬂeyden önce
bölgede yaﬂanan terör nedeniyle çok yo¤un göç almakta; kent
olarak bunun s›k›nt›lar›n› hissetmektedir. Öte yandan, ﬁanl›urfa
verimli ve sulanabilir toprak yap›s› sayesinde önemli bir tar›m
potansiyeli bar›nd›rmakta, Gaziantep ile olan yak›nl›¤› nedeniyle
s›n›r ticaretinden pay almaktad›r. Erzurum ise, Kars ve çevresiyle
birlikte önemli bir hayvanc›l›k merkezidir.

Havza ölçe¤inde planlama, verilerin toplanmas›, hedef ve
stratejilerin belirlenmesi, uygulama, sonuçlar›n
de¤erlendirilmesi ve izleme aﬂamalar›ndan oluﬂmaktad›r.
Planlama sürecinin baﬂlang›c›ndan sonuna kadar de¤erlendirme
ve izleme aral›ks›z olarak sürmeli; böylece, sorun ve aksakl›klar
büyümeden çözüme kavuﬂturulmal›d›r.

F›rat Havzas›’nda yer alan Gaziantep ili DPT’nin il geliﬂmiﬂlik
s›ralamas›nda 20. iken, ayn› havzada yer alan Tunceli ili
geliﬂmiﬂlik s›ralamas›nda 52. s›radad›r. Gaziantep’te organize
sanayi bölgelerinde yer alan parsel say›s› 757 iken, Tunceli’de
bu say› 36’d›r. Gaziantep’te imalat sanayiinde iﬂyeri say›s› 259
iken, Tunceli’de bu say› sadece 1’dir (DPT, 2003: 118).

Planlaman›n her aﬂamas›nda halk ile iletiﬂim içinde olunmal› ve
bir etkileﬂim süreci yarat›lmal›d›r. Havza yönetiminde
yap›labilecek en iyi de¤erlendirmeyi, orada yaﬂayan kiﬂilerin
yapabilece¤i hiçbir zaman ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
II - Türkiye’de Havza Yönetiminin Uygulanabilirli¤i
Ülkemizde, Devlet Su ‹ﬂleri, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü (s›ras›yla Toprak-Su ve Yol-SuElektrik (YSE) adlar›n› alan bu kamu kuruluﬂu 13.1.2005 tarihli
5286 say›l› yasa ile kald›r›lm›ﬂt›r), Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi vb.
kuruluﬂlar uygulamalar› s›ras›nda havza ölçe¤inde planlama
çal›ﬂmalar›nda bulunmaktad›r. Ancak bu çal›ﬂmalar, araﬂt›rman›n
konusunu oluﬂturan havza ölçe¤inde bir kalk›nma plan› de¤ildir.
Yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalar, ya iﬂin do¤as› gere¤i havza ölçe¤inde
yap›lm›ﬂ ya da havza ölçe¤inde yaln›zca tek bir amaca yönelik
olarak gerçekleﬂmiﬂtir (TOBB, 1989: 56).

K›sacas›, su kaynaklar›na ya da ortak do¤al kaynaklara sahip
olmak ayn› bölge plan›nda yer almak için yeterli bir ölçüt
olmay›p, yaln›zca ele al›nmas› gereken bir unsurdur.
b) Ülkemizde havzalar›n alan büyüklüklerinde önemli farkl›l›klar
görülmektedir. Baz› havzalar 2–3 ili kapsarken (Asi, Susurluk
Havzas›... vb.), baz›lar› 10’a yak›n ili (F›rat Havzas›) içine
almakta; yaln›zca bir ili bar›nd›ran havza (Küçük Menderes
Havzas›) bile bulunmaktad›r. Bu sorun, geniﬂ havzalar›n alt
havzalara ayr›lmas› ile k›smen aﬂ›labilir.

Ülkemizde gerçek anlamda havzay› esas alan bölgesel kalk›nma
planlar›n›n yap›lmas› halinde aﬂa¤›daki uygulama zorluklar› ile
karﬂ›laﬂ›lmas› söz konusudur:

Havza ölçe¤inde yap›lan bölge planlar›n›n oluﬂturulmas›
s›ras›nda baz› iller -yönetsel s›n›rlar ile havza s›n›rlar›n›n
çak›ﬂmas› nedeniyle- birden fazla havza kapsam›na girmektedir.
Bu illerin hangi havza esas al›narak plana dâhil edilece¤i havza
yönetimi için uygulamada önemli sorunlar do¤urmaya aday
görünmektedir.

Havza ölçe¤inde yap›lacak olan bir bölgesel kalk›nma plan›nda
karﬂ›laﬂ›labilecek ilk sorun; havzay› esas alan bir planlamada
salt havza alan›na girdi¤i için havza yönetimine dâhil edilen iller
aras›nda ortaya ç›kacak olan uyum sorunudur. Yaln›zca ortak bir
su kayna¤›na sahip olmak, proje kapsam›ndaki bütün illeri ayn›
plan dâhilinde yönlendirmek için yeterli de¤ildir. ‹ller aras›nda
kültürel, ekonomik, sosyal, jeolojik ve çevresel önemli farkl›l›klar
bulunmaktad›r.

Ülkenin yönetsel s›n›rlar› ile havza s›n›rlar› aras›nda önemli
çeliﬂkiler söz konusudur. Örne¤in, Ankara ili, hem K›z›l›rmak
Havzas›’nda, hem de Sakarya Havzas›’nda yer almaktad›r.
Benzer biçimde, Antalya ili; Bat› Akdeniz, Do¤u Akdeniz ve
Antalya Havzalar›nda yer almaktad›r.

Ayn› havza içinde yer alan iller farkl› co¤rafi bölgelerde
bulunabilmektedir. Örne¤in, Yeﬂil›rmak Havzas›’nda yer alan
Sivas ve Yozgat illeri di¤er illerden (Tokat, Amasya, Çorum,

Havzan›n kapsad›¤› alan ile yönetsel s›n›rlar aras›nda yaﬂanan
bu uyuﬂmazl›k çeﬂitli konularda görevli merkezi kamu kuruluﬂlar›
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Ülkemizde kuruluﬂlar›n kendi içinde bile yaﬂanan yeterince
eﬂgüdüm sa¤lanamamas› sorunu, kuruluﬂlar›n yetki
paylaﬂ›m›nda isteksiz olmalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu
durumun sürmesinde, ülke genelinde kamu kurum ve
kuruluﬂlar›nda kurum kültürünün az geliﬂmiﬂ olmas›n›n yan›nda,
kuruluﬂlar aras›nda yetki ve sorumluluklar›n net bir ﬂekilde
da¤›t›lm›ﬂ olmamas›n›n da pay› vard›r.

ve onlara ba¤l› bölge müdürlükleri aç›s›ndan hizmet alanlar›n›n
belirlenmesi bak›m›ndan sorun yaratacakt›r.
Bölge müdürlükleri oluﬂturulurken farkl› k›staslar esas
al›nmaktad›r. Örne¤in, Orman Bölge Müdürlükleri orman
alanlar›na göre oluﬂturulurken, Devlet Su ‹ﬂleri Bölge
Müdürlükleri su havzalar›na göre oluﬂturulmaktad›r. Bu konuda
yap›lan bir çal›ﬂma bu alandaki yap›n›n ne denli da¤›n›k
oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Buna göre; bölge müdürlükleri ülke
genelinde 28 ayr› merkeze da¤›lm›ﬂ durumdad›r. Ayr›ca, bölge
müdürlükleri aras›nda hizmet alan› bak›m›ndan 40 bin ile 115 bin
kilometrekare aras›nda de¤iﬂen büyük farkl›l›klar bulunmaktad›r
(Geray, 1997: 26).

Türkiye’de havza yönetiminde görev alan kamu kuruluﬂlar›n›n
yap›s›, bütçesi ve görev tan›mlar› farkl›d›r. Dolays›yla, her
kuruluﬂun kendi öncelikleri farkl›l›k göstermektedir. Ülke çap›nda
belirlenmiﬂ bölgeler var olmad›¤› için her bakanl›k farkl› bir
bölge anlay›ﬂ›ndan hareket etmekte; bu durum, eﬂgüdümü
olanaks›z k›lmaktad›r. Bölgelerin kurulmas›na iliﬂkin ortak ilkeler,
ölçütler de belirlenmiﬂ de¤ildir (Geray, 1988: 5).

d) Ülkemizde havza ölçekli planlar›n uygulamas›nda karﬂ›laﬂ›lan
di¤er bir zorluk, planlama ile ilgili her çal›ﬂmada karﬂ›laﬂ›lan veri
toplama sorunlar›d›r. Ülkemizde planlama için gerekli verilerin
yeterli düzeyde var oldu¤unu söylemek olana¤› yoktur.

Bölge ölçe¤inde örgütlenmesine gerek olmayan tapu kadastro,
vak›flar, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Halk E¤itimi Genel
Müdürlü¤ü vb. kuruluﬂlar için bölgesel idareler kurulmuﬂtur
(Geray, 1997: 26). Bölgesel örgütlerin baz›lar›n›n benzer amaçl›
oldu¤u halde ayr› ayr› bakanl›klara ba¤l› olarak düzenlendikleri
görülmektedir (Türe, 1998: 68). Bu durum kaynak israf›na ve
eﬂgüdüm zorlu¤una neden olmaktad›r.

Havza yönetiminin sa¤l›kl› iﬂlemesi yeterli ve do¤ru bilgi ak›ﬂ›na
ve veri taban›na sahip olmaya ba¤l›d›r. Bu konuda yaﬂanacak
herhangibir s›k›nt› uygulaman›n gecikmesine neden olacakt›r.
Özellikle, sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas› için gerekli olan
ekonomik, sosyal, ekolojik verilerin düzenli ölçümleri yap›lmal›
ve ulusal bir ölçüm a¤› kurulmal›d›r.

Ortaya ç›kan bu karmaﬂa 2004 y›l›nda ç›kar›lan 5227 say›l› Kamu
Yönetimi Temel Kanunu ile yeni bir boyut kazanm›ﬂt›r (belgenet,
9.2.2005).Yeni yasayla, Bakanl›k ve ba¤l› kuruluﬂlar›na il ya da
bölge ölçe¤inde örgütlenme olana¤› sa¤lanmakta; ancak, bu
örgütlenmelerden yaln›zca birini yapabilecekleri hükme
ba¤lanmaktad›r (m. 22/24). K›sacas›, il örgütü oluﬂturanlar

e) Havza ölçe¤inde yap›lacak olan bölgesel kalk›nma plan›
kapsam›nda çok çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlar görev alacakt›r. Bu
örgütlerin eﬂgüdüm içinde bulunmas› planlar›n uygulanabilirli¤i
aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
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Çal›ﬂma kapsam›nda incelenen havza ölçe¤i, “plan bölge” için
önerilen modellerden sadece birisidir. Havza yönetimi
sürdürülebilir kalk›nman›n uygulanmas›na yatk›nl›¤› ve halk
kat›l›m›na önem vermesi bak›m›ndan belli üstünlüklere sahiptir.

bölge, bölge örgütü kurmay› tercih eden kamu kuruluﬂu ise il
örgütü kuramayacakt›r.
Yasa ayr›ca D›ﬂiﬂleri, Bay›nd›rl›k ve ‹skân, Ulaﬂt›rma, Sanayi ve
Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve
Orman Bakanl›klar›n›n bölge örgütü oluﬂturmas›n›
yasaklamaktad›r (m. 16). Öte yandan, yasa Cumhurbaﬂkan›
taraf›ndan tekrar incelenmesi amac›yla TBMM’e geri
gönderilmiﬂ; bu geliﬂme üzerine yasa hükümetçe geri çekilmiﬂtir
(belgenet, 3.8.2005 ).

Öte yandan, yukar›da de¤inilen; havzalar›n farkl› alan
büyüklükleri, havza s›n›rlar› ile yönetsel s›n›rlar›n uyuﬂmazl›¤›,
havza yönetimi için gerekli veri taban›n›n yetersizli¤i, kurumlar
aras›nda eﬂgüdümsüzlük, yönetimin halk kat›l›m›na karﬂ›
duyars›zl›¤› havza yönetiminin uygulanmas›ndaki önemli
engellerdir. Özellikle “havza” ölçe¤i esas al›narak yap›lacak bir
bölge planlamas›nda yönetsel s›n›rlar›n buna göre ayarlanmas›
çok köklü hukuki, idari, sosyal de¤iﬂimler gerektirmektedir. Bu
da, ülke koﬂullar› düﬂünüldü¤ünde, önemli güçlükler yaratabilir.

Yasa ile getirilmek istenen uygulama yeni bir karmaﬂa
yaratmaya adayd›r. Yeni düzenlemeyle, kimi kamu kuruluﬂlar›
ayn› hizmet alan›nda il, kimileri ise bölge örgütü kurabilecektir.
Bu durum zaten var olan kurumlar aras› eﬂgüdüm sorununu
art›r›c› niteliktedir.
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Yap›lmas› gereken, ülkeyi plan bölgelerine ay›rarak, bütüncül bir
yaklaﬂ›mla, bölgelerin birbirlerine etkileri de esas al›narak,
ulusal kalk›nma plan› ile yerel planlar aras›nda uyumlu bir bölge
planlamas›na esas olacak yönetsel bir yap›lanman›n
oluﬂturulmas›d›r.

Bu çal›ﬂmada büyük ölçüde “Bölge Planlamas›nda “Havza Ölçe¤i” (Ruﬂen Keleﬂ’e
Arma¤an -Yerellik ve Politika-, ‹mge Kitabevi, s. 165–183) adl› çal›ﬂmadan
yararlan›lm›ﬂt›r.
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Yonca Moral›, Canan Oktay, Çekül Vakf› Proje Ekibi
2006 y›l›nda baﬂvuru
say›s› biraz düﬂüp,
verilen toplam destek
miktar› art›nca, proje
baﬂ›na sa¤lanan
ortalama destek 30.6
bin YTL’den 40.3 bin
YTL’ye ç›km›ﬂt›r. 48
baﬂvuruya toplam 1,934
bin YTL destek sözü
verilmiﬂtir. Ödemeler
bu sefer, ilki sözleﬂme metni, ikincisi de kurul karar›n›n elimize
ulaﬂmas› olmak üzere, 2 aﬂamada gerçekleﬂmiﬂtir. Deste¤e
sunulan 48 projeden 16 tanesi ödeme için gerekli 2 aﬂamay› da
sonuçland›rm›ﬂ, hak edilen deste¤in tamam›n› elde etmiﬂtir. ﬁu
ana kadar yap›lan ödeme miktar› 1,100
YTL’ye, yani 2006 için ayr›lan bütçenin
2005 Projelerinin tamamlanma durumu
%57’sine ulaﬂm›ﬂt›r. 2006 baﬂvurular›n›n
geri kalan k›sm›n›n tamamlanma durumu
aﬂa¤›daki tabloda özetlenmektedir:

“200 Ortak 200 Eser”
projesi, TKB üyesi
Belediyelerin kentsel
koruma çal›ﬂmalar›nda,
projelendirme
aﬂamas›n›
desteklemek amac›yla
tasarlanm›ﬂt›r. 2005
y›l›nda baﬂlayan
uygulamada,
baﬂvurular ﬂu ana
kadar tek yap›, sokak ve cephe iyileﬂtirme konular›nda
yo¤unlaﬂm›ﬂken, son olarak da tek bir örnekte olmak üzere, alan
yönetimi konusunda da baﬂvurulmuﬂtur.

200 Ortak 200 Eser
Program› ve Geliﬂme
Süreci

TKB’nin Internet sitesinde de belirtilen
belirli kriterleri karﬂ›lamalar› ﬂart›yla,
sunulan bütün projelere destek verilmiﬂtir.
Son üç y›l içinde baﬂvuru say›s›nda önemli
bir art›ﬂ gözlemlenmiﬂ olmas› çok
sevindiricidir. 2005 y›l›nda toplam 51 proje
ile baﬂvurulmuﬂken, 2007’de bu say› 65’e
ç›km›ﬂt›r.
Hat›rlatma olarak, 2005 y›l›nda projelere
destekler dört aﬂamada ödenmiﬂti. Bu
aﬂamalar›n ilki ihale sözleﬂmesinin
yap›lmas›, son aﬂamas› ise kurul onayl›
projelerin elimize ulaﬂmas› ile
tamamlanm›ﬂt›r. 2005 y›l›nda yap›lan 51
baﬂvurudan 18’i, projelendirme süreçlerini
tamamlam›ﬂ ve hakettikleri deste¤in
tamam›n› elde etmiﬂtir. Proje
baﬂvurular›n›n geri kalan k›sm›n›n
tamamlanma durumu aﬂa¤›daki tabloda
özetlenmektedir:
Toplam 1,560 YTL destek sözü verilen
2005 y›l› baﬂvurular›na, süreçlerin
tamamlanmas›na ba¤l› olarak, ﬂu ana
kadar toplam 870 bin YTL, yani toplam›n
%56’s› oran›nda ödeme yap›lm›ﬂt›r.

2006 Projelerinin tamamlanma durumu

2007 Baﬂvurular›n›n da¤›l›m›

2006 baﬂvurular›ndan, koruma kurulu
taraf›ndan onaylan›p ödeme sürecini
tamamlayan projeler; tek yap› (konak,
ilkokul, lise, medrese, hamam), sokak
sa¤l›klaﬂt›rma-cephe iyileﬂtirme, çevre
düzenleme (arasta, cami), an›tsal yap› (kale
duvar›), koruma amaçl› imar plan›
baﬂl›klar› alt›nda toplanmaktad›r.
2005 ve 2006 YILLARI ÖZET TABLOSU
2007 y›l›nda baﬂvuru say›s› 65’e ç›km›ﬂt›r.
Bu sene toplam 1,500 bin YTL’lik bir bütçe
ile, proje baﬂ›na ortalama 22 bin YTL
destek verilecektir. Proje say›s›n›n
artmas›yla, proje baﬂ›na daha düﬂük
miktarda destek verilirken, deste¤in
yay›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
2007’de desteklenmek üzere proje sunan
65 belediyeden 35 tanesi bu sene ilk defa
baﬂvurmuﬂtur. Bunlar›n d›ﬂ›nda 14 tanesi
2005 y›l›nda, 7 tanesi 2006 y›l›nda, 9
tanesi de hem 2005 hem 2006’da destek
alm›ﬂt›r.

2005 baﬂvurular›ndan bütün aﬂamalar›
tamamlam›ﬂ olan projeler; tek yap› (konak,
hamam, okul, medrese, kilise, kamusal
bina, kalenin bir k›sm›), an›tsal yap›
(çeﬂme), çevre düzenlemesi (›rmak, köprü,
meydan, külliye) ve mahalle ölçe¤inde tarihi miras varl›klar›n›n
saptanmas› baﬂl›klar› alt›nda toplanmaktad›r.

2007 destek program›na baﬂvuran
projelerin 30’u tek yap›, 4’ü sokak ve yap›,
20’si sokak sa¤l›klaﬂt›rma-cephe iyileﬂtirme, 11’i kentsel
düzenleme ve 1’i de alan yönetimi niteli¤inde oldu¤u
saptanm›ﬂt›r.
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Giray Ercenk, Gazeteci, Yazar

“Bezirgan” Diye Bir Yer...

ucunda Apollon’un Kült Merkezi Patara ve Likya Birli¤inin
baﬂkenti Ksanthos (K›n›k) bulunur.

Co¤rafya ve tarih
Antik Ça¤›n, ismi en fazla duyulan bölgelerinden biri olan Likya,
Antalya Körfezinin bat›s›nda, aﬂa¤›/yukar› bugünkü Teke
Yar›madas›n› kaps›yordu. Yaklaﬂ›k on bin km2 büyüklü¤ündeki
Likya co¤rafyas›n›n % 90’a yak›n bölümü da¤lardan oluﬂur.
Likya’n›n inan›lmaz derecede sert co¤rafyas›nda, da¤lardan arta
kalan k›s›m; küçük k›y› ovalar›, iç ovalar, ﬂimdilerde kurumuﬂ ya
da kurutulmuﬂ göllerin ekilebilir taban alanlar› ve sadece hayvan
otlat›labilen yüksek yaylalardan ibarettir.

Yukar›da say›lan kentlerin yan›nda, Eﬂen Çay› vadisinin uzak
yak›n çevresinde Araxa, Arsada, Sidyma, Tlos, P›nara gibi Antik
Ça¤da siyasal ve askeri iﬂlev gören, Likya Birli¤ine aidat ödeme
sorumlulu¤u ve Birlik Meclisinde oy hakk› olan Bat› Likya
kentleri de yer al›yordu.
Kuﬂkusuz Likya, Birli¤e para ödeyen, adlar›, yükümlülükleri ve oy
say›lar› bilinen görece vars›l ve güçlü kentlerden ibaret de¤ildi.
Onlarla birlikte irili ufakl› bir çok yerleﬂme, bir bölümü yukar›da
sözü edilen kentlere ba¤›ml›, bir bölümü görece ba¤›ms›z irili
ufakl› yerleﬂme, ad› Likya olan bu co¤rafyada üretim yap›yor, soy
ve kültürlerini sürdürüyorlard›. Bu yerleﬂmelerin konumlar›, ören
yerindeki kal›nt›lar›n içerdi¤i yap› çeﬂitlili¤i, kültür yap›lar›n›n
varl›¤›, kullan›lan malzeme, çevrelerinin surla çevrili olmas›, su
yap›lar›, mezarl›k alanlar›n›n geniﬂli¤i, sivil yap› ve gömütlerde
sergilenen iﬂçilik ve benzeri ölçütler, ismi kay›tlarda geçmese

Araﬂt›rmac›lar Likya’y› genellikle üçe ay›rarak inceler; Bat›, Orta
(Merkezi) ve Do¤u Likya. Bat› Likya’da, Elmal› Ovas›n›n bat›
ucunda 3 bin mt. yükseklikteki Kragos’un (Akda¤) bat› yamac›nda
patlayan kaynaklardan beslenen Ksanthos (Eﬂen) Çay›’n›n
binlerce y›ldan bu yana da¤lardan taﬂ›yarak sahile y›¤d›¤›
malzemeye oluﬂturdu¤u, Gelemiﬂ, K›n›k ya da Eﬂen ad›yla an›lan
geniﬂ bir alüvyon düzlük yer al›r. Bu düzlü¤ün güney bat›s›nda,
mitolojinin önemli ikiz tanr›lar› güneﬂ ve ay› temsil eden Apollon
ve Artemis’in analar› Leto’ya adanm›ﬂ kutsal Letoon, güneydo¤u
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Sidek (Sar›belen) köyünden itibaren, dar bir ﬂerit halinde
yaklaﬂ›k 10 km. boyunca do¤udaki Hac›o¤lan köyü bat›s›na kadar
uzanan Sidek Ovas› da önemli bir üretim merkezi durumundad›r.

de, hatta henüz tan›mlanamam›ﬂ bile olsa, o yerleﬂmelerin
vars›ll›¤›n›n ve öneminin kan›t› olarak de¤erlendirilmelidir.
Bezirgan düzlü¤ünün kuzeybat›s›ndaki Göl Da¤› üzerinde,
Köybaﬂ› olarak isimlendirilen yer ve çevresindeki yayg›n ve
dikkate de¤er biçimde özentili yap› kal›nt›lar› bu yerleﬂmenin
vars›ll›¤›n› ve önemini kan›tlamaktad›r. Yörede yap›lan
araﬂt›rmalar sonucunda, kal›nt›lar›n, Likçe Tuminehi, Yunan ve
Roma dillerinde Tymnessos olarak an›lan yerleﬂmeye ait oldu¤u
yak›n zamanlarda saptanabilmiﬂtir. Kent bu konumuyla, bölgenin
bir dönem baﬂkenti olan Ksanthos (K›n›k), Patara, Seyret ve
Yeniköy (belki daha kuzeydeki Asas yaylas›ndan) den geçerek,
Likya’n›n bir baﬂka önemli kenti Phellos’a (Çukurba¤ kuzeyi) ve
daha do¤uya do¤ru uzanan yolun üzerinde kurulmuﬂtu. Bu
konumuyla da, yöredeki ticaretten önemli pay al›yordu.
Tymnessos’un bu konumu, yukar›da kabaca verilen yap›
envanterinin kayna¤›ndaki vars›ll›¤›
da aç›kl›yordu.

Kalkan’a olan sosyoekonomik ba¤›ml›l›¤›, yukar›da sözü edilen
Bezirgan ve Sidek/Hac›o¤lan düzlü¤ü kadar olmasa da, yöreyi
Elmal› üzerinden Ege’ye (Gü¤ü Beli ile), do¤uda Pamphylia ve
kuzeyde Pisidia’ya ba¤layan yol üzerinde, Akda¤’›n güney
ete¤indeki Lengüme (Çaml›k) ve Dargaz (Çaml›köy) da bugün
oldu¤u gibi dün de önemli üretim alanlar› konumundayd›lar ve
de Bezirgan ve Kalkan’la ayn› havza içinde yer al›yorlard›.
Bezirgan düzlü¤ünün kuzeyindeki Göl Da¤› yamaçlar›nda, sözcük
anlam› “sulak yer” olan Bodamya yerleﬂmesi, ismine denk düﬂen
zengin su kaynaklar›na sahipti. Antik Ça¤da Patara’n›n su
gereksinmesi, ? km’ye varan geniﬂli¤i ve yaklaﬂ›k 5 km’lik
derinli¤i olan bir yamaç üzerinde
kurulmuﬂ bulunan Bodamya’n›n
(bugün ‹slamlar), bugün de su
vermeyi sürdüren kaynaklar›ndan
getiriliyordu.Yaklaﬂ›k 17 km.
uzunlu¤undaki Patara su yolu,
varl›¤›n› bugün de yer yer
korumaktad›r.

Öte yandan düzlü¤ün bu kez
güneyindeki Hisar Tepe üzerinde
de önemli kal›nt›lar›n varl›¤›, bu
verimli alan›n Eski Ça¤da hem
kuzey, hem de güneyden çok s›k›
bir ﬂekilde korunarak kontrol
alt›nda tutuldu¤unu
göstermektedir.

Yaﬂ sebze ve meyve, özellikle çok
aranan lezzetli üzümü ile önemli
bir üretim alan› olan ‹slamlar ve
daha aﬂa¤›daki Margaz (Üzümlü) ve
güneydeki F›rnaz (Yeﬂilköy), yörede
eski usulle üretim yapan zeytinya¤› ve sabun iﬂliklerinin yo¤un
olarak bulundu¤u yerlerdir.

Gelemiﬂ kumsal›n›n do¤u ucundaki
Patara ile ondan, F›rnaz’›n
(Yeﬂilköy) güneyinden baﬂlayarak, denizde ‹nce Burun’da
sonlanan Eren Tepe/P›narkürü s›rtlar› ile ayr›lan Kalkan, bugün
oldu¤u gibi dün de bir s›¤›nak ve liman konumundayd›. Bununla
birlikte, Bezirgan’›n sahili konumundaki Kalkan’›n Antik Ça¤da
önemli bir k›y› yerleﬂmesi olmad›¤›, ancak Patara’n›n y›ld›z›n›n
sönmesiyle orta zamanlarda önem kazanmaya baﬂlad›¤›n›
belirtmek gerekir.

Bununla birlikte, Kalkan’a bir anlamda can veren üretim
merkezleri içinde en ayr›cal›kl› yere sahip olan yer Bezirgan’d›r.
5 bin dönümlük Bezirgan düzlü¤ünün kuzey ve güney uçlar›
aras›nda az da olsa yükseklik fark› bulunmaktad›r. Ya¤mur
sular›n›n düzlü¤ün güney ucunda birikmesine neden olan
yükseklik fark›, bu verimli arazinin önemli bir bölümünü, bugün
oldu¤u gibi dün de tar›m yap›lamaz hale getirmekteydi. Bu sorun
Antik Ça¤da, düzlü¤ün güneyde uç yapt›¤› yerde, Hisar Tepe’nin
güney do¤rultusundaki ‹nbaﬂ› Tepe ile Yumru Tepe aras›nda
aç›lan tünelle çözülmüﬂtü.

Bezirgan’da Çevre ve Üretim
Kalkan’›n do¤usunda k›y›dan hemen yükselen Yumru Tepe,
‹nbaﬂ› Tepe, Hisar Tepe, daha kuzeydeki Göl Da¤› ve
kuzey/kuzeydo¤uda Ada Tepe, Kuﬂboku Tepe, Kavga Tepe ve
Kakl›ca Tepe ile çevrili Bezirgan köyü yer al›r. Bezirgan
yerleﬂmesi, 750 mt. yükseklikte, tah›l ve meyve üretimi
bak›m›ndan oldukça verimli, yaklaﬂ›k 5 bin dönüm geniﬂli¤indeki
düzlü¤ün bugün daha çok do¤usuna yaslanm›ﬂ görünen
konumuyla önemli bir üretim merkezidir.

DS‹’nin ‘60’l› y›llarda gerçekleﬂtirdi¤i örnek bir çal›ﬂma ile eski
kanal temizlenmiﬂ, suyu antik kanala yönlendiren ak›ﬂ yollar›
betonlanarak ihya edilmiﬂ, Bezirgan düzlü¤ünün binlerce y›ll›k su
tahliye sistemi yeniden kullan›ma sokulmuﬂtu. Tahliye edilen su,

Bezirgan’›n birkaç km. güneyinde, Kap›taﬂ Kanyonunun baﬂlad›¤›
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bugün oldu¤u gibi Eski Ça¤da da, Kalkan’›n hemen üstünden
yükselen s›rtlar›n bat› yamaçlar›ndan akarak denize boﬂal›yordu.
Bezirgan ile Kalkan aras›ndaki motorlu araç yolu aç›lmadan
önceki ulaﬂ›m, Bezirgan düzlü¤ünün kuzeybat›s›ndaki Süllüyolu
Tepe ile güneyindeki Hisar Tepe aras›ndaki sel yata¤›n› izliyor,
daha sonra güneybat›ya dönerek, ad›n› Osmanl›ca kitabeli,
büyük kubbeli bir sarn›çtan alan Sarn›ç Baﬂ› mevkiine ulaﬂ›yor,
buradan sert bir dönüﬂle bat›ya yönelerek Hac›karalar mahallesi
üzerinden Kalkan’a inen yaya ve hayvan yolu ile sa¤lan›yordu.

k›r›k çat›l› bu ahﬂap yap›lar, önceleri pard› (ahﬂap levha), daha
yak›n dönemlerde çinko ile kapat›l›yordu. Yerden yüksek yap›lan
ambarlara girebilmek için birkaç basamak ç›kmak gerekiyordu.
Yap›m›nda çoklukla sedir ve ard›ç a¤ac› kullan›lan ambarlar›n içi;
iç içe geçmiﬂ kapaklar›n gizledi¤i boﬂluklar, sand›klar,
çekmeceler, tavandan sark›t›lan iplere as›lm›ﬂ küçük sepet ve
keçi k›l› torbalarla adeta bir kiler gibi düzenleniyordu. Bu bölme
ve ask›lara, bademden bu¤daya, arpadan yulafa, zeytinya¤›ndan,
baldan pekmeze, k›ﬂl›k yiyecekler yerleﬂtiriliyor, güvenle
saklan›yordu.

Kalkan’dan geliﬂ yönü esas al›nd›¤›nda bu kez yol, Süllüyolu
Tepe ile Hisar Tepe s›rtlar›n› bin metrelerde aﬂt›ktan sonra,
do¤uya do¤ru geniﬂleyerek alçalan dere yata¤›n› izleyerek
Bezirgan’a iniyordu.

Bölgeye özgü tah›l ambarlar›n›n biçiminin, yörenin antik
kültüründen etkilenmiﬂ oldu¤undan kuﬂku yoktur. Bu yap›lar›n
biçimleri ile, Antik Likya mezarlar› aras›ndaki benzerlik gerçekten
ﬂaﬂ›rt›c›d›r.

Kullan›lan malzeme, biçim, yap›m teknik ve özellikleri ile bölgeye
özgü tah›l ambarlar›, Kalkan yolunun Bezirgan düzlü¤ü ile
buluﬂtu¤u yerde toplanm›ﬂt›. Bezirgan’da bugün de ayn› yerde,
bir düzen içinde s›ral› duran tah›l ambarlar›n›n, Bezirgan
düzlü¤ünün herhangi bir yerinde de¤il de, burada
toplanmalar›n›n nedeni, bu yerin, Kalkan’a inen eski yolun
Bezirgan’a aç›ld›¤› yerde, yani düzlü¤ün sahile en yak›n
noktas›nda oluﬂundand›.

‘90’l› y›llarda yitirdi¤imiz Esat Öcek, yörede binlerce y›ld›r
kullan›lan tah›l ambarlar›n›n son ustas›yd›. Yaklaﬂ›k 90 y›ll›k
yaﬂam›n›n hemen tamam›n› geçirdi¤i evi, büyük bölümünü
kendisinin yapt›¤› tah›l ambarlar›n›n toplu olarak bulundu¤u
Ambararas›’ndayd›. Usta, Bezirgan’dan Kalkan’a uzanan Antik
Ça¤larda da kullan›ld›¤› kuﬂku götürmeyen yaya yolunun baﬂ›nda
tezgah›n› kurmuﬂ, evini de orada yapm›ﬂt›. Bu ev uzun süre
oradaki tek konut olarak kald›. Gerçek bir bilge kimli¤inde olan
bu insan› tan›ma, dahas› dostu olma ﬂans›na eriﬂmiﬂtim.

Bezirgan’a yolu düﬂen yerli ve yabanc› turistlerin büyük ilgi
oda¤› olan bu ambarlar›n kümelendi¤i yer, bugün de Ambararas›
olarak an›lmaktad›r.

Esat Öcek’in mezar›n›n, usta elleri ile örnekledi¤i Likya
lahitlerinden birinin, kim bilir kaç bin y›ld›r durup
durdu¤u yerden sadece birkaç yüz metre ilerdeki
mezarl›kta oluﬂu, bu topraklarda yeﬂeren kültürlerin,

Yaklaﬂ›k 2-2.5 mt uzunlu¤u, 1.5 mt yükseklik ve geniﬂli¤i olan
30

GÜNCEL
Bu yerleﬂim yeri, tar›m ile birlikte, deniz yoluyla yap›lan ticareti
yürütüp yönlendiren, toleransl›, aç›k, tutarl› bir kültür çevresi
olarak geliﬂmiﬂtir. Bezirgan, yaz›n dolan, k›ﬂ›n boﬂalan benzer
yüksek yayla yerleﬂmelerine göre, iyi korunan düzenli çevresi,
ölçülü sosyal iliﬂki düzeyi, hem kent (Kalkan), hem köy
kültürünün tutarl› birlikteli¤inin en iyi izlenebildi¤i yerlerden biri
olarak önemli bir örnektir.

birinin ötekinden yüksünmeden yapt›¤› al›ﬂveriﬂin, daha
önemlisi sonsuza kadar bir arada olmay› sindirebilme
yüceli¤inin, gözle görülüp, elle dokunulabilen kan›t›
gibidir.
Art›k ne ustas›, ne de alan› satan› olmayan Likya’ya özgü
tah›l ambarlar›n›n bütün bölgede en yo¤un oldu¤u yer
Bezirgan’d›r. Yüz adet oldu¤u bildirilen Bezirgan
ambarlar›n›n “kültür miras› yaklaﬂ›m›” ile koruma alt›na
al›narak, gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› bir görev olarak
karﬂ›m›zda durmaktad›r.

Bezirgan’da izlenen köy/kent kültür olgusunun, co¤rafyas›n›n
zaman içinde biçimlendirip yön verdi¤i bir sürecin sonunda
gerçekleﬂti¤i aç›kt›r. Projelendirilmeden (d›ﬂ katk›s›z/masrafs›z)
kendili¤inden yürüyen bu sürecin, bir baﬂka belirleyici ö¤esi de,
Kalkan’›n da, Bezirgan’›n da insan kayna¤›n›n ayn› olmas›,
insan›n›n ayn› kökten gelmesidir. Baﬂka bir deyiﬂle Kalkan’› da
Bezirgan’› da ayn› insan yaratm›ﬂt›r. Bize göre,
Bezirgan’da var olan köy/kent kültür olgusunun
oluﬂmas›ndaki belirleyici etkenlerden biri, belki de
önemlisi; insan›n›n zaman içinde kazand›¤› bu “iki yanl›
kültür” özelli¤idir. O insan, yüz y›llardan bu yana
Kalkan’da ticaret yaparken (görece) kentli, Bezirgan’da
tar›m yaparken (görece) köylüdür.

Ambar say›s›n›n çoklu¤u bak›m›ndan önde gelen köylerden biri
de, Kaﬂ’tan Bezirgan’a ulaﬂan da¤ yolu üzerindeki Seyret
(Gökçeören) dir. Burada da ambarlar köyün do¤u giriﬂinde, toplu
olarak yerleﬂtirilmiﬂtir.
Bezirgan, yukarda belirtildi¤i gibi Antik Ça¤da, sahili iç bölgelere
ba¤layan yollar›n kontrol noktas› olma konumunu bu gün de
korumaktad›r. Kalkan’dan ç›kan, K›ﬂla Da¤› s›rtlar›n› aﬂt›ktan
sonra güneye yönelerek Sarn›çbaﬂ›’ndan, Sidek’e (Sar›belen),
oradan Yumru Tepe’nin do¤u eteklerini dolaﬂ›p Bezirgan
düzlü¤ünü do¤udan kuﬂatarak gelen ve Kakl›ca, Kavga, Kuﬂboku
ve Ada Tepe s›rtlar› ete¤inden kuzeye do¤ru alçalarak ilerleyen
karayolu, düzlü¤ün kuzey ucundaki Tekke Mevkii, Köybaﬂ›
Mevkii, ‹kizce Köyünden ve Darbo¤az Tepe’nin eteklerinden
geçer. Bu yol ilerde bin metrelerdeki Belp›nar Belini aﬂ›p,
Lengüme, Sütle¤en, Sinekçi, Gömbe üzerinden ulaﬂt›¤› Elmal›
Ovas›n› kat ettikten sonra Korkuteli üzerinden Antalya’ya
ulaﬂmaktad›r.

Tar›m ve ticaretin birlikte yaratt›¤› bu “iki yanl› iﬂ/kültür
olgusu”nda, bask›n olan yan›n ticaret oldu¤u, yerleﬂmenin
ad›nda gizlidir: Bezirgan.
Bezirgan’da, üretimde, al›ﬂveriﬂte ve sosyal iliﬂkilerdeki yatk›nl›k,
köy ortak alanlar›n›n kullan›m›na da yans›m›ﬂt›r. Bezirgan’da,
köyün ortak kullan›m alanlar›, baﬂta meydan olmak üzere,
yukar›da sözü edilen “kültür olgusunu” kan›tlayan do¤rultuda
biçimlenmiﬂtir. Merkezde üç-dört metre yükseklikteki dallar› yere
paralel uzanan, biçimli yap›s›yla geniﬂ bir alan› gölgelendiren
yaﬂl› ç›nar a¤ac›n›n alt›ndaki geniﬂ çardak ve kahve, köy halk›na,
yerli yabanc› konuklara tam bir “toplanma yeri” iﬂlevi
görmektedir. Bu sat›rlar›n yazar›, yaklaﬂ›k k›rk y›ldan bu yana
bildi¤i bu yerin, Bezirgan ve çevresi için gördü¤ü “toplanma
yeri” iﬂlevini, zaman içinde geliﬂtirerek sürdürdü¤ünün tan›¤›d›r.

Çevre, Üretim, ‹nsan: Bezirgan Örne¤i
Bezirgan için, “Kalkan’›n yaylas›d›r” denir.
Bu tan›m her iki yerleﬂmenin birbirine karﬂ› konumunu
yans›tmaktan uzakt›r ve de bu anlamda do¤ru de¤ildir. Bize göre,
e¤er bir tan›m yap›lacaksa, “Kalkan, Bezirgan’›n sahilidir” demek
daha do¤ru olacakt›r. Bu tan›mla her iki yerleﬂmenin birbirlerine
karﬂ› durumu tam olarak tarif edilmiﬂ olmaktad›r.

Böyle bir buluﬂma yerine sahip olmas› bile, Bezirgan’›n s›radan
bir tar›m yerleﬂmesi olmad›¤›n› göstermesi bak›m›ndan
önemlidir.

Turizmin geliﬂmeye baﬂlad›¤› ‘80’li y›llara kadar Kalkan ile
Bezirgan karﬂ›laﬂt›rmas› yap›ld›¤›nda, iki yerleﬂme aras›nda
vazgeçilmez olan Bezirgan’d›. Yerel deyiﬂle; “Kalkan’›n aﬂ›
Bezirgan’da piﬂerdi.”

Sorunlar
Hemen her benzer yerin en önemli sorunu olan yap›laﬂma,
Bezirgan’› da etkilemektedir. Daha çok toprak, taﬂ ve ahﬂab›n
kullan›ld›¤› eski Bezirgan evleri, bir çok yerde oldu¤u gibi yok
olma riski alt›ndad›r. Bununla birlikte, önemli bölümü ç›nar›n
çevresinde, daha çok ticaret amac›yla yaz sezonunda kullan›lmak
üzere sat›n al›nan, ya da kiralanan baz› evlerin, biçim ve

Tar›msal bir çevre içinde bulunan, tar›m yapan bir yerleﬂim olsa
da, Bezirgan’› köy olarak nitelemek zordur.
Böyle bir niteleme Bezirgan’›n eksik de¤erlendirilmesi demektir.
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kültür havzalar› oluﬂturma” yaklaﬂ›m›m›z›n baﬂar› ﬂans›,
kültürel etkisinde kalmadan, k›y› ile iﬂbirli¤i yapacak ﬂekilde
organize olmuﬂ alt (mikro) iﬂ/kültür havzalar›n›n (merkezlerinin)
oluﬂturulmas›na ba¤l›d›r.

özellikleri korunarak iﬂlevlendirilmiﬂ oldu¤unu görmek
sevindiricidir. Ancak kabul edilmelidir ki, kimi duyarl›
insanlar›n koruma ve yaﬂatma konusunda gösterdikleri
özen, ancak bilinçli bir koruma kayg›s›na dönüﬂüp,
yayg›nlaﬂt›¤›nda bir anlam kazanacakt›r.

Sahip oldu¤u sosyoekonomik ve kültürel özellikler
nedeniyle Bezirgan, homojen, bu nedenle kolay
uygulanabilir, bir mikro iﬂ/kültür havzas› oluﬂturma
ba¤lam›nda baﬂar› ﬂans›
yüksek bir merkez
konumundad›r. Bin y›l›n Teke
Topra¤›, daha eskinin Bat›
Likyas›’ nda, böyle bir giriﬂim
için en uygun yer Bezirgan’d›r.

K›y› band›n›n turizm a¤›rl›kl› merkezlerinde büyük çabalarla
kotar›lan etkinlikler, bunlar› düzenleyenlerle omuz verenlerin iﬂ
kaynakl› beklentileri do¤rultusunda
planlan›p uygulanmaktad›r.
Günübirlik kayg›lar›n (kazanç, isim
yapma, reklam gibi) yönlendirdi¤i
bu etkinliklerin nemas› ve yarar›,
düzenleyici kadroya ve yap›ld›¤›
yere münhas›r kalmaktad›r. K›y›dan
uzak yer insan›n› ve özgün kültürü
göz ard› eden magazin a¤›rl›kl› bu
tür yönelimler yerine, k›y› ve da¤
aras›nda giderek derinleﬂen
ayr›ﬂmay› durduracak özlü
etkinliklere ve bunlara aç›k yönelimlere gereksinim vard›r.

Yörede baﬂta ba¤c›l›k olmak üzere,
meyvecilik, dokumac›l›k, taﬂ
oymac›l›¤› (Sidek’de, Kara Yusuf
taﬂ heykeller yapar), kad›n el iﬂleri,
ahﬂap ve demir el sanatlar›n›n,
ayaklar› yere basan bir planlama ile bir süre sonra hem kültür
merkezi, hem de köylüye para kazand›racak bir konuma gelmesi
mümkündür. Yukar›da s›n›rlar› çizilen havzada bulunan, ancak
bilinmeyen özelliklerin tan›t›m› ba¤lam›nda, kurslarla e¤itilmiﬂ
gençlerin çevreyi tan›tmaya dönük rehberlik hizmetleri vermesi
sa¤lanabilir. Tan›t›m ile baﬂlayan süreci iﬂ potansiyeline
çevirmek mümkündür.

Ulaﬂ›m ve haberleﬂmenin yayg›nlaﬂmas›, yeni iﬂ ve meslek
alanlar›n›n ortaya ç›kmas›, Bezirgan benzeri yerleﬂmelerin insan
kayna¤›ndaki genç nüfusu yerinden yurdundan adeta
koparmaktad›r. Ne mekan, ne de insan planlamas› olmayan,
zorlama turizm merkezlerinde yaﬂanan y›¤›lman›n bir nedeni de
bu köyden kopuﬂtur. Bu durum, k›y› yerleﬂmelerinin do¤al
olmayan biçimde kalabal›klaﬂmas›n›n yan›nda, köy kültür
dokusunu bask› alt›na alarak yozlaﬂmas› sonucunu
yaratmaktad›r. Az çok bir kazanç örtüsü alt›nda sürdü¤ü için son
derece sinsi ilerleyen bu durumun, köyü yaﬂatan yaﬂl› nüfusun
do¤al nedenlerle ortadan kalkmas›yla, sosyal ve kültürel yaﬂam
köklerinden kopacak, ﬂu s›ralar “arafta bekleyen” genç nüfusun
elinde kalacakt›r.

Yukar›da say›lan ve bunlara eklenecek baﬂka dallarda bile,
aralarla düzenlenecek uygulamal› kurs ve seminerlerle mesleki
yetkinlik kazand›r›lan insanlar›n ço¤almas› ile “çark döner hale
gelecektir”.
Böylece merkezin sayg›nl›¤› ve etkisi artacakt›r.
Yönetim yeri ve uygulamal› kurs, seminer, sergi ve benzeri
etkinlikler için eski okul binas›n›n kullan›m hakk›n›n
devral›nmas› mümkündür. Bugün art›k kullan›lmayan eski okulun
‹ﬂ/Kültür Merkezi’ne dönüﬂtürülmesi ile, gerekli olan mekan
sorunu büyük ölçüde çözülebilir.

Yukar›da sözü edilen, k›y› yerleﬂmelerinde hakim olan sözde
kültürel etkinliklerin seyirci kayna¤›n›, ne yaz›k ki iﬂ güç
amac›yla ya da özentiyle köyden ayr›lm›ﬂ, “araftaki” bu genç
nüfus oluﬂturmaktad›r.

Kalkan ve aç›lan yeni yol ba¤lant›s› ile A¤ullu ve Çukurba¤’›
görmeden, Yeniköy önlerine ç›kan ve bu yöreye daha da
yak›nlaﬂan Kaﬂ’ta var oldu¤unu bildi¤imiz örgütlü ve güçlü sivil
toplum birikimi, uzak yak›n ötelerde çevre ve kültüre duyarl›
hizmete haz›r bir y›¤›n insan, “Bezirgan ‹ﬂ/Kültür Merkezi”
oluﬂturma ve yürütme çabalar›na önemli katk›lar yapabilir.

Bu etkinlerin amac›, say›ca kalabal›klaﬂmak de¤il, kültürce
ço¤almak olmal›d›r.
Ne Yapmal›?
Bir süreden beri dile getirdi¤imiz, “‹ç bölgelerin de k›y›da
biriken turizm gelirlerinden pay almas› ve ne yaz›k ki örf
adetten mimariye, yok olma sürecine giren yöre
kültürlerinin bir ölçüde de olsa kurtar›lmas› için bölgesel

Antalya, Eylül/2007
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‹nsanl›k tarihinde iki farkl›
inanc›n ve iki farkl› kültürün,
hoﬂgörü içerisinde kaynaﬂarak
bir arada yaﬂad›klar› çok nadir
yerlerden biridir Sille. Bir
arada kardeﬂçe yaﬂayan bu
insanlar, sanki bugün tüm
dünyaya örnek olmak
istercesine, sevgi ve sayg›
içerisinde kendilerine ait bir
yaﬂam kültürü üretmiﬂlerdir.

A. Hayrettin Yal›n›z, ‹nﬂaat mühendisi , Selçuklu Belediye Baﬂkan Yard›mc›s›

Kültür Vadisi Sille

çarﬂ›dad›r. Di¤eri, ad›n›
bulundu¤u mahalleden alan
Subaﬂ› Hamam›’d›r.
Evler
Evlerdeki temel yap›
malzemesi bu bölgeden
ç›kart›lan taﬂt›r. Taﬂ örgüler
kireç derzlidirler. Ahﬂap
malzeme, taﬂ duvarlara hat›l,
ba¤dadi k›s›mlarda ise ana
malzeme olarak
de¤erlendirilmiﬂtir. Ayr›ca
ahﬂap malzeme, kap›larda, iç
merdivenlerde, oda döﬂeme
ve tezyinat›nda, dolap, kiriﬂ,
sütün gibi yap› elemanlar›nda
bol miktarda kullan›lm›ﬂt›r.
Duvarlar 60-70 cm.
kal›nl›ktad›r.

Sille, Frigyal›lar’a kadar
uzanan tarihi bir zenginli¤e
sahiptir. Kent, Romal›lar
devrinde Kostatiniye’den
(‹stanbul) Kudüs’e giden hac
yolcular› için önemli bir
konaklama yeri olmuﬂtur.
Selçuklu döneminde de
Konya’n›n baﬂkent olmas›
nedeniyle önemini korumuﬂtur. Osmanl›lar›n kurdu¤u belediyeler
aras›nda ilk s›ralarda yer alm›ﬂt›r. Bütün bunlar›n neticesinde,
Sille küçük bir yaz› kapsam›na s›¤amayacak kadar zengin bir
tarih ve kültür hazinesine sahip olmuﬂtur.

Sille evleri ço¤unlukla iki katl› olup evlerin üzeri genellikle düz
toprak damd›r. Sille evlerinin büyük bir ço¤unlu¤unda cumba
veya terasta yer alan üzüm asmalar› dikkat çeker. 1920’li
y›llarda çekilen Sille foto¤raf›nda gördü¤ümüz muhteﬂem
yerleﬂimden günümüze oldukça az eser kalm›ﬂt›r.

Sille’nin Tarihsel Kültürel Varl›klar›
Çeﬂmeler
Genellikle kesme taﬂtan niﬂ ve aynal›kl› olarak yap›lm›ﬂt›r. Bir
k›s›m çeﬂmelerde halen kitabeler durmaktad›r. Sille çeﬂmeleri
mütevaz› ve fevkalade zariftir. Her birisinin kendine has güzelli¤i
ve isimleri vard›r. Toplam on yedi adet çeﬂme bulunmaktad›r.

Camiler
Günümüze gelinceye kadar birçok de¤iﬂikli¤e u¤ramalar›na
ra¤men Türk ahﬂap sanat›n›n bütün özelliklerini taﬂ›maktad›rlar.
Bu camiler Kurtuluﬂ Camii (Mormi Camii), Subaﬂ› Camii (Kârhane Camii), Mezaryakas› Camii (Kayabaﬂ› Camii), Orta Mahalle
Camii, Ak Camii, Karataﬂ Camii ve Çay Camii’dir.

Su Yollar›
Bölgedeki su s›k›nt›s› sebebiyle uzak bölgelerden sular
getirilmiﬂtir. Su yolu için son derece zarif kemerli köprüler
yap›lm›ﬂt›r. Suyun uzaklardan getirilme hikayeleri halen Sille’de
dilden dile anlat›lmaktad›r. Bölge halk› için bu su yollar› son
derece de¤erlidir. Günümüzde her ne kadar belediye bölgeye
ﬂebeke suyu getirmiﬂ olsa da, d›ﬂar›dan pek çok insan, bu
lezzetli kaynak sular› için Sille’ye gelmektedir.

Manast›r ve Kiliseler
Sille’de bir k›sm› Kaya Kilise (ma¤ara) olmak üzere yedi kilise
vard›r. Bunlardan birkaç tanesi günümüze ulaﬂm›ﬂt›r. Halen
ayakta olan kiliselerden en önemlisi, M.S. 327 y›l›nda yap›lm›ﬂ
olan ve ‹ç Anadolu’daki ilk H›ristiyan mabetlerinden olan Aghie
Eleni Kilisesi’dir. Di¤erleri ise; Ak Manast›r (Hagios Khariton
Manast›r›), Küçük Kilise, Banaya Kilisesi ve Kârhane’nin
bulundu¤u tepenin arka taraf›nda, vadiye inen etekte yer alan
ma¤ara kilisedir.

Köprüler
Sille’de yerleﬂim bir derenin iki yan›nda kurulmuﬂtur. Bu nedenle
kalabal›¤›n yo¤un oldu¤u bölgelerde yaﬂam› kolaylaﬂt›rmak için
köprüler yap›lm›ﬂt›r. Halen kullan›lmakta olan bu köprülerin en
tan›nm›ﬂ› Taﬂ Köprü dür.

Hamamlar
Sille’de iki hamam bulunur. Bunlardan Hac› Ali A¤a Hamam›
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Bölgede çok uzun zamand›r mum imalat› da yap›lmaktad›r.
Günümüzde mumculuk ihracat düzeyine ç›km›ﬂt›r.

Çamaﬂ›rhaneler
Sille’de her evde çeﬂme bulunmad›¤› için Geysi Evi denilen
çamaﬂ›rhaneler vard›. Bunlardan ayakta kalan tek örnek, halen
Silleli han›mlar taraf›ndan hal› ve kilim y›kamak amac›yla
kullan›lmaktad›r.

Halen bölgenin yöresel türküleri yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Müzik aleti olarak kanun, ud ve saz kullan›lmaktad›r.
Yukar›da anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z gibi bölgede engin bir kültür
hazinesi bulunmaktad›r. Buras› etraf›ndaki ba¤ ve bahçeleriyle,
yemekleriyle yaﬂayan bir kültürdür ve böylesine köklü bir kültürü
bu yaz›m›za s›¤d›rmam›z tabii ki mümkün de¤ildir.

Askeri Yap›lar
Sille’nin giriﬂine askeri amaçla üç tarihi bina yap›lm›ﬂt›r. Bu
tarihi binalardan ikisi maalesef 1984 y›l›nda y›kt›r›lm›ﬂt›r. Eski
cephanelik, uzun bir müddet depo olarak kullan›lm›ﬂt›r.

Sille’de Koruma ve Yaﬂatma Çal›ﬂmalar›
Sille, 1989 y›l›nda Selçuklu ilçesine iki mahalle olarak
ba¤lanm›ﬂt›r. 1995 y›l›nda Konya Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kurulu taraf›ndan kilise, manast›r ve mezarl›klar›n
bulundu¤u güney yamaçlar›, birinci derecede arkeolojik sit alan›,
esas yerleﬂme alan› ise kentsel sit alan› olarak ilan edilmiﬂtir.
Ayn› kurul, sit alanlar›nda, koruma amaçl› imar plan› yap›l›ncaya
kadar uygulanacak “geçiﬂ dönemi yap›lanma ﬂartlar›”n›
belirlemiﬂtir. Bu arada Sille ile ilgili de¤iﬂik çal›ﬂmalar devam
etmiﬂ, Say›n Dr. Hasan Özönder’in Sille adl› kitab› yay›nlanm›ﬂ,
Selçuk Üniversitesi, Mimarlar Odas› Genel Merkezi ve Mimarlar
Odas› Konya ﬁubesi iﬂbirli¤i ile panel düzenlenmiﬂtir. Konu, pek
çok akademisyen ve ayd›n taraf›ndan gündemde tutulmuﬂtur.

Sille’de Somut Olmayan Kültürel Miras
Sille hal›lar›yla da meﬂhurdur. Sille hal›lar›, hal›c›l›¤›m›zda baﬂl›
baﬂ›na kendine has bir tarza sahiptir. Bu hal›lar›n boyalar›n› yöre
halk› özel yöntemlerle haz›rlamaktayd›. Fakat sentetik boyan›n
kolay, ucuz ve bol miktarda elde ediliﬂi, bundan elli y›l öncesine
kadar faaliyet gösteren alt› tane boyahanenin kapanmas›na
sebep olmuﬂtur.
Sille sönmüﬂ bir yanarda¤ olan Takkeli Da¤›n civar›nda
kurulmuﬂtur. Bundan dolay› taﬂ iﬂçili¤i Sille’de yayg›n bir iﬂ kolu
olmuﬂtur.
Sille’de çanak, çömlek, küp, testi, saks›, tu¤la, kiremit ve tand›r
yap›m› temel geçim kaynaklar›ndand›r. Halen testi ocaklar› ve
tand›r yap›m› geleneksel usullerle devam etmektedir.

Tüm bu çal›ﬂmalar yap›l›rken al›nan önemli bir kararla Selçuklu
Belediyesi taraf›ndan Selçuk Üniversitesine koruma amaçl› imar
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plan› yapt›r›lm›ﬂt›r. Koruma amaçl› imar plan› ﬁehir ve Bölge
Planlama Bölümü Baﬂkan›, Yrd. Doç. Dr. Rahmi Erdem’in titiz ve
büyük gayretleri sonucu, çok detayl› olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Ama
ﬂunu da önemle belirtmek isterim ki; plan›n baﬂar›l› olmas›nda,
dan›ﬂman olarak görev
alan, bölgeyi çok iyi
tan›yan, Mimarl›k
Bölümü, Restorasyon
Anabilim Dal› Baﬂkan›
Yrd. Doç. Dr. Osman
Nuri Dülgerler’in büyük
katk›lar› olmuﬂtur. 2001
y›l›nda Belediye Meclisi
ve Koruma Kurulu
taraf›ndan onaylanan
plan, bölgeyi rahatlatm›ﬂ
ve çal›ﬂmalara yön
vermiﬂtir.

2005 y›l›nda Konya Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan kanal
içerisi temizlenmiﬂ, dokuya uygun istinat duvarlar› örülmüﬂtür.
Gene ayn› y›l Selçuklu Belediyesi taraf›ndan kanal üzerine ahﬂap
ve taﬂ köprüler yap›lm›ﬂ, kanal kenar›ndaki caddeye de taﬂ
kaplamas› döﬂenmiﬂtir.
Sille caddesi olarak
bilinen, Konya merkezini
Sille mahallesine
ba¤layan cadde
geniﬂletilmiﬂ ve
düzenleme çal›ﬂmalar›
yap›lm›ﬂt›r. Heykelt›raﬂ
F›rat Koyuncu taraf›ndan
Sille’yi anlatan bölge
taﬂ›ndan yap›lan bir eser
giriﬂte kavﬂak
düzenlemesini
süslemektedir.

Tüm bu çal›ﬂmalar, tarih
ve kültürümüze büyük
de¤er veren “Bu eserler
bizim birli¤imizin temel unsurlar› ve bizim ülkemizin tapular›d›r,”
diyen Selçuklu Belediye Baﬂkan› Doç. Dr. Adem Esen’in
gayretleriyle h›z kazanm›ﬂt›r. ‹lk olarak eski okul binas›
Belediyenin kendi personeli taraf›ndan restore edilmiﬂtir. Bu
bina Sille Kültür Evi olarak 2003 y›l›nda hizmete aç›lm›ﬂt›r.
Kültür Evi’nin restorasyon çal›ﬂmalar›nda, proje müellifi Mimar
Argun Kocada¤›stan’n›n özverili gayretleri olmuﬂtur. ‹leriki
zamanlarda da bölgedeki restorasyon iﬂlerinde devaml› yard›mc›
olmuﬂ, kanal ve çevre yollar›n restorasyon projesi ile Karataﬂ
Camii ve Mezaryakas› Camii’nin restorasyon projelerini yaparak
uygulamalar› büyük bir titizlikle takip etmiﬂtir.

2006 y›l›nda Hac› Ali
A¤a Hamam› ile giriﬂte
bulunan bir Sille evi
Selçuklu Belediyesi taraf›ndan restore edilmiﬂtir. Ayn› y›l birinci
derece arkeolojik sit alan› olan, erken ça¤ H›ristiyanl›k dönemine
ait “Banaya” ma¤ara kilisesinde, Selçuklu Belediyesi ile Müze
Müdürlü¤ü aras›nda yap›lan protokol gere¤i kaz› çal›ﬂmalar›
baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Hamam, 2007 y›l›nda çevre düzenlemeleri ve park alanlar› da
tamamland›ktan sonra müze-sergi salonu olarak, ev ise Mormi
Kebap Evi olarak aç›lm›ﬂt›r. Bu arada halkla iﬂbirli¤i yap›larak,
özellikle ana arterler olmak üzere, bina cephe iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar› devam etmektedir. Ayr›ca ticari hayat› canland›rmak
için, kanal kenar›nda, Selçuklu Belediyesi taraf›ndan, Sille
mimari yap›s›na uygun olarak üç dükkan›n yap›m›na
baﬂlan›lm›ﬂt›r. Karataﬂ Camii restorasyonu bu sene içinde
tamamlanacakt›r. Restorasyon ve çevre düzenleme çal›ﬂmalar›
büyük bir h›zla sürmektedir..

Sille Kültür Evi, pek çok fikir ve düﬂünce adam›n›n,
akademisyenin, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n u¤rak yeri olmuﬂtur.
2004 y›l›nda Selçuklu Belediyesi taraf›ndan Sille Foto¤raf
Albümü ç›kart›lm›ﬂ ve beklenilenin çok ötesinde be¤eni
kazanm›ﬂt›r. Foto¤raf sanatç›lar› Ahmet Kuﬂ, ‹brahim D›varc›,
Feyzi ﬁimﬂek bu eser için bir sene çal›ﬂm›ﬂlard›r. Eserin bilim
editörlü¤ünü Prof. Dr. Yusuf Küçükda¤ yapm›ﬂt›r.

Son söz olarak tüm bu çal›ﬂmalar devam ederken, bizleri
destekleyen ve devaml› cesaretlendiren, yönlendiren, motive
eden Prof. Dr. Metin Sözen hocam›za teﬂekkürü bir borç bilirim.
Kaynak:
Özönder, Hasan, Sille’yi Kalk›nd›rma ve Tan›ﬂt›rma Derne¤i yay›n› 1998
Dülgerler, Osman Nuri. “Sille”, Selçuklu Belediyesi Dergisi, say›
26/2000 Makalesi

Sille’deki çal›ﬂmalarda yöre halk›yla sürekli iﬂbirli¤i içinde
olunmuﬂtur. Sille Kültür Evi’nde bölge halk› için seminerler
verilmiﬂtir.
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Zengin tarihsel ve kültürel
varl›klar›yla neredeyse
bütünüyle bir aç›k hava müzesi
olan ‹znik’te, kültürel miras›
korumak ve yaﬂatmak
amac›yla yo¤un bir faaliyet
sürüyor. Osmanl›
‹mparatorlu¤u'nun ilk göz
a¤r›lar›ndan biri olan kentte,
Osmanl› dönemi eserleri bir bir
elden geçiyor, hayata
döndürülüyor. Aﬂa¤›da, son
dönemde yürütülmekte olan
projeler görülmektedir.

Hüseyin Avc›, ‹znik Kaymakam›

‹znik Miras›na
Sahip Ç›k›yor…

projede, hamam›n geniﬂletilen
bahçesine yerleﬂtirilen ahﬂap
çini dükkanlar› ile yap›ya farkl›
bir fonksiyon kazand›r›larak,
yerli ve yabanc› turistlere
yönelik bir mekan haline
getirilmiﬂtir.

K›rg›zlar Türbesi
K›rg›zlar Türbesi’nin kitabesi
günümüze ulaﬂamad›¤›ndan
kesin bir tarihlendirme
yap›lamamaktad›r. Ancak inﬂa
özelliklerine bak›ld›¤›nda XIV.
yüzy›lda yap›ld›¤›
düﬂünülmektedir. Selçuklu
ordusundaki K›rg›z askerleri
an›s›na yapt›r›ld›¤› düﬂünülen
türbenin bahçesine,
K›rg›zistan Cumhurbaﬂkan›
taraf›ndan bronz bir K›rg›z
askeri heykeli dikilmiﬂtir. Hac›
Camadan, Camasa, K›rk K›zlar,
Reyhan, Yedi Kardeﬂler
adlar›yla da an›lan K›rg›zlar
Türbesi, eyvan ve türbe
bölümü olmak üzere iki bölümden oluﬂur. Tonoz örtülü giriﬂ
bölümünde 6, yüksek kasna¤a oturan kubbe örtülü türbe içinde
biri küçük 8 adet sanduka bulunan yap›n›n içinde, her biri farkl›
kompozisyonlarda çal›ﬂ›lm›ﬂ kalem iﬂleri bulunmaktad›r. Yap›n›n
kalem iﬂleri Osmanl› Dönemi’nin ilk örneklerini teﬂkil etmektedir.

I.Murat Hamam›
Sanat tarihi aç›s›ndan 14.yy
Osmanl› mimarisi’nin özgün
özelliklerini bar›nd›ran yap›,
Osmanl› dönemi’nin ilk büyük
hamamlar›ndan biridir.
Kitabesinin günümüze
ulaﬂamam›ﬂ olmas›ndan
dolay›, yap›n›n banisi, mimar›
ve kesin tarihi ile ilgili bilgiye
ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Ancak mimari
özelliklerine bak›ld›¤›nda, 1300’lü y›llar›n sonunda yap›ld›¤› ve
döneminde sultan hamam› olarak kullan›ld›¤› düﬂünülmektedir.
Hamam, kad›nlar ve erkekler k›sm› olmak üzere inﬂa edilmiﬂ bir
çifte hamamd›r. Birbirine simetrik yerleﬂtirilmiﬂ istiridye motifli
tromplar›n taﬂ›d›¤› sekizgen kasna¤a oturan so¤ukluk, aynal›
tonoz örtülü ›l›kl›k, s›cakl›k ve halvet odalar›ndan oluﬂur. Ayr›ca
so¤uk su deposu ve do¤u-bat› uzant›l› beﬂik tonoz örtülü külhan,
hamam›n di¤er bölümlerindendir. Yap›n›n beden duvarlar›nda
kesme taﬂ, moloz taﬂ, tu¤la kullan›m›n›n yan› s›ra, Roma ve
Bizans dönemlerine ait devﬂirme taﬂlar da kullan›lm›ﬂt›r.

Bak›ms›z halde olan türbe, ATB Mimarl›k’tan Mimar A. Ka¤an
Atabey ve Mimar Aysel Atabey taraf›ndan haz›rlanan proje
uyar›nca, ‹znik Köylere Hizmet Götürme, Çevreyi Koruma, Tar›m
ve Turizmi Geliﬂtirme Birli¤i’nce restorasyonu tamamlanm›ﬂ,
mimarisi ve kalem iﬂleri onar›lm›ﬂt›r.

Kaderine terk edilmiﬂ olan bu tarihi hamam, harabe halinde ve
s›cakl›k bölümlerinin üzerine yerleﬂtirilen gecekondu ile
tan›nmaz halde iken, 2006 y›l›nda temizlik ve sondaj
çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. ATB Mimarl›k’tan Mimar A. Ka¤an
Atabey ve Mimar Aysel Atabey taraf›ndan haz›rlanan proje
uyar›nca, ‹znik Köylere Hizmet Götürme, Çevreyi Koruma, Tar›m
ve Turizmi Geliﬂtirme Birli¤i taraf›ndan desteklenen restorasyon
çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar s›ras›nda erkekler bölümü
giriﬂi önünde, ana yolun alt›nda, temel güçlendirme çal›ﬂmalar›
s›ras›nda Roma Dönemi’ne ait, yaklaﬂ›k M.S. 2. yy’a ait sütunlu
yolun bir k›sm› aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r. A¤ustos 2007’de tamamlanan

Eski Hükümet Binas›
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda milliyetçilik e¤ilimleri mimarl›kta yeni
aray›ﬂlara yol açm›ﬂt›r. Türk mimarl›¤›nda Türk milli üslubu
anlay›ﬂ›nda yeni klasik dönem baﬂlam›ﬂ, yeni dönemin mimari
ak›m› olan I.Ulusal Mimarl›k Ak›m› çerçevesinde yerli ve yabanc›
bir çok mimar Türkiye’nin çeﬂitli kentlerinde bu yeni ak›ma imza
atm›ﬂlard›r. Bu amaçla özünde Osmanl› yap›lar› olan, yeni bir
mimarl›k bar›nd›rmay› amaçlayan örnekler, genellikle kamu ve
sivil mimari örneklerdir. Bu yap›lardan biri de ‹znik Hükümet
Binas›’d›r. Y›llarca depo, tekel binas› olarak kullan›lan yap›, son
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zamanlarda çöp ve at›klarla harap hale gelmiﬂ, bak›ms›zl›ktan
y›k›lmaya yüz tutmuﬂtu.
Binan›n projelendirilmesi ATB Mimarl›k’tan Mimar A. Ka¤an
Atabey ve Mimar Aysel Atabey taraf›ndan yap›lm›ﬂ, rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri ‹znik Köylere Hizmet
Götürme, Çevreyi Koruma, Tar›m ve Turizmi Geliﬂtirme Birli¤i
taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r. Yap› iﬂlevine tekrar kazand›r›larak,
Kaymakaml›k binas› olarak kullan›lmaktad›r. Ayn› zamanda
konferans, sergi salonu, bahçesine yerleﬂtirilen ahﬂap çini
dükkanlar› ile kültür ve sanat merkezi haline getirilmiﬂtir.
Davud-i Kayseri Türbesi
1260’l› y›llarda do¤du¤u düﬂünülen Davud-i Kayseri hakk›nda
yeterli bilgi yoktur. Ö¤renim hayat›na Kayseri’de baﬂlam›ﬂ ve
daha sonra M›s›r’a gitmiﬂtir. Osmanl› Devleti’nin ilk medresesi
olan Süleyman Paﬂa Medresesi’nin ilk müderrislerindendir.
Hadis, f›k›h gibi dini ilimlerin yan› s›ra felsefe ve mant›k gibi akli
ilimlerde de dersler ve eserler vermiﬂtir. Düﬂünce sistemi ve
görüﬂleri aç›s›ndan dönemine ve döneminden sonraki
düﬂünürlere öncülük etmiﬂtir.
Davud-i Kayseri’nin mezar›n›n yaklaﬂ›k 700 y›ll›k bir ç›nar›n
yan›nda oldu¤u bilinmekteydi, ancak türbe ile ilgili herhangi bir
belirti günümüze ulaﬂmam›ﬂt›. Türbe çal›ﬂmalar› ve çevre
düzenleme çal›ﬂmas› ‹znik Köylere Hizmet Götürme, Çevreyi
Koruma, Tar›m ve Turizmi Geliﬂtirme Birli¤i taraf›ndan
tamamlanarak ziyarete aç›lm›ﬂt›r.

Geliﬂtirme Birli¤i taraf›ndan, Baﬂbakanl›k SRAP projesi
kapsam›nda ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaﬂlar çal›ﬂt›r›larak
yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Çevre düzenleme çal›ﬂmalar› devam
etmektedir.

Çevre Yolu
Baﬂta Ayasofya olmak üzere tarihi surlar ve bir çok tarihi sanat
eserine zarar veren a¤›r tonajl› araçlar›n ilçe d›ﬂ›ndan seyirlerine
devam etmelerinin sa¤lanmas› için, ‹l Özel ‹daresi’nden
sa¤lanan destekle; kuzey ve güney etab› olmak üzere iki proje
halinde çevre yolu tamamlanm›ﬂ olup, eserlerin korunmas›
sa¤lanm›ﬂt›r.

Alaaddin M›sri Türbesi
Alaaddin M›sri Osmanl› devleti’nin ilk medresesi olan Süleyman
Paﬂa Medresesi’nde dersler vermiﬂ, döneminin önemli bir din ve
ilim adam›d›r. Üzeri kapal› olarak inﬂa edilen türbenin bugün
inﬂa kitabesi günümüze ulaﬂamam›ﬂt›r. Aç›k bir mezar›
an›msatan türbede üç adet mezar bunmaktad›r. Türbenin
restorasyon ve çevre düzenleme çal›ﬂmalar› devam etmektedir.

Obelisk (Dikilitaﬂ)
‹znik’te Roma döneminden kalan en önemli eserlerden biri de,
halk aras›nda beﬂtaﬂ olarak bilinen Obelisk’tir. Obelisk yaklaﬂ›k
12 metre uzunlu¤unda kare prizma kaide üzerine, mermer
bloklar›n üst üste oturtulmas›yla oluﬂturulmuﬂtur. Dikilitaﬂ’›
tamamlayan son taﬂ›n zaman içinde düﬂtü¤ü ve kayboldu¤u
bilinmektedir. Üzerindeki Yunanca kitabede; “C. Cassius
Philiscus, C. Cassius Asklepiodotus’un o¤lu 83 y›l yaﬂad›.”
yaz›l›d›r.

Çandarl› Hayrettin Paﬂa Türbesi
Çandarl› Hayrettin Paﬂa, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda önemli yeri
olan Çandarl› Sülalesinin en büyü¤üdür. Osmanl› Devleti’nde
vezirlik ve Bursa, Bilecik ve ‹znik’te kad›l›k yapm›ﬂ, ilk düzenli
asker birli¤inin ve yeniçeri oca¤›n›n kurulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Hayrettin Paﬂa özellikle ‹znik’te bir çok yap›n›n banili¤ini
yapm›ﬂt›r.
Vezir-i Azam Çandarl› Hayrettin Paﬂa ve akrabalar›n›n
kabirlerinin bulundu¤u türbe iki farkl› mekandan oluﬂmaktad›r.
‹lk yap›lan mekan, ortas› aç›k kubbeli olup, burada Halil
Hayrettin Paﬂa, o¤lu Ali Paﬂa ile bir kad›n kabri bulunmaktad›r.

ﬁah›s arazisi içinde yer alan bu eserin kamulaﬂt›rma iﬂlemleri,
‹znik Köylere Hizmet Götürme, Çevreyi Koruma, Tar›m ve Turizmi
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imkanlarla baﬂlat›lm›ﬂt›r. Caminin bak›m ve onar›m çal›ﬂmalar›
devam etmektedir.
Yeﬂil Cami
Ad›n› minaresindeki eﬂsiz çinilerin renginden alan Yeﬂil Cami,
tek kubbeli ve minareli camiler aras›nda en görkemlilerindendir.
Üç gözlü son cemaat yeri ile girilen caminin as›l ibadet mekan›
kare planl› ve üçgen kuﬂa¤a oturan büyük bir kubbe ile
örtülüdür. Kitabesine göre camiinin mimar› Hac› Musa’d›r.
Banili¤ini Çandarl› Hayrettin Paﬂa’n›n yapt›¤› ancak ölümü
üzerine o¤lu Ali Paﬂa’n›n devam ettirdi¤i caminin inﬂas› 14 y›l
sürmüﬂtür. 1378-1392 y›llar›na tarihlenir. Caminin son cemaat
yeri mermer ﬂebekeleri ve mihrab›ndaki taﬂ iﬂçili¤i ﬂaheserdir.
Yap› tamamen kesme taﬂ kullan›larak inﬂa edilmiﬂtir.
Minaresindeki mavi ve firuze renkteki çinilerindeki bal›ks›rt› ve
zencerek motifleri ile tamamlanan alt›gen geçmeler çini
sanat›n›n en güzel örnekleri aras›nda yer al›r.

Buradaki mezar taﬂ iﬂçili¤i ﬂaheseridir. Di¤er türbede ise Halil
Hayrettin Paﬂa’n›n torunu ve akrabalar›n›n mezarlar› yer
almaktad›r. Bu bölümde toplam 16 kabir bulunur. Türbenin
duvarlar› moloz taﬂ ve tu¤la kullan›larak örülmüﬂtür.
Çandarl› Hayrettin Paﬂa’n›n türbesinin restorasyon çal›ﬂmalar›
‹znik Köylere Hizmet Götürme, Çevreyi Koruma, Tar›m ve Turizmi
Geliﬂtirme Birli¤i taraf›ndan yapt›r›lmaktad›r. Yeni baﬂlayan
restorasyon ve çevre düzenlemesi çal›ﬂmalar›na devam
edilmektedir.
Mahmut Çelebi Camii
1442’de inﬂa edilmiﬂ caminin Arapça kitabesine göre, Mahmut
Çelebi bin ‹brahim Paﬂa’n›n bu camiyi Sultan Murad zaman›nda
yapt›rd›¤› yaz›l›d›r. Üç gözlü son cemaat yerinden girilen caminin
as›l ibadet mekan› kare olup, sekiz köﬂeli kasna¤a oturan kubbe
ile örtülüdür. Son cemaat yerindeki mermer korkuluklar›n iﬂçili¤i
ve cami duvarlar›, kubbesini saran birbirine simetrik yaz›lm›ﬂ ve
çift yönlü okunabilen Arapça kalem iﬂçili¤i bir sanat eseridir.

Caminin son cemaat yerine daha sonradan eklenen camekanlar
ç›kar›larak, orijinal görüntüsüne kavuﬂturma ve çevre düzenleme
çal›ﬂmalar›, ‹znik Köylere Hizmet Götürme, Çevreyi Koruma,
Tar›m ve Turizmi Geliﬂtirme Birli¤i taraf›ndan sa¤lanan
imkanlarla baﬂlat›lm›ﬂt›r. Caminin bak›m çal›ﬂmalar› devam
etmektedir.

Caminin son cemaat yerine daha sonradan eklenen camekanlar
ç›kar›larak, orijinal görüntüsüne kavuﬂturma ve çevre düzenleme
çal›ﬂmalar›, ‹znik Köylere Hizmet Götürme, Çevreyi Koruma,
Tar›m ve Turizmi Geliﬂtirme Birli¤i taraf›ndan sa¤lanan
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Fikret N. Üçcan: Baﬂbakan Baﬂmüﬂaviri, TKB Dan›ﬂma Kurulu Üyesi

“Kültürel Miras ve Modernlik”
‹liﬂkisinden Tarihi Kentler Birli¤imizin
Koruma Anlay›ﬂ›na:
Innsbruck Uluslararas› Sempozyumu
nedeniyle h›zla geliﬂmiﬂtir. Kentin eski ve tarihi kesimi,
karakteristik ortaça¤ özelliklerini taﬂ›yan binalar ve kemerlerin
çevreledi¤i dar sokaklardan oluﬂmaktad›r. Üniversite 1677
y›l›nda kurulmuﬂ, 1745’te büyük bir kütüphaneye kavuﬂmuﬂtur4.
Dört büyük müzeye sahip olan kentin merkezindeki Maria Teresa
Caddesi (Maria-Theresien-Strasse) Avrupa’n›n en güzel ana
caddeleri aras›nda say›lmaktad›r. Kentin yeni bir gurur kayna¤›,
Irak as›ll› ünlü mimar Zaha Hadid’in5 2007’de tamamlanan eseri
olan yeni bir teleferiktir

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi,
Innsbruck Belediyesi ve Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birli¤i
adl› üç kuruluﬂun birlikte düzenledi¤i, “Kültürel Miras ve
Modernlik” konulu Uluslararas› Sempozyum, 4-5 Ekim 2007
tarihlerinde Avusturya’n›n Innsbruck ﬂehrinde topland›1. Bu
yaz›da, Avrupa’n›n bu güzel tarih ve turizm kentinde, yerel ve
bölgesel ölçekte “miras›n korunmas›”na iliﬂkin baz› yeni
konseptler oluﬂturma çabalar› do¤rultusunda bunlar› havza
ölçe¤ine taﬂ›ma çal›ﬂmalar›n› tan›tmay› hedefleyen bu
uluslararas› toplant›ya dair gözlemlerimi aç›klamak, bunun yan›
s›ra kentin tarihi merkezinde, ekonomik/ticari amaçlar› a¤›rl›k
taﬂ›yan tart›ﬂmal› mimari uygulamalardan ve Avrupa Tarihi
Kentler ve Bölgeler Birli¤inin ülkemizi ilgilendiren baz›
projelerinden bahsetmek istiyorum:

Maria Teresa Caddesindeki eski binalardan ikisinin y›k›larak
yerlerine büyük bir al›ﬂ-veriﬂ merkezi inﬂaat›na baﬂlanmas›
kentte hararetli bir tart›ﬂmaya neden olmuﬂ, Innsbruck
Uluslararas› Sempozyumuna kat›lanlar bu tart›ﬂmalar›n etkisini
yo¤un bir biçimde hissetmiﬂlerdir. Aﬂa¤›da bu tart›ﬂmaya da
de¤inece¤iz.

1. Önce bir kaç kelime ile Innsbruck2:
Avusturya’n›n bat›s›nda Inn nehri üzerinde kurulmuﬂ bu ﬂehir,
1420’lerden beri Tirol eyaletinin baﬂkentidir. K›ﬂ turizmi merkezi
olarak 1964 ve 1976 k›ﬂ olimpiyatlar›na, 2005’te Universiade ve
Buz Hokeyi Dünya ﬁampiyonas›na evsahipli¤i yapm›ﬂt›r. ‹sviçre
ve Avusturya’y› içeren Euro 2008’e
de evsahipli¤i yapmas›
öngörülmektedir. Merkez nüfusu
118.000 olarak belirtilmektedir3.
1180’de bir pazarkent olarak tarih
kay›tlar›nda ilk defa boy gösteren
Innsbruck, ‹talya ile Almanya
aras›ndaki Brenner geçidi dahil,
‹sviçre ve Bat› Avrupa’ya uzanan
büyük ticaret yollar›n›n kavﬂak
noktas›ndaki stratejik konumu

2. Sempozyumun konusunu oluﬂturan “Kültürel Miras ve
Modernlik” kavramlar›, günümüzde “kent” ile “kültür”
aras›ndaki iliﬂkilerin giderek daha sorunlu, daha tart›ﬂmal› bir
nitelik kazand›¤›n› ifade
etmektedir. “Geçmiﬂ” ile
“günümüz” aras›ndaki çeliﬂki, ya
da gerçe¤e daha yak›n bir ifade
ile, “korunmas› gereken tarih” ile
“gerçekleﬂtirilmesi zorunlu
kalk›nma” aras›ndaki karﬂ›tl›k
üzerinde düﬂünmeye baﬂlad›¤›m›z
anda, modernleﬂme ve geliﬂme
gayreti içindeki ça¤daﬂ kentin,
tarihe malolmuﬂ bir geçmiﬂe özgü
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kültür ve mimari miras› ile iliﬂkisindeki dengelerin önem
kazand›¤›n› görüyoruz.

edildi¤ine göre, 2002’de haz›rlanan on y›ll›k imar plan›nda yer
alan ve halk›n da eriﬂimine aç›k olan enstrümanlar› geliﬂtirmiﬂ
ve kent planlamas›n›n önemli bir yap› taﬂ›n› oluﬂturma yolunda
politik kararlar› alm›ﬂt›r6. An›tlar›n ve eski eserlerin korunmas›
konusunda yetkili kurullar sadece koruma iﬂiyle u¤raﬂmamakta,
bu alandaki bilimsel araﬂt›rmalar› da yapmakta ve
yapt›rmaktad›rlar. Bu kurullarda çeﬂitli meslek gruplar›n›n
dengeli bir ﬂekilde temsil edilmesine önem verilmektedir. Yeni
inﬂaat projelerinde mimari yar›ﬂma yöntemine öncelik
verilmekte, yar›ﬂma jürileri yap› kültürünün kalitesini
geliﬂtirmeye katk›da bulunmuﬂ ya da siyaset ve kamuoyunca
kabul görmüﬂ uzmanlardan teﬂkil edilmektedir. Yar›ﬂma ile veya
davet usulüyle de yap›lsa, iﬂlerde ﬂeffafl›k sa¤lanmas› ön planda
tutulmakta, bu ba¤lamda, Belediye kentsel geliﬂme ve planlama
konusundaki ekspertiz ve teknik analizler için (Innsbruck’da
gökdelenler konusunun etüd edilmesi gibi) hizmet al›m›na da
baﬂvurmaktad›r. Bu ba¤lamda, Zaha Hadid gibi uluslararas›
düzeyde ünlü mimarlarca gerçekleﬂtirilmesi sa¤lanan sivil
mimari örnekleri sayesinde kent dokusunun kalitesinin
artt›r›lmas›na da özel çaba gösterildi¤i ifade edilmektedir.

Denge kelimesinin içeri¤i, her kentin dokusunda mevcut sosyal,
ekonomik, mekansal, kültürel, siyasal, mimari, dini, etnik vs.
farkl›l›klar›n ve eﬂitsizliklerin varl›¤›n› ve bunlar› bir arada
yaﬂatma ihtiyaç ve mecburiyetini ortaya koymaktad›r. Kent
dokusu, bu farkl›l›klar kadar havza, bölge ve ülke hatta varsa
bitiﬂik komﬂu ülke boyutlar›n›n etkilerini de yans›t›r. Baﬂka bir
ifade ile, kent belirli bir zamanda meydana gelmiﬂ homojen bir
oluﬂum de¤ildir; farkl› ça¤larda, farkl› dönemlerde inﬂa edilmiﬂ
yap›lar›n ve kent ölçe¤inde gerçekleﬂtirilmiﬂ müdahalelerin
sonucudur. Kald› ki bu müdahaleler sonlanm›ﬂ de¤ildir; kentteki
yaﬂam bütün canl›l›¤›yla devam etmektedir. O halde, bütün bu
birikimler kentin kültür miras› olarak tan›mlanacak ise
günümüzde sorulmas› gereken soruyu ﬂöyle ifade edebiliriz:
Kültür miras›n›n kent ölçe¤indeki ekonomik ve sosyal kullan›m›,
söz konusu miras›n korunmas› ile çeliﬂkili de¤il midir?
Bu ba¤lamda Innsbruck Sempozyumunun ilk günkü oturumunda
yap›lan tart›ﬂmalar›n belkemi¤ini, kültür miras›n›n yerel,
bölgesel, ulusal ve Avrupa ölçeklerinde korunmas›na, tüm
paydaﬂlar›n, demokratik kat›l›m düﬂüncesi çerçevesinde ve
entegre (bütünleﬂik) bir yaklaﬂ›mla dahil olmalar› anlay›ﬂ› teﬂkil
etmiﬂtir. Kültürel kaynaklar›n ekonomik aç›dan de¤erlendirilmesi
bak›m›ndan, kamu-özel sektör ortakl›klar›n›n teﬂvik edilmesi bir
di¤er ilke olarak benimsenmekte ve tarihi sit alanlar›n›n mimari
karakterini ve d›ﬂ görünüﬂünü tahrip edecek müdahalelerden ve
gereksiz y›k›mlardan kaç›n›lmas› önerilmektedir.

Sempozyumdaki sunumlar aras›nda dikkati çeken di¤er konular
ise, ikinci günkü oturumun konusunu teﬂkil eden “koruma ve
kalk›nma” dengesinin havza ölçe¤inde de¤erlendirilmesi
olmuﬂtur. Bu konuda ortaya konan örnekler, Tarihi Kentler
Birli¤imizin benimsedi¤i “Havza boyutunda koruma” anlay›ﬂ›n›n
Avrupa’dakinden daha geri kalmad›¤›n› göstermiﬂtir7.
3. Innsbruck’un prestijli Maria Teresa Caddesinde yeni
bir ticaret merkezi inﬂa etmek için 2007 May›s ay›nda
haz›rlanan mega proje, Tarihi An›tlar› Koruma Federal Kurulunun

Innsbruck kenti yerel yöneticileri, yap›lan sunumlarda ifade
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ç›kar›lmas› ve ekonomik ve ticari hayat›n gereklerine cevap
verecek yeni projelerin uygulamaya konmas› ihtiyac›n›n
sonuçlar›ndan biri olarak ifade edilebilir.

önleme gayretlerine ra¤men, yerel yönetimin korumaya karﬂ›
itiraz›n› kabul eden Federal E¤itim, Sanat ve Kültür Bakanl›¤›n›n
onay› ile yürürlü¤e konmuﬂtur. Sempozyum tarihinde y›k›mlar
gerçekleﬂtirilmiﬂ idi. Oysa, y›k›mlara karﬂ› ç›kan sivil inisiyatifin
Sempozyuma kat›lanlara da duyurmay› baﬂard›¤› itirazlar›,
Avrupa Konseyinin “Avrupa Mimari Miras ﬁart›”nda8 da yer alan
“Mimari miras›n yeri doldurulmas› imkâns›z olan manevi,
kültürel, sosyal ve ekonomik
de¤ere sahip bir sermaye” oldu¤u
ilkesini esas almakta ve bu
do¤rultuda aﬂa¤›daki görüﬂlere
dayanmakta idi:

4. Innsbruck’lu sivil inisiyatifin öne sürdü¤ü görüﬂler,
bizim yabanc›s› olmad›¤›m›z, ülkemizde de bir zamanlar kültür
miras›n›n merhametsizce yok edilmesine yol açan uygulamalar
karﬂ›s›nda küçük bir az›nl›k
taraf›ndan öne sürülen
düﬂüncelerdi. “Kültürel
koruma/ekonomik ve sosyal
kalk›nma” ikilemi yaklaﬂ›k son
birkaç on y›llara kadar
ülkemizde de yaﬂanm›ﬂ fakat,
günümüzde farkl› ve olumlu
çözümler bulunmas› imkân
dahiline girmiﬂtir. Art›k
Türkiye’nin bambaﬂka bir
yerde oldu¤unu övünerek her
yerde, her f›rsatta
anlatabiliyoruz. Bunu, Tarihi
Kentler Birli¤inin, ÇEKÜL Vakf›n›n da deste¤iyle, “koruma”
anlay›ﬂ›nda yepyeni bir ç›¤›r açmas›yla ortaya ç›kan yeni duruma
borçluyuz.

“Her nesil geçmiﬂi kendine göre
farkl› bir ﬂekilde yorumlamakta ve
ondan yeni bir ilham kayna¤›
olarak yararlanmaktad›r. Bu
sermaye yüzy›llar boyunca yap›lan
birikimler sonucu oluﬂmuﬂtur:
Bunun herhangi bir k›sm›n›n
Maria Teresa Caddesi, y›k›madan önce
tahrip edilmesi bizi daha
fakirleﬂtirir, çünkü yaratt›¤›m›z yeni ﬂeylerin hiçbiri, ne kadar
güzel olursa olsun, kaybolan› telâfi edemez.
“Kültürel miras; cehalet, ça¤d›ﬂ›l›k, ç›kar hesaplar› ve ihmal gibi
tehditlere mâruzdur. Kent planlamas› en çok, yerel yönetimlerin
ekonomik bask›lara ya da motorlu taﬂ›t trafi¤inden kaynaklanan
taleplere boyun e¤mesinden olumsuz biçimde etkilenmekte,
di¤er taraftan kentsel rant›n kabartt›¤› iﬂtahla beslenen arazi
spekülasyonu da yanl›ﬂlar› ve ihmalleri beslemekte; böylece en
iyi niyetlerle, ciddi biçimde haz›rlanm›ﬂ planlar bile uygulanamaz
hale gelmektedir.”

Tarihi Kentler Birli¤i’nin “Türkiye’nin baﬂ›na gelen talihli bir
olgu” olmas›n›n9 en önemli gerekçelerinden biri de, ekonomik
kalk›nma ile do¤al ve kültürel miras›n korunmas› aras›ndaki
iliﬂkinin çok boyutlu olarak alg›lanmaya baﬂlanm›ﬂ olmas›d›r.
Birli¤in benimsedi¤i yaklaﬂ›m göre, koruma, yöresel ekonomik
kalk›nma ile örtüﬂmekte ve y›k›c› de¤il yap›c›, yaﬂat›c›
unsurlardan meydana gelmektedir.

Bu sat›rlar›n yazar›nda, bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda, kültürel miras›n
korunmas› konusunda Avrupa’da z›mnen kabul gördü¤ü anlaﬂ›lan
bir de¤iﬂimin baﬂlad›¤›na dair bir kanaat oluﬂmaktad›r. Görülen o
ki, bu de¤iﬂimin teorik temeli, adetâ, “kültür ve modernleﬂme /
tarih ve kalk›nma” gibi bir diyalektik do¤rultusunda yürütülen
bilimsel çal›ﬂmalarla gerekçelendirmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunun
nedenleri burada incelenemeyecek kadar çetrefillidir, ama ana
hatlar›yla söylemek gerekirse, Avrupa ﬂehirlerinin kent
merkezlerindeki eski, hantal ve mimari bak›mdan yüksek de¤ere
sahip olmad›¤› varsay›lan baz› yap›lar›n tasfiye edilmesine
yak›lan soluk yeﬂil bir ›ﬂ›k, de¤erli arsalar›n ât›l kalmaktan

Tarihi Kentler Birli¤imizin bir yandan siyasal parti ba¤lant›lar›n›
arka plânda bast›r›rken di¤er yandan da “kamu-yerel-sivil-özel
birlikteli¤i”ni ön planda tutmas›, toplumun baz› kesimleriyle
iﬂbirli¤ine girip, baz›lar›n›n d›ﬂta tutulmas›ndan do¤an “hareket
güçlü¤ünü” aﬂmaya imkân sa¤lamaktad›r. Birli¤i oluﬂturan
üyelerin tüm Türkiye’yi kaps›yan co¤rafi da¤›l›m› sayesinde
“temsiliyet” daha demokratik hale gelmekte, üyelerin kendi
ülkesini daha iyi tan›mas› için bir e¤itim platformu
yaratmaktad›r. Tarihi Kentler Birli¤i üyesi yerel yöneticilerin her
geçen gün kültür miras›n› daha çok sahiplenmesi, baz› kentlerde
onar›lm›ﬂ eski evlerde oturman›n neredeyse bir “statü sembolü”
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Birli¤inin kat›l›m›yla bir Uluslararas› Sempozyum düzenlenmesi
ile ilgili çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Antalya-Elmal› Belediyesinin yürüttü¤ü Kültür turizmi projesi:
Elmal›, tarihi evlerin restorasyonuna iliﬂkin bir Avrupa Birli¤i
projesi için Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birli¤ine
müracaatla kendisine ortak bulmas›n› istemiﬂ, Birli¤in üyelerine
bu konuda yapt›¤› duyuruya Kuzey Norfolk, Malta ve Romanya
olumlu cevap vermiﬂlerdir.
Halen Elmal› ile Julia Alba ve
Ponte de Lima kentleri projede
ortak çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›r.

haline gelmesinde rol oynam›ﬂt›r.
Bütün bu özellikler, Innsbruck Bildirisi’nde de ifadesini bulan,
Avrupa Birli¤i’nin “koruma” ile “kalk›nma” aras›ndaki ba¤lant›y›
öne ç›karan “koruma politikalar›” ve herkesin kat›ld›¤›, farkl›
kimliklerin kendini ifade edebildi¤i “kültürel demokrasi” ilkeleri
ile de örtüﬂmektedir.
5. Son olarak, Tarihi Kentler
Birli¤imizin de yönetiminde
temsil edildi¤i Avrupa Tarihi
Kentler ve Bölgeler
Birli¤i’nin Innsbruck’da
yapt›¤› Encümen
toplant›s›nda var›lan ve bir
k›sm› ülkemizi de ilgilendiren
baz› kararlardan bahsetmekte
yarar var:
a. INHERIT, EPOCH ve CultStrat projeleri 2007 sonunda
tamamlanm›ﬂ olmaktad›r.
Maria Teresa Caddesi, y›k›madan sonra
Avrupa Tarihi Kentler ve
Bölgeler Birli¤i projelerin sonuçlar›n› yay›nlayarak üye
kuruluﬂlar›n istifadesine sunacakt›r. Gelecekteki faaliyetler
aﬂa¤›daki giriﬂimleri içerecektir:
i. Sel felaketleriyle ilgili Avrupa Birli¤i çerçevesinde yürütülen
CHEF adl› araﬂt›rma projesine kat›lmak (Bu konuda taraf›m›zca
da bir çal›ﬂma sürdürülmektedir);
ii. Kültür 2008 Program›na müracaat etmek;
iii. Interreg 4 C Program›na teklif haz›rlamak ve baﬂvurmak. Bu
kapsamdaki projeler 500 bin ile 5 milyon Euro aras›nda
de¤iﬂmektedir. Tekliflerin Haziran 2008’e kadar haz›rlanmas›
gerekmektedir. Bu programa Türkiye’nin de kat›lmas› için
ﬂimdiden giriﬂimlere baﬂlamam›z gerekecektir.
iv. AB Kentler ve Belediyeler Hibe Program› çerçevesinde
Türkiye’den iki projeye ortakl›k. Türkiye ile ilgili olarak ayr›ca bu
y›l sonu ile gelecek y›l baﬂlar›nda aﬂa¤›daki projelere iliﬂkin
kararlar al›nmas› öngörülmektedir:
Tarihi Kentler Birli¤imiz ile Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler
Birli¤i üyeleri aras›nda tarihi miras›n korunmas›na iliﬂkin
iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek; bu ba¤lamda Tarihi Kentler Birli¤imizin
önderli¤inde kapsaml› bir sempozyumlar, workshoplar ve e¤itim
program›n› yürürlü¤e koymak;
2009 ilkbahar›nda ülkemizde, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi ve Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler

“Kültürel Miras ve Modernlik”
konulu Uluslararas› Sempozyum
sonunda kabul edilen Innsbruck
Bildirisinin Türkçe çevirisi
ektedir. Dikkatle okundu¤unda,
Bildirinin, “Tarihe Sahip Ç›kma
ve Kültür Varl›klar›n› Koruma /
Modern Yaﬂamdaki Ekonomik
ve Ticari ‹htiyaçlar› Gözetme”
ikileminde, iki olguyu da kollayan bir yaklaﬂ›m› politikac›lara,
ﬂehir planc›lar›na ve kamuoyuna benimsetme gayretlerinin
ipuçlar›n› bulmak mümkün olacakt›r.

1

Innsbruck Belediye Baﬂkan› Bn. Hilde Zach ayn› zamanda Avrupa

Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Kültür ve E¤itim
Komitesinin Baﬂkan›d›r.
2

Innsbruck, Inn üzerindeki Köprü demektir.

3

Wikipedia “‹nnsbruck” maddesi, (eriﬂim)"http://tr.wikipedia.org"

15.12.2007
4

The New Encyclopoedia Britannica, 15. Bask›, 1990, Cilt:6, s.326

5

2003 y›l›nda yap›lan yeni ski atlama pisti de Zaha Hadid’in eseridir.

6

Bkz. (eriﬂim) www.innsbruck.at" www.innsbruck.at

7

Akseki-‹brad› Havzas›, “Kelkit Platformu”, öteden beri birlikte

çal›ﬂmakta olan “Küçük Menderes Havzas›”, son olarak yap›lan “Van
Gölü Havzas›” projeleri bu geliﬂmenin ürünüdür.
8

ﬁart, devletler hukukunda (‹ngilizce ‘Charter’, Frans›zca ‘Charte’) ana

tüzük, anayasa anlam›ndad›r.
9

Bu k›sm›n yaz›lmas›nda Tarihi Kentler Birli¤i’nin web sitesinden

yararlan›lm›ﬂt›r. Bkz. (eriﬂim) www.tarihikentlerbirligi.org 15.12.2007
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“Kültür Miras› ve Modernlik” Uluslararas› Sempozyum
(Innsbruck, 4 - 5 Ekim 2007)
Innsbruck Bildirisi1
Bizler, Innsbruck’ta, 4 – 5 Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenen
“Kültür Miras› ve Modernlik” konulu uluslararas› sempozyumun
kat›l›mc›lar› olarak,
1. Avrupa Konseyi’nin, mimari miras ve peyzaj›n yeniden
canland›r›lmas› ve konservasyonuna iliﬂkin aﬂa¤›daki:
- Avrupa Mimari Miras ﬁart› (1975);
- Avrupa Mimari Miras›n›n Korunmas› Sözleﬂmesi (1985);
- Avrupa Kentsel ﬁart› (1992);
- Avrupa Peyzaj Sözleﬂmesi (2000);
- Avrupa’n›n tarihi kentlerine iliﬂkin 98 (2000) say›l› Kongre
Karar›;
-Norwich’te kabul edilen “Gelecek için Kültürel Miras – Temel
bir kazan›m›n ekonomik ve sosyal potansiyelinin
de¤erlendirilmesi” (2004);
-Dubrovnik Bildirisi “Kültür Turizmi – Ekonomik Yarar m› Kimlik
Kayb› m›” (2006);
adl› temel referans metinlerini dikkate alarak;
2. Tarihi miras› muhafaza etmenin sadece an›tlar› korumaktan
ibaret olmay›p, hem özel bir kültüre hem genelde Avrupa
kültürüne mensubiyet duygusunu güçlendirmek anlam›na
geldi¤ine inanarak;
3. Kültür miras›n› muhafaza etmek amac›yla, tarihi sitler için
sürdürülebilir bir rehabilitasyon politikas› oluﬂturmaya yönelik
uygun konseptler ve teknikler geliﬂtirmek gerekti¤ine inanarak;
4. Tarihi yap›lar›n karakterinin, bunlar› yeniden yaﬂama
kazand›r›rken ekonomik ve/veya kültürel amaçlar da katarak
kurtar›labilece¤ine inanarak;
5. Ekonomik menfaatlerin giderek artan gücünün inﬂaat
sektöründeki yat›r›mlar›n ﬂimdiye kadar görülmemiﬂ bir ölçekte
ivme kazan›ﬂ›na yol açt›¤›n›n ve bu durumun, Avrupa’n›n her
taraf›ndaki yap› miras›n›n kullan›m ve bak›m› üzerinde durmadan
artan bir bask› yaratt›¤›n›n bilincinde olarak;
Aﬂa¤›daki hususlarda tavsiyelerde bulunmaktay›z:
a) Miras›n – Avrupa ölçe¤inde, ulusal, bölgesel ve yerel olarak her düzeyde muhafaza edilmesi ve geliﬂtirilmesi hususlar›na
itibar ederken demokratik denetim mekanizmalar› arac›l›¤›yla
tüm paydaﬂlar› sürece dahil eden entegre bir yaklaﬂ›m;
b) Kültürel kaynaklar›n ekonomik potansiyelini tam olarak ortaya
koymak amac›yla kamu-özel ortakl›klar›n›n daha fazla
özendirilmesi;
c) Yeniden inﬂa edilen yörelerde farkl› sosyal s›n›flara mensup
kiﬂilerin yerleﬂmesi riskine karﬂ› sosyal aç›dan dengeli politikalar
geliﬂtirilmesi;
d) Kültür miras›n›n muhafaza edilmesine iliﬂkin sürdürülebilir ve
ba¤lay›c› konseptlerin oluﬂturulmas›;
e) Tarihi sitlerin insani boyutunun korunmas›na, imar edilmiﬂ
çevrenin kalitesinin ve o çevrede yaﬂayan insanlar›n yaﬂam
kalitesinin önemli bir bölümünü oluﬂturmas› dolay›s›yla önem
verilmesi;

f) Tarihi sit alanlar› dahilinde yeni yap›lar inﬂa edilmesine iliﬂkin
olarak Avrupa Konseyi taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ standartlar›n ve
uzmanl›k bilgilerinin tan›t›m ve kullan›m› sa¤lan›rken, gereksiz
y›k›mlardan kaç›n›lmas› ve sitin mimari karakteri ile d›ﬂ
görünümünün korunmas›na sayg› gösterilmesi;
g) Yüksek kaliteli ça¤daﬂ mimarl›k bilgi ve yöntemlerinin, yar›n›n
miras› olabilece¤i düﬂüncesiyle tan›t›m ve kullan›m›n›n
sa¤lanmas›;
h) Kültürel olaylar ve kültür etkinliklerinin, bir yörenin canl›l›¤›n›
ve yaﬂama kabiliyetini daha da geliﬂtirmek üzere oluﬂturulan
topyekûn bir stratejinin bir bölümü olarak oluﬂum ve tan›t›m›n›n
sa¤lanmas›;
i) Bizler, Innsbruck’da düzenlenen “Kültür Miras› ve Modernlik”
konulu uluslararas› sempozyumun kat›l›mc›lar› olarak,
I. Yerel yönetimleri, kültür miras›na yat›r›m yapma konusundaki
INHERIT ilkelerine uygun olarak, kendi hemﬂehrileri için
sürdürülebilir bir geliﬂmeyi sa¤layacak kültür miras› projelerini
desteklemeye ve geliﬂtirmeye;
II. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Kültür
ve E¤itim Komitesini, sempozyumda sunum konusu olan fikirlerin
ve inisyatiflerin izlenmesini sa¤lamaya;
III. Kültür ve E¤itim Komitesini, bir dizi örnek uygulamaya destek
sa¤lay›p yürürlü¤e koymaya ve bunlar›n Avrupa düzeyinde
yayg›nlaﬂmas›n› özendirmeye;
IV. Yerel yönetimleri, karar alma süreçlerini mümkün oldu¤unca
ﬂeffaf hale getirmeye ve bu do¤rultuda, koruma alt›na al›nm›ﬂ
kentsel yörelerde büyük imar iﬂleri yap›lmas› öngörülen her
yerde, yerel düzeyde seçilmiﬂ temsilciler ile vatandaﬂlar
aras›nda güven artt›rmak amac›yla:
- belirli ve apaç›k dan›ﬂma süreçleri oluﬂturmaya;
- istiﬂari nitelikli heyetlerin (mimarl›k jürileri, kent merkezi ve
kentsel peyzaj›n korunmas› için dan›ﬂma kurullar› gibi) eﬂit
olarak kültür miras› ve modernlik alan›nda yetkili profesyonel
temsilcilerden oluﬂturulmas›n› sa¤lamaya;
- bu istiﬂarelerde var›lacak sonuçlara öncelik vermeye;
V. Yerel yönetimleri yeni biliﬂim ve iletiﬂim teknolojilerini
kullanarak yerel düzeyde seçilmiﬂ temsilciler ve hemﬂehriler
aras›nda etkileﬂimi iyileﬂtirmeye, sözkonusu yörelerdeki proje
yönetiminde etkin bir rol oynamalar›na imkân sa¤lamaya,
ça¤›r›yoruz.
Bildiri Türkçeye Fikret N. Üçcan taraf›ndan çevrilmiﬂtir.
Bildirinin asl›nda kullan›lan “gentrification” kelimesi, özellikle
‹ngiltere’de orta s›n›fa mensup halk›n, geleneksel olarak iﬂçi s›n›f›na
mensup kiﬂilerin yaﬂad›¤› mahallelere taﬂ›narak bu bölgelerin
karakterinin de¤iﬂmesine neden olmas› anlam›nda kullan›lmaktad›r. Bu
süreç, baz› ‹stanbullular›n Kuzguncuk’a ya da Balat’a taﬂ›nmas› gibi bir
ak›m d›ﬂ›nda, ülkemizde pek rastlanmayan bir sosyolojik olgudur.
(Çevirenin Notu).

1
2
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Ege Y›ld›r›m, Y. ﬁehir Planc›s› - Koruma Uzman›

New York Metropoliten Alan›nda Tarihi
Çevre Koruma Stratejileri ve
Bölgesel Dinamikler
çal›ﬂman›n özeti burada
okurlarla paylaﬂ›lmak
istenmiﬂtir. Uzak bir
co¤rafyadan da olsa, bizim
tarihi kentlerimiz için de
geçerli konular içeren bu
örnekte, metropoliten
sisteminin farkl›, ancak
birbirini tamamlay›c›
parçalar›n› temsil eden üç
kentsel ortama
odaklan›lm›ﬂt›r:
•Çal›ﬂman›n ana oda¤›
olan Newburgh, eskiden
zengin bir sanayi ﬂehri iken,
bugün ekonomisi
zay›flam›ﬂ, çöküﬂ
sürecinden kurtulmaya
çal›ﬂan görece küçük bir
ﬂehirdir;
•Stamford, bölgesel
hiyerarﬂide ‘orta-dereceli’,
ekonomik olanaklar›
yükseliﬂte olan bir uydu
kenttir;
•New York City (NYC) ise, bugün büyük bir büyüme at›l›m›
içinde olan, metropoliten sistemin çekirde¤i ve ticaret, hizmet ve
kültür merkezidir.

Giriﬂ
Tarihi Kentler Birli¤i’nin
kültürel ve do¤al çevre
korumada benimsedi¤i en
önemli ilkelerden biri havza
boyutunda koruma
yaklaﬂ›m›d›r. Benzer bir
ﬂekilde, bu yaz›da da belirli
bir bölgeyi paylaﬂan farkl›
kentlerin ayn› bölgesel
dinamiklerden farkl›
ﬂekillerde etkilenerek, buna
göre farkl›laﬂan kentsel
koruma stratejilerine ihtiyaç
duydu¤u varsay›m›ndan
hareket edilmiﬂtir. Bu
farkl›laﬂman›n belirgin bir
örne¤i olarak, ekonomik
aç›dan zay›f kentlerin tarihi
alanlar›, yetersiz
iﬂlevlendirme ve bak›monar›m sorunuyla karﬂ›
karﬂ›ya iken, ekonomik
Metro Haritas›. Kaynak:Stamford Board of Trade
aç›dan faal kentlerdeki
tarihi alanlar y›k›m veya
uygunsuz kullan›m bask›s› görmektedir. Bu ba¤lamda gözönüne
al›nacak di¤er etkenler aras›nda, yasal çerçeve, demografik yap›,
mülkiyet desenleri, ﬂehirdeki di¤er kentsel dönüﬂüm etkinlikleri,
ve mahalle karakterini koruma (‘yaﬂanabilirlik’) – ucuz konut
sunma (‘hakçal›k’) – ekonomik rekabet edebilirlik (‘fizibilite’)
aras›ndaki gerilimler bulunmaktad›r. Bölgesel dinamikler,
baﬂar›l› koruma stratejileri oluﬂturmakta birer f›rsat olarak da
görülebilir; kapsam› geniﬂleyen koruma disiplini, bize bu
dinamikleri tarihi çevre lehine yönlendirebilecek, kentsel aktörler
ve piyasa ile daha etkileﬂimli yeni uygulama araçlar›
sunmaktad›r.

Konuyu ele alma yöntemi; yaz›l› kaynak taramas›, alanlar›n
gözlemlenmesi ve çeﬂitli kiﬂi ve kuruluﬂlarla görüﬂmeler
yap›lmas›, buna göre her ﬂehrin genel karakterinin, e¤ilimlerinin
ve koruma etkinli¤inin de¤erlendirilmesini kapsam›ﬂt›r.
Çal›ﬂman›n dayand›¤› hipotez; ‘görece küçük, yat›r›m yoksunu
kentlerde, belirli bir bölgenin topyekun yeniden canland›r›ld›¤› ve
yerel yönetim-özel yat›r›mc› ortakl›¤›n›n tetikleyici oldu¤u
müdahaleler ye¤lenirken, daha büyük ve ekonomik olarak aktif
kentlerde, daha karmaﬂ›k iﬂbirli¤i modelleri kullanan, ço¤ulcu ve
parçal› projelerin hakim oldu¤unu ve denetimin önemli rolu
bulundu¤unu’ öngörmektedir.

Koruma stratejilerinin yukar›da an›lan etkenlere göre nas›l
ﬂekillendi¤i, yazar›n araﬂt›rma amac›yla bulundu¤u Amerika’n›n
New York metropoliten bölgesi örne¤inde incelenmiﬂ olup,
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3.Yeniden canlanma belirtileri: 1980’lerdeki baz› baﬂar›s›z
çabalardan sonra, günümüz nüfusu 28,500 olan Newburgh’de,
2000’li y›llardan bu yana gerçek bir canlanma rüzgar›
esmektedir. Bu rüzgar› oluﬂturan birkaç belirgin e¤ilim öne
ç›kmaktad›r:
•New York’ta çal›ﬂan (‘commuter’) genç orta s›n›f aileler, ucuz
arsa fiyatlar›, ﬂehirdeki tarihi çevre de¤erleri, vadi boyu ulaﬂ›m/
toplutaﬂ›m olanaklar› ve (Marmara depremi sonras› ‹stanbul’unu
ça¤r›ﬂt›ran) 11 Eylül-sonras› korkusu gibi etkenlerle bölgeye
taﬂ›nmaktad›r
•Hudson Vadisi’nin geliﬂen sanat ortam›, geniﬂ ve ucuz stüdyo
arayan sanatç›lar›n ﬂehre yerleﬂmesine ve yeni sanat
çal›ﬂmalar›n›n ço¤almas›na etki etmektedir.
•ﬁehrin bat›s›nda, yeni aç›lacak 4. metropol havaalan›na yak›n
ve bölgesel karayollar›n›n kesiﬂti¤i civarda yeni bir merkez
geliﬂmektedir, ancak bu
geliﬂme Hudson
k›y›s›ndaki Newburgh
tarihi merkezini göz ard›
etmektedir.
•Newburgh’un tarihi ana
caddesi Broadway’in
merkezi kesimini
canland›rmak amac›yla,
çeﬂitli yap›larda
restorasyon projeleri
uygulanm›ﬂ, bölgenin
yerel yüksekokulu Orange
County Community
College (OCCC) burada
bir kampüs kurmuﬂtur.
•Kentsel Yenilemeyle ço¤u düzlenmiﬂ olan nehir k›y›s›nda,
belediye ile bir özel yat›r›mc›n›n ortakl›¤›nda, Yeni ﬁehirleﬂmeci
(‘New Urbanist’) ak›m›n ‘geleneksel mahalle tasar›m›’ ilkelerini
izleyen bir K›y› Band› Yenileme Projesi baﬂlat›lm›ﬂt›r. ﬁehir
gündeminin en önemli konusu olmay› sürdüren bu projenin,
ﬂehrin ekonomisini ve yazg›s›n› kurtarmas› beklenmektedir.

New York Metropoliten Alan›na (NYMA) Genel Bak›ﬂ
19. yüzy›ldan bu yana nüfus, çeﬂitlilik ve ekonomik kapsam
aç›s›ndan geniﬂlemekte olan NYMA, bugün 19 milyona yaklaﬂan
nüfusuyla New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerine
yay›lmaktad›r. 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren, bölgenin
geniﬂleme dinami¤i, otomobil-yanl›s› federal politikalar›n da
etkisiyle, desantralizasyon ve eﬂitsiz geliﬂim ﬂeklinde
gerçekleﬂmiﬂ, bölgedeki kentler aras›nda kutuplaﬂma, de¤iﬂen
büyüme ve küçülme döngüleri yaratm›ﬂt›r. Bölgedeki
dinamiklerden ilginç biri de, NYC ve Hudson Vadisi aras›ndaki
iliﬂki olup, iﬂgücü, arsa fiyatlar› ve yaﬂam tarz› farkl›l›klar›
sonucu, metropolden vadi boyunca kuzeye do¤ru bir göç
baﬂlam›ﬂt›r.
Hudson Vadisi, hem do¤al
bir nehir sistemi, ulaﬂ›m
koridoru ve turizm
destinasyonu olarak
bütünlü¤e sahip olup,
bölgenin tarihi ve do¤al
çevresinin korunmas› için
vadi düzeyinde çal›ﬂan
gruplar bulunmaktad›r.
Resmi denetim, rehberlik
ve finansman rolü
oynayan New York Eyalet
Koruma Ofisi’nin (SHPO)
yan›s›ra, New York
Eyaleti Koruma Ligi
Eski Newburgh gravürü (kaynak: Newburgh Belediyesi)
(PLNYS), Bölgesel
Planlama Derne¤i (RPA)
gibi sivil toplum (kar amac› gütmeyen) kuruluﬂlar› da bölgede
etkinlikleri sürdürmektedir.
Newburgh ﬁehrinde Tarihi Geliﬂim Döngüleri
Hudson Nehri’nin stratejik bir noktas›nda kurulu ve Amerikan
Devrim tarihinde önemli rol oynam›ﬂ olan Newburgh ﬂehrinin
geliﬂim çizgisine bakt›¤›m›zda, birkaç belirgin aﬂama
görülmektedir:
1. Yükseliﬂ dönemi: 19. Yüzy›l baﬂ›ndan 1950’lere kadar,
Newburgh bir sanayi ve ticaret liman› olarak h›zla geliﬂmiﬂ,
buna koﬂut kültürel ve mimari bir geliﬂme de yaﬂayarak
Amerikan romantik ak›m› öncülerinin eserleri ile bezenmiﬂtir.
2. Düﬂüﬂ dönemi: 1960’lardan baﬂlayarak, yayg›n sanayi kayb›
(‘de-industrialization’) sonucunda kentin ekonomisinin
zay›flamas›, Kentsel Yenileme (‘Urban Renewal’) ak›m›na ba¤l›
giriﬂimlere yol açm›ﬂ, nehir k›y›s›ndaki birçok yap› y›k›lm›ﬂ,
planlanan yeniden yap›lanman›n gerçekleﬂmemesi sonucunda
ﬂehirde yüksek bir yoksulluk, iﬂsizlik ve suç oran› oluﬂmuﬂtur.
Ancak Kentsel Yenileme giriﬂimlerine direnen gönüllüler
sayesinde, tarihi dokunun büyük k›sm› bu y›k›mdan kurtulmuﬂtur.

Tüm bu e¤ilimlerin do¤uraca¤› önemli bir sonuç, Newburgh’un
NYMA içindeki rolünün ve kimli¤inin, NYC için bir yatakhane
beldesi olma yolunda de¤iﬂmesi olarak öngörülmektedir. Ancak
bu rolün kent için yeterli ve sa¤l›kl› m› oldu¤u, yoksa kentin
kendi baﬂ›na yerel bir istihdam üreticisi mi olmas› gerekti¤i
sorusu gündeme gelmektedir. ‹kinci bir etki olarak, kent
nüfusunda soylulaﬂt›rma ve konut fiyatlar›nda art›ﬂ
beklenmektedir. Bu risklere karﬂ›, soylulaﬂt›rman›n kaç›n›lmaz ve
kentteki ‘yoksulluk endüstrisini’ sona erdirmek için gerekli
oldu¤u savunulmakta, ayr›ca ucuz konut arz›n› desteklemek için,
özellikle tarihi dokuda çeﬂitli sa¤l›klaﬂt›rma projeleri
yürütülmektedir. Kente girecek ‘taze kan’ ile, kent yönetiminde
‘kemikleﬂmiﬂ’ baz› sorunlu unsurlar›n da ﬂeffaf ve verimli bir

46

ULUSLARARASI
refah (‘fizibilite’) ile yerel karakteri koruma (‘yaﬂanabilirlik’ ve
‘hakçal›k’) kayg›lar›n›n dengelenmesi ve bütünleﬂtirilmesi en
büyük mesele kabul edilmelidir. Newburgh’da fizibilite ve
yaﬂanabilirlik hedefleri birbiriyle uyumlu say›l›r, ve doku
özgünlü¤ü gözetildi¤i sürece birlikte gerçekleﬂtirilebilir. Ancak
yerel halk›n kent içinde yaﬂama ve çal›ﬂma ﬂans›n› koruma
(‘hakçal›k’) sorununun çözümü daha zordur. Burada can al›c›
nokta, bölgesel dinamiklerin kente serbestçe mi yoksa bir
yönetim süzgecinden geçerek mi nüfuz edece¤i ile ilgilidir. Bu
çerçevede bir koruma politikas›n› uygulayabilmek için önemli
olan araçlar, yerel yönetimin güvenilirli¤inin art›r›lmas› ile
Belediye, SHPO ve gönüllülerin rehberli¤inde kentsel sit alan›n›n
bak›m ve onar›m›na daha geniﬂ bir kitlenin sahip ç›kmas›
olacakt›r. Newburgh Mast›r Plan’› ve koruma yönetmeli¤i, için
kararl›l›kla uyguland›¤› sürece, halihaz›rdaki tüm koruma
giriﬂmlerini tutarl› bir sinerji içinde birleﬂtirmek iyi bir temel
sa¤lamaktad›r.

yönetiﬂim ile çözülece¤i, kentin imaj›n›n iyileﬂece¤ine dair büyük
umutlar beslenmektedir.
Newburgh’de Tarihi Çevre Koruman›n Durumu
Newburgh, ABD’nin ilk müze evi olan Hasbruck House
(Washington’›n Karargah›) ile, 19. yüzy›l koruma hareketinin
do¤um yeri kabul edilmektedir. Bu önemli an›t ile Dünya An›tlar
Fonu’nun tehlike alt›ndaki miras listesindeki ‘Dutch Reformed’
Kilisesi gibi yap› ölçe¤indeki eserlerin yan›s›ra, çevre ölçe¤inde
de New York eyaletinin en büyük kentsel sit alanlar›ndan biri
olan ‘East End Historic District’ ile Hudson K›y›s› ve ‘Colonial
Terraces’ mimari tasar›m alanlar› koruma alt›na al›nm›ﬂt›r.
ﬁehrin tarihi çevresini korumada etkin aktörlere gelince, genel
olarak Belediye ile yerel gönüllülerin baﬂa baﬂ gitti¤i
görülmektedir. ‘Save America’s Treasures’ ve Dünya An›tlar
Fonu gibi federal ve uluslararas› örgütler, New York SHPO ve
‘Safe Harbors on the Hudson’ gibi bölgesel örgütler, kentin
çeﬂitli yönleriyle ilgilenmektedir. ABD’de yerel yönetimlerin
korumadan do¤rudan sorumlu oluﬂuna koﬂut biçimde, en büyük
görev Newburgh Belediyesi’nin üzerindedir. New York
SHPO’sunun Yetkili Yerel Yönetimler (CLG) program›na üye olan
belediye, bunun gere¤i olarak bir koruma yönetmeli¤ine ve
yerel koruma komisyonuna sahiptir, ancak kentte görülen çeﬂitli
yolsuz uygulamalar ve kaçak y›k›mlar, Belediyenin performans›
hakk›nda karma görüﬂlere yol açm›ﬂt›r. 1970’lerden beri kentin
‘bekçili¤ini’ yapan, ancak politik gücü yeni yeni artan gönüllü
bireyler ve dernekler (NHS, NPA), belediyenin eksiklerini
tamamlamaya çal›ﬂmaktad›r. Ayr›ca, K›y› Band› projesi
müellifleri, OCCC yüksekokulu ve St. Luke Hastanesi gibi özel
kuruluﬂlar, yerel istihdam sa¤lay›c› ve yap› sa¤l›klaﬂt›rma projesi
orta¤› olarak önemlidir. Bu aktörler, s›k s›k ortakl›klar kurarak, eﬂ
zamanl› ve birbirini besleyen etkinliklerle u¤raﬂmaktad›r.
Belediyenin geniﬂ yerel kat›l›mla haz›rlad›¤›, koruma politikalar›
da içeren Sürdürülebilir Mast›r Plan ve bu kapsamda oluﬂturulan
Grand-Liberty Sokaklar› Miras Koridoru Projesi; BelediyeNewburgh Koruma Derne¤i (NPA) ortakl›¤›nda yürütülen Dutch
Reformed Kilisesi onarm ve iﬂlevlendirme giriﬂimi; çok say›da
kurumun Belediyeyi izleme amac›yla bir araya geldi¤i Koruma
Ortaklar› konsorsiyumu, bunlar›n baﬂl›calar›d›r. Korumay›
destekleyen, ucuz konut ve ev sahipli¤i giriﬂimleri de, vergi
teﬂvikleri, hibe ve banka kredilerini harmanlayarak sokak boyu
yap› gruplar›n› sa¤l›klaﬂt›rmakta ve kente yeni gelen potansiyel
al›c›lar› yönlendirmektedir.

Stamford ile Karﬂ›laﬂt›rma
Connecticut eyaletinde yer alan Stamford, ABD’nin 19. yüzy›lda
sanayileﬂen ve 20. yüzy›l ortas›nda sanayisini yitiren kuzeydo¤u
ﬂehirlerinin tipik bir örne¤idir. Bu bak›mdan Newburgh’la benzer
bir çizgi izledikten sonra, Kentsel Yenileme ak›m›n›n sonuçlar›
aç›s›ndan bambaﬂka bir hikaye sunmaktad›r. Stamford’›n eski
kent merkezi, Yenileme ad›na neredeyse tamamen yok olmuﬂ,
yerine de tek bir ana müteahhit eliyle geliﬂtirilen, büyük
ﬂirketlere yönelik bir merkezi iﬂ alan› inﬂa edilmiﬂtir. Yarat›lan
bu yeni ortam, NYMA’da o s›rada yaﬂanan ofis
desantralizasyonuna denk gelmiﬂ, ve Stamford, NYC’den kaçan
ﬂirketlerin ak›n›na u¤rayarak muazzam bir ekonomik büyümeye
sahne olmuﬂtur. Merkez yenilemenin ‘baﬂar›l›’ örneklerinden biri
olarak betimlenen bu kentte, koruma gönüllülerinin y›k›mlar
karﬂ›s›ndaki çekingenli¤i ve giriﬂimcilerin atakl›¤›n›n sonucunda,
merkez çevresindeki birçok yap› da yitirilmiﬂ, merkezdeki
yap›lanma sokak hayat›ndan ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ, Boston-NYC aras›nda
uzanan tarihi Boston Posta Yolu’nun kesintiye u¤rad›¤› tek yerin
de buras› olmuﬂtur. Bugün 120,000 nüfuslu Stamford, zengin
demografik yap›s›, yüksek e¤itim ve istihdam oranlar› ile tipik bir
Kenar Kent (‘Edge City’) profili sergilemektedir. ‹ﬂgücünü
çevresinden elde eden bu alt-bölgesel merkez, yüksek büyüme
senaryolar›na göre gelecekte NYC’den ba¤›ms›z bir küresel
merkez olma iddias›ndad›r. Kentin bugünkü planlama
sorunlar›n›n merkezinde ise, araç trafi¤i s›k›ﬂmas›n›n çözülmesi,
geliﬂmenin niteli¤ini yönlendirme ve ‘ak›ll› büyüme’ (‘smart
growth’) kayg›lar› bulunmaktad›r.

Newburgh Örne¤inin Genel De¤erlendirmesi
Newburgh ﬂehrinin sahip oldu¤u en iyi f›rsatlar, ﬂehrin konumu,
tarihi doku zenginli¤i, gönüllülerin etkinli¤i, CLG statüsü ve k›y›
band› projesi olarak belirmekteyken, tehditler ise zay›f ekonomi,
suç, yoksulluk ve politik irade sorunu olarak s›ralanabilir. Kentsel
koruma stratejilerine iliﬂkin öneriler yapmak gerekirse, ekonomik

Stamford’›n tarihi çevre koruma durumuna bakt›¤›m›zda, çok
say›da tekil an›ttan oluﬂan, ancak bir doku olarak Newburgh’e
göre çok daha parçalanm›ﬂ ve az miktarda bir tarihi yap› sto¤u
görülmektedir. Koruma etkinlikleri, Belediye, yerel Tarih Derne¤i
ve Tarihi Mahalle Koruma Program›n›n (HNPP) taraf›ndan, elde
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kalan yap›lar› kurtarmak için giriﬂilen anl›k ve eﬂgüdümsüz
çabalardan oluﬂmaktad›r. Kentin imar yönetmeli¤inde korumaya
yönelik araçlar bulunmakta ve tekil alanlarda müteahhitlerin
çeﬂitli engellerine karﬂ›n kullan›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Kentsel
çevrenin karakterini korumaya yönelik olarak, Stamford Mast›r
Plan›’n›n Kent Güzelleﬂtirme (‘City Beautiful’) baﬂl›¤› alt›nda,
kentin gelecekteki büyümesinde göz önüne al›nacak yaﬂam
kalitesi, hakçal›k ve çeﬂitlilik hedeflerinden söz edilmektedir. Bu
ba¤lamda Stamford, ekonomik baﬂar›s›n› ilerletirken, tarihi
çevresinin büyük k›sm›n› feda etmiﬂ ve kentsel koruma
stratejisini büyük oranda k›s›tlam›ﬂt›r.

kültürel merkez olmay› baﬂarm›ﬂ olan kent, bugün 8,214,000luk
çekirdek nüfusu, finans ve gayr›menkul sektörlerinin
performans›, demografik çeﬂitlili¤i, ülkenin geri kalan›na göre
atipik (yüksek toplutaﬂ›m kullan›m› ve düﬂük ev sahiplili¤i)
e¤ilimleri, arazi k›tl›¤› sonucunda yo¤un imar bask›s› ve mevcut
alanlar›n tam kapasiteye yönelik sa¤l›klaﬂt›rma e¤ilimi ile
nitelendirilmektedir. New York belediyesinin kentli gruplarla
birlikte haz›rlad›¤› PlaNYC 2030 plan› ve çeﬂitli büyük çapl› yeni
projeler, bu büyüyen dalgay› karﬂ›lamaya haz›rlanmaktad›r.
Kentin tarihi ve çevresel kaynaklar› ise bir yandan bu projelerin
belirsiz tehditlerine aç›k, bir yandan da güçlü bir ‘koruma
ordusu’nun güvencesi alt›ndad›r.

New York City ile Karﬂ›laﬂt›rma
NYC’nin metropoliten merkez olarak geliﬂimi, 19. yüzy›lda
baﬂlayan göç dalgalar›yla ﬂekillenmiﬂ, 20. yüzy›l boyunca birkaç
kez ekonomik iniﬂ ve ç›k›ﬂ geçirmiﬂtir. Kentsel Yenileme ak›m›
kentin baz› kesimlerini tahrip eden bir karayolu a¤› getirse de,
yo¤un sivil tepkilerin de yard›m›yla kent üzerindeki etkisi görece
k›s›tl› kalm›ﬂt›r. 1970’lerde ekonomik bir çöküntüye giren NYC,
1980’lerde finans sektöründeki canlanma ile, 1990’larda ise suç
oran›n›n düﬂürülmesi ve yeni göç dalgalar›n›n baﬂlamas›
sonucunda tekrar ekonomik bir at›l›m›n ortas›ndad›r. ‹niﬂ ve
ç›k›ﬂlara karﬂ›n, tüm dönemlerde küresel bir ekonomik ve

NYC, kentsel koruma aç›s›ndan hem h›zl› ve sürekli de¤iﬂim
slogan› ile olumsuz, hem de modern koruma hareketinin geliﬂimi
aç›s›ndan olumlu bir model sunmaktad›r. Kentin tarihi dokusu,
koruma alt›ndaki binin üzerinde tekil an›t, yetmiﬂin üzerinde
kentsel sit alan›ndan oluﬂmaktad›r. Mimarl›k tarihine ›zgara
sokak plan› üzerinde yükselen erken 20. yüzy›l gökdelen mimarisi
ile katk›da bulunmuﬂ olan ﬂehir, buna tezat olarak da daha erken
dönemlerin organik dokular› ve taﬂ s›ra evlerle dizili
(brownstone) mahallelerle doludur. 1960’l› y›llarda NYC’de
Pennsylvania ‹stasyonu gibi büyük kay›plardan sonra do¤an

48

bilinçlenme, New York an›tlar yasas›n›, ulusal koruma yasas›n›
ve kentin korunmas›ndaki baﬂ aktör olan, belediyeye ba¤l› New
York An›tar Komisyonunu (LPC) yaratm›ﬂt›r. Geliﬂmiﬂ bir ‘kentsel
koruma ekolojisi’ne sahip diyebilece¤imiz NYC’de, yüzün
üzerinde yerel koruma örgütü, bilgili ve yetkin gönüllüleriyle
LPC’ye rant yanl›s› politik güçleri dengelemekte destek olmakta,
bir yandan da Komisyonu finansman yetersizli¤i ve çekingen
tavr› yüzünden eleﬂtirebilmektedir. Mahallelerini tescilletmek
isteyen sakinlerin etkinli¤i, gittikçe Manhattan’dan d›ﬂ semtlere
yay›lmaktad›r, ancak soylulaﬂt›rmaya da katk›da bulunan bu
korumac›l›k da, gittikçe ‘benim arka bahçemde olmas›n’c›
(‘NIMBY’) tutumlara bürünerek kentteki ucuz konut
savunucular›n›n eleﬂtirisini almaya baﬂlam›ﬂt›r.

hipotezde oldu¤u kadar kesin ﬂekilde olmay›p di¤er giriﬂimlerle
de etkileﬂerek beslenmekte; farkl› kentlerdeki koruma giriﬂimleri
benzer mekansal örgütlenmeler sergilemekte olup, mahalle/sit
alan› ölçe¤inde, karmaﬂ›kl›k ve ço¤ulculuk bar›nd›ran,
canlanman›n odak noktas› olan çekirdekler çevresinde geliﬂen
‘ekolojik’ birimler oluﬂturmakta; ve yap›laﬂma denetimi her
kentte önemli bir rol oynamaktad›r.

NYC deneyiminin önemli bir baﬂka özelli¤i, SoHo, 42nd StreetTimes Square, Bryant Park, 34th Street gibi, çok aktörün
kat›l›m›yla, küçük çapl› müdahalelerle ve/veya ‘çapa’ projelerin
tetiklemesiyle, baﬂka deyiﬂle ‘kentsel gözetimcili¤i’ (‘Urban
Husbandry’) yaklaﬂ›m›yla gerçekleﬂmiﬂ merkez canland›rma
(‘downtown revitalization’) örnekleri içermesidir. Bugün
gündemde olan Dünya Ticaret Merkezi/ Aﬂa¤› Manhattan
Yenileme projesi sürecinde de kent örgütleri geniﬂ bir kat›l›m ile
proje yetkililerine ve sermaye gruplar›na beklentilerini ifade
etmiﬂtir. Stamford gibi NYC de Newburgh’den çok farkl› bir
manzara sunmakta olup, Newburgh’de ekonomik faaliyeti kente
çekmek ihtiyac›na karﬂ›l›k, NYC’de bolca mevcut olan ekonomik
faaliyeti kentin tarihi karakteri lehine yönetmek esas sorundur.
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Böyle bir çal›ﬂman›n, Tarihi Kentler Birli¤i kentleri için de, tarihi
dokular›n ve koruma politikalar›n›n, içinde bulunduklar› do¤al,
kültürel, ekonomik ve idari bölgelerin dinamikleri ve bölgedeki
rolleri ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirilmesi için bir katk› sa¤layabilece¤i
ümit edilmektedir.

Sonuç
New York gibi bir metropoliten bölgedeki temel dinamikleri
yeniden de¤erlendirdi¤imizde, insan ve sermaye kaynaklar›n›n
oluﬂturdu¤u ekonomik refah dalgas›n›n, de¤iﬂik kentleri kendine
dahil etmekte seçici davrand›¤›n› görebiliriz. Bölgedeki kentler,
bu dalgay› kendilerine çekmek amac›yla, kendilerine özgü
özelliklerini ve servetlerini pazarlamakta, bu dalgan›n tarihi
dokulardaki etkisi de ayr›k veya bütünleﬂik koruma çabalar›n›n
çeﬂitli derecelerdeki kar›ﬂ›mlar›n› do¤urmaktad›r. ‹ncelenen üç
kentin de tarihleri boyunca oynad›klar› roller, özellikle Kentsel
Yenileme döneminden sonra farkl›laﬂm›ﬂt›r. ‹lginç bir gözlem
olarak, bugün NYMA’da, kentlerin tarihi çevreleri onlara yeni bir
önem ve bölgesel rol oynama f›rsat› sunmaktad›r. Bu yeni
bölgesel rolü koruma-geliﬂme iliﬂkisi çerçevesinde yerel
ihtiyaçlarla uzlaﬂt›rman›n önemi de böylece artmaktad›r.
Bu çal›ﬂman›n baﬂlang›c›ndaki, küçük/at›l ve büyük/aktif kent
farkl›laﬂmas›na dayal› hipoteze gelince, elde edilen bulgulara
göre belirli oranda do¤rulanmakta, ancak baz› yönlerden gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Buna göre, ekonomik performans
kent büyüklü¤ünden daha önemli olmakta; kentsel geliﬂim
sürecindeki karmaﬂ›kl›klar her kent ortam›nda kaç›n›lmaz
olmakta; tekil/büyük proje küçük ﬂehirde tercih edilmekle birlikte
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gerçekleﬂtirmeyi hedeflemeleri gerekmektedir.
1. Akdeniz Ortakl›¤› Ülkelerinde özellikle kültürel miras›n önemi
konusunda kamu bilincinin art›r›lmas›na katk› sa¤lanmas›;
kültürel miras konusundaki bilgilere eriﬂilebilirli¤in teﬂvik
edilmesi ve bu miras›n etkili ve entegre yönetiminin sa¤lanmas›;
2. Bölgesel ve yerel düzeydeki sosyal ve ekonomik yans›malar›n
desteklenmesi

Euromed Heritage IV (Kültürel Miras) Hibe Program› Avrupa
Komﬂuluk ve Ortakl›k Program› kapsam›nda Avrupa Komisyonu
taraf›ndan geliﬂtirilen bir programd›r. Program›n temel hedefi
Akdeniz kültürel miras›n›n geliﬂtirilmesi ve kamu bilincinin
art›r›lmas› yoluyla kültürler aras›ndaki karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ›n ve
diyalo¤un art›r›lmas› ve güçlendirilmesidir. Bu amaçla, Avrupa
Komisyonu taraf›ndan
yönetilecek toplam
bütçesi 13.500.000 Avro
olan bir hibe program›
geliﬂtirilmiﬂtir.

Euromed Heritage IV
(Kültürel Miras) Hibe
Program›

Program kapsam›nda hibe
program›na baﬂvuru
yapabilecek kuruluﬂlar
ﬂöyle tan›mlanm›ﬂt›r:
• Tüzel kiﬂi olmal›
• Kâr amac› gütmeyen
kuruluﬂ olmal›
• AT uygulay›c› tüzü¤ünün 43. maddesinde aç›klanan sivil
toplum örgütleri, kültür dernekleri, özel sektör ya da kamu
sektörü operatörleri, araﬂt›rma enstitüleri, üniversiteler, ilgili
yerel ya da bölgesel kamu idareleri, uluslararas› (hükümetler
aras›) kuruluﬂlar gibi örgütler aras›nda bulunmal›
• Kültür alan›nda çal›ﬂmal› ve
• Aﬂa¤›da belirtilen ülkelerde kurulmuﬂ olmal› :
- Avrupa Birli¤i Üye Devletleri (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek

Hibe program›
kapsam›nda sa¤lanacak
en yüksek ve en düﬂük
hibe deste¤i ﬂöyledir:
• En düﬂük destek:
500.000 Avro
• En yüksek destek:
1.500.000 Avro

Hiçbir hibe, projenin
toplam uygun maliyetlerinin %80'ini aﬂamayacakt›r. Hibe
program› için baﬂvurular 15 ﬁubat 2008 Brüksel saati ile saat
16:00'da sona ermektedir.
Beklenen Sonuçlar
1. Kamu Bilincinin Art›r›lmas› ve E¤itim
Daha önceki aﬂamalarda, ortak kültürel miras›n tan›mlanmas› ve
ortak miras anlay›ﬂ›n›n geliﬂmesi konusunda önemli ilerlemeler
sa¤lanm›ﬂt›r. Bundan böyle, kültürel miras›n bizzat insanlar
taraf›ndan benimsenmesini sa¤lamak amac›yla, baﬂta gençler
olmak üzere, halk›n bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
gerekmektedir. Genel halk, somut ya da somut olmayan kültürel
miras›n önemi konusunda ya tamamen bilgisizdir ya da yeterli
bilgiye sahip de¤ildir. Özellikle e¤itsel düzeyde çok az say›da
araç (yay›nlar/medya) bulunmaktad›r ve var olan malzemelerin
ulusal dillere çevirisi yeterli de¤ildir.

Cumhuriyeti, Güney K›br›s, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Macaristan, ‹rlanda, ‹talya, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz,Romanya, Slovakya, Slovenya,
‹spanya, ‹sveç, ‹ngiltere) , ya da

- Avrupa Komﬂuluk ve Ortakl›k Arac›ndan faydalanan ülke yada
bölgeler (Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, M›s›r, Gürcistan,
‹srail, Ürdün, Lübnan, Libya, Moldova, Fas, Filistin, Rusya, Suriye,
Tunus, Ukrayn.), ya da

- Kat›l›m Öncesi Mali Yard›m Arac›ndan faydalanan ülkeler
(Arnavutluk, Bosna, H›rvatistan, Makedonya, Karada¤, S›rbistan,
Kosova, Türkiye), ya da
- Avrupa Ekonomik Alan› Ülkeleri (‹zlanda, Lihtenﬂtayn, Norveç), ya
da
- d›ﬂ yard›ma karﬂ›l›kl› eriﬂimin sa¤land›¤›, yukar›da belirtilenler
d›ﬂ›nda herhangi baﬂka bir ülke ve
• Projenin haz›rlanmas›ndan ve yönetiminden do¤rudan do¤ruya
sorumlu olmal›, arac› olarak hareket etmemelidirler.

Beklenen Sonuçlar:
1.1. Halk›n ve hepsinden önemlisi gençlerin, kültürel alanlar›
ziyareti ve somut ya da somut olmayan kültür miras›n› geliﬂtiren
etkinliklere kat›lmalar› ve böylelikle kendi miraslar›na sahip
ç›kmalar›.
1.2. Tüm kültürel alanlar›n – özellikle de az tan›nan ve az
geliﬂmiﬂ yerlerin- mimari miras varl›klar›n›n, müzelerin yerel halk
için yaﬂam alanlar› haline gelmesi; geçmiﬂteki kültürel varl›klar›n
miras›yla bugünkü kültürel varl›klar aras›nda, canl› sanatlarla el
sanatlar› aras›nda, çeﬂitli kültürel miras türleri aras›nda, farkl›
nesiller ve son olarak da kültürler aras›nda sinerjiler oluﬂmas›.

Hibe Program› kapsam›nda baﬂvuru sahiplerinin AB üyesi
ülkelerden en az 1 kuruluﬂ ve Akdeniz Ortakl›¤› kapsam›ndaki
ülkelerden en az 1 kuruluﬂ ile ortakl›k yapmas› talep
edilmektedir.

2. Sosyal ve Ekonomik Etki
Euromed Heritage IV Program›, bir sahiplenme program›

Hibe program›na sunulacak projelerin aﬂa¤›daki amaçlar›
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yenilikçi yaklaﬂ›mlar (sitelerin yeni kullan›mlara uyarlanmas›,
müzeoloji, sergiler, turlar, kültürel etkinlikler);
•Yerel kalk›nmay› teﬂvik eden yarat›c› ve verimli faaliyetler
alan›nda sinerjinin artt›r›lmas›n› amaçlayan eﬂleﬂtirme
faaliyetleri (N-S / S-S);
•Merkezi olmayan müzelerin oluﬂturulmas› / tasar›m› /
idaresinin desteklenmesi ve mesleki ilerlemeyi amaçlayan
e¤itim faaliyetlerine destek verilmesi (pazarlama ve iletiﬂim
faaliyetleri gibi);
•Turizmin teﬂvik edilmesinde yerel el sanatlar› sanayinin önemli
rolüne ve buna karﬂ›l›k olarak çeﬂitlili¤in ve yerel ekonominin
korunmas›n›n yan› s›ra el sanatlar› ve zanaatçilerin devamlar›n›n
sa¤lanmas›n› ve bunlar›n korunmas›n› temin amac›yla turizmin
önemine yönelik bilincin artt›r›lmas›n› hedefleyen kültürel turizm
giriﬂimleri.

oldu¤undan, sosyal ve ekonomik unsurlar büyük önem
taﬂ›maktad›r.
Gerek kültürel gerekse turizm aç›s›ndan miraslar›n
geliﬂtirilmesini amaçlayan projelerde yerel etmenler hesaba
kat›lmal› ve dahil edilmelidir.
Ayn› zamanda hem turistlere, hem yerel nüfusa hem de çevreye
sayg›l› kültürel turizm inisiyatifleri geliﬂtirilmeli, bölgesel
sinerjiler oluﬂturulmal›d›r.
Halk, özel sektör ve ilgili di¤er sektörler aras›ndaki sinerji ve
yap›c› diyalog mekanizmalar› geliﬂtirilmelidir.
Beklenen Sonuçlar:
2.1. Kültürel alanlar›n ve de¤erlerin yönetim planlar›n›n (koruma
ve destek) oluﬂturulmas› ve kamu sektörü, özel sektör ve sivil
toplumla iﬂbirli¤i içerisinde uygulanmas›,

Proje yap›s›
Projenin etkili bir ﬂekilde yönetilebilmesi için 6’dan fazla ortakla
konsorsiyum yap›lmamas› tavsiye edilir. Projeye kurumsal
iﬂtirakler ve özel ortaklar da dahil edilebilir.

2.2. Kültürel alanlar›n ve de¤erlerin yönetimi, miras›n (somut ve
somut olmayan) korunmas› desteklenmesi, yaﬂam›n her alan›nda
insanlara ve çevreye sayg› gösteren kaliteli turizm inisiyatifleri
oluﬂmas›n› sa¤lar; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uzun vadeli
bir kalk›nma sa¤lamak amac›yla turistlerle yerel halk aras›nda
karﬂ›l›kl› sayg›ya dayal› bir diyalog kurulmas›n› mümkün k›lar.

Projeler farkl› alt projelere ayr›labilirler. Alt projeler, belirli bir
iﬂlev ya da belirli bir konu geliﬂtirmeli, baﬂvuru formuna
eklenecek mant›ksal çerçeveyle birleﬂtirilmelidir.

Proje
Süre: Faaliyetin süresi 24 aydan az 48 aydan fazla olamaz.
Sektörler ya da konular: Proje teklifleri ilk iki amac›n
kapsam›nda olmal› (bkz.1.2.2) ve maddi ve/veya gayri maddi
kültürel miras› hedeflemelidirler.
Yer: Proje faaliyetlerinin büyük bir k›sm›, Akdeniz ortak ülke
yada bölgelerinin en az ikisinde gerçekleﬂmelidir (bütçelenmiﬂ
maliyetlerin en az % 40’›na karﬂ›l›k gelir).
Faaliyet türleri: Bu teklif ça¤r›s› kapsam›nda finanse
edilebilecek faaliyet türleri ﬂunlard›r:
•Kültürel mirasla ilgili olarak çeﬂitli düzeylerde stratejik bilgi,
e¤itim ve bilinç oluﬂturma kampanyalar›: örne¤in “Miras
Günleri”nin düzenlenmesi;

Teklifler, proje süresi boyunca yap›lacak uygulamalar›n
ad›mlar›n›n k›sa bir tan›m›n› ve organizasyon ﬂemas›n›
içermelidir.
Akdenizli ortaklardan proje iﬂtirakçileri projelerin
geliﬂtirilmesinde aktif rol almal›d›r.
Metodoloji
Teklifler, kritik ihtiyaçlar› ve proje f›rsatlar›n› belirlemek için
önerilen sektöre ait sistematik ihtiyaç analizi sonuçlar›na
dayanmal›d›r. Projelerin planlanmas›nda ve geliﬂtirilmesinde
yerel nüfusun (yerel idareler dahil olmak üzere) aktif kat›l›m›n›
sa¤lanmal›d›r. Teklifler tahmini bir bütçe ile birlikte detayl› bir iç
izleme ve de¤erlendirme metodolojisi içerecektir.

Kapsaml› projelerin bir parças› olarak; kamu ve özel
sektörden uzmanlar için maddi /gayri maddi kültürel miras›n
korunmas›, tan›t›m› ve belgelenmesi de dahil, ilgili alanlarda
e¤itim verilmesi ve ulusal dillerde yay›nlar, yay›m stratejileri ve
di¤er kültürel ürünler (didaktik kitapç›klar, k›lavuzlar, yay›nlar,
hedeflenmiﬂ e¤itimler vb.) kanal›yla gerçekleﬂtirilen tan›t›c› ve
e¤itici faaliyetler;
•Çeﬂitli bakanl›k ve paydaﬂlara dan›ﬂarak ve onlarla iﬂbirli¤i
halinde yönetim planlar›n›n geliﬂtirilmesi (koruma ve tan›tma):
Avrupa-Akdeniz toplant› ve atölye çal›ﬂmalar›n›n düzenlenmesi;
•Sosyal ve ekonomik kalk›nma kavramlar›n› içeren ve somut
örnek olay analizlerinde kamu-özel ortakl›klar› ile ilgili yenilikçi
modeller uygulayan; maddi ve gayri maddi kültürel miras›n
muhafaza edilmesini, korunmas›n› ve tan›t›lmas›n› amaçlayan

Projeler tasarlan›rken dikkate al›nmas› gereken önemli
konular:
•E¤itim bileﬂenleri (özellikle çocuklar›n e¤itimi) tüm proje
faaliyetlerinde zaruridir.
•Kültürel miras ile ça¤daﬂ tasar›mlar, sanatlar ve el sanatlar›
endüstrisi aras›ndaki sinerjinin geliﬂtirilmesi.
•Projelerin geliﬂtirilmesinde kamu sektörü kat›l›m›n›n
güçlendirilmesi.
•Kültürel miras›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi bak›m›ndan kamuözel sektör ortakl›klar›n›n teﬂvik edilmesi. Kültürleraras›
anlay›ﬂ›n geliﬂtirilmesinde, gösteri tasar›m›, nesnelerin
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Teklifin (Concept Note) incelenmesinden sonra baﬂar›l› bulunan
baﬂvuru sahiplerinden tam baﬂvuru formu ile baﬂvuru yapmalar›
istenecektir.

korunmas›, çocuklar›n e¤itimi ve di¤er müzecilik ile ilgili
konularda, müzeler önemli bir rol üstlenmektedirler.
•Ekonomik ve sosyal aktörlerin aktif olarak kat›l›m›.
•Kültürel sit alanlar›ndaki yerel geliﬂimin ve dinamik olan
kültürel aktivitelerin geliﬂtirilmesi ve böylelikle yerel paydaﬂlar›n
kat›l›m›n›n sa¤lanmas›.
•‹stihdam olanaklar› yaratmak için kültürel miras›n, bir araç
olarak, geliﬂtirilmesi.
•Çarpan etkisinin gösterilebilece¤i deneysel projeler. Bu
mekanizmalar aç›kça anlat›lmal› ve hem baﬂlang›ç aﬂamas›nda
hem de uygulanma sürecinde do¤rulanabilir olmal›d›r.

Baﬂvuracak kuruluﬂlar Baﬂvuru Rehberinin ekinde yer alan Ön
Teklif Formu (Annex A) kullanarak baﬂvuru yapacaklard›r.
Baﬂvuru formunun ilk bölümünde yer alan Ön Teklif Formu
(Concept Note) baﬂvuru sahipleri taraf›ndan haz›rlanmal›d›r.
Baﬂvuru sahipleri kesinlikle baﬂvuru formundaki formata uymal›
ve sayfalar› s›ras› ile doldurmal›d›r.
Hibe Baﬂvuru baﬂvuru formuna aﬂa¤›daki web adresinden
ulaﬂ›labilir:

‹letiﬂim ve görünürlük
Teklifler, bütçe ve uzmanl›¤›n yan› s›ra, ayr›nt›l› bir iletiﬂim
stratejisi ve tan›tma etkinliklerini de içermelidir. Akdeniz
ortakl›¤› ülkeleri ve bölgelerindeki iletiﬂime özel önem
verilmelidir. Bilgilendirme günleri, broﬂürler ve yerel medya
yoluyla yap›lacak duyurular bunlara örnek olarak s›ralanabilir.
Da¤›t›m stratejisi projenin baﬂar›s› ve sürdürülebilirli¤i için
önemli bir unsurdur. Bu nedenle teklifler, projenin ve proje ile
gerçekleﬂtirilecek iﬂlerin tan›t›m›n› yapmak üzere mevcut bütün
bilgi kanallar›ndan (gazete, medya, internet vb.) yararlanmaya
dönük mekanizmalar öngörmelidir. Bu etkinlikler proje süresi
içinde yürütülecektir.

"http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/grant
s/annexes_standard_documents/index_en.htm"
Baﬂvurular aﬂa¤›da belirtilen adrese kapal› ve mühürlü zarf içinde
kay›tl› posta yoluyla, kurye ile ya da elden teslim (elden teslimlerde,
teslim gününü gösteren imzal› bir makbuz verilecektir) edilecektir:
Posta Adresi
European Commission
EuropeAid Co-operation Office, Unit EuropeAid A/5
Audits, Contracts and Finance Unit for Europe, Southern Mediterranean
and Middle East
EUROMED HERITAGE IV
Office: J-54 – 01/230
B-1049 Brussels, Belgium

Web sitesi yönetimi: baﬂvuru sahibi web sitesinin nas›l
yönetilece¤ini ve projenin tamamlanmas›n›n ard›ndan mevcut
bilgilere nas›l ulaﬂ›laca¤›n› belirtecektir (web sitesi
sürdürülebilirli¤i ve/veya devri).

Elden teslim veya kurye ile teslimat adresi
European Commission
Service du Courier Central
EuropeAid Co-operation Office, Unit EuropeAid A/5
Audits, Contracts and Finance Unit for Europe, Southern Mediterranean
and Middle East
EUROMED HERITAGE IV
Office: J-54 – 01/230
Avenue de Bourget, 3
B-1140 Brussels-Evere, Belgium
Tel.: +32.2.295.76.43

Yeniden hibe
Proje hedeflerinin baﬂar›lmas›na destek sa¤lamak amac›yla ve
özellikle Baﬂvuru sahibi taraf›ndan önerilen uygulamalar›n
üçüncü taraflara mali destek sa¤lanmas›n› gerektirdi¤i hallerde,
Baﬂvuru sahibi alt hibeler vermeyi önerebilir.Üçüncü taraflara
verilebilecek alt hibelerin toplam› 100.000 Avro olup, her bir
üçüncü taraf için alt hibenin en yüksek tutar› 10.000 Avro ile
s›n›rl›d›r.

Son baﬂvuru tarihinden sonra al›nan baﬂvurular, posta damgas›ndaki
tarih son baﬂvuru tarihinden önceki bir tarih olsa ya da gecikme özel bir
kurye hizmetinden kaynaklansa dahi otomatik olarak reddedilecektir.

Aﬂa¤›daki eylem türleri uygun kabul edilmemektedir.
•yaln›zca ya da baﬂl›ca olmak üzere çal›ﬂtaylara, seminerlere,
konferanslara, kongrelere kat›l›m için bireysel sponsorluklarla
ilgili eylemler;
•yaln›zca ya da baﬂl›ca olmak üzere araﬂt›rmalar ya da e¤itim
kurslar› için bireysel burslar ile ilgili eylemler.

Önemli Not: Bu metin, Avrupa Komisyonu taraf›ndan yay›nlanan
Baﬂvuru Rehberinin AB Genel Sekreterli¤i taraf›ndan yap›lan gayr›
resmi özet tercümesidir. Baﬂvuru yapmak isteyen kuruluﬂlara bilgi
vermek üzere haz›rlanm›ﬂt›r ve resmi niteli¤i yoktur. Program
kapsam›nda proje baﬂvurusunda bulunmak isteyen kuruluﬂlar› ‹ngilizce
Baﬂvuru Rehberini dikkate almalar› gerekmektedir.

Her bir baﬂvuru sahibi için tekliflerin ya da hibelerin say›s›:
Bir baﬂvuru sahibi, bir konsorsiyumun lideri ya da bir ortak
olarak, bu teklif ça¤r›s› alt›nda birden fazla teklif sunamaz.
Baﬂvurular Ön Teklif Formu arac›l›¤› ile yap›lacakt›r. Ön
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Kültür ve Turizm Bakanl›¤› yetkilileri yar›ﬂman›n, turizm ak›ﬂ›n›n
az oldu¤u, fazla bilinmeyen yerlere dikkati çekmek ve
Avrupa’daki destinasyonlar›n ortak ve farkl› özeliklerine vurgu
yapmak için yap›ld›¤›n› kaydettiler. Yetkililer ayr›ca, Türkiye’nin
yar›ﬂmaya kat›lmas› için ulusal seçim kriterlerini içeren teklifi
Temmuz ay›nda
Komisyona
gönderdiklerini,
Komisyonun da Ekim
ay›nda bakanl›¤›n
haz›rlad›¤› proje teklifini
kabul etti¤ini belirttiler.
Bu y›l yar›ﬂmaya
Türkiye“Avrupa’n›n Gözde
Destinasyonlar›”
projesinin bu y›lki temas›,
“turizm ve yerel somut
olmayan miras” olarak
belirlendi. Yar›ﬂmaya
kat›lacak 18 ülke, önce
ulusal düzeydeki bir
yar›ﬂmayla adaylar›n›
belirleyecek. Daha sonra
Avrupa çap›nda yap›lacak
yar›ﬂmada, bu adaylar
aras›ndan ilk on
destinasyon seçilerek,
“Avrupa’n›n gözde
turizm mekanlar›” ilan
edilecek. Yar›ﬂmaya,
geleneksel el sanatlar›,
yerel mutfak, yöresel
sanatlar, köy ve k›rsal
yaﬂam, gelenek ve
görenek gibi somut
olmayan kültürel
miras›yla ön plana
ç›kan destinasyonlar girebilecek.

Kültürel ve do¤al güzelliklerini koruyarak sürdürmeyi ve
yaﬂatmay› baﬂaran, bu özelliklerini mükemmel bir hizmetle
bütünleﬂtirerek ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunan,
turizmin itici gücüyle ekonomik yaﬂam›n› canland›ran, az bilinen
Avrupal› kentler aran›yor.
Avrupa Komisyonu, bu y›l
ikincisini düzenledi¤i
EDEN (European
Destinations of
Excellence) yar›ﬂmas›
ile Avrupa’n›n turizm
potansiyelini geliﬂtirmeyi
ve dünya gezginlerine
yeni çekim alanlar›
sunmay› amaçl›yor.
Projenin hedefleri;
•Avrupa’n›n turizm
destinasyonlar›n›
tan›tmak
•Avrupa turizminin
çeﬂitlili¤ini ve kalitesini
öne ç›karmak
•Turizmi Avrupa’n›n tüm
bölgelerine yaymak
•Turizmde y›¤›lmalar›
engellemek ve turist
ak›ﬂ›nda denge sa¤lamak
•Sürdürülebilir turizm
örneklerini özendirmek
•Avrupa çap›nda baﬂar›l›
uygulamalar›n
paylaﬂ›labilece¤i bir
platform yaratmak
•Sürdürülebilir turizm
modelleri geliﬂtirmek

Avrupa, “Mükemmel”
Turizm Mekanlar›
Ar›yor

Türkiye de bu y›l yar›ﬂmaya kat›lan ülkeler aras›nda yer al›yor.
Türkiye’nin yar›ﬂmaya gönderece¤i adaylar, yerel yönetimlerin
baﬂvurusu üzerine, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
belirlenecek bir komisyon taraf›ndan tespit edilecek. Ulusal
düzeydeki yar›ﬂma 2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda sonuçlanacak ve
aday gösterilen kentler, Avrupa Komisyonu taraf›ndan
düzenlenecek “European Destinations of Excellence”
yar›ﬂmas›na kat›lacak. Kazanan 10 destinasyonun, 2008’in
Haziran ay›nda aç›klanmas› ve ödüllerin Paris’te yap›lacak
Avrupa Turizm Forum’unda da¤›t›lmas› bekleniyor.

Ödüllendirmenin ard›ndan Avrupa Komisyonu bir dizi tan›t›m
etkinli¤ine (video, internet, yay›nlar,vb.) yat›r›m yap›yor. Video
filmleri haz›rlanarak kat›l›mc› ülkelere tan›t›mlar›nda kullanmak
üzere da¤›t›l›yor. Ödül törenini ve baﬂar›l› destinasyonlar›
görüntüleyen belgesel film; internet, Avrupa’n›n bellibaﬂl› yay›n
organlar›, Avrupa Turizm Destinasyonlar› Portali ve Avrupa
Turizm Forum’unun düzenledi¤i etkinlikler arac›l›¤›yla
yay›mlan›yor. Yr›ﬂmay› kazanan destinasyonlar da, ayn› belgeseli
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internet sitesinde yay›nlayacak olan bakanl›k, projeyi tan›tmak
amac›yla bilgilendirme toplant›lar› ve seminerler düzenleyecek.

kendi tan›t›mlar› için kullanabiliyor. Ayr›ca Avrupa Komisyonu,
ödül alan destinasyonlar aras›nda iﬂbirli¤ini özendiriyor ve
baﬂar›l› uygulamalar› di¤er destinasyonlara örnek olarak
sunuyor.

Yar›ﬂmaya Türkiye d›ﬂ›nda, Avusturya, Belçika, Bulgaristan,
H›rvatistan, Güney K›br›s Rum Kesimi, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Yunanistan,
Macaristan, ‹rlanda,
‹talya, Letonya, Litvanya,
Malta, Romanya ve
‹spanya kat›lacak.

“Kültür Baﬂkentleri”
projesinin ulaﬂt›¤› baﬂar›,
“Avrupa’n›n Gözde
Destinasyonlar›”
yar›ﬂmas›n›n esin kayna¤›
olarak gösteriliyor. Kültür
Baﬂkentlerini ziyaret eden
turist say›s›ndaki önemli
art›ﬂ›n, bu kentlerin
kültürel ve sosyoekonomik geliﬂmesine
yapt›¤› katk›lar göz önüne
al›narak, Avrupa Gözde
Turizm Mekanlar›n›n da
benzer bir potansiyele
sahip oldu¤u öngörülüyor.
Bu y›lki yar›ﬂmada, AB
taraf›ndan somut olmayan
mirasa dair gidilmesi
tavsiye edilen gözde
turizm mekanlar› olarak
seçilen yer veya yerlerin
de öne ç›kaca¤›na kesin
gözüyle bak›l›yor.

Gidilecek yer anlam›na
gelen Frans›zca
“destinasyon” terimi
ço¤unlukla turizm
sektöründe kullan›l›yor.
Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n web
sitesinde turizm
destinasyonu ﬂöyle
tan›mlan›yor: “Turizmin
göreceli olarak önemli bir
eylem alan› oldu¤u ve
turizmin ekonomik, sosyal
ve fiziksel etkilerinin
ortaya ç›kt›¤› aland›r.
Turizmin temel ekonomik
faaliyetler aras›nda yer
ald›¤› ülkeler, bölgeler,
ﬂehirler turizm
destinasyonudur.” Sitede
Türkiye’nin önemli turizm
merkezleri de “Antalya
destinasyonu”,
“Kapadokya
destinasyonu” ﬂeklinde
adland›r›l›yor.

Türkiye Adaylar› Nas›l
Belirleyecek?
Yar›ﬂmaya kat›lmak ve
bölgelerinin Avrupa’n›n
gözde destinasyonu
seçilmesini isteyen yerel
yönetimler, AB’nin istedi¤i
formatta haz›rlayacaklar› projeleri, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na
gönderecek.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›n›n düzenleyece¤i yar›ﬂma kurallar›
hakk›nda daha fazla bilgi almak için Bakanl›¤a ya da
tulinokumus@gmail.com e-posta adresine baﬂvurulabilir:

Projeler, bakanl›k, sektör kuruluﬂlar›, sivil toplum örgütleri ve
üniversitelerden temsilcilerin yer alaca¤› bakanl›k taraf›ndan
belirlenecek bir komisyon taraf›ndan de¤erlendirilecek.
De¤erlendirme sonucunda, gönderilen projeler aras›ndan sadece
biri seçilerek yar›ﬂmada aday gösterilecek.

Kaynak:
•AB'ye girecek belde aran›yor”, www.ntvmsnbc.com, 03.12.2007
•http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/european_destinatio
ns_of_excellence.htm

Yar›ﬂmaya baﬂvuru için ilgili doküman ile teklif ça¤r›lar›n›
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Avniye Tansu¤

Bilgiyi Canl› Tutmak Ya Da Tutmamak...
de “s›n›r ötesi” iﬂbirliklerinde karﬂ›laﬂ›lan zorluklar listesinin en
baﬂ›na “dil”i koyuyor.

“Usul hakk›nda”!
Günlerden 24 Kas›m. Y›l 2007!
TKB Tekirda¤ Semineri’nin, günübirli¤ine gitti¤imiz
“Uluslararas› ‹liﬂkilerde Kentler Aras› ‹ﬂbirli¤inin Rolü ve
Önemi” baﬂl›kl› panelindeyiz. Bu seminerin öncekilerden önemli
bir fark› var; “Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›”n›n bir gün önceden
yap›lm›ﬂ olmas›. Bu da “esas konunun esasl› biçimde
konuﬂulup, tart›ﬂ›labilmesi için yeterli vakit var” anlam›na
geliyor. Neden mi? Ülkemizdeki “protokol” anlay›ﬂ› gere¤i “aç›l›ﬂ
konuﬂmalar›” hallice vakit al›yor. Bunun nedeni, as›l
konuﬂmalardan çok “Say›n...” diye baﬂlay›p, hiyerarﬂik
s›ralamaya uygun olmas›na son derece dikkat edilerek yap›lan
giriﬂ cümlelerinin duruma göre çok uzayabilmesi.

Farkl› diller, farkl› dinler, farkl› kültürler ve farkl› bak›ﬂ aç›lar›...
Tekirda¤ örne¤inden de görülüyor ki herﬂeyden önce bu
“farkl›l›klar›” ilgi ve sempatiyle karﬂ›lamak ve bütünleﬂmeye
dönük bir iletiﬂim politikas› izlemek, Avrupa ile de di¤er
co¤rafyalarla da iletiﬂim ve iﬂbirli¤ini kolaylaﬂt›racak...
Ortak dili farkl›laﬂt›rman›n yarar› kime?
Panel’in son bölümünde, ﬂimdilerde ortak bir dil yakalamak hiç
de kolay de¤ilken, s›n›r ötesindekilerle ortak geçmiﬂlerden arta
kalan kimi dil ögelerini, örne¤in yer adlar›n› sonradan
farkl›laﬂt›rman›n alt› çiziliyor. Bunu da ad› “Zeytinba¤›”na
dönüﬂtürülen Tirilye’yi örnek veren Oktay Ekinci yap›yor.
Nitekim ertesi gün, Cumhuriyet’teki köﬂesinde de ayn› konuyu
dile getirerek paneldeki söylemini ﬂöyle tekrarlam›ﬂ:

Sevgili Metin Sözen hocam›z ki “türünün bu teamülü
aﬂabilen -herhalde- tek örne¤i” olup, bir keresinde söze
baﬂlarken “Say›n büyükler, sevgili küçükler” deyip,
do¤rudan konuya girmesiyle kendi rekorunu “egale” etmiﬂtir.

“Ça¤lar boyu ad› ‘Tirilye’ olan, sadece 1963'ten bu yana
‘Zeytinba¤›’ denilen; ama herkesin yine 'Tirilye' olarak bildi¤i; ve
kentteki tabelalarda bile ayn› ad›n yazd›¤› bu ﬂirin Bursa
beldesinin ‘Cumhuriyetin’ de benimsedi¤i tarihsel ismimizle
an›lal›m’ dile¤i gerçekleﬂemedi...”

Bu yüzden usül hakk›ndaki bu önemli ayr›nt›n›n gelecekteki TKB
toplant›lar›nda da gözetilmesini içten diliyoruz.
Esasa dair: “Ortak dil nerede?”
Avrupa Tarihi Kentler Birli¤i’nin 12. üyesi olarak Tarihi Kentler
Birli¤i, Avrupal› bir kuruluﬂtur. Tarihi Kentler Birli¤i hem bu
yüzden hem de Avrupa Konseyi’nin üyesi ve taraf oldu¤umuz için
iç hukukumuza uyarlanm›ﬂ olan Avrupa Konseyi “Avrupa S›n›r
Ötesi ‹ﬂbirli¤i Sözleﬂmesi”, “Yerel Yönetimler Özerklik
ﬁart›”, “Avrupa Kentsel Haklar ﬁart›” gibi yasal düzenlemeler
gere¤i Avrupal› ve di¤er ülkelerle iletiﬂim ve iﬂbirli¤i içinde
olmak durumunda... Nitekim panelde Prof. Dr. Ruﬂen Keleﬂ,
hem bu sözleﬂmeleri hem iç hukuktaki di¤er düzenlemeleri aç›k
seçik anlatarak, “s›n›r ötesindekiler” ile iletiﬂim ve iﬂbirli¤inin
yasal çerçevesini çiziyor... Daha sonra söz alan ve Yunanistan,
Bulgaristan ve Türkiye belediyelerinin üyeli¤iyle kurulmuﬂ
“Trakyapolis”in Baﬂkan› Dinos Haritopulos, Grekçe sunuyor
bildirisini. Konuﬂma Bat› Trakyal› bir Türk t›p mezunu taraf›ndan
özenle Türkçe’ye çevriliyor. Ancak çevirmen biraz tedirgin:
“-Terminolojiye tam hakim de¤ilim, inﬂallah do¤ru
çevirmiﬂimdir...”

Ülkemizde bunun gibi örnekleri ço¤altmak mümkün. Yönetmen
Enis R›za’n›n “Yeni Bir Yurt Edinmek” belgeselindeki
Kayaköy: “Livissi” ve Fethiye: “Makri” örnekleri gibi.
Esasen yer adlar›n›n de¤iﬂimi kadar dikkat çekmeyen fakat daha
vahim bir baﬂka olgu daha var: Sokak adlar›n› hatta
meydanlara ve yap›lara verilen adlar› de¤iﬂtirmek.
Tam da bunlar› düﬂünürken sa¤l›¤›nda Tarihi Kentler Birli¤i’nin
bilgi ça¤›na taﬂ›nmas›n› h›zland›rmak için sessiz ve ciddi çabalar
sarfeden bir dost akl›ma geliyor: Tuncer Üney. Aslen
matematikçi olmakla birlikte Türkiye’de biliﬂim alan›nda ve
Türkçe’nin do¤ru kullan›m›nda çok önemli hizmetler vermiﬂ olan
Üney, 10 Kas›m 2002’de elim bir trafik kazas›nda yaﬂam›n›
yitirmiﬂti. Onunla “Internet ve Hukuk Platformu”nda da birlikte
çal›ﬂ›yorduk . Bu yüzden bu y›l›n Kas›m ay›nda, onunla 2002
y›l›nda Aç›k Radyo’da yapt›¤›m›z bir söyleﬂinin kayd›n› ç›kar›p,
an›s›na hürmeten aynen yay›nlad›k. ﬁimdi izninizle, o söyleﬂinin,

Nitekim panel biterken Tekirda¤ Belediye Baﬂkan› Ahmet Aygün
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bu konuyu ilgilendiren bölümlerini, Tarihi Kentler Birli¤i ailesi ile
paylaﬂarak bitirmek istiyorum :

alm›ﬂ. Bu benim çok can›m› s›km›ﬂt›, o nedenle konuyla o
günden beri yak›ndan ilgileniyorum.

Bilgiyi katletmek: En büyük suç!
Avniye Tansu¤: ‹yi haftalar Aç›k Radyo’nun sevgili dinleyicileri.
“‹nternet ve Hukuk” program›nda bugün, ‹nternet ve Hukuk
Platformu ve Türkiye Biliﬂim Vakf› Projeler Koordinatörü Tuncer
Üney bizimle. Hoﬂ geldiniz Tuncer Bey.

AT: Peki siz, Türkiye Biliﬂim Vakf› olarak bir giriﬂimde bulunmuﬂ
muydunuz bu konuda?
TÜ: Hay›r, maalesef, o konuda Vak›f olarak bir giriﬂimde
bulunmad›k ama ben kiﬂisel olarak bu konuyla ilgili geliﬂmeleri
takip ediyorum ve bunu bu ﬂekilde uygun ortamlarda dile
getirmeyi düﬂünüyordum, bana bu f›rsat› verdi¤iniz için size
teﬂekkür ederim. Gerçekten bu, bilgiyi öldürmek anlam›na
geliyor, yani bir eski soka¤›n ad›n›, bir meydan›n ad›n› ya da bir
tarihi eserin ad›n› de¤iﬂtirerek ona yeni bir ad vermek, bilgiyi
öldürmektir. Kentin tarihini de öldürmek anlam›na geliyor. Çünkü
kimse o bilginin hangi kitapta, hangi haritada, hangi an›da,
hangi gezi notlar›nda, hangi turizm rehberinde, edebiyatta o
ﬂekilde geçti¤ini bilemez. Siz o ismi de¤iﬂtirmekle, tümüyle
burada, bu ana kadar arﬂivde yer alm›ﬂ bütün bu bilgilerin
hepsini öldürmüﬂ oluyorsunuz. Bu, bence, bilginin katledilmesi
anlam›na geliyor ve bu aç›dan bunu çok önemsiyorum. Yerel
yöneticilerimize önerim, gerçekten bu konuda çok titiz
davranmalar›, eski verilmiﬂ isimler ne olursa olsun, onu aynen
korumalar›d›r. Yeni yapacaklar› ﬂeylere tabii ki istedikleri isimleri
verebilirler, onda hiçbir mahzur göremiyorum.

Tuncer Üney: Hoﬂ bulduk, teﬂekkür ediyorum.
AT: Bugün Tuncer Bey’le e-devlet, e-belediye ve genel anlamda
devletin yeniden yap›lanmas› konular›na de¤inece¤iz... Demin,
programdan önce Drama’dan bahsediyordunuz, Drama
Köprüsü’nden, enteresan bir an›yd›, isterseniz oradan girelim
programa, ne dersiniz?
TÜ: Tabii. Benim ilgilendi¤im bir konuyla dolayl› olarak
iliﬂkilendirdi¤im için onu bir anekdot olarak anlatmaktan
memnun olurum gerçekten. Türkiye Biliﬂim Vakf›’n›n
Yunanl›lar’la kurdu¤u biliﬂim alan›ndaki iﬂbirli¤i platformlar›
çerçevesinde, Selanik’teki toplant›lara gidip gelirken, ki arabayla
gidip geliyorduk o zaman, yol üstünde “Drama” sapa¤›n›
farkettik, yaklaﬂ›k anayoldan 20 km. kadar içeride bir yermiﬂ.
Tabii bu, Drama’n›n bizim kültürümüzde, türkülerimizde köprüsü
ile geçen bir tarihi Türk kenti olmas› nedeniyle dikkatimizi çekti
ve gidip ziyaret etmek istedik. Gerçekten de tarihi bir kent.
Oraya gitti¤imizde, Dramal› Hasan’›n ad›n›n geçti¤i o köprüyü
merak ettik, acaba hala duruyor mu, görebilir miyiz, diye. Orada
tabii ki bize rehberlik edecek kimseyi bulamad›k, o k›sa
ziyaretimiz s›ras›nda, çok fazla da bilgi alamad›k ama çok güzel
bir mekanda, bir kaynak suyunun üstünde, küçücük bir köprü
gördük...

AT: Tarihi Kentler Birli¤i üyesi Çanakkale, bu konuda bir proje
baﬂlatt›, biliyor musunuz? Sokak adlar›ndan kent kültürünü analiz
etmeye çal›ﬂ›yorlar. Gidebildikleri kadar derine inip, Ahmet Bey
Soka¤› mesela, neden Ahmet Bey Soka¤›, Ahmet Bey kimmiﬂ,
neymiﬂ, ne yapm›ﬂ, ne etmiﬂ, gibisinden...
TÜ: Çok güzel, çünkü bu, kentin tarihi demektir o isim...
AT: Kimli¤i...

AT: Bir “Drama Köprüsü” buldunuz yani...
TÜ: Kimli¤i demektir, dolay›s›yla hem kentinizin kimli¤ini yok
ediyorsunuz, hem de o bilgilere eriﬂilmesini önlemiﬂ
oluyorsunuz.

TÜ: “Herhalde oras›d›r” diye kendi kendimizi teselli ettik ama
beklentilerimize de uyan bir köprü olmad›¤› için biraz üzüntü
duyduk. Bu konuyu açmam›n nedeni de ﬂu: yerel yönetimlerin
isimlendirme konusundaki çal›ﬂmalar›..

AT: Tuncer Bey, Avrupa Birli¤i aç›s›ndan da bu konu çok önemli,
biliyorsunuz. ﬁimdi son ç›kan bir direktif var, kesinleﬂmedi
henüz, o kesinleﬂince bütün üye ülkeler imzalayacaklar ve bilgiye
eriﬂim özgürlü¤ü yasal düzenlemeleri ba¤lam›nda her ülke
minimalist bir yaklaﬂ›mla ortak bir yasa metnine imza atacak. En
az›ndan bir asgari müﬂterekte buluﬂturmak için... Avrupa Birli¤i
bunu istiyor ve en önemsenen devlet bilgilerinin baﬂ›nda da bu
ulaﬂ›m bilgileri, yol, sokak adlar› v.s. geliyor. Evet, neyse, ﬂimdi
gelelim esas konuﬂmak istedi¤imiz konuya. “Devletin yeniden
yap›lanmas›”, t›rnak içinde, bugünlerde hep konuﬂuluyor. EAvrupa, e-Türkiye, e-yerel yönetimler geliyor hemen arkas›ndan.
Bize k›saca toparlar m›s›n›z bu konudaki yaklaﬂ›m›n›z›?

AT: Mesela, sokak ad› de¤iﬂiyor, mekanlar de¤iﬂiyor,
meydanlar›n adlar› de¤iﬂiyor, bunu kastediyorsunuz, de¤il mi?
TÜ: Evet, evet, bunu kastediyorum. Tabii ki belediye yeni yapt›¤›
bir tak›m alanlara, sokaklara, caddelere, an›tlara, köprülere yeni
isimler verebilir, ama, benim biliﬂim aç›s›ndan önemli gördü¤üm
konu, eskiden verilmiﬂ isimlerin de¤iﬂtirilmesi. Hatta yerel
seçimlerden sonra, bir haber yans›d›. Bir kentimizde yeni gelen
belediye yönetimi ﬂehirdeki bütün isimleri, sokak adlar›n› filan
de¤iﬂtirmeyi kararlaﬂt›rm›ﬂ ve belediye meclisi de böyle bir karar
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TÜ: Tabii, memnuniyetle. Bu, demin sözünü etti¤imiz e-Türkiye
çal›ﬂmalar› çerçevesinde merkezi hükümette bir tak›m çal›ﬂma
gruplar› var, onlar de¤iﬂik konularda merkezi hükümetle ilgili
ﬂeyler yap›yorlar. Ama do¤rudan yerel yönetimleri hedef alan bir
çal›ﬂma grubu yok. Dolay›s›yla biz bu boﬂlu¤u dolduracak bir
proje üretmeye çal›ﬂ›yoruz. Bu projemiz de ﬂöyle, bu Tarihi
Kentler Birli¤i, ÇEKÜL ve Türkiye Biliﬂim Vakf› bir arada,
öncelikle Tarihi Kentler Birli¤i’ne üye belediyelerin ihtiyaçlar›
göz önüne al›narak bir yerel yönetim çözümü üretmek, bunu en
büyük belediyeye göre tasarlay›p, ama modüler bir ﬂekilde
düﬂünmek, küçük birimler, modüller ﬂeklinde. Dolay›s›yla, bunu
projelendirmek ve hayata geçirmek. Bu modüllerden hangileri,
hangi belediye taraf›ndan istenecekse, onlar› kendi belediyesine
uyarlay›p kullanabilmesini sa¤lamak. Böylece, diyelim ki Tarihi
Kentler Birli¤i için, iﬂte 100 belediye mi var ﬂu anda...

TÜ: ﬁimdi, devletin küçülmesi diye bir konu, geçen y›llardan beri
konuﬂulan bir konu. “Devlet küçülsün” deniyor, ama nas›l
küçülecek? Bu sorunun cevab› çok önemli. Dolay›s›yla, bunun
için iki tane yaklaﬂ›m var, bir, yukar›dan aﬂa¤›ya yaklaﬂ›m, ki o
devletin ﬂu anda üstlendi¤i baz› fonksiyonlar› özel sektöre veya
sivil toplum örgütlerine devretmesi ﬂeklinde bir küçülme olabilir.
Esas küçülme de tabii ki iﬂ süreçlerini yeniden gözden geçirerek
ve ﬂu anda çok yavaﬂ iﬂleyen devlet çarklar›n› h›zland›rma
yönünde bu küçülmeyi sa¤layabilir. Dolay›s›yla, devlet verdi¤i
hizmetlerin her birini, her yapt›¤› iﬂi, bilgi teknolojilerine dayal›
olarak yeni baﬂtan tasarlay›p, en etkin, en verimli, en k›sa
ﬂekilde nas›l yapabilir, o ﬂekilde gözden geçirmeli ve bu
süreçleri yeniden tarif etmeli. Tan›m sonunda ﬂu ç›k›yor, bu iﬂ
süreçlerini yerine getirmek için kaç kiﬂiye ve ne nitelikte kiﬂiye
ihtiyaç var, bu ortaya ç›kacak ve bu kiﬂilerin d›ﬂ›ndaki kiﬂilerin de
zaten gereksiz kiﬂiler oldu¤u devlette ortaya ç›kacak. Dolay›s›yla
onlar› baﬂka bir alanda, baﬂka bir iﬂte çal›ﬂmaya yönlendirmek
gerekiyor.

AT: 110.
TÜ: ...110 belediye için bu iﬂi ayr› ayr› yapmak yerine, tek elden
yapmak, hem zaman tasarrufu sa¤layacak, yerel yönetimlerin bu
e-yerel yönetim anlay›ﬂ›na göre kendilerini yeniden organize
etme f›rsatlar›n› çok çabuklaﬂt›racak, hem de maliyet olarak
onlara çok büyük katk›lar sa¤layacak, çünkü ayn› iﬂlerin 110 kere
yap›lmas› söz konusu. Bu da hem zaman, hem de para olarak çok
büyük boyutlara ulaﬂ›yor, zaten Tarihi Kentler Birli¤i’ne üye
küçük belediyelerin bu türlü ﬂeyleri kald›racak zaten olanaklar›
yok, bütçeleri çok k›s›tl›. O nedenle, küçük belediyeler aç›s›ndan
bunun çok büyük bir f›rsat oldu¤unu düﬂünüyorum ﬂahsen.

AT: Peki bunu yapmaya kalk›ﬂmak dahi bir paradigma
de¤iﬂikli¤ini gerektirmiyor mu? Niye yaps›nlar yani, durduk
yerde?
TÜ: ﬁimdi, tabii ki devletin çarklar› çok yavaﬂ iﬂliyor, bunu
herkes kabul ediyor, yani devlet kademesinde olanlar da, yahut
ﬂu anda hükümette olanlar da bunu kabul ediyorlar. Nitekim
ben, yeni partinin, hükümetin hükümet program›n› da dinledim.
Bu konudaki yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›na önem
vereceklerini söylüyorlar. Bu herkesin kabul etti¤i bir gerçek ama
nas›l yap›laca¤› bence çok daha önemli. Burada, devletin ﬂu
andaki iﬂ süreçlerini negatif yönde etkileyen iki tane temel
paradigma, temel anlay›ﬂ görüyorum. Dolay›s›yla, ancak bu
temel anlay›ﬂlar› de¤iﬂtirerek iﬂ süreçlerinin tan›mlar›na yeniden
baﬂlanabilir.

AT: Öte yandan, Tarihi Kentler Birli¤i’nin zaten ülke genelinde
yerleﬂik bir örgütlenmesi var, umar›z bu iki konu tez zamanda
sinerjik bir ﬂekilde hayata geçer. Süremiz doldu Tuncer Bey, çok
çok teﬂekkür ediyorum, zahmetleriniz için. Sizi daha s›k
bekliyoruz, bu özellikle sonuncu projeyi anlatman›z için.
Söylemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›, kapatmadan?

(ARA: Burada bir müzik aras› veriliyor ve Hasan Saka’n›n “Drama
Köprüsü” adl› parças› çal›n›yor)

TÜ: Hay›r, teﬂekkür ediyorum, bu f›rsat› verdi¤iniz için.

AT: Evet, “adam öldürmeyi oyun mu sand›n Hasan?” Tuncer
Üney, Türkiye Biliﬂim Vakf› Projeler Koordinatörü, konu¤umuz. O
da diyor ki, “bilgiyi öldürmeyin, bilgiyi öldürmeyi oyun mu
sand›n›z?”

AT: Esta¤furullah, iyi günler say›n dinleyiciler.
Cumhuriyet Gazetesi: HYPERLINK "http://www.cumhuriyet.com.tr"
www.cumhuriyet.com.tr 25 Kas›m 2007 – ÇED Köﬂesi
“Internet ve Hukuk Platformu”= ”‹ vHP” : HYPERLINK
"http://www.ivhp.net" www.ivhp.net
Söyleﬂinin tamam› için: http//tansug.com/bilgicagininhukuku/ 12
Kas›m 2007 giriﬂi

TÜ: Evet, protesto ediyorum.
............................................................
AT: Tuncer Bey, ﬂimdi siz burada yokken, di¤er arkadaﬂlar›m›zla,
dostlar›m›zla burada program yaparken... sizin kula¤›n›z›
ç›nlat›yoruz. Sebebi de, Türkiye Biliﬂim Vakf›, Tarihi Kentler
Birli¤i, hatta ÇEKÜL Vakf›, arada katalizör olarak, bu üçgen
dahilinde, biz sizinle birﬂeyler planl›yoruz... Güzel bir konu bu,
iyimser sonuçlar› olabilecek bir giriﬂim. Bunu dinleyicilerimize
aç›klar m›s›n›z, lütfen?
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incelemelerden sonra, E¤il giriﬂinde Dicle Baraj›’n›n sular›
alt›nda bulunan peygamber mescitleri ve türbelerinin bulundu¤u
mekanlar ziyaret edildi. Gezi s›ras›nda E¤il ile ilgili bir dizi karar
al›nd›:
•Nevin Soyukaya’n›n önderli¤inde, Çekül Gönüllüleri, Diyarbak›r
Müze Müdürlü¤ü uzmanlar› ve yerel tarihçilerden oluﬂan bir ekip
taraf›ndan, 2008 Nisan ay›na kadar E¤il kültür envanterinin
haz›rlanmas›.

ALL‹ANO‹ KENT‹YLE ‹LG‹L‹ UMUTLAR ARTTI
‹zmir ili, Bergama ilçesi s›n›rlar› içinde, Yortanl› Baraj› gölet
alan›n›n tam ortas›nda yer alan ve antik bir termal merkez
oldu¤u san›lan Allianoi’u, sular alt›nda kalarak yok olmaktan
kurtarmak amac›yla uzun bir süredir kampanya yürütülmekteydi.
Yerel çevreci sivil toplum temsilcilerinin giriﬂimleri, Europa
Nostra, ICOMOS, EAA ve Avrupa Birli¤i kuruluﬂlar› taraf›ndan da
destekleniyordu. Europa Nostra, 14 Eylül’de konuyu Avrupa
Parlamentosu Kültürel
Miras Alt Komitesi Baﬂkan›
Emmanuelis Zingeris’in
dikkatine sunmuﬂ, 2 Ekim’de
de, Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül ve Kültür
Bakan› Ertu¤rul Günay’dan
kaz›lar›n devam›na izin
verilmesi ve gerekli koruma önlemlerinin al›nmas› talebinde
bulunmuﬂtu. Son habere göre, kampanya sonucunda antik
kentin sular alt›nda kalmas› ertelenmiﬂ bulunuyor.
1998 y›l›ndan bu yana, baraj gölet alan› içinde Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Yaraﬂ baﬂkanl›¤›ndaki arkeologlar ekibi taraf›ndan
sürdürülen kurtarma kaz› çal›ﬂmalar› devam ediyordu.
Arkeologlar›n, suyun b›rak›lmas›ndan önce kaz›lar› tamamlamak
için talep ettikleri süre ve ödenek, Kültür Bakanl›¤›’ndan destek
bulamam›ﬂ, baraj inﬂaat›n›n tamamlanmas›yla, 2007
sonbahar›nda bölgenin sular alt›nda kalmas› programlanm›ﬂt›.
Ya¤›ﬂ rejimi ve bitki örtüsüne ba¤l› olarak yaklaﬂ›k 40 - 60 y›l
aras›nda ömrü oldu¤u düﬂünülen baraj›n gölet alan›nda bu süre
zarf›nda alüvyon birikecek ve Allianoi yaklaﬂ›k 12 - 15 m'lik
alüvyon dolgu alt›nda kalacakt›.

•Ayn› ekibin deste¤iyle kapsaml› bir E¤il broﬂürünün
haz›rlanmas›, broﬂürün Çekül Gönüllüsü ve National Geographic
foto¤raf sanatç›s› Selmet Güler’in çal›ﬂmalar›yla
zenginleﬂtirilmesi.
•‹lçe’nin Tarihi Kentler Birli¤ine girmesi için haz›rl›klar›n yap›l›p
gerekli giriﬂimlerin desteklenmesi.
•Konaklama sorununun giderilmesi için ilçedeki Ö¤retmenevi
yan›nda bir Konukevinin yap›lmas›.
•Kalede bulunan Aziz Paulos kilisesi ve tünellerin kurtarma
kaz›lar›yla aç›lmas›, kale gezi yollar›n›n tanzimi, ›ﬂ›kland›rma,
seyir teraslar›n›n oluﬂturulmas› konusunda bir proje
haz›rlanmas›.
•Baraj gölü ve meﬂe ormanlar›yla çevrili alanlar›n, Orman
Bakanl›¤› taraf›ndan, do¤al dinlenme alanlar› ve piknik yeri
olarak de¤erlendirilmesi, yaban hayat›n›n korunmas›, orman
alanlar›n›n geliﬂtirilmesi için kamu, yerel, sivil güçlerin ortak
gündem yarat›larak halka benimsetilmesi.
•E¤il baraj gölü çevresinde bulunan, yüzlerce ma¤ara, mezarl›k
ve arkeolojik alanla ilgili, Eskiça¤ Anadolu’sunu tan›tan ve kültür
turizmini destekleyen bir yay›n yap›lmas›.
•E¤il’in Palu ilçesiyle yak›n ba¤lar›na dayanarak, Palu Dernek
Baﬂkan› Mustafa Demirk›ran, Süleyman Yap›c› ve di¤er dernek
üyeleriyle E¤il’e bir gezi yap›lmas›.
•E¤il’in kalk›nmas›na katk›da bulunmak için, geçmiﬂte önemli
gelir kayna¤› olan ba¤c›l›¤›n güçlendirilmesi ve desteklenmesi.

E⁄‹L’‹N DO⁄AL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ÜZER‹NE NOTLAR
28 Ekim 2007 günü Diyarbak›r’da Prof. Dr. Metin Sözen’le bir
araya gelen Diyarbak›r Vali Yard›mc›s› Ahmet Ayd›n, ÇEKÜL
Elaz›¤ Temsilcisi Mustafa Balaban, Çekül Diyarbak›r Temsilcisi
Nevin Soyukaya, Diyarbak›r/E¤il Belediye Baﬂkan› Bayram Polat,
Dicle Üniversitesi Mimarl›k Fakültesinden Neslihan Dalk›l›ç ve
Meral Halifeo¤lu, E¤il Kültür Derne¤i Baﬂkan› Seyit Cengiz, E¤il
‹lkö¤retim Müdürü ve beraberindekilerden oluﬂan bir heyet
Diyarbak›r’›n E¤il ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Köklü ve zengin bir geçmiﬂe sahip olan E¤il’in do¤al ve kültürel
varl›klar› incelendi ve bu özgün kültürel miras› korumak amac›yla
yap›lacak çal›ﬂmalar planland›.
E¤il yolunda bulunan, XVI. yy. ortalar›na tarihlenen Kas›mbey bin
ﬁah Mehmed Bey ve Murad Bey bin ‹sa Bey’e ait tarihi
kümbetler ve 1561-62 tarihli ﬁerbetin Han› ile ilgili
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Geziden bir hafta sonra Çekül ekibi bir araya gelerek, bölgede
tarama çal›ﬂmalar›n› baﬂlatm›ﬂ, kaledeki eserlerin kaz›s› için ilk
ad›m at›lm›ﬂt›r. gerekiyor.

tamamlanan onar›m ve güçlendirme çal›ﬂmalar›, Kapadokya
bölgesinde Sar›ca Kiliseyi, çok baﬂar›l› bir restorasyon ve hayata
döndürme örne¤i olarak gün yüzüne ç›kard›.

EUROPA NOSTRA BÜYÜK ÖDÜLÜ SARICA K‹L‹SE’YE VER‹LD‹
VI. – XII. yüzy›llardan bugüne ulaﬂan 400 yeralt› kilisesiyle tüm
dünyada ün kazanm›ﬂ olan Kapadokya’daki en güzel örneklerden
biri de Sar›ca Kilise. Nevﬂehir’in Ürgüp ilçesinde, Mustafapaﬂa

Europa Nostra taraf›ndan, Avrupa Komisyonu ad›na 2002’den bu
yana her y›l verilen Büyük Ödüle bu y›l 32 ülkeden 158 baﬂar›l›
uygulama kat›ld›. Ödülün amac›; korumac›l›k uygulamalar›n›n
standard›n› yükseltmek, ülkeler aras›nda bilgi ve uzmanl›k
paylaﬂ›m›n› özendirmek, kültürel miras alan›nda örnek giriﬂimleri
teﬂvik etmek olarak belirlenmiﬂ. Beﬂ kategoride verilen ödül,
Arkeolojik Miras›n Korunmas›, Kültürel Sit Alanlar›n›n
Korunmas›, Sanat Eserlerinin Korunmas›, Ola¤anüstü Çal›ﬂmalar
ve Üstün Hizmet dallar›n› kaps›yor. Daha önceki y›llarda Europa
Nostra ödüllerini kazanan Türkiye, bu y›l ilk kez Sar›ca Kilise ile
Arkeolojik Miras›n Korunmas› dal›nda Büyük Ödüle lay›k görüldü.
Ödül kazananlar 26 Nisan 2007’de The Hague’da aç›kland› ve 8
Haziran 2007’de ‹sveç’de, Kral ve Kraliçe’nin huzurunda, Europa
Nostra Baﬂkan› Danimarka Veliaht Prensi Ján Figel taraf›ndan
sunulan ödüller sahiplerini buldu.

yak›nlar›ndaki Kepez Vadisinde bulunan Sar›ca Kilise, ilk kez
VASCO Turizm’in kültürel mirasa duyarl› yöneticisi Dr. Yusuf
Örnek taraf›ndan keﬂfedildi. Örnek’in deste¤iyle de, KA.BA
Mimarl›k’tan Mimar Cengiz Kabao¤lu ve ekibi taraf›ndan
onar›ld›. Projede, Hacettepe Üniversitesi’nden tarih araﬂt›rmac›s›
Doç. Dr. Sacit Pekak ve duvar resmi restorasyon uzman› T.
R›dvan ‹ﬂler de dan›ﬂman olarak görev ald›lar.

Biz de, Sar›ca Kilise’yi kurtarma çalmalar›ndaki baﬂar›lar›ndan
ötürü, her ikisi de ÇEKÜL Yüksek Dan›ﬂma Kurulu üyesi
olanVASCO Turizm Baﬂkan› Dr. Yusuf Örnek ve KA.BA Mimarl›k
Baﬂkan› Cengiz Kabao¤lu’nu kutluyor, ülkemiz ad›na kendilerine
teﬂekkür ediyoruz.

Kepez Vadisinde bir tepenin yamaçlar›na oyulmuﬂ olan Sar›ca
Kilise harap bir halde bulundu¤unda, üzeri toprakla örtülmüﬂtü
ve sadece tepenin üst noktas›ndaki bir delikten içine
girilebiliyordu. Yap›lan incelemeler, yap›n›n kilise olarak iﬂlevi
son bulduktan sonra kullan›lmaya devam etti¤ini gösterdi.
Duvarlara oyulmuﬂ çok say›daki niﬂler, güvercinlik olarak
kullan›ld›¤›n› göstermekteydi. Arkeolojik kaz›lar, yemekhane
oldu¤u tahmin edilen gizli bir mekan› da aç›¤a ç›kard›. Su
s›z›nt›lar›n› önlemek için yeni bir drenaj sistemi inﬂa edildi.
Aﬂ›nm›ﬂ kaya cephe, orijinal renkte ve daha sert nitelikte yöresel
taﬂlarla kapland› ve s›vand›. Toprak renginin egemen oldu¤u
duvar resimleri tüyme restore edildi. ‹ç mekan, gezi güzergah›,
bilgi tabelalar› ve ayd›nlatmayla, ziyaretçilere uygun donat›larla
düzenlendi.

Baﬂsa¤l›¤›
Tarihi Kentler Birli¤i de¤erli Baﬂkan›, Kayseri Belediye
Baﬂkan› Mehmet Özhaseki’nin sayg›de¤er babas›,
Kemal Özhaseki’yi,
6 Kas›m 2007 tarihinde, erken bir yaﬂta kaybetmiﬂ
bulunuyoruz. Baﬂta Baﬂkan Mehmet Özhaseki olmak üzere
tüm Özhaseki ailesine baﬂsa¤l›¤› dileriz.
Allah rahmet eylesin…
Tarihi Kentler Birli¤i
Yerel Kimlik

Yörenin iklim koﬂullar›ndan kaynaklanan ﬂiddetli bir erozyonun
tehdidi alt›ndaki kilise, onar›m, güçlendirme ve kurtarma
çal›ﬂmalar›ndaki yal›nl›k ve yap›n›n özgün niteliklerine gösterilen
sayg› ve sadakatle dikkat çekiyor. Yedi y›ldan uzun bir sürede
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ÜYE BELED‹YELER
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

BELED‹YE BAﬁKANI

BELED‹YES‹

‹L‹

ﬁEVKET YAZGAN
AYTAÇ DURAK
ABDULLAH KAPTAN
MEHMET OSMANBAﬁO⁄LU
VEDAT ERASLAN
MEVLÜT GÜLMEZ
ﬁEF‹K TÜRKMEN
KENAN YÜCESOY
NEVZAT PALTA
OSMAN SAL‹H ÇEL‹KEL
MUSTAFA BALO⁄LU
HÜSEY‹N SAYKAN
AV. HASAN S‹PAH‹O⁄LU
VEYSEL T‹RYAK‹
‹SMA‹L AYNUR
AL‹ YILDIRIM
‹SMET ÖZARSLAN
SUPH‹ ALP
MEL‹H GÖKÇEK
MEHMET YELO⁄LU
MENDERES TÜREL
BAHT‹YAR YAﬁAR
FUAT SÜME
MUSTAFA KÖRÜKÇÜ
‹LHAM‹ ORTEK‹N
MUHS‹N ÇELEB‹
H.BÜLENT TÜRKÖZEN
FAT‹H KAYA
MEHMET KILIÇER
AHMET ALTINTEL
SELAHATT‹N GÜRKAN
MEHMET BALCI
RAﬁ‹T ÜRPER
‹BRAH‹M ÖZTÜRK
‹SMA‹L ÜNAL
OSMAN GÜNGÖR
MANSUR YAVAﬁ
DAVUT UZUNER
SEL‹M YA⁄CI
ABDÜLKAD‹R YÜKSEL
M. CUMHUR ﬁENER
CEVDET ÖZDEM‹R
MAZLUM A⁄AN
A.RIZA SOYSAL

Abana Belediyesi
Adana Büyükﬂehir Belediyesi
Afyon Belediyesi
A¤›rnas Belediyesi (Melik Gazi)
A¤lasun Belediyesi
Ahlat Belediyesi
Akçaabat Belediyesi
Akdeniz Belediyesi
Aksaray Belediyesi
Akseki Belediyesi
Akﬂehir Belediyesi
Alacahüyük Belediyesi
Alanya Belediyesi
Alt›nda¤ Belediyesi
Alt›noluk Belediyesi
Amasra Belediyesi
Amasya Belediyesi
Anamur Belediyesi
Ankara Büyükﬂehir Belediyesi
Antakya Belediyesi
Antalya Büyükﬂehir Belediyesi
Araç Belediyesi
Arsuz Belediyesi
Avanos Belediyesi
Ayd›n Belediyesi
Ayd›nlar Belediyesi
Ayval›k Belediyesi
Bahçeli (Bor) Belediyesi
Balaban Belediyesi
Bart›n Belediyesi
Battalgazi Belediyesi
Beçin Belediyesi
Bergama Belediyesi
Besni Belediyesi
Beﬂiktaﬂ Belediyesi
Beymelek Belediyesi
Beypazar› Belediyesi
Bigadiç Belediyesi
Bilecik Belediyesi
Birecik Belediyesi
Birgi (Ödemiﬂ) Belediyesi
Bitlis Belediyesi
Bodrum Belediyesi
Bo¤azkale Belediyesi

Kastamonu
Adana
Afyon
Kayseri
Burdur
Bitlis
Trabzon
Mersin
Aksaray
Antalya
Konya
Çorum
Antalya
Ankara
Bal›kesir
Bart›n
Amasya
Mersin
Ankara
Hatay
Antalya
Kastamonu
Hatay
Nevﬂehir
Ayd›n
Siirt
Bal›kesir
Ni¤de
Darende-Malatya
Bart›n
Malatya
Mu¤la
‹zmir
Ad›yaman
‹stanbul
Kale-Antalya
Ankara
Bal›kesir
Bilecik
ﬁanl›urfa
‹zmir
Bitlis
Mu¤la
Çorum
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ALAN
KODU
366
322
272
352
248
434
462
324
382
242
332
364
242
312
266
378
358
324
312
326
242
366
326
384
256
484
266
388
422
378
422
252
232
416
212
242
312
266
228
414
232
434
252
364

TEL

FAKS

564 11 65
454 19 11
215 22 53
293 23 15
731 26 64
412 41 13
227 13 00
336 65 83
213 10 59
678 10 08
813 29 06
422 75 15
513 10 02
311 89 73
396 15 64
315 10 81
218 80 14
814 11 15
384 33 00
213 59 51
241 22 81
362 10 12
643 33 34
511 40 64
226 63 52
461 20 07
312 10 21
332 20 11
635 60 04
227 02 29
841 30 01
515 04 01
633 10 40
318 10 09
280 48 00
872 11 10
762 25 10
614 12 09
212 10 42
652 10 07
531 50 04
226 59 11
316 12 14
452 20 21

564 10 18
454 37 87
212 09 74
293 23 13
731 26 42
412 41 17
227 13 11
336 40 16
213 15 73
678 12 66
812 68 15
422 75 17
513 05 02
309 19 19
396 15 54
315 19 86
218 32 86
814 20 20
384 09 64
214 91 99
249 52 75
362 12 19
643 20 72
511 40 65
226 63 22
461 23 10
312 32 19
332 20 29
635 64 35
227 40 13
841 30 50
515 00 05
633 20 12
318 12 21
280 48 02
872 11 14
763 13 58
614 33 13
212 18 02
652 13 92
531 51 77
226 59 12
316 49 13
452 20 21
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

AHMET HELVACI
MEHMET ERM‹ﬁ
MUSTAFA ﬁEV‹K
SEBAHATT‹N AKKAYA
F‹KRET AKOVA
H‹KMET ﬁAH‹N
AHMET YAﬁAR TOKTAﬁ
SAM‹ BAYIRBAﬁI
DR. HASAN AKGÜN
AYDIN BUDAK
ÜLGÜR GÖKHAN
‹RFAN D‹NÇ
TURAN ATLAMAZ
KAD‹R ER
M.EROL KARAKULLUKÇU
N‹HAT ZEYBEKÇ‹
RAMAZAN KAPAR
RECEP ÖZKAN
MÜMTAZ AL‹USTAO⁄LU
MEHMET GÜRES‹NL‹
AV.OSMAN BAYDEM‹R
MUKADDES KUB‹LAY
SELÇUK DULKAD‹RO⁄LU
HAMD‹ SEDEFÇ‹
YUNUS BOZBEY
M.SÜLEYMAN SELMANO⁄LU
HÜSEY‹N YAPICI
AHMET YEN‹HAN
MUSTAFA ERTU⁄RUL
MEHMET ﬁEREFL‹O⁄LU
AHMET KÜÇÜKLER
EKREM TAﬁKESD‹K
YILMAZ BÜYÜKERﬁEN
AHMET GENÇ
MUSTAFA DEM‹R
NA‹L DÜLGERO⁄LU
GÖKHAN DEM‹RA⁄
ASIM U. GÜZELBEY
HURﬁ‹T YÜKSEL
ETHEM ﬁAH‹N
FEVZ‹ GÜNAL
ABDÜLKAD‹R YILMAN
MUSTAFA CANLI
HASAN YILMAZ
KUDRET ÖZEﬁ
H. HÜSEY‹N MÜLAZIMO⁄LU

Bolvadin Belediyesi
Boyabat Belediyesi
Buldan Belediyesi
Burdur Belediyesi
Burhaniye Belediyesi
Bursa Büyükﬂehir Belediyesi
Bünyan Belediyesi
Büyükbürüngüz Belediyesi
Büyükçekmece Belediyesi
Cizre Belediyesi
Çanakkale Belediyesi
Çank›r› Belediyesi
Çorum Belediyesi
Daday Belediyesi
Datça Belediyesi
Denizli Belediyesi
Derik Belediyesi
Develi Belediyesi
Devrekani Belediyesi
Divri¤i Belediyesi
Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi
Do¤ubayaz›t Belediyesi
Dulkadirli Belediyesi
Edirne Belediyesi
Edremit Belediyesi
Elaz›¤ Belediyesi
Elmal› Belediyesi
Erbaa Belediyesi
Erciyes Belediyesi
Erkilet Belediyesi
Erzurum Büyükﬂehir Belediyesi
Eskigediz Belediyesi
Eskiﬂehir Büyükﬂehir Belediyesi
Eyüp Belediyesi
Fatih Belediyesi
Finike Belediyesi
Foça Belediyesi
Gaziantep Büyükﬂehir Belediyesi
Giresun Belediyesi
Gölyaz› Belediyesi
Göreme Belediyesi
Göynük Belediyesi
Gümüﬂhane Belediyesi
Güneﬂli ‹lk Kademe Belediyesi
Güzelyurt Belediyesi
Halkap›nar Belediyesi
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Afyon
Sinop
Denizli
Burdur
Bal›kesir
Bursa
Kayseri
Kayseri
‹stanbul
ﬁ›rnak
Çanakkale
Çank›r›
Çorum
Kastamonu
Mu¤la
Denizli
Mardin
Kayseri
Kastamonu
Sivas
Diyarbak›r
A¤r›
K›rﬂehir
Edirne
Bal›kesir
Elaz›¤
Antalya
Tokat
Kayseri
Kayseri
Erzurum
Kütahya
Eskiﬂehir
‹stanbul
‹stanbul
Antalya
‹zmir
Gaziantep
Giresun
Bursa
Nevﬂehir
Bolu
Gümüﬂhane
Kayseri
Aksaray
Konya

272
368
258
248
266
224
352
352
212
486
286
376
364
366
252
258
482
352
366
346
412
472
386
284
266
424
242
356
352
352
442
274
222
212
212
242
232
342
454
224
384
374
456
352
382
332

612 52 34
315 10 01
431 35 83
233 16 51
412 64 50
223 50 41
712 10 40
295 42 95
883 29 96
616 17 58
217 54 02
212 14 00
225 08 10
616 10 05
712 30 98
265 21 37
251 30 24
621 60 41
638 10 13
418 11 13
221 13 18
312 64 03
226 21 10
213 50 11
373 44 24
218 10 05
618 67 01
715 10 19
424 25 15
344 05 20
233 01 80
423 01 15
231 10 90
612 20 01
534 80 20
855 11 02
812 11 27
211 12 00
216 21 82
485 50 36
271 21 21
451 60 20
213 10 10
292 23 64
451 20 19
771 20 20

612 48 29
315 30 18
431 30 08
233 53 94
412 10 06
225 18 16
712 19 47
295 43 50
883 69 68
616 85 13
217 12 28
213 25 05
212 38 00
616 22 94
712 34 92
242 10 79
251 30 39
621 24 74
638 13 14
418 10 02
223 45 00
312 63 99
226 20 75
212 09 94
374 40 06
212 28 82
618 12 78
715 11 47
424 25 13
344 05 23
233 02 20
423 07 03
220 42 35
544 00 02
532 53 71
855 32 25
812 24 22
211 12 53
216 33 27
485 51 25
271 21 24
451 24 54
213 73 52
292 23 65
451 20 36
771 21 98

ÜYE BELED‹YELER
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

H‹KMET KARAAL‹
‹BRAH‹M ÖZYAVUZ
ABDULVAHAP KUSEN
ZEKER‹YA KARAYOL
‹DR‹S GÜLEÇ
ORHAN ÖZTÜRK
AZ‹Z KOCAO⁄LU
KADR‹ ÖNYILMAZ
SELAM‹ ÖZTÜRK
MUSTAFA POYRAZ
SÜLEYMAN TOPÇU
MUSTAFA ﬁALVARLI
MEHMET KARACA
EM‹N METE
HAL‹L POSBIYIK
AL‹ KANTÜRK
MEHMET MUGAY‹TO⁄LU
NA‹F AL‹BEYO⁄LU
TURHAN TOPÇUO⁄LU
HAL‹L KOCAER
ABDULLAH ÇEK‹Ç
MEHMET ÖZHASEK‹
ﬁÜKRÜ BALCI
MUSTAFA HAZNEDAR
‹BRAH‹M ÜNAL
HAL‹M ÇAKIR
‹BRAH‹M KARAOSMANO⁄LU
A. MUZAFFER TUNÇA⁄
TAH‹R AKYÜREK
KAZIM ÖZGAN
HAL‹L GÜLCÜ
FUAT AKDO⁄AN
ÜNAL ﬁAH‹N
DURSUN HAMD‹ ÖZ
L‹NA C‹LL‹
MUSTAFA ‹ÇA
H. CEMAL AKIN
M. TAH‹R KAHRAMANER
BÜLENT KAR
MET‹N PAMUKÇU
NURAN ATLI
DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
Ö. HAKAN DEM‹RSOY
ﬁEHMUS NASIRO⁄LU
FEVZ‹ TOPUZ
NA‹L ﬁAHAN

Harbiye Belediyesi
Harran Belediyesi
Hasankeyf Belediyesi
‹ncesu Belediyesi
‹nebolu Belediyesi
‹skilip Belediyesi
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
‹znik Belediyesi
Kad›köy Belediyesi
Kahramanmaraﬂ Belediyesi
Kale Belediyesi
Kalkan Belediyesi
Kanl›ca Belediyesi
Karacasu Belediyesi
Karadeniz Ere¤li Belediyesi
Karaman Belediyesi
Karap›nar Belediyesi
Kars Belediyesi
Kastamonu Belediyesi
Kaﬂ Belediyesi
Kaymakl› Belediyesi
Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi
Kemah Belediyesi
Kemaliye Belediyesi
Kemerhisar Belediyesi
K›rﬂehir Belediyesi
Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi
Konak Belediyesi
Konya Büyükﬂehir Belediyesi
Kozan Belediyesi
Kula Belediyesi
Kuﬂadas› Belediyesi
Kuruköprü Belediyesi
Kuyucak Belediyesi
Küçükdalyan Belediyesi
Kütahya Belediyesi
Malatya Belediyesi
Malazgirt Belediyesi
Manisa Belediyesi
Mardin Belediyesi
Maz›da¤› Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Mezitli Belediyesi
Midyat Belediyesi
Milas Belediyesi
Mimarsinan Belediyesi
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Hatay
ﬁanl›urfa
Batman
Kayseri
Kastamonu
Çorum
‹zmir
Bursa
‹stanbul
Kahramanmaraﬂ
Antalya
Antalya
Nevﬂehir
Ayd›n
Zonguldak
Karaman
Konya
Kars
Kastamonu
Antalya
Nevﬂehir
Kayseri
Erzincan
Erzincan
Ni¤de-Bor
K›rﬂehir
‹zmit
‹zmir
Konya
Adana
Manisa
Ayd›n
Kayseri
Antalya
Hatay
Kütahya
Malatya
Muﬂ
Manisa
Mardin
Mardin
Kayseri
Mersin
Mardin
Mu¤la
Kayseri

326
414
488
352
366
364
232
224
216
344
242
242
384
256
372
338
332
474
366
242
384
352
446
446
388
386
262
232
332
322
236
256
352
242
326
274
422
436
236
482
482
352
324
482
252
352

231 43 45
441 20 75
381 20 14
691 33 13
811 45 00
511 60 62
484 21 55
757 10 10
414 38 53
223 50 72
871 51 28
844 31 31
484 55 67
441 20 11
323 28 40
213 46 16
755 10 63
212 39 42
214 11 53
836 10 20
218 21 60
222 49 19
511 20 06
751 20 16
329 20 50
213 10 23
321 31 40
489 49 18
235 46 00
515 58 00
816 70 01
614 10 03
423 32 60
673 50 03
225 01 23
223 60 36
326 55 55
511 21 17
231 45 80
212 13 48
511 10 11
222 90 20
358 10 05
462 25 24
512 51 11
294 20 02

231 43 42
441 25 58
381 22 49
691 33 86
811 32 32
511 60 20
483 80 73
757 29 10
414 38 56
221 34 73
871 36 61
844 30 36
484 55 67
441 23 14
323 28 49
212 30 46
755 25 16
223 21 55
214 99 83
836 10 30
218 20 03
222 67 20
511 26 59
751 25 52
329 32 86
213 44 87
322 39 78
489 49 20
221 15 76
515 84 13
816 70 02
614 15 80
423 33 68
673 52 28
225 22 50
223 60 44
323 29 50
511 41 69
234 15 17
212 21 36
511 10 09
222 92 75
357 00 42
462 29 60
512 80 29
294 23 77

ÜYE BELED‹YELER
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

EROL DEM‹RH‹SAR
MET‹N SOYGÜR
OSMAN GÜRÜN
MUSTAFA ÖZER
SELAHATT‹N ARSLAN
HASAN ÜNVER
MÜM‹N ‹NAN
‹DR‹S ﬁAH‹N
MUSTAFA BOZBEY
HACI FEVZ‹ AKDO⁄AN
DR.MEHMET TANHAN
BURHAN SAKALLI
AL‹ UYANIK
SEY‹T TORUN
YÜCEL YAZICI
HACI ÖMER ATAK
EM‹N SERDAR KURﬁUN
M.SELAHATT‹N ÇET‹NTAﬁ
RECEP ALTEPE
A.MAHMUT BADEM
KAZIM TURAN
M. SA‹T DA⁄O⁄LU
OSMAN AKKULAK
BEK‹R ALTAN
ﬁERAFETT‹N PERVANLAR
HAL‹L SARIMEﬁE
YAKUP ÇEL‹K
N‹HAT CEBEC‹
EﬁREF AYVAZ
HAM‹T N‹ﬁANCI
H.VEFA ÜLGÜR
AZ‹M ÖZTÜRK
OSMAN DEL‹KKULAK
BAYRAM AL‹ ÖNGEL
F‹KRET KAYA
ZEK‹ YILMAZER
SAM‹ AYDIN
YAﬁAR YURTDAﬁ
HAL‹L AYDO⁄DU
NECDET ÖZEKMEKÇ‹
FAZIL TÖRÜN
ABDULLAH DEM‹RBAﬁ
MUSTAFA UYGUN
CEMALETT‹N AKSOY
ÖMER CAN
EﬁREF FAKIBABA

Mudanya Belediyesi
Mudurnu Belediyesi
Mu¤la Belediyesi
Mustafapaﬂa Belediyesi
Mut Belediyesi
Nevﬂehir Belediyesi
Ni¤de Belediyesi
Niksar Belediyesi
Nilüfer Belediyesi
Nizip Belediyesi
Nusaybin Belediyesi
Odunpazar› Belediyesi
O¤uzlar Belediyesi
Ordu Belediyesi
Ortahisar Belediyesi
Ortaköy Belediyesi
Osmanc›k Belediyesi
Osmaneli Belediyesi
Osmangazi Belediyesi
Ödemiﬂ Belediyesi
Ören Belediyesi
Palu Belediyesi
Pamukkale Belediyesi
Payas Belediyesi
Pazar Belediyesi
P›narbaﬂ› Belediyesi
Polatl› Belediyesi
Safranbolu Belediyesi
Savur Belediyesi
Seferihisar Belediyesi
Selçuk Belediyesi
Seyhan Belediyesi
Side Belediyesi
Silifke Belediyesi
Silvan Belediyesi
Sinop Belediyesi
Sivas Belediyesi
Sivrihisar Belediyesi
Sö¤üt Belediyesi
Söke Belediyesi
Sultanhisar Belediyesi
Sur Belediyesi
Süleymaniye Belediyesi
Sürmene Belediyesi
ﬁahinbey Belediyesi
ﬁanl›urfa Belediyesi

Bursa
Bolu
Mu¤la
Ürgüp-Nevﬂehir
‹çel
Nevﬂehir
Ni¤de
Tokat
Bursa
Gaziantep
Mardin
Eskiﬂehir
Çorum
Ordu
Nevﬂehir
Çorum
Çorum
Bilecik
Bursa
‹zmir
Mu¤la
Elaz›¤
Denizli
Hatay
Tokat
Kastamonu
Ankara
Karabük
Mardin
‹zmir
‹zmir
Adana
Antalya
Mersin
Diyarbak›r
Sinop
Sivas
Eskiﬂehir
Bilecik
Ayd›n
Ayd›n
Diyarbak›r
Antalya
Trabzon
Gaziantep
ﬁanl›urfa
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224
374
252
384
324
384
388
356
224
342
482
222
364
452
384
364
364
228
224
232
252
424
258
326
356
366
312
370
482
232
232
322
242
324
412
368
346
222
228
256
256
412
242
462
342
414

544 78 00
421 31 99
214 15 43
353 50 01
774 27 27
213 12 20
232 35 55
527 81 51
451 21 50
517 39 00
415 36 99
217 30 30
561 70 45
225 01 04
343 32 04
491 40 13
611 99 84
461 41 31
444 16 01
544 90 97
532 26 47
651 20 04
272 20 82
755 78 00
261 20 15
771 22 42
623 45 45
712 41 14
571 21 42
743 39 60
892 69 11
432 89 39
753 10 13
714 10 05
711 50 81
261 15 10
221 16 47
711 38 20
361 32 76
518 23 11
351 32 43
223 60 62
674 70 92
746 10 65
231 70 31
313 16 34

544 16 57
421 34 47
212 07 18
353 55 00
774 23 39
213 19 91
232 35 68
527 63 70
451 21 24
517 21 38
415 59 01
227 96 07
561 21 50
225 01 15
343 30 04
491 49 61
611 85 86
461 40 18
270 70 73
545 12 69
532 26 47
651 25 82
272 22 81
755 78 08
261 20 23
771 22 43
623 43 29
712 36 42
571 20 22
743 34 65
892 69 13
433 49 70
753 33 60
714 21 86
711 50 48
261 45 06
221 16 42
711 45 27
361 38 66
518 20 93
351 32 90
223 55 51
674 71 54
746 10 67
231 70 40
313 32 58

ÜYE BELED‹YELER
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

MUSTAFA SARIGÜL
R‹FAT YILDIRIM
TACETT‹N ÖZKARAMAN
BURHANETT‹N KOCAMAZ
MUSTAFA GÜNAY
AL‹ ﬁAH‹N
AHMET AYGÜN
M. SITKI ‹ÇELL‹
ADNAN Ç‹ÇEK
SA‹T GÜLABACI
M. VOLKAN CANAL‹O⁄LU
U⁄UR ‹MREN
AL‹ GÖZEN
MUSTAFA ZUHAL
SELÇUK KARAOSMANO⁄LU
MESUT APAYDIN
AHMET ARPACIO⁄LU
KASIM U⁄UR
BURHAN YEN‹GÜN
EMRULLAH C‹N
SELÇUK YILMAZ
YAKUP TEZCAN
YALÇIN BULGURCU
MEHMET SOYO⁄LU
OSMAN YURTSEVEN
ABDÜLKAD‹R AKDEN‹Z
ÖZGEN KESK‹N
YUSUF BAﬁER
AL‹ TURAN
MURAT AYVALIO⁄LU
MUSTAFA AKSU
SAL‹H KINAY
M.NEC‹P BÜYÜKASLAN
AHMET M‹SBAH DEM‹RCAN
PROF.DR.MUZAFFER ERYILMAZ
MEMDUH ÖNAL
MÜM‹N KAMACI
AHMET ÖZDO⁄AN
MUSTAFA Ç‹FTÇ‹
DR.KAD‹R TOPBAﬁ
DR.KAM‹L ÖZER
MAC‹T ÖZCAN
YUSUF Z‹YA YILMAZ
MET‹N ÖZKARSLI
YUSUF TEKE
OSMAN ÖZER

ﬁiﬂli Belediyesi
Talas Belediyesi
Tarakl› Belediyesi
Tarsus Belediyesi
Taﬂköprü Belediyesi
Taﬂucu Belediyesi
Tekirda¤ Belediyesi
Tire Belediyesi
Tokat Belediyesi
Tosya Belediyesi
Trabzon Belediyesi
Turan Belediyesi Belediyesi
Turhal Belediyesi
Uçhisar Belediyesi
Urla Belediyesi
Uﬂak Belediyesi
Ünye Belediyesi
Ürgüp Belediyesi
Van Belediyesi
Viranﬂehir Belediyesi
Vize Belediyesi
Yahyal› Belediyesi
Yalvaç Belediyesi
Yelki Belediyesi
Yenifoça Belediyesi
Yeﬂilhisar Belediyesi
Y›ld›r›m Belediyesi
Yozgat Belediyesi
Zeytinba¤› (Tirilye) Belediyesi
Zile Belediyesi
Zincidere Belediyesi
Ziyaret Belediyesi
Ad›yaman Belediyesi
Beyo¤lu Belediyesi
Çankaya Belediyesi
Darende Belediyesi
Didim Belediyesi
Ere¤li Belediyesi
Eyyüpnebi Belediyesi (Viranﬂehir)
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
Lapseki Belediyesi
Mersin Büyükﬂehir Belediyesi
Samsun Büyükﬂehir Belediyesi
ﬁehitkamil Belediyesi
Tomarza Belediyesi
Vezirköprü Belediyesi
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‹stanbul
Kayseri
Sakarya
Mersin
Kastamonu
Mersin
Tekirda¤
‹zmir
Tokat
Kastamonu
Trabzon
Kayseri
Tokat
Nevﬂehir
‹zmir
Uﬂak
Ordu
Nevﬂehir
Van
ﬁanl›urfa
K›rklareli
Kayseri
Isparta
‹zmir
‹zmir
Kayseri
Bursa
Yozgat
Bursa
Tokat
Kayseri
Siirt
Ad›yaman
‹stanbul
Ankara
Malatya
Ayd›n
Konya
ﬁanl›urfa
‹stanbul
Çanakkale
Mersin
Samsun
Gaziantep
Kayseri
Samsun

212
352
264
324
366
324
282
232
356
366
462
352
356
384
232
276
452
384
432
414
288
352
246
232
232
352
224
354
224
356
352
484
416
212
312
422
256
332
414
212
286
324
362
342
352
362

288 98 39
437 00 55
491 20 15
613 36 90
417 10 58
741 41 69
258 59 59
512 10 59
214 11 64
313 10 09
321 10 23
296 64 40
275 10 31
219 22 06
754 15 22
215 12 82
323 19 41
341 40 08
216 73 40
511 30 17
318 10 21
611 30 07
441 24 67
236 70 03
814 64 16
651 30 15
363 55 00
212 27 22
563 21 51
317 50 80
424 25 26
565 22 05
216 17 20
252 77 55
458 88 00
615 26 75
811 26 60
713 15 18
529 10 03
455 14 00
512 10 44
238 16 20
431 60 90
323 27 27
661 29 29
647 17 31

347 47 54
437 22 21
491 20 17
613 24 56
417 26 21
741 42 55
261 10 69
511 20 77
212 07 07
313 21 93
321 08 01
296 61 21
276 11 56
219 22 06
754 10 09
215 48 81
324 84 05
341 42 26
216 20 08
511 35 82
318 10 46
611 99 11
441 50 07
236 77 23
814 91 86
651 30 15
361 94 51
212 39 23
563 20 17
317 13 89
424 25 28
565 22 06
216 10 27
252 11 00
431 44 68
615 13 76
811 21 11
713 12 40
529 10 02
455 27 00
512 10 18
238 16 43
435 26 55
323 06 30
661 51 13
647 12 74

