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SUNUﬁ
Buluﬂma kavram›, Anadolu’yu

Belediyelerimiz ve yerel

kültürel bir bölge olarak

kültürümüz aç›s›ndan çok

dünyadaki di¤er

önemli oldu¤una inand›¤›m›z

benzerlerinden ay›ran

bu seminerleri takip etmeniz

özelliklerinden sadece biri.

faydal› olacakt›r.

Binlerce y›ld›r insanlar;
dillerini, dinlerini,

Üye belediyelerimizin

geleneklerini bu büyük kültür

korumac›l›k ad›na

yar›madas› sayesinde farkl›

haz›rlad›klar› projelere maddi

kültürlerle buluﬂturmay›

destek vermek amac›yla,

baﬂarm›ﬂlar. Daha da

2005 y›l›nda “200 Ortak 200

önemlisi, Anadolu bu miras›

Eser” projesini baﬂlatm›ﬂt›k.

koruyarak, gelecek nesillere

2005 y›l›nda içinde 51

aktarmas›n› da bilmiﬂ.

belediyemizin proje

Böylesine önemli bir

baﬂvurusuna toplam

co¤rafyada, Tarihî Kentler
Birli¤i olarak düzenlemiﬂ
oldu¤umuz toplant›lar› ve
seminerleri Anadolu’nun bu

Uygarl›klar›n Buluﬂtu¤u
Co¤rafyada
Bir Araya Gelmek

1.560.000 YTL yard›m
edilmesine karar verilmiﬂti.
Bu y›l ise 48 belediyemizin
projesine toplam 1.925.100
YTL yard›m edilmesine karar

gelene¤inin devam›
niteli¤inde görüyor, önemini her buluﬂmada alt›n›

verildi. Proje baﬂvurular›na maddi destek almaya hak

çizerek tekrarl›yorum.

kazanan üye belediyelerimize ﬂunu bir kere daha
hat›rlatmak isterim. 2005 y›l› içinde projeleri için para
almaya hak kazanan belediyelerimizden, projelerinin

De¤erli dostlar…

ilk aﬂamalar›n› tamamlamam›ﬂ olanlar; 31 Aral›k 2006
2005 y›l› içerisinde üye belediyelerimizi

tarihine kadar projelerini TKB Dan›ﬂma Kurulu’na

bilgilendirmek amac›yla çeﬂitli konularda Amasya,

göndermezlerse alacaklar› yard›m iptal edilecektir.

Tarsus ve Sinop’ta Anadolu Seminerleri

2006 y›l› içinde projeleri için para almaya hak

düzenlemiﬂtik. Ayn› ﬂekilde seminerlere bu y›l da

kazanan belediyelerimiz ise; 31 A¤ustos 2007 tarihine

devam ediliyor. Anadolu Seminerleri’nin 2006 y›l›

kadar projelerinin ilk aﬂamas›n› TKB Dan›ﬂma

program›n›n ilki 15-16 Temmuz’da “Kent Atölyeleri”

Kurulu’na göndermezlerse alacaklar› yard›m iptal

ad› alt›nda Niksar Belediyemizin ev sahipli¤inde

edilecektir. Belediye baﬂkanlar›m›zdan gerekli

gerçekleﬂtirildi. 2006 y›l› ikinci Anadolu Semineri ise

hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.

“Bir F›rsat ve Tehdit Olarak Kentsel Dönüﬂüm” baﬂl›¤›
alt›nda Kas›m ay›nda Beypazar›’nda yap›lacak.
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SUNUﬁ
Tarihî Kentler Birli¤i, bizler için önemli geliﬂmelere

Emirgan’daki ﬁerifler Yal›s›’n› Tarihî Kentler Birli¤i’nin

sahne olan 2006 y›l›n›n son buluﬂmas›n› -bildi¤iniz

kullan›m›na verdi¤ini aç›klad›. Bu yal›n›n tahsisi ile

gibi- Mardin ve Midyat’ta gerçekleﬂtirdi.

ilgili olarak da son aﬂamaya geldik. Yeni merkezimizin

“Uygarl›klar›n Buluﬂtu¤u Co¤rafyada Yerel Kalk›nma”

tüm üyelerimize hay›rl› olmas›n› dilerim.

baﬂl›kl› temayla bir araya gelen belediye
baﬂkanlar›m›z, belki de ülkemizin en az bilinen

Tarihî Kentler Birli¤i ailesi her geçen gün büyüyor.

bölgelerinden birini de tan›ma olana¤›n› buldular.

Mardin’de gerçekleﬂtirdi¤imiz Meclis Toplant›m›zda,

Birçok farkl› kültürün bir arada yaﬂamaya devam etti¤i

Kanl›ca (Nevﬂehir), Turan (Kayseri), Sürmene

bölgede düzenlenen buluﬂma, yavaﬂ yavaﬂ unutmaya

(Trabzon), Osmanc›k (Çorum), Anamur (Mersin), Besni

baﬂlad›¤›m›z “Anadolu’nun insanlar› bir araya getiren

(Ad›yaman), Yeﬂilhisar (Kayseri), Süleymaniye

birleﬂtirici yüzü”nü bize tekrar göstermesi bak›m›ndan

(Antalya), K›rﬂehir, Bigadiç (Bal›kesir), Daday

büyük önem taﬂ›yordu. Sayd›¤›m›z tüm bu

(Kastamonu), Pazar (Tokat), Yelki (‹zmir), Payas (Tokat)

özelliklerden dolay› “Tarihî Kentler Birli¤i Mardin-

belediyelerinin yapt›klar› üyelik baﬂvurular› oybirli¤iyle

Midyat Buluﬂmas›” di¤er buluﬂmalardan daha uzun

kabul edildi. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n onay›n›n ard›ndan

sürdü. 7-10 Eylül 2006 tarihleri aras›nda, bizlere

ailemizin üye belediye say›s› 214’e yükselecek.

belleklerimizden silinmeyecek bir buluﬂman›n ev

ﬁimdiden bu belediyelerimize hoﬂgeldiniz diyorum.

sahipli¤i yapt›klar› için, Mardin Valimize, Mardin ve
Midyat Belediye baﬂkanlar›m›za Tarihî Kentler Birli¤i

Son olarak sizlere önümüzdeki y›l yap›lacak Meclis

Baﬂkan› olarak teﬂekkür etmek isterim.

Toplant›m›z›n ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilece¤ini ve
hemen ard›ndan tarihi ve kültürel dokunun

Bu buluﬂmada al›nan kararlar da, buluﬂman›n önemini

korunmas›n›n yerinde görülmesi ve incelenmesi

pekiﬂtirecek nitelikteydi. Bildi¤iniz gibi Tarihî Kentler

amac›yla yurtd›ﬂ› inceleme gezisine ç›kaca¤›m›z› bir

Birli¤i’nin kuruluﬂ tüzü¤ünde, “Tarihî Kentler Birli¤i

kez daha duyurmak istiyorum. Meclis toplant›s›

Baﬂkan›’n›n bulundu¤u yer, Tarihî Kentler Birli¤i

s›ras›nda kararlaﬂt›rd›¤›m›z üzere ‹talya’ya,

merkezidir” ibaresi geçmekteydi. Bu durum, her

restorasyon dünyas›n›n baﬂkentine bir inceleme gezisi

baﬂkan de¤iﬂikli¤inde merkezin yeniden yap›lanmas›n›

yapaca¤›z. May›s ay›nda gerçekleﬂtirecek geziye tüm

gerektiriyordu. Bu zaman kayb›n› engellemek için, 04

üye belediye baﬂkanlar›m›z› bekliyoruz.

Eylül 2005 tarihinde Çanakkale’de yap›lan Meclis
Toplant›m›zda al›nan kararla yenilenen tüzü¤ümüzde

Bir baﬂka “Geçmiﬂten Gelece¤e Yerel Kimlik”

bu madde “Birli¤in merkezi ‹stanbul’dur” olarak

say›s›nda buluﬂmak üzere hepinize baﬂar› dileklerimi

de¤iﬂtirildi. Bu de¤iﬂiklik sonunda Tarihî Kentler

ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Birli¤i’nin ad›na yak›ﬂ›r bir tarihî bina aray›ﬂ›na
giriﬂildi. 12-14 May›s 2006 tarihinde gerçekleﬂtirilen

Mehmet Özhaseki

Trabzon Buluﬂmas›’nda Kültür ve Turizm Bakan› Say›n

Tarihî Kentler Birli¤i Baﬂkan›,

Atilla Koç bu aray›ﬂa nokta koyarak, ‹stanbul

Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
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YAYIN YÖNETMEN‹NDEN
Tarihî Kentler Birli¤i, 15-16
Temmuz 2006 tarihlerinde
“Kent Atölyeleri” konulu
Kazançlar
seminer çal›ﬂmalar›n›
gerçekleﬂtirmek üzere Niksar
Belediyesi’nin konu¤u oldu.
Bu seminer çal›ﬂmas›nda, farkl› belediyelerin de¤iﬂik
ihtiyaçlara ve birikimlere ba¤l› olarak gerçekleﬂtirdi¤i
“atölye” çal›ﬂmalar›ndan zengin örnekler sunuldu ve
önemli deneyler aktar›ld›. ÇEKÜL Vakf› Yönetim
Kurulu Üyesi Say›n A. Faruk Göksu’nun deyimi ile “bu
birikim art›k ‘çapraz iﬂgücü transferi’ne olanak
sa¤layacak düzeye geldi.”

yat›r›m” oldu¤unu sand›k.
Ama yan›ld›k...

ve Kay›plar

Asl›nda durum çok net.
Günümüzün kitle toplumlar›,
h›zla artan/artt›r›lan ihtiyaç
toplumlar› olarak örgütlenmektedir.Tüketimin ulaﬂt›¤›
boyut baﬂ döndürücü. Hele “kiﬂisel tüketim
özgürlü¤ü” olarak tart›ﬂabilece¤imiz geliﬂmeler
denetlenemez düzeyde. Kredi kart›, banka, zincir
ma¤aza sistemi ve medyan›n ana direklerini
oluﬂturdu¤u bu yeni dünya düzeni için, her birimiz
lehte ya da aleyhte pek çok ﬂey söyleyebilir,
yazabiliriz. Ancak düﬂüncemiz ne olursa olsun, bu
kal›plar›n içinde yürüyor, eskiye oranla daha çok
tüketiyoruz.

7-8-9-10 Eylül 2006 tarihleri aras›nda ise Tarihî
Kentler Birli¤i “Mardin-Midyat Buluﬂmas›”
gerçekleﬂtirildi. Bu buluﬂmada “Uygarl›klar›n
Buluﬂtu¤u Co¤rafyada Yerel Kalk›nma” panelimizin
ana konusu olarak tart›ﬂ›ld›. Gezi programlar›na çok
zaman ayr›lmas›na karﬂ›n bölgenin zengin birikimleri
karﬂ›s›nda ayr›lan zaman yetersiz kald›. Ard›m›zda
görmek isteyip de göremedi¤imiz pek çok yer b›rakt›k.

Kamusal yat›r›mlar ya da kamu yarar› kaynakl›
yat›r›mlar da, bu geliﬂmeye göre ﬂekilleniyor. Bir
yandan iktisadi hayattaki “iﬂletmeci ve koruyucu
devlet”e iﬂten el çektiriliyor, di¤er yandan devlet
yat›r›mlar› sistemi besleyecek alanlarda öncelik
kazan›yor. Enerji de bunlardan biri. Il›su Baraj› gibi
yat›r›mlara günümüz Türkiyesi’nin ve yak›n
gelece¤inin enerji ihtiyac› gözetildi¤inde do¤rudan
“hay›r” demek mümkün de¤il. Öte yandan
Hasankeyf’in de içinde bulundu¤u Il›su Vadisi’nin
sular alt›nda kalmas›n› da onaylamak mümkün de¤il.
Sadece Hasankeyf gibi ola¤anüstü etkili, çok katmanl›
bir an›t yerleﬂiminden dolay› de¤ildir bu karﬂ› ç›k›ﬂ…
Sular alt›nda kalacak vadinin bir “bilgi vadisi” olmas›
ile ilintilidir daha çok.

Mardin-Midyat Buluﬂmas›’nda konuﬂulanlardan biri
Hasankeyf ve Il›su Baraj› iliﬂkisi oldu. Bu tart›ﬂman›n
izlerini dergimizin bu say›s›nda bulacaks›n›z. Öyle
görünüyor ki Hasankeyf ve Il›su Baraj› tart›ﬂmas›
sürecek. Ancak tüm dikkatli ve iyi niyetli söylemlere
ra¤men kolay bir çözüm gelmeyecek.
Gelmeyecek çünkü “büyük düﬂünmek” ile “do¤ru
düﬂünmek” aras›ndaki organik iliﬂkiyi henüz yeterince
kuramad›k. Bu iliﬂkiyi kurabilecek resmi ya da gönüllü
örgütlenmeleri, felsefeyi ve planlama anlay›ﬂ›n› henüz
yeterince derinleﬂtiremedik. Yerel olanla genel olan
aras›ndaki iliﬂkinin süreklili¤ini kavrayamad›k. Kendi
baﬂ›m›za gelenin “en büyük felaket” ya da “en büyük

Türkiye bu konuda epey tart›ﬂma yapt›, yap›yor. Küçük
barajlar sistemi ile Il›su Baraj›’n›n kültür ve tarih
varl›klar› üzerinde yarataca¤› tahribat› asgariye
indiren yöntemler de tart›ﬂmaya sunuldu. Ama as›l
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haz›rlanmam›z gereken nokta galiba farkl›. Türkiye
bundan böyle her tür yat›r›m› tart›ﬂacak, tart›ﬂ›yor.
Kimi yerde kültür ve tarih de¤erleri, kimi yerde de
yat›r›mc› güçler kazan›yor. Bunu bir “evet-hay›r”
ikileminden ç›kartacak, kurumlar› ve kararlar› daha
do¤ru yerlere taﬂ›yacak sistemi kurmak zorunday›z. Bu
da “kamusal yarar” ya da “kamu yarar›” kavram›n›n
anlaﬂ›l›r, ölçülebilir de¤erlerle yeniden
tan›mlanmas›n› gerektiriyor. Dikkat edilirse büyük
yat›r›mlar daha çok “mühendislik projeleri” olarak öne
ç›k›yor. Ve sonuçta oluﬂacak faydalar› ile kamuoyuna
sunuluyor. ﬁu kadar megawat elektrik üretecek, ﬂu
kadar milyon metreküp alan sulanacak gibi… Benzer
yöntem, yat›r›m hesaplar› içinde yap›lacak kay›pkazanç bilançosuna da yans›mak zorunda. Ve bu
hesaplamalar yap›l›rken “tarih, kültür ve do¤a
varl›klar›” ölçülmüﬂ, say›lm›ﬂ net veriler olarak
de¤erlendirmeye al›nmak ve kamuoyuna aç›klanmak

zorunda olmal›. Do¤ru bir karar süreci için, do¤ru bir
alg›lama ve bilgilenme süreci de ﬂart.
Çünkü “kamusal yarar” giderek “ortak yaﬂam
hakk›”m›zla daha ilintili hale geliyor.
Bu süreçleri do¤ru yönetebilmek için daha çok bilgi
üretilmesine ve paylaﬂ›lmas›na ihtiyaç var. ‹çinde
taﬂ›d›¤› büyük umutlar ve güven nedeniyle TKB gibi
kurumlar, bu alanda da öncülük yapabilir; tart›ﬂmalar›
bilgi ile donat›p kamuoyu ile paylaﬂabilir.
Tabii ki tarih ve kültür varl›klar›nda oluﬂan
kay›plar›n›n geri dönüﬂü, telafisi mümkün de¤il.
Ancak Hasankeyf örne¤inde görüldü¤ü gibi,
kay›plar›m›z ve kazançlar›m›z gördüklerimizden daha
çok göremediklerimizde gizli olabilir.
Hasan Özgen
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TKB Seminerleri:
Niksar Semineri

N‹KSAR BULUﬁMASI

Toplant› Program›
15 TEMMUZ 2006, CUMARTES‹

14.30- 14.45 Kahve Molas›

09.30-09.50 Niksar Sunumu

14.45- 15.45 “Kent Atölyelerinde Baﬂar› Öyküleri-2”

09.50-10.30 Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›

Konuﬂmac›lar:
Beypazar›/Mansur Yavaﬂ-Beypazar› Belediye Baﬂkan›
Mardin/Ebru Baybara Demir-Mardin Cercis Murat Kona¤›
‹ﬂletmecisi
Niksar/Hüseyin ﬁahin-Niksar Belediyesi Fen ‹ﬂleri Müdür
Yard›mc›s›

‹dris ﬁahin-Niksar Belediye Baﬂkan›
Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›, TKB Dan›ﬂma Kurulu
Baﬂkan›
Prof. Dr. Zehra Seyfikli-GOP Üniversitesi Rektörü, Kelkit
Platformu Baﬂkan›
Ayd›n Seçkin-Vak›flar Genel Müdür Yard›mc›s›
Erdo¤an Gürbüz-Tokat Valisi, Kelkit Havzas› Kalk›nma Birli¤i
Baﬂkan›

16.00-19.00 Kent Gezisi
16 TEMMUZ 2006, PAZAR
09.30-10.30 Kent Atölyeleri Nas›l Kurulur? Nas›l Yönetilir? Nas›l
Sürdürülür? Uygulama K›lavuzu

10.30-11.00 Kahve Molas›
11.00-12.00

A. Faruk Göksu-ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi, ﬁehir Planc›s›
1. OTURUM: “Yerel-Nitelikli ‹ﬂgücü Gereksiniminin Karﬂ›lanmas›
‹çin Bir Model Önerisi: Kent Atölyeleri”
A. Faruk Göksu-ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi, ﬁehir Planc›s›

10.30-11.00 Kahve Molas›
11.00-12.00 Kent Atölyeleri Nas›l Kurulur? Nas›l Yönetilir? Nas›l
Sürdürülür? Uygulama K›lavuzu

12.00-13.00 Ö¤le Aras›

A. Faruk Göksu-ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi, ﬁehir Planc›s›

13.00-15.45

12.00-13.00 Ö¤le Aras›

2. OTURUM: 13.00-14.30 “Kent Atölyelerinde Baﬂar› Öyküleri-1”

13.00-15.00 Kent Gezisi

Yöneten: Feyzullah Özcan – TBMM Milli Saraylar Daire Baﬂkan
Yard›mc›s›
Konuﬂmac›lar:
Gümüﬂhane/Nihat Karabiber-Ayaﬂ Kaymakam›, Gümüﬂhane Eski
Vali Yard›mc›s›
Kula/Halil Gülcü-Kula Belediye Baﬂkan›
Midyat/Feyzullah Özcan-TBMM Milli Saraylar Daire Baﬂkan
Yard›mc›s›, Midyat Eski Kaymakam›
Söke/Mine Dinç-Söke ÇEKÜL Temsilcisi, Söke Belediyesi ‹mar
Müdürü
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Korumac›l›k
ruhunun olmad›¤›
için eserlerimizi
koruyamam›ﬂ›z.
Bunlar› telafi
etmek zor ama
Metin Hoca’n›n ve
TKB’nin
birikimleriyle
aya¤a kald›rmak
boynumuzun borcu
diye düﬂünüyoruz.

‹dris ﬁahin-Niksar
Belediye Baﬂkan›
Niksar’a teﬂrif ederek Tarihî
Kentler Birli¤i’nin bu
seminerinde bizleri
onurland›rd›¤›n›z için
teﬂekkür ediyorum. Bizler
Niksar Belediyesi olarak
TKB’nin kurucu üyelerinden
biriyiz. ﬁu anda say›m›z
200’e kadar yaklaﬂt›. Bu
birliktelik, TKB’nin üye
belediyelerini birbirine
kenetleyen, ufkumuzun
aç›labilece¤i çok güzel
seminerler, toplant›lar
vesilesiyle bugüne kadar
devam etti.

için eserlerimizi koruyamam›ﬂ›z. Bunlar› telafi etmek zor ama
Metin Hoca’n›n ve TKB’nin birikimleriyle aya¤a kald›rmak
boynumuzun borcu diye düﬂünüyoruz. Ayr›ca, bu bölgede belki
de tarihinde ilk defa bir üniversitemiz sahaya indi. Projeleri
sunarak bizlerin de önünü açt›. Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi
rektörü her zaman bizim yan›m›zda. Önümüzdeki günlerde çok
daha güzel ﬂeyler yapaca¤›z.
Prof. Dr. Metin SözenÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›, TKB
Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan›
Türkiye de¤iﬂiyor, de¤iﬂmek
zorunda. Dün yola ç›kt›¤›m›z
yerle ayn› noktada de¤iliz.
Olanaklar›m›z s›n›rl›. Kaynak
sorunuyla karﬂ› karﬂ›yay›z ama
dünden daha iyiyiz. Çünkü
daha örgütlüyüz. Bir dirilik söz
konusu. Yola ç›kt›¤›m›z zaman
çok yaln›zd›k. Do¤rular çok
belirgin olmas›na ra¤men
toplum kendisini var edenlerin
tahribiyle u¤raﬂ›yordu. Fark
etmeden veya bir rüzgara
kap›larak büyük bir y›k›l›ﬂ ve
yok oluﬂa yar›m yüzy›l içinde
tan›k olduk. ﬁimdi ise ﬂurada
oturan bütün insanlar›n varl›k
nedenlerini sorgulad›klar›n›
biliyorum. Bu süre içinde ne
oldu. 1975’de Safranbolu’da
topland›¤›m›z zaman Avrupa
Konseyi “geçmiﬂimiz için bir
gelecek” diyordu. Bu hareketin
sonunda, 1984’de ‹stanbul’da
oy birli¤iyle konu TBMM’ye
aktar›ld›. Cumhurbaﬂkan›ndan
baﬂlayarak tüm yetkililer
kültürel miras›n ortak bir dille
ve sorumlulukla korunmas›
karar›n› ald›lar.

Niksar, Türkler Anadolu’ya
geldikleri zaman Harput ve
Ahlat’la birlikte Türklerin
tutunma merkezlerinden biri.
Trabzon’u, Sinop’u,
Kayseri’yi, Sivas’› içine alan
Daniﬂmentliler’in baﬂkenti
olan Niksar de¤iﬂik
medeniyetlere ev sahipli¤i
yapm›ﬂ. Bir rivayete göre
Türklerden önce nüfusunun
300 binin üzerinde oldu¤u
belirtilmekte. Kentin tarihî
eserlerini, do¤al
güzelliklerini bugün gezi
s›ras›nda görece¤iz. ‹lki Niksar’da, ikincisi Beypazar›’nda devam
edecek, “Kent Atölyeleri” konu baﬂl›¤›yla baﬂlayan
seminerimizde sizleri a¤›rlaman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz. Niksar
olarak TKB Koruma Ödülleri’nde iki y›ld›r ödül al›yoruz ve almaya
da devam edece¤iz. Trafo giydirmesi, Softuo¤lu Kona¤›, Eski
Hükümet Kona¤›’n› da içine alan bu projeleri kendi ekibimizle,
ustam›zla, kalfam›zla beraber uyguluyoruz. Eski Hükümet
Kona¤›’n›n iç giydirmesi de tamamland›ktan sonra üst kat› resmi
makam, giriﬂ kat› ise “Niksar Kent Müzesi” olacak.

Bunlar›n arkas›ndan çok mutlu
bir co¤rafyada
toplan›yorsunuz. 2000 y›l›nda
Avrupa Konseyi kararlar›
do¤rultusunda Türkiye’de

Metin Hoca’n›n manevi katk›s›, birikimi, ve proje deste¤iyle
Beypazar› ve Safranbolu gibi tarihî dokuyu bozmadan daha güzel
ﬂeyler yapmaya devam edece¤iz. Korumac›l›k ruhunun olmad›¤›
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Yola ç›kt›¤›m›z
zaman çok
yaln›zd›k.
Do¤rular çok
belirgin olmas›na
ra¤men toplum
kendisini var
edenlerin
tahribiyle
u¤raﬂ›yordu. Fark
etmeden veya bir
rüzgara kap›larak
büyük bir y›k›l›ﬂ
ve yok oluﬂa
yar›m yüzy›l
içinde tan›k
olduk.
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soruyor. Geçmiﬂini
bilenlerin gelece¤ini çok
güzel kuraca¤› bilinciyle
herkese derin
ﬂükranlar›m› sunuyorum.
Ayd›n Seçkin-Vak›flar
Genel Müdür Yard›mc›s›
Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü olarak biz
Türkiye genelinde tüm
vak›f eserlerinin aya¤a
kald›r›lmas›n›n
mücadelesini veriyoruz.
Son üç y›lda yap›lan
1111 eserin aç›l›ﬂ›n›
yapt›k. En büyük güçlü¤ü
çekti¤imiz restorasyonda
gösterilmesi gereken
titizlik ve güçlüklerin
aﬂ›lmas› konusunda
ﬂuradaki toplant›n›n bize
büyük destek verdi¤ini
belirtmek istiyorum. Sivil
toplum örgütleri bu
noktada devreye
giriyorlar ve bizi
uyar›yorlar. Hepsine
teﬂekkür ediyorum.
Ayr›ca bu kadar tarihî
eserin onar›lmas› için
kaynak yaratmak
gerekiyor. Bunun için
Türkiye genelinde Vak›f
mülkleri ortaya ç›kar›ld›. Mevcut gayrimenkullar›n imar
durumlar› tespit edildi. Vakfiyelerdeki amaçlar daha iyi tespit
edildi. En üst düzeyde gelir getirecek ﬂekilde akar olarak
de¤erlendirilmesi için belediye baﬂkanlar›m›z destek verdiler.
Vak›f gayrimenkullar› ﬂimdiye kadar de¤erlendirilmiyordu.
Hazine mal› gibi de¤erlendirilerek, yeﬂil alan gibi fonksiyonlarla
kamu mal› olarak kullan›lm›ﬂ. Halbuki böyle de¤il. Kaynak
yaratan mallar bunlar. ‹nsanlar›n kendilerince kutsal sayd›klar›
bir gaye için vakfettikleri mal› kimsenin baﬂka amaçl›
kullanmaya hakk› yoktur. Buradan belediye baﬂkanlar›m›za vak›f
eserleriyle karﬂ›laﬂt›klar›nda özgün özelliklerine sad›k kalarak
imar plan›nda de¤erlendirmelerini rica ediyorum.

kurulan Tarihî Kentler
Birli¤i gerçek
co¤rafyas›n› buldu. ﬁimdi
bu insanlar burada
seminer yap›yorlar. Bu
co¤rafyadaki bütün
insanlar›n bir araya
gelmesi temel
hedefimizdir dedik. Kelkit
Platformu, arkas›ndan
Kelkit Havzas› Kalk›nma
Birli¤i oluﬂtu. Birlik, göçü
önlemek, buradaki
birikimin buraya akmas›n›
sa¤lamak için kuruldu. Bu
topraklar›n uygarl›k
baﬂl›¤› alt›nda yeniden
örgütlenmesi ile
sözümüzün a¤›rl›¤›
büyüyecektir. ﬁu anda
yola ç›kt›¤›m›z baﬂl›k
e¤itime dayal› bir
baﬂl›kt›r. Birçok
üniversitenin içinde ve
kuruluﬂunda bulundum
ama ilk defa bir
üniversitenin her yaﬂtan
araﬂt›rmac›lar›yla alana
indi¤ini gördüm. Size
do¤ru bilgiyi aktarmak
için çaba gösteriyorlar.
Say›n rektörün ﬂahs›nda
bütün eme¤i geçenleri
kutluyorum.
Bizim birli¤imizin kuranlar ve ﬂimdi Mehmet Özhaseki inan›n
gündemin de¤iﬂmesine yönelik her harekete cevap vermeye
çal›ﬂ›yorlar. Seçilmiﬂ olan ‹dris ﬁahin geldi¤i günden bugüne
bunu halkla beraber yapt›k demiyorsa sistem çökmüﬂ demektir.
Bilincinizi kutluyorum. Koydu¤umuz vizyon ve strateji ile bu
seminerde sa¤lam temellerde buluﬂtuk.
Prof. Dr. Zehra Seyfikli-GOP Üniversitesi Rektörü, Kelkit
Platformu Baﬂkan›
Tarih çok önemli. Tarih her yerde önemli. Türkiye’nin en önemli
sorunlar›ndan biri halk›n bilinçsizli¤i. Tarihî Kentler Birli¤i “ düne
bakarak yar›n›n›z› güzel b›rakabilecek misiniz?” sorusunu
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Biz geçti¤imiz
hafta da bu
bölgedeydik.
Tarihî
eserlerlerimizle
ilgili belgeleme
çal›ﬂmas› yapt›k.
Niksar’da bütün
tarihî eserleri tek
tek gezdik ve
planlamas›n›
yapt›k. Bizler
buradayken,
Türkiye’nin her
yöresi için ayn›
çal›ﬂmalar, ayn›
titizlikte devam
etmekte. En k›sa sürede Türkiye’de onar›lmam›ﬂ vak›f eserinin
kalmamas› için büyük bir gayretle çal›ﬂ›yoruz. Genel Müdürlük
olarak 2006 y›l›n› “Vak›f Medeniyet” y›l› ilan ettik.
Üniversitelerde gençlerimiz ne düﬂünüyorlar sorusuna cevap
aramak için çal›ﬂmalar yap›yoruz. Bu çal›ﬂmalar› kitap olarak
yay›mlamay› düﬂünüyoruz. Metin Sözen Hoca’y› da “vak›f insan”
olarak ilan ettik.

Metin Hoca bir
abide... Tarihî
Kentler Birli¤i’ni
kurdu¤u zaman
belki bu kadar
büyüyece¤ini
tahmin etmiyordu.
Say› 250’ye
gidiyor. Sivil
toplumun en güzel
örneklerinden biri
Tarihî Kentler
Birli¤i...
Vak›flarda 1111
eser az de¤il.
20.000 vak›f
eserinin ço¤u kay›pt›. Bugün hazineden para almadan Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü 1111 eseri yapt›. Demek ki 20.000 eserin %10’u
iki sene içinde aya¤a kalk›yor. Geçmiﬂine sahip ç›kmayan
gelece¤ini göremez. Demek ki Türkiye’de güzel ﬂeyler oluyor.
Recep Yaz›c›o¤lu’nun ‹l Özel ‹dare imkânlar›yla yapt›¤›
havaalan›m›z vard›. Valilik ve belediye baﬂkan›yla yapt›¤›m›z
toplant›da “kapat›lan havaalan›n› geri istiyoruz” dedik.
Havaalan›m›z›
açt›k. Ancak
yeniden yap›lmas›
gerekti¤ini
söylediler. 2,6
trilyon ihaleyle 10
Eylül’e kadar
havaalan›na
kavuﬂuyoruz.
‹kincisi, hastane
yoktu. Üç seneye
kadar o da yap›lacak.

Erdo¤an
Gürbüz-Tokat
Valisi, Kelkit
Havzas›
Kalk›nma
Birli¤i Baﬂkan›
21. yüzy›l›n
baﬂlang›c›nda
sivil toplum
örgütlerinin çok
önemli yeri var. Gerek demokrasinin gerek rejimin teminat› sivil
toplum örgütleri... Türkiye’de de yerel yönetimler ve temsilcileri
halkla bütünleﬂerek önemli giriﬂimlerde bulunmaktad›rlar.

Üçüncüsü, çevre yolu yap›lacak. Yani 2006 y›l›nda 3 ana
hedefimiz var. Tarihî Kentler Birli¤i yolunu alm›ﬂ, onu durdurmak
mümkün de¤il, biz kendimizle u¤raﬂ›yoruz. Sizlerden manevi
destek bekliyoruz. Onu da bugün burada gördük.

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olan, Tokat’ta
gerçekleﬂen KÖYDES projesinde hedefimize göre 2007 sonuna
kadar Türkiye’de yolu olamayan suyu olmayan köy kalmayacak.
Tokat’ta kaymakam arkadaﬂlar›m›z sayesinde bunu h›zla
sürdürüyoruz. 2007 May›s veya Haziran’›nda bu ay›b› kapatm›ﬂ
olaca¤›z.
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Bir Yerel
Kalk›nma ve Koruma
Modeli Olarak
“Kent Atölyeleri”
A. Faruk Göksu
ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi

DOSYA
ÇEKÜL Vakf›’n›n bugün, “kent” ve “havza” ölçe¤inde
gerçekleﬂtirdi¤i program ve projelerinin geldi¤i nokta, art›k,
kaç›n›lmaz olarak, “yerel ekonominin geliﬂtirilmesi” ve “toplumsal
kalk›nma” ilkelerini baz alan daha kapsaml› bir sürecin içine
girmiﬂtir.

olarak yetkinleﬂtirilen yeni iﬂgücü ile istihdam yarat›lmas›n›n
yan›s›ra, kentsel koruma bilincinin yerel ve ulusal ölçekte
yayg›nlaﬂt›r›lmas›,
• Kent Atölyeleri ortam›nda, usta-ç›rak iliﬂkisi çerçevesinde,
e¤itilen gruplar›n, kentler ve bölgeler aras›nda yap› inﬂa teknik ve
deneyiminin transfer edilebilece¤i bir sistemin içinde yer
almalar›n›n sa¤lanmas›,
• Ulusal ve uluslararas› ölçekte kentsel koruma amaçl›
restorasyon, proje geliﬂtirme deneyimlerinin aktar›laca¤›
ortamlar›n yarat›lmas›
• Yerel ve bölgesel iﬂgücü ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›

Bu süreç içinde, bir yandan tarihi ve kültürel de¤erlerimizin
korunmas›na yönelik mekansal projeler geliﬂtirilmekte; di¤er
yandan da mekansal projeleri gerçekleﬂtirecek nitelikli iﬂgücünün
yerel istihdamla sa¤lanmas›na yönelik olarak “Kent Atölyeleri”
kurulmaktad›r.
Öte yandan son y›llarda yerel yönetimlerin tarih ve kültür alan›nda
özel bir “birlik”i olarak geliﬂen Tarihî Kentler Birli¤i de,
Anadolu’nun çeﬂitli yerleﬂmelerinde önemli çal›ﬂmalar
gerçekleﬂtirmektedir. T.C Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n da
zaman zaman kaynak destekleri ile güç verdi¤i “tarih ve kültür
varl›klar›n› koruyarak, yeni iﬂlevlerle kent hayat›na ve gelece¤e
kazand›rma” projeleri, artan bir h›zla onar›lm›ﬂ, restore edilmiﬂ
ve/veya sa¤l›klaﬂt›r›lm›ﬂ yeni mekânlar olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar, bir taraftan koruma sektörünün
önemini ortaya koyarken, di¤er taraftan ise özellikle nitelikli
iﬂgücü gereksinmesini de ortaya ç›karmaktad›r.

Söz konusu gereksinimler, baz› yeni f›rsatlar ortaya ç›kararak,
koruma sektörü kadar turizm, geleneksel yemek kültürü, kent
belle¤i araﬂt›rmac›l›¤›, proje geliﬂtirme, proje yönetimi, proje
liderli¤i gibi yeni alanlar›n da geliﬂmesini sa¤layacakt›r.
Kent Atölyeleri, yerel halk›n stratejik iﬂbirli¤i çerçevesinde,
gereksinimi duyulan alanlara yönelik olarak oluﬂturulmal› ve
özellikle “proje odakl› iﬂ geliﬂtirme” yaklaﬂ›m›yla olgunlaﬂacak bir
program olmal›d›r.
Kent Atölyeleri, kamu ve özel sektör odakl› uygulanabilece¤i gibi,
bu iki kesime sivil örgütlerin de kat›laca¤› iﬂbirlikleri ile de
geliﬂtirilebilir.

Bu yeni yaklaﬂ›m art›k merkezi hükümetlerin genel bir tercihi
olmaktan ç›karak yerel yönetimlerin “kentsel programlar›”
içerisine girmiﬂtir. Bu anlamda kentlerimizde “yeni bir düzen”
oluﬂturman›n, yeni sa¤l›kl› dengeler kurman›n sanc›lar›
çekilmektedir. Bu nedenle aﬂa¤›daki yaklaﬂ›mlar önem
kazanmaktad›r.
• kültür odakl› dönüﬂüm
• proje odakl› iﬂ geliﬂtirme
• insan ve vizyon odakl› geliﬂim
• geçmiﬂi gelece¤e taﬂ›mak
• stratejik planlama anlay›ﬂ›

Ortaya konulan programlar birtak›m stratejiler ve projeler ile
yayg›nlaﬂt›r›lmal› ve uygulanabilir hale getirilmelidir. ÇEKÜL Vakf›
taraf›ndan ortaya konulan strateji ve projelerin ortak noktas› yerel
ekonominin geliﬂtirilmesi ve yerel kapasite art›r›m›n›n
sa¤lanmas›d›r. Bu nedenle ortaya konulan üç temel strateji ve
stratejilere ulaﬂmak için geliﬂtirilen program ve projeler, baﬂta
Tarihî Kentler Birli¤i’ne ortak olan yerel yönetimler olmak üzere
koruma sektörü ile u¤raﬂan tüm gruplar›n sürekli gündeminde
olacakt›r.

Kuﬂkusuz bütün bu yaklaﬂ›mlar›n gerçekleﬂmesi, insana yap›lan
yat›r›m ile mümkün olacakt›r. Koruma sektörünün geliﬂti¤i
günümüzde özellikle restorasyon konusunda nitelikli iﬂgücüne
olan talep baz› gereksinimleri ortaya ç›karmaktad›r.

Strateji 1: Geçmiﬂin De¤erleri ile Bugünün De¤erlerini Gelecekle
Buluﬂturmak,
Örnek Proje: “Bar›ﬂan Kentler”

• Anadolu’da, günümüze kadar ayakta kalma mücadelesi veren
geleneksel yap› stokunun sa¤l›kl› olarak yaﬂat›lmas› için özellikle
geleneksel yap›m tekniklerinin, hedef gruplara ö¤retilmesi ve ülke
genelinde kullan›labilir bir iﬂgücü potansiyeli yarat›lmas›,
• Geleneksel mimarl›k yap›m tarz›n›n yaﬂat›lmas› için uygulamal›

Strateji 2: Proje Odakl› ‹ﬂ Geliﬂtirme Ortamlar› Yaratmak
Örnek Proje: “Kent Atölyeleri”
Strateji 3: Deneyim Transferi Sa¤lamak
Örnek Proje: “Çapraz ‹ﬂgücü Transfer Portföyü” (Ç‹T Portföyü)
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DOSYA
Bar›ﬂan Kentler Program›, geçmiﬂ de¤erlerimizle günümüz
de¤erlerinin yeni bir sentez ile gelece¤e taﬂ›nmas›n›n bir arac›
olacakt›r. Özellikle, kentsel ve mimari kimli¤in kayboldu¤u
günümüzde, yeni kimli¤in yarat›lmas› için kültürel zenginli¤imizin
yeni bir “proje yönetim” anlay›ﬂ› içinde ele al›nmas› zorunlu hale
gelmiﬂtir. Bu zorunluluk, art›k kentlerimizde “yeni kentsel
düzen’’in kurulmas› için yeni ad›mlar›n at›lmas›n› ortaya
ç›karmaktad›r.

• Hedef Kitle
• E¤itim ‹çeri¤inin Belirlenmesi
• E¤itimcilerin Bulunmas›
• E¤itim Program›n›n Haz›rlanmas›
• Kat›l›mc›lar›n Seçilmesi
• Atölyelerin Kurulmas›
• Sertifika
• Tan›t›m
• Sürdürebilirlik

Tarihî Kentler Birli¤i’nin son y›llarda ortaya koydu¤u performans
ve yerel yönetimlerimizin koruma ve kültür odakl› proje geliﬂtirme
çabalar›, sektörde nitelikli iﬂgücü talebini ortaya ç›kartm›ﬂt›r.
Gerek uzman ve teknik eleman, gerekse zanaatç› ve usta talebinin
örgütlenmesi baﬂl› baﬂ›na yeni sektörleri ortaya ç›karmaktad›r.
Kent Atölyeleri fikri özellikle bu talebi karﬂ›lamak ve geçmiﬂin
tekniklerini ve deneyimini günümüze aktarmak çabas› olarak
ortaya at›lm›ﬂt›r.

KENT ATÖLYELER‹’NDEN BEKLENT‹LER:
Kent Atölyeleri’nden sa¤lanacak yararlar yaln›zca nitelikli iﬂgücü
yaratmakla s›n›rl› de¤ildir. Ayn› zamanda yerel odakl› iﬂbirlikleri
ve ortakl›klar›n oluﬂturulmas›; yerel ekonominin geliﬂimine katk›
verecek yeni projelerin geliﬂtirilmesi de gözetilmelidir.
Bu çerçevede;
• Kamu-yerel-sivil-özel iﬂbirli¤i
• Çevre ve kültür de¤erlerinin korunmas› yönünde proje odakl› iﬂ
olanaklar›n yarat›lmas›
• Konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ iﬂgücünün baﬂka alanlar ve projelere
transferinin sa¤lanmas›,
konular› büyük önem kazanmaktad›r..

Anadolu yap› sanat›nda, usta-ç›rak iliﬂkisi içinde nesiller boyu
süren geleneksel üretim tarzlar›n›n canland›r›lmas› ve yetiﬂtirilen
yeni kuﬂak iﬂgücünün de koruma sektörünün her alan›nda
istihdam edilmesinin sa¤lanmas› temel amaçt›r. Bunun yan›s›ra
“Proje Odakl› ‹ﬂ Geliﬂtirme Programlar›”n›n yayg›nlaﬂabilir olmas›
için bu projelerde oluﬂacak veri taban› ile Kent Atölyelerde
yetiﬂen iﬂ gücünün özellikle ihtiyaç sahibi kentler aras› transferini
sa¤lamay› amaçlayan “Ç‹T Portföyü” ise çok önemli bir proje
olarak yerel yönetimlerimizin gündemine sunulmaktad›r.

KENT ATÖLYELER‹NDE HEDEF K‹TLE:
Kent Atölyeleri’nde e¤itilecek hedef kitlelerin belirlenmesi için
geliﬂtirilecek ilkeler çok önem kazanmaktad›r. Projenin senaryosu
ve kapsam›na göre de¤iﬂebilecek temel kriterler ﬂunlar olabilir.

Daha aç›k bir anlat›mla “Ç‹T Portföyü” “Çapraz ‹ﬂgücü Transfer
Portföyü” yerel olanaklar›n birleﬂtirilmesine, istihdam geniﬂlemesi
ve çeﬂitlenmesine, k›t kaynaklar›n etkin kullan›lmas›na ve ayr›ca
yayg›n ve yetkin iﬂgücü transferine olanak sa¤layacak bir
sistemdir.

• Çevre ve kültür de¤erlerini korumaya duyarl› kiﬂiler
• Somut ve somut olmayan kültür de¤erlerini gelecek nesillere
aktarmak isteyen kiﬂiler
• ‹ﬂ arayan ve okuma ve yazma bilen kiﬂiler
• ‹ﬂini de¤iﬂtirmek isteyen ve kalifiye iﬂ sahibi olmak isteyen
kiﬂiler
• Teknik meslek lisesi mezunu kiﬂiler
• Üniversite mezunu meslek sahibi olmak isteyenler.

Bu nedenle, Kent Atölyeleri Program›’n›n uygulanabilir ve
yayg›nlaﬂabilir bir model olarak Anadolu’nun her yerinde
gerçekleﬂtirilmesi için atölyede yap›lacak üretimin konusu ve
sonuçlar›n› içeren bir proje senaryosunun geliﬂtirilmesi
gerekmektedir. Proje senaryosunu oluﬂtururken aﬂa¤›daki konular›
dikkate almakta yarar bulunmaktad›r.

Atölye yer almas› düﬂünülen olas› ekibin içinde aﬂa¤›daki kadro
ve uzmanlar›n olmas›nda yarar bulunmaktad›r.

• Projenin Amac›
• Projenin Hedefleri
• Projenin Öncelikleri

• Proje Koordinatörü (Genel koordinasyon, ayl›k ekip
toplant›lar›n›n düzenlenmesi, ‹dare, yerel yetkililer ve ortaklarla
iliﬂkiler )
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kalan süre içindeki e¤itim ise ekte sunulan detayl› program
çerçevesinde olacakt›r.

• Atölye Müdürü (Atölyelerdeki iliﬂkileri programlamak, haftal›k
toplant›lar› organize etmek, proje koordinatörü ile yerel merkez
aras›ndaki iliﬂkileri düzenlemek )
• Atölyeler Müdür Asistan› (Ekip çal›ﬂmas›na her türlü deste¤in
sa¤lamak için )
• Teknik E¤itimciler
• Usta Ö¤reticiler
• Gönüllü E¤itimciler

4. Kat›l›mc›lar: Kat›l›mc›lar, proje geliﬂtiren grup (ortakl›k)
taraf›ndan oluﬂturulan komisyon taraf›ndan belirlenecektir.
Belirlenen kat›l›mc›lar, daha sonra bir hafta genel e¤itimden
sonra, kesin kursiyer olarak e¤itime baﬂlayacaklard›r.
5. Sertifika: E¤itim sonunda baﬂar›l› olan kursiyerlere sertifika
verilecektir.
ATÖLYELER‹N DÜZENLENMES‹:
Kent Atölyeleri’nde teorik ve pratik e¤itimin bir arada verilece¤i
unutulmamal›d›r. Bu nedenle Atölyeler teorik ve uygulamal›
e¤itimin içeri¤ine göre farkl› mekânlarda yap›labilir. Teorik
e¤itimler için özellikle Meslek Lisesi derslikleri potansiyel olarak
kullan›labilir. Ancak, tek katl› prefabrik farkl› bir yap›n›n ayr›
olarak yap›lmas›nda büyük yarar bulunmaktad›r.

• Muhasebeci
• Programc› (Teknik konular)
• Programc› (Web sayfas›n›n oluﬂturulmas›, proje veri taban›n›n
süreklili¤inin sa¤lanmas›)
Atölyelerde en önemli konu e¤itim program›n›n haz›rlanmas›d›r.
Program haz›rlanmas›ndaki temel ilke ise zanaatç›lar ile
e¤itmenlerin bir araya gelecekleri ortam›n yarat›lmas›d›r.

Temel Kriterler
• Kent merkezine yak›nl›k (ulaﬂabilirlik-tan›t›m)
• Meslek Lisesi dersliklerinin kullan›lmas›
• Küçük Sanayi alanlar›ndan yararlan›lmas›
• Gerekli ofis donan›m› (telefon, faks, bilgisayar)
• Gerekli uygulamal› ders araç ve gereçleri
TANITIM:
Kent Atölyesi’nin tan›t›m›, faaliyetlerin kamuoyu ile paylaﬂ›lmas›
önemlidir. Atölye ile ilgili duyurular ortakl›k üyelerinin kurumsal
web sitelerinden veya atölye için kurulacak bir web sitesi
üzerinden gerçekleﬂtirilebilir. Tan›t›m broﬂürü ve afiﬂ, atölyenin
kentte tan›nmas›n› sa¤layacak ve atölyenin kal›c›l›¤a ulaﬂmas›na
yard›mc› olacakt›r. Atölye’de üretilecek “Uygulamal› E¤itim El
Kitab›” ise e¤itim verilen konuda kaynak kitap haline gelecektir.

Proje Koordinatörü ve Atölye Müdürü, e¤itimcilerle birlikte teorik
ve pratik e¤itimin program›n› oluﬂturur. Teorik e¤itim için bölgede
bulunan üniversite, meslek yüksek okullar›, meslek liseleri ile
iliﬂkiye geçilir. Kent Atölyeleri’nde verilen e¤itimin temelini
oluﬂturan pratik e¤itim ise geleneksel yöntemlerle üretmeyi
sürdüren zanaatkar/usta ö¤reticiler taraf›ndan verilir.
1. Dersler: Hafta içerisinde yar›s› teorik, yar›s› ise uygulamal›
olacakt›r.

Ürünler
• WEB Sayfas›
• Tan›t›m Broﬂürleri
• Afiﬂ
• Uygulamal› El Kitab›

2. E¤itmenler: E¤itim kapsam›nda, yararlan›c›lara
uzmanlaﬂacaklar› konularda temel beceri dersleri teorik ve
uygulamal› olarak uzman e¤iticiler ve konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ
usta (zanaatç›) ö¤reticiler taraf›ndan verilecektir.

E¤itim raporlar› ve projenin geliﬂmeleri ile Ç‹T Portföyü’nün yer
alaca¤› bir proje web sayfas› tasarlanacakt›r. Web sayfas›nda;
istihdam olanaklar›, e¤itim programlar›, kurs programlar›, ayl›k
raporlar, belgeler ve di¤er bilgiler yer alacakt›r.

3. ‹çerik: E¤itim program›nda, temel bilgiler ve pratik bilgileri
içeren bir haz›rl›k dönemi olacakt›r. Bu dönem mesleki
yönlendirme ve koruma bilinci derslerini kapsayacakt›r. Geri
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Giderler

Birim

Miktar Birim Maliyet

1. ‹nsan Kaynaklar›
"1.1 Maaﬂlar (brüt miktar, yerel personel)"
1.1.1 Teknik personel
Teknik e¤itmen
Ayl›k
Usta (zanaatkâr)
Ayl›k
1.1.2 ‹dari ve destek hizmet personeli
Proje koordinatörü
Ayl›k
Atölyeler müdürü
Ayl›k
Atölyeler müdürü asistan›
Ayl›k
Muhasebeci
Ayl›k
Programc›
Ayl›k
1.1.3 Kursiyer ücretleri
Kursiyer (… kiﬂi)
Ayl›k
1.2. Seyahat/Görev Harc›rah›
Uzman
Adam/gün
Alt toplam-insan kaynaklar›
2. Seyahat
2.1. Yurtiçi/yerel ulaﬂt›rma
Kursiyer ulaﬂ›m› (… kiﬂi)
Ayl›k
Uzman ulaﬂ›m›
Sefer
Alt toplam-seyahat
3. Ekipman/malzeme
"3.1. Mobilya, bilgisayar ekipman› "
Pc
Adet
Lazer Yaz›c›
Adet
Plotter
Adet
Faks
Adet
3.2. Makine ve aletler için
yedek parça/ekipman
Yaz›l›m
Adet
‹ﬂ makineleri malzemeleri
Adet
"Ekipman, masa, sandalye"
Adet
3.3 E¤itim malzemeleri
3.4. Özellikli makineler
Alt toplam-Ekipman/malzeme
4. Yerel ofis/faaliyet giderleri
4.1. Araç masraflar›
"Benzin, bak›m, onar›m"
Ayl›k
Meslek lisesi atölye kiras›
Ayl›k
Kent Atölyesi kiras›
Ayl›k
4.2. Sarf malzemesi ve k›rtasiye
Toner (yaz›c› için)
Adet
Kartuﬂ
Adet
Ka¤›t (plotter için)
Adet
"4.3. Di¤er hizmetler (tel., faks, elektrik,
›s›nma, bak›m, onar›m)"
Telefon
Ayl›k
"Elektrik, ›s›nma, su vb…"
Ayl›k
Telefon hatt› ve
bilgisayar kurulumu
Adet
Alt toplam-Yerel
ofis/faaliyet giderleri
5. Di¤er giderler/hizmetler
5.1. Yay›n giderleri
Broﬂür
Adet
Afiﬂ
Adet
El kitapç›¤›
Adet
5.2. Konferans/seminer giderleri
Sempozyum
Gün
Alt toplamDi¤er giderler/hizmetler
6. Di¤er
Alt toplam-Di¤er
7. Alt toplam-Faaliyetin do¤rudan maliyetleri (1-6)
8. Genel idare giderleri (bütçe tutar›n›n %7'si)
9. Toplam (7+8)
15
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E¤itim sonunda, pratik ve teorik çal›ﬂmalar bir el kitapç›¤›nda
toplanacakt›r. Amaç, bilgilerin yenilenmesi ve sürdürebilir
olmas›n› sa¤lamakt›r. Ayr›ca, etkinlikler ile ilgili afiﬂ ve broﬂürler
de haz›rlanarak da¤›t›lacakt›r.
‹ZLEME VE DE⁄ERLEND‹RME:
Toplant›lar
Ayl›k toplant›lar, Proje Koordinatörü’nün baﬂkanl›¤›nda, Atölyeler
Müdürü ve e¤itimcilerin de kat›laca¤› ﬂekilde yap›lmal›d›r.
Toplant›larda bir önceki toplant›da al›nan kararlar›n
uygulanabilirli¤i ve sorunlar› içeren raporun de¤erlendirilmesi, iﬂ
program›n planlanmas› ve zamanlaman›n takibi gibi konular ele
al›nacakt›r. Proje koordinatörü gerekli gördü¤ü durumlarda
toplant› say›s›n› art›rabilir.
Haftal›k toplant›lar, Atölyeler Müdürü baﬂkanl›¤›nda proje ekibi
ile yap›lacakt›r.
Proje ortaklar› ile yap›lacak toplant›lar, proje süresince üç kere
proje koordinatörü taraf›ndan düzenlenecek, projenin geliﬂimi
izlenecektir.
Raporlar
Her eleman sorumlulu¤undaki faaliyet konular›na iliﬂkin raporlar›
haz›rlayacak ve toplant›dan bir gün önce di¤er elemanlara
gönderecektir. Raporlar toplant›larda ele al›nacak ve toplant›
sonunda tek bir rapor halinde proje koordinatörüne sunulacakt›r.
Son rapor ve belgeler web sayfas›nda tüm kullan›c›lar›n görüﬂüne
sunulmak üzere yay›nlanacakt›r.
“Bar›ﬂan Kentler”, “Kent Atölyeleri” ve “Ç‹T Portföyü” , her biri
kendi içinde birbirleriyle ba¤lant›l› bir dizi program ve proje
demetini oluﬂturmaktad›r. Tarihî ve kültürel de¤erlerimizin
korunmas› temel ilkesi ile haz›rlanan ancak geliﬂtirildikçe “Yeni
Kentsel Düzen”in kurulmas›, ve “Yerel Ekonominin
Geliﬂtirilmesi”ne yönelik stratejilerininin oluﬂma sürecine kadar
giden bir yol haritas› ortaya koymaktad›r.
Önemli olan geçmiﬂin gelece¤in baﬂlang›c› oldu¤unu kabul eden
yeni yol haritas›n›n kamu, özel ve sivil iﬂbirli¤i içinde
haz›rlanmas›na öncülük etmektir.
Tarihî Kentler Birli¤i ve ÇEKÜL Vakf› ise yol haritas›n›n önemli
kavﬂak noktalar›nda geliﬂtirdikleri strateji, program ve projeler ile
do¤ru yönün bulunmas›na yard›mc› olma misyonunu
üstlenmiﬂlerdir.
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Mardin-Midyat Buluﬂmas›

Buluﬂma Program›
7 Eylül 2006-Perﬂembe

14.00-15.30 Ö¤le Yeme¤i

13.00-19.00 Mardin ve Midyat’ta Karﬂ›lama ve Otellere
Yerleﬂme

15.30 Gezi: Estel ﬁehri, Halkevi, Deyrulumur Manast›r›, Midyat
ﬁehir Turu, Konuk Evi, Gelüﬂke Han›, Süryani Mezarl›¤›,
Kuyumcular Çarﬂ›s›

20.30-23.00 Hoﬂgeldiniz Kokteyli
21.00 Akﬂam Yeme¤i
8 Eylül 2006-Cuma
9 Eylül 2006-Cumartesi
09.30-10.30 Aç›l›ﬂ, Sayg› Duruﬂu ve ‹stiklal Marﬂ›
09.00-10.00 TKB Meclis Toplant›s›
Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›
10.00 Gezi: Deyrulzafaran Manast›r›, Dara Harabeleri
• ﬁehmus Nas›ro¤lu-Midyat Belediye Baﬂkan›, TKB Encümen
Üyesi
• Metin Pamukçu-Mardin Belediye Baﬂkan›
• Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›, TKB Dan›ﬂma
Kurulu Baﬂkan›
• Mehmet Özhaseki-Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›,
TKB Baﬂkan›
• Orhan Düzgün-Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve
Müzeler Genel Müdürü
• Mehmet K›l›çlar-Mardin Valisi
• Kemal Nehrozo¤lu- Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreteri
• Abdülkadir Aksu- ‹çiﬂleri Bakan›

11.00 Nusaybin ﬁehir Turu, Kültür Merkezi, Zeynel Abidin
Külliyesi, Mor Yakup Kilisesi
13.00-15.00 Ö¤le Yeme¤i
16.00 Hasankeyf Gezisi
20.00-23.30 Akﬂam Yeme¤i
10 Eylül 2006-Pazar
08.30 Mardin’e Hareket (Midyat’ta konaklayanlar için)

10.30-11.00 Kahve Molas›
09.30 Mardin ﬁehir Gezisi: Kas›miye Medresesi, K›rklar Kilisesi,
Mardin Müzesi, Tarihî Postane Binas›, Melik Mahmut Camii,
ﬁehidiye Camii, Sitte Radiyye/Hatuniye Medresesi

11.00-12.00 Panel: “Uygarl›klar›n Buluﬂtu¤u Co¤rafyada Yerel
Kalk›nma”
• Yöneten: Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›, TKB
Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan›
• Eﬂref Fak›baba-ﬁanl›urfa Belediye Baﬂkan›, TKB Encümen
Üyesi
• Prof. Dr. Kenan Mortan-Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi, Yazar
• Burhan Zengin-Araﬂt›rmac›, Yazar

13.00 Ö¤le Yeme¤i
14.00 Vedalaﬂma ve Ayr›l›ﬂ

19

MARD‹N M‹DYAT BULUﬁMASI
avlular›yla, dilimli kubbeleri, süslemeleri ve planlar›yla,
Anadolu’daki medreselerin ve kiliselerin seçkin örneklerini
oluﬂturan Kas›miye, Deyrulzafaran, Zinciriye, Deyrulumur,
Hatuniye, Mor Yakup ve ﬁehidiye ile, e¤itim geçmiﬂini bugüne
taﬂ›yan, kültür kokan ve dünya kültür miras›na talip olan bir
kenttir. Anadolu ve Mezopotamya’n›n birleﬂti¤i, do¤u ile bat›,
kuzey ile güney yol kavﬂa¤›nda bulunan Mardin, M.Ö. 4500
y›llar›na uzanan tarihi ile bu nitelemeye uymaktad›r. Antik
Ça¤’da, Asurlulardan baﬂlayarak Artuko¤ullar›, Akkoyunlular,
Karakoyunlular ve Osmanl›’ya kadar pek çok döneme ait eserler
Mardin’i ve çevresini süslemektedir.
Sahip oldu¤umuz do¤al güzellikler, tarihî ve kültürel de¤erler,
tarihî ‹pek Yolu’nun ilimizden geçmesi ve Ortado¤u’ya aç›lan
kap›lar› nedeniyle di¤er bölgelerden farkl› önem arz etmektedir.
Çan ve ezan sesinin birbirini sayg›yla selamlad›¤›, dillerin ve
dinlerin, kardeﬂlik hoﬂgörünün kenti Mardin, kendine özgü bir
mimariye sahip, kültür varl›klar› ve kültürel çeﬂitlili¤i ile yurt
içinde oldu¤u kadar uluslararas› bir düzeyde de ayr› bir önem
taﬂ›maktad›r.

ﬁehmus Nas›ro¤lu-Midyat
Belediye Baﬂkan›, TKB
Encümen Üyesi
Bu bölgede insanlar de¤iﬂik
dinleri, de¤iﬂik kültürleri bir
arada yaﬂar. Bu co¤rafyada hiç
okula gitmeyen insanlar dört
dili konuﬂabilir. TKB tarihi
do¤ay› ve en önemlisi de insan
yap›s›n› koruyan bir birliktir. Bu
birli¤in kurulmas›nda eme¤i
geçenlere teﬂekkür ediyorum.
Midyat’a bakt›¤›m›zda, kentin bütün tarihî ihtiﬂam›na, kültürel ve
etnik çeﬂitlili¤ine ra¤men yeterince araﬂt›r›lmad›¤›n› ve bu
nedenle kültürel turizmin verimli bir ﬂekilde geliﬂmedi¤ini tespit
edebiliyoruz. Son zamanlarda kültür turizminin ön plana ç›kmas›
ile tarihî kentler merak edilmiﬂ ve araﬂt›rmalara konu edilmiﬂtir.
Kültürlerin, dinlerin ve dillerin buluﬂtu¤u ilçemizin uluslararas›
düzeyde tan›nmas› hedeflenmiﬂtir. Böylelikle ekonomik olarak
geri kalm›ﬂ Midyat
halk›n›n ekonomik ve
toplumsal kazan›mlar›
artacakt›r.

Yanl›ﬂlar›m›z olabilir ama siz yerel
yöneticiler ve kamunun diri duran güçleri
hepiniz “yapt›k yapmak istiyoruz, bunu
beraber olursak yar›na taﬂ›yaca¤›z”
diyorsunuz. ‹ﬂte önemli olan nokta budur.
Kurmak çok önemlidir.

Midyat tan›t›m sorununu
gidermek için belediye
olarak u¤raﬂ
vermekteyiz. Bu konuda
Midyat Kaymakaml›¤› ve
Süryani cemaatinin
özverili katk›lar› sayesinde büyük aﬂama kaydetmiﬂ durumday›z.

Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›, TKB Dan›ﬂma Kurulu
Baﬂkan›
O kadar uzak yerlerden geldiniz ki yanyana oturunca
konuﬂmalar›m›z› s›radan yapm›yoruz. Uygulamaya
baﬂlad›¤›m›zda, yaﬂama geçirdi¤imizde, paylaﬂt›¤›m›zda,
yapt›¤›m›z iﬂin onurunu duyuyoruz.

Metin Pamukçu-Mardin Belediye Baﬂkan›
Ülkemizin tarihî, do¤al, kültürel
güzelliklerini korumak
yaﬂatmak amac›yla
birlikteli¤imizi sa¤layan TKB
Mardin-Midyat Buluﬂmas›’na
teﬂriflerinizden dolay› teﬂekkür
ederim.
Mardin, Mezopotamya Ovas›’n›
selamlayan kap›lar›yla, mistik
bir atmosfer oluﬂturan

Toplumlar›n özel anlar› vard›r. Bunlar çok s›n›rl›d›r. Biz TKB
olarak 21. yüzy›la farkl› bir beraberlikle girdik. Bu toplant›da dün
gece gördü¤ün ﬂey ﬂuydu: Herkes beraberce bir ﬂeyi çözmek
üzere konuﬂuyor. Türkiye’de çok toplant› yap›yoruz. Uluslararas›
beraberliklerde bu bilincin yeterince anlaﬂ›lmad›¤›n› görüyoruz.
Yanl›ﬂlar›m›z olabilir ama siz yerel yöneticiler ve kamunun diri
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durumda. Baz›lar› da ileriye do¤ru h›zl› ad›mlar at›yorlar. “Bu
geliﬂmenin alt›nda yatan faktör nedir?” bunlar› incelememiz
gerekiyor. ‹leri giden illerde gördü¤ümüz özellik, kendi de¤erini
tespit etmesidir. Tar›m m›? Turizm mi? Yoksa iller, sanayiyle
veya hayvanc›l›kla m› kalk›n›r? Kimse Antalya’dan sanayileﬂmeyi
beklemez. Yerel yöneticiler de kendi içlerinde bir uyum sa¤lamak
zorunda. O kentin kalk›nmas›yla ilgili kendi aralar›nda birlik
sa¤lanam›yorsa o kentin iﬂi zordur. Bir amaca do¤ru yönelmek
gerekiyor.

duran güçleri hepiniz “yapt›k yapmak istiyoruz, bunu beraber
olursak yar›na taﬂ›yaca¤›z” diyorsunuz. ‹ﬂte önemli olan nokta
budur. Kurmak çok önemlidir. Türk toplumu kurmakta iradelidir
ama ondan sonras›n›n getirilmesin de gereken so¤ukkanl›l›¤› ve
özveriyi daha yeni yeni anl›yor.
Düzeyli yönetimin, düzeyli sonuçlara akmas›, inanca
dönüﬂmesini biz ﬂimdi yaﬂ›yoruz. Az ve öz konuﬂarak, do¤ru
projelerle yar›nlar› kurmak istiyoruz. Çok sessiz de¤il, gürültüsüz
çal›ﬂ›yoruz. Türkiye için geliﬂtirdi¤imiz kavramlar›n bas›n
taraf›ndan da do¤ru anlaﬂ›lmas› gerekiyor.

Geçti¤imiz aylarda Budapeﬂte ve Prag’a gittik. Onlar kendi
kimliklerini korumuﬂlar ve o kimlikleri sat›yorlar. Sadece bir
kentin y›lda a¤›rlad›¤› turist say›s› 21 milyon. Bu kentteki
insanlar›n %50’sinden fazlas› hizmet sektöründe çal›ﬂ›yor. Bu
kentte sanayi yok, fabrika yok… Bizim de bu ﬂekilde kendi
de¤erlerimizi harekete geçirerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu
da özellikle belediye baﬂkanlar›m›z›n üzerine düﬂüyor.

“Uygulamaya dönüﬂmeyen bilgi ve bilim do¤ru ve yanl›ﬂ
aras›nda bir yerdedir” diyor ünlü Diyarbak›rl› bilimadam›...
Mardin’de de üniversite aç›yoruz. Fakültelerin Mardin’in
ihtiﬂaml› tarihî binalar›nda kurulmas›na özen gösterildi.
Mehmet Özhaseki-Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›, TKB
Baﬂkan›
Bugün burada yine bir TKB toplant›s›nda beraberiz. Anlaml› bir

Önce kendi içimizde sonra çevremizle bar›ﬂ›k olmal›y›z. ‹nsanlar
hangi dini tercihi yaﬂarsa yaﬂas›n, hangi mezhebin içinde olursa

Önce kendi içimizde sonra çevremizle bar›ﬂ›k olmal›y›z.
‹nsanlar hangi dini tercihi yaﬂarsa yaﬂas›n, hangi
mezhebin içinde olursa olsun onlarla bar›ﬂ›k olmal›y›z.
Birbirimize sahip ç›kmak durumunday›z. TKB olarak
asl›nda bunu kendi içimizde sa¤lad›k..
konu seçtik: “Uygarl›klar›n Buluﬂtu¤u Co¤rafyada Yerel
Kalk›nma”. Bütün toplant›lar›m›zda gitti¤imiz yöreye bir ﬂeyler
katmak gayreti içerisindeyiz.

olsun onlarla bar›ﬂ›k olmal›y›z. Birbirimize sahip ç›kmak
durumunday›z. TKB olarak asl›nda bunu kendi içimizde sa¤lad›k.
Siyasal kimliklerimizi bir kenara b›rakt›k.

Medeniyetlerin kuruldu¤u, izlerin b›rak›ld›¤› bir co¤rafyan›n
önemli merkezlerinden birinde toplanm›ﬂ bulunuyoruz. Bizler
istiyoruz ki bu konular› bu toplant›larda ciddi olarak tart›ﬂal›m.
Gürültü yapmadan iz b›rakal›m istiyoruz.

Para kazanman›n d›ﬂ›nda estetik, sanat, kültür, tarih gibi kayg›lar
taﬂ›yoruz. Onlarca medeniyetin iz b›rakt›¤› bu topraklarda biz de
bu izleri turizme kazand›r›r›z diye düﬂünüyorum.
Orhan Düzgün-Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve
Müzeler Genel Müdürü
Anadolu, co¤rafi konumu, do¤al ﬂartlar› ve jeopolitik yap›s›
nedeniyle insanl›¤›n varoluﬂundan bu yana kesintisiz iskân
görmüﬂ ve bunun hakl› sonucu olarak “uygarl›klar ülkesi” olarak
tan›mlam›ﬂlard›r.

‹nsanlar›n bencilleﬂti¤i, ailelerin çekirdek aileye dönüﬂtü¤ü bir
ortamda kendi de¤erlerimizi kaybetmeden kalk›nmay› nas›l
sa¤lar›z? Kentlerimiz geçmiﬂte birtak›m medeniyetlerin
baﬂkentiydi. 25-30 vilayetimiz adeta ilçe konumuna düﬂmüﬂ
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Onar›m›na Yard›m
Sa¤lanmas›na Dair
Yönetmelik” uyar›nca
özel ﬂah›slar› ait 662
adet tescilli yap›n›n
rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri ile
42 adet yap›n›n proje
uygulamas›na toplam
8,5 milyon YTL nakdi
yard›m yap›lm›ﬂt›r. Bu
kapsamda Mardin ilimizde 31 adet proje yap›m›, 3 adet de proje
uygulamas› olmak üzere toplam 34 vatandaﬂ›m›za nakdi yard›m
sa¤lanm›ﬂt›r.

Emlak Vergisi’nin %10 oran›nda “taﬂ›nmaz
kültür varl›klar›n›n korunmas›na katk›
pay›” tahakkuk ettirilmektedir. Türkiye
genelinde il özel idareleri taraf›ndan
aç›lan hesaplarda toplam 80 milyon YTL
ödenek bulunmaktad›r.
Anadolu’nun kültürel çeﬂitlili¤i ve süreklili¤i, ülkemizi taﬂ›n›r ve
taﬂ›nmaz kültür varl›klar› yönünden zengin bir görünüme
kavuﬂturmuﬂtur. Günümüzde, kültürel ve do¤al miras›n yaln›z
ona sahip ülkelerin de¤il, tüm insanl›¤›n en de¤erli ortak miras›
oldu¤u benimsenmiﬂtir.

Mardin ilimizdeki kültürel varl›klar›n korunmas›na yönelik olarak
genel müdürlü¤ümüzce yap›lan iﬂlerden birisi de Kas›miye
Medresesi’nin restorasyonudur. Restorasyon faaliyetlerine
geçti¤imiz ay baﬂlanm›ﬂ olup, 2007 May›s ay›nda tamamlanmas›
hedeflenmiﬂtir. Nusaybin ilçemizde de Zeynel Abidin Camii ile
Mor Yakup Kilisesi aras›na “‹nanç ve Kültür Park›” yap›lmas›
amac›yla kamulaﬂt›rma iﬂlemleri baﬂlat›lm›ﬂ ve valili¤imize
gerekli ödenek sa¤lanm›ﬂt›r. Mardin Kalesi proje ve uygulama
iﬂinin de 2007 yat›r›m program›na al›nmas› amac›yla gerekli
haz›rl›klar yap›lmaktad›r.

Ülkemiz imza koyarak taraf oldu¤u “Dünya Kültürel ve Do¤al
Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesi” gere¤ince ulusal ve uluslararas›
platformlarda, kültürel ve do¤al miras›n korunmas›, yaﬂat›lmas›
ve gelecek nesillere aktar›lmas› konusunda gerekli tüm tedbirleri
almak üzere yükümlülükler alt›na girmiﬂtir.
Bu yükümlülükler çerçevesinde Bakanl›¤›m›z Kültür Varl›klar› ve
Müzeler Genel Müdürlü¤ü, ülkemizdeki do¤al ve kültürel
varl›klar›n ça¤daﬂ yaﬂam ile bütünleﬂtirerek kullan›labilmesi
amac›yla korunmas› gerekli taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n bak›m
ve onar›m› için restorasyon projelerinin haz›rlanmas› ve
uygulamalar›n›n yap›lmas› konusunda önemli görevler
üstlenmiﬂtir.

2005 y›l›nda gerekli yasal düzenlemeler yap›larak yürürlü¤e
giren 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar› Koruma Kanunu’nun
12. maddesi gere¤ince belediyelerin görev alan›nda kalan kültür
varl›klar›n›n korunmas› ve de¤erlendirilmesi amac›yla
kullan›lmak üzere Emlak Vergisi’nin %10 oran›nda “taﬂ›nmaz
kültür varl›klar›n›n korunmas›na katk› pay›” tahakkuk ettirilmekte
ve ilgili belediyece tahsil edilerek il özel idaresi taraf›ndan
aç›lan özel hesapta toplanmaktad›r. Belediyeler haz›rlayacaklar›
projelerle valiliklere baﬂvurmalar› halinde bu ödeneklerden
faydalanabileceklerdir. Türkiye genelinde il özel idareleri
taraf›ndan aç›lan hesaplarda toplam 80 milyon YTL ödenek
bulunmaktad›r.

Ülkemizde turizm etkinlikleri aras›nda yer alan kültürel turizme
olan ilgi, son y›llarda giderek artmaktad›r. Kültürel turizm
etkinlikleri aras›nda sadece tarihî, arkeolojik ve özel bir öneme
sahip maddi varl›klar alg›lanmamal›d›r. Kültür, bir toplumun tüm
de¤erlerini bar›nd›ran ve koruyan bir olgudur.
2005 ve 2006 y›llar›nda ülkemizdeki kültür varl›klar›n›n
korunmas› iﬂlerinde kullan›lmak üzere genel bütçe ve DÖS‹M
bütçesinden yaklaﬂ›k 150 milyon YTL ödenek ayr›lm›ﬂt›r. Bu
amaçla kültür varl›klar›n›n restorasyon, restitüsyon, çevre
düzenlemesi ve sokak sa¤l›klaﬂt›rma projeleri ve uygulamalar›
kapsam›nda 277 ihale gerçekleﬂtirilmiﬂ, bunlardan 168 adedi
tamamlanm›ﬂ olup, 109 adedi ise devam etmektedir.
2005 y›l›nda yürürlü¤e giren “Taﬂ›nmaz Kültür Varl›klar›n›n

‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan yasal de¤iﬂikliklerle yerel
yönetimlerin kültürel varl›klar›m›za sahip ç›kma konusunda önü
aç›lm›ﬂ ve ayn› ölçüde sorumluluklar› da artm›ﬂt›r. Bu bilince
sahip belediyelerin üye oldu¤u TKB de Metin Sözen hocam›z›n
önderli¤inde, önemli bir boﬂlu¤u doldurmaktad›r.
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Timur’un, Yavuz’un ve tarih yazanlar›n topraklar›m›z›n yan›
baﬂ›nda, fethediﬂ nidalar› gök kubbedeyken bizlerin bu görkemi
gelece¤e aktarmas› elzemdir.

Mehmet K›l›çlar-Mardin
Valisi
Çok uzun zamand›r
bekledi¤imiz bu buluﬂman›n
ayr› bir heyecan ifade
etti¤ini biliyorum. Çünkü bizi
bir araya getiren, yöneticisi
oldu¤umuz yerlerin tarihle
olan iliﬂkisidir. Bu iliﬂki
bizleri farkl› bir
terminolojiyle anlaﬂmaya,
yo¤un bir duygusall›kla korumac›l›¤a sevk ediyor. Hoﬂnut
oldu¤umuz ve keﬂke çok daha önce yapabilseydik dedi¤imiz bir
durum bu…

Bir yazar›n dedi¤i gibi “ben dedemin gözlerinin gördü¤ü
gökyüzünü, anneannemin anlatt›¤› sevday›, babam›n
albümündeki duru görüntüyü, torunlar›m›n yaﬂamas›n› isterim.”
Tüm bu anlat›lanlar›n yaﬂand›¤› yerlerin yöneticileri bizleriz. Bu
koruma ve aktar›m, al›n terine hürmetle, an›lara ve inançlara
sayg›yla, hoﬂgörüyle ileride tarihe tarihten ulaﬂmal›d›r. Say›n
Metin Sözen baﬂta olmak üzere, dünü bugüne ulaﬂt›ran ve
yar›na emanet edebilmemizi sa¤layan herkese çabalar›ndan ve
önderliklerinden dolay› teﬂekkür ediyorum.

Ben Midyat’ta dört dilin herkes taraf›ndan konuﬂuluyor
olmas›yla gurur duyard›m. Cevatpaﬂa Camii’nin iki
ﬂerefeli oluﬂuyla gurur duyard›k. Kilisedeki haç›n hangi
yönden bakarsan›z bak›n haç olarak görünmesiyle gurur
duyard›k. En iyi telkâri, en iyi taﬂ ustalar›n›n Midyatl›,
Mardinli oluﬂuyla gurur duyard›k
Kemal Nehrozo¤lu-Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreteri
Bugün benim için çok farkl› anlamlar taﬂ›yan bir gün. Bir
Midyatl› olarak çok önemsedi¤im bir birlik olan Tarihî Kentler
Birli¤i’nin buluﬂmas›n›n benim ilçemde yap›l›yor olmas›n›n
heyecan›n› duyuyorum.

Dünyan›n birçok geliﬂmiﬂ ülkesi -derinli¤i bizim kadar olmasa datarihle yaﬂam›, toplumla geçmiﬂi kendi eksenince irdeliyor.
Medeniyet tarihindeki rolünü konumland›r›yor. Oysa bizler bu
konumlanmaya, sahibi bulundu¤umuz de¤erler itibariyle zaten
mecburuz. Anadolu, dünyaya Dicle ve F›rat’›n bereketiyle,
K›z›l›rmak coﬂkusuyla, Ege ihtiﬂam›, Kelkit berrakl›¤›, Akdeniz
medeniyeti ve Toroslar’›n engin kültürüyle nice katk›lar sa¤lad›;
duruﬂuyla, yaﬂam sistemiyle yeni aç›l›mlar getirdi.

Hepimiz do¤du¤umuz ve yaﬂad›¤›m›z yerle gurur duyuyoruz. Ama
ben kendi memleketim olan Midyat’la neden gurur duydu¤umu
baﬂka bir ba¤lamda vurgulamak istiyorum. Ben Midyat’ta dört
dilin herkes taraf›ndan konuﬂuluyor olmas›yla gurur duyard›m.
Cevatpaﬂa Camii’nin iki ﬂerefeli oluﬂuyla gurur duyard›k.
Kilisedeki haç›n hangi yönden bakarsan›z bak›n haç olarak
görünmesiyle gurur duyard›k. En iyi telkâri, en iyi taﬂ ustalar›n›n
Midyatl›, Mardinli oluﬂuyla gurur duyard›k. Bu birli¤i beraberli¤i
bu sa¤laml›kta kurulmuﬂ olmas›yla gurur duyard›k.

Biz tarihin, borçlu oldu¤u topraklar›n sahipleri olarak, ihtiﬂaml›
yap› mimarisiyle, kent kültürüyle taçland›r›lm›ﬂ, inançlar›n›
mabetlerle tezyin etmiﬂ, yap›lara yaﬂam dilini, hayat felsefesini
aktarabilenlerin miras›n› devrald›k. Bu bilinçle katlanan
sorumlulu¤umuzun fark›nday›z. ﬁehirlerimiz birer marka olma
yolunda…
Son 50-60 y›lda, as›rlar›n de¤iﬂtiremedi¤i bina esteti¤i ve mimari
sosyolojinin ürünlerinin getirildi¤i boyut belli iken, iyi ki bu
oluﬂum var ve biz buna dahiliz diyoruz. Büyük ‹skender’in,

Bu toplant›n›n burada yap›lm›ﬂ olmas›yla ben daha duygusal bir
gurur duyuyorum. Elbette öne ç›kard›¤›m›z somut kültür varl›klar›
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tarihteki yerini alan onlarca medeniyetin ekti¤i “bir arada
yaﬂama” tohumlar›, bugün halk›m›zda tezahür ediyor. Ancak bu
kadar tarihî esere ra¤men yaz›k ki bu eserlerin korunmas› ve
yaﬂat›lmas› konusunda ayn› duyarl›l›¤a sahip de¤iliz.

var. Ben en az somut kültür kadar korumaya de¤er bir kültürel
de¤erden kesit vermeye çal›ﬂt›m. TKB’nin k›sa zamanda büyük
bir geliﬂme göstermesini büyük mutlulukla izliyoruz. Gürültüsüz
ama sesli biçimde bu iﬂe gönül vermiﬂ gönül erlerini bütün
sevgimle kucakl›yorum. Bu ülke, bu insanlar›n omuzlar›nda
elbette büyüyerek gidecektir.

Kültürel de¤erlerini ve tarihini gelece¤e taﬂ›mayan hiçbir millet
varl›¤›n› sürdüremez. Daha do¤rusu tarihini, kimli¤ini gelecek
nesillere aktarmayan hiçbir millet onurluca yaﬂama hakk›na
sahip de¤ildir. Bu co¤rafyan›n yöneticileri olarak
sorumluluklar›m›zdan birisi de gelecek kuﬂaklar›n emanetini,
kendilerine oldu¤u gibi teslim etmektir.
Tarihî ve kültürel de¤erlerimizin korunmas›, geliﬂtirilmesi,
gelecek nesillere aktar›lmas› hususunda, hem merkezî yönetime
hem yerel yönetimlerimize büyük görevler düﬂmektedir.
Atalar›m›zdan bize miras kalan 1001 nadide eserin restorasyonu
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nce yapt›r›larak daha iki ay önce
say›n Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan hizmete
aç›ld›¤›n› biliyorsunuz. Öte yandan, mahalli yönetime dayanan,
halk›n destek ve kat›l›m›n›n al›nd›¤›, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
sorumlulu¤un içine çekildi¤i karar ve uygulamalardan daha çok
sonuç al›nd›¤› da bilinen bir gerçektir. Bu düﬂünceden hareketle
hükümetimiz, ç›kard›¤› ve haz›rlamakta oldu¤u kanunlarla da bu
sorunlara çözüm bulma gayreti içinde olmuﬂtur.

Abdülkadir Aksu-‹çiﬂleri
Bakan›
Evrensel hoﬂgörünün en iyi
göstergesi, hangi dönemin
ve medeniyetin eseri olursa
olsun, tarihî ve kültürel
de¤erlere duyulan sayg›
oldu¤u, bilinen bir gerçektir.
Tarihî ve kültürel de¤erlere
sahip ç›k›lmas›, art›k bütün
insanlar›n üzerinde ittifakla
durduklar› bir konudur. Üzerinde yaﬂad›¤›m›z Anadolu co¤rafyas›,
birçok medeniyete ev sahipli¤i yapm›ﬂ, insanl›¤›n bugüne kadar
geçirmiﬂ oldu¤u her dönemin hâlâ canl› izlerini taﬂ›yan ender bir
konuma sahip yerlerdendir.
Bir araya gelmemize vesile olan Mardin ilimiz; çeﬂitli etnik
gruplar›n, de¤iﬂik dinlere mensup insanlar›n y›llard›r huzur ve
bar›ﬂ içinde
yaﬂad›¤›,
hoﬂgörü ortam›
ve tarihî
eserleriyle
kültürel miras›n
en evrensel ve
en güzel
örneklerine
sahiptir. Tabii
sadece Mardin
de¤il,
Türkiye’nin bir
incisi ‹stanbul,
bir Antalya, bir
ﬁanl›urfa, bir Trabzon, bir A¤r› k›sacas› Anadolu’nun her taraf›
kültürel miras›n eﬂsiz ve güzel örnekleriyle doludur.

Hükümetimizce gerçekleﬂtirilen “Mahalli ‹dareler Reformu” ile
tarihî ve kültürel
eserlerimizin
korunmas› yerel
yönetimlere
görev olarak
verilmektedir.
Ayr›ca, Kültür ve
Tabiat
Varl›klar›n›
Koruma
Mevzuat›’nda
yapt›¤›m›z
de¤iﬂikliklerle de
Emlak
Vergisi’nden
kültür eserlerinin onar›m ve restorasyonu için ilave kaynak
sa¤lanm›ﬂt›r. Bu konudaki görev ve yetkilerin yerel yönetimlere
aktar›lmas› neticesinde hem yerel demokrasi güçlendirilecek
hem tarihî ve kültürel de¤erlerin korunmas›nda toplumsal
sorumluluk ve bilinç yerleﬂtirilmiﬂ olacakt›r.

Medeniyetler vadisi topraklar›m›zdaki; do¤udan bat›ya,
güneyden kuzeye, bu topraklardan geçen ve huzur içinde
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Ülkemizdeki tarih ve kültür
varl›klar›n›n korunarak
gelece¤e taﬂ›nmas›nda ve
do¤ru bir tarih bilincinin
oluﬂmas›nda önemli
çal›ﬂmalar yapmakta olan
Tarihî Kentler Birli¤i, 2006
y›l›n›n son Meclis toplant›s›n›
9 Eylül 2006 tarihinde
“Mardin-Midyat
Buluﬂmas›”nda
gerçekleﬂtirmiﬂtir.

Sonuç Bildirgesi

Anadolu’nun bu özel
co¤rafyas›nda yap›lan
çal›ﬂmalar ve gözlemler bir
kez daha göstermiﬂtir ki
ülkemiz; insanl›k tarihinin ve
gelece¤inin çok önemli bir
noktas›nda durmaktad›r. Bu
varoluﬂ “çeﬂitlilik içinde
bütünlü¤e”, “farkl›l›klardan
zenginli¤e”, “birbirine
hoﬂgörülü ve sayg›l›
dayan›ﬂmaya” kadar yaﬂama
anlam ve ak›l katan bir
birikimin ifadesidir. Tarihî
Kentler Birli¤i bu tarihsel
akl›n ve bunu besleyen soyut
ve somut de¤erlerin gelece¤e
aktar›lmas›n› ilgili her kurum
ve kiﬂi ile paylaﬂ›lmas›
gereken temel bir görev
sayar.

Listesi”ne baﬂvuruda
bulunan Mardin’in bu
iste¤ini hakl› buldu¤unu ve
tüm platformlarda
destekleyece¤ini aç›klar.
Öte yandan çeﬂitli nedenlerle
uluslararas› kuruluﬂ ve
kurumlar›n Türkiye üzerine
yapt›klar› tart›ﬂmalarda,
güncel siyasal
spekülasyonlar›n ötesinde,
bilgi ve gerçeklik zemininde
do¤ru ve tutarl› olmalar›n›
bekler. TKB, insanl›¤›n
gelecek umutlar›n› besleyen
“adil bir dünya düzeni ve
onurlu bir kiﬂisel yaﬂam” için
Türkiye’nin örnek ve önemli
birikimlere sahip bir ülke
oldu¤unu, bu gerçe¤in
unutularak yap›lan
tart›ﬂmalar›n dünyam›z için
kazan›m olmayaca¤›n›
vurgular. Kaba modernizm
çözümlerini, birlikte yaﬂamay›
dinamitleme¤e yönelik
önerileri “gerici ve iﬂgalci”
sayar.

Bu anlamda uzun y›llard›r bir
savaﬂ ve iﬂgal co¤rafyas›
haline getirilmiﬂ
Ortado¤u’da, insan yaﬂam›na
ve o insanlar›n kimlik taﬂlar›
olan “tarih ve kültür
varl›klar›na” yönelik sald›r› ve
yok etme politikalar›ndan
duyulan ortak endiﬂeyi belirtiriz. ‹nanc›m›z odur ki, Ortado¤u’da
kal›c› ve adil bir bar›ﬂ için, bugün yak›l›p y›k›lan tarihsel akla
ihtiyaç duyulacakt›r.

TKB, öncelikli bir politika
haline getirdi¤i “havza
ölçe¤inde koruma ve kalk›nma için iﬂbirli¤i” çabalar›n›n GAPGüneydo¤u Anadolu Kültürel Miras ve Turizm Kalk›nma
Birli¤i’nde dokuz ilin kat›l›m› ile yeni bir örgütlenmeye dönüﬂmüﬂ
olmas›ndan duydu¤u memnuniyeti belirtir. Bu örne¤in di¤er
bölgelerde de yayg›nlaﬂmas›n›, üyeler aras›ndaki iﬂbirli¤inin
somut sonuçlara dönüﬂmesi aç›s›ndan önemli görür.

Son olarak TKB Meclisi, ülkemizde gerçekleﬂtirilen büyük ölçekli
kamu yat›r›mlar›nda, tarih ve kültür varl›klar› aç›s›ndan kay›plar›n
en aza indirilmesi, yerel ve sivil görüﬂlerin daha iyi irdelenmesi
ve “ülke yarar›” hedefinin tarih ve kültür varl›klar›n› da içerecek
ﬂekilde geniﬂletilmesi için, ilgili kurumlarla sürekli ve kal›c›
iﬂbirlikleri geliﬂtirmesine oybirli¤i ile karar vermiﬂtir.

TKB sahip olunan birikimlerimizin insanl›¤›n ortak miras› oldu¤u
bir kez daha vurgular. Bu yaklaﬂ›m›n karﬂ›l›kl› görevler ve
sorumluluklar yaratt›¤›n›n bilinci ile, “UNESCO Dünya Miras
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Baﬂkanlar›n Gözüyle Mardin-Midyat
Buluﬂmas›
Buraya gelmeden önce konaklama, ulaﬂ›m ve güvenlik
konular›nda endiﬂelerim vard›. Ama geldikten sonra tek
kelimeyle ﬂok oldum. Herﬂey mükemmeldi. Bölgeye en son
2002’de gelmiﬂtim. Dört y›lda büyük farkl›l›klar gözlemledim. Bu
farkl›l›kta TKB’nin, ÇEKÜL Vakf›’n›n, Prof. Dr. Metin Sözen ve
Oktay Ekinci’nin katk›lar› büyük. Midyat Belediyesi taraf›ndan
Midyat kent merkezinde yap›lan a¤açland›rma çal›ﬂmas› beni

Mehmet Balc›-Beçin
Belediye Baﬂkan›
2005 y›l›nda belediye olarak
TKB’ye üye olduk. TKB bizim
için çok önemli bir eksikli¤i
giderdi. Art›k Türkiye’de
tarihî ve kültürel de¤erlerin
korunmas› için çal›ﬂan
belediyelerle ortak bir
platformda bulunuyoruz.

çok etkiledi.
Buluﬂman›n en önemli konular›ndan biri de Hasankeyf’ti. Bu
konuda TKB’nin görüﬂünün her platformda dillendirilmesi
gerekiyor. Hasankeyf’in, sular›n etkisinden en az zararla ç›kmas›
için elimizden ne geliyorsa yapmam›z gerkiyor.

Mardin ve Midyat çok de¤iﬂik bir bölge. Ev sahibi belediyelere
bu zorlu co¤rafyada bu kadar güzel bir buluﬂma
gerçekleﬂtirdikleri teﬂekkür etmek gerekir. Beçin ile Hasankeyf
aras›ndaki büyük benzerlikler buldum. Beçin Kalesi’nin durumu
Hasankeyf’e göre çok daha iyi durumda. Bu durum bizim için
büyük avantaj ama yine de h›zla kalenin düzenlenmesi ve
onar›mlar için çal›ﬂmam›z gerekiyor. Bu konuda TKB’nin “200
Ortak 200 Eser” projesine baﬂvurarak Büyük Hamam veya Yelli
Camii için projelendirme katk›s› almay› düﬂünüyorum.

TKB sekreteryas›ndan önerim, buluﬂma sonras›nda yap›lan
geziler hakk›nda bizlere buluﬂmadan önce bilgi yollanmas›.
Böylelikle gezece¤imiz yerlerin tarihî ve kültürel özelliklerini
önceden okuyarak gezme ﬂans›n› yakalar›z.
Mazlum A¤an-Bodrum
Belediye Baﬂkan›
TKB’nin buluﬂmalar›n›
Anadolu’nun çok zengin
tarihî ve kültürel de¤erlerinin
bizlere tan›t›lmas› aç›s›ndan
çok önemli buluyorum.
Mardin Midyat Buluﬂmas› da
bu anlamda önemli bir
eksi¤imizi giderdi. Bu
buluﬂmaya ev sahipli¤i
yapan belediye baﬂkanlar›m›za teﬂekkür etmek isterim.

Selçuk Dulkadiro¤luDulkadirli Belediye
Baﬂkan›
Tarihî Kentler Birli¤i MardinMidyat Buluﬂmas›, bugüne
kadar kat›ld›¤›m buluﬂmalar
aras›nda en samimisi ve en
canl›s›yd›. Bizim için bir okul
niteli¤indeki TKB’nin
anlam›n› gün geçtikçe bizler
daha iyi anlal›yoruz.

Bodrum’da kendimizi ﬂansl› hissediyoruz. Çünkü Mardin’in
korunmas› için önemli iﬂler yapm›ﬂ Vali Temel Koçaklar ile
Mu¤la’da çal›ﬂma ﬂans›na sahibiz. Bu bölgede daha çok

Bu anlamda, TKB’nin kamuoyuna tan›t›lmas› içinde çal›ﬂmalar
yap›lmal›d›r.
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tesisler görmeyi beklemiyordum. Tarihî dokuda yap›lan
onar›mlar› çok baﬂar›l› buldum. Bölgede yetiﬂmiﬂ taﬂ ustalar›,
Mardin ve Midyat için büyük bir ﬂans. Midyat Belediye Baﬂkan›
ﬁehmus Nas›ro¤lu ile yapt›¤›m görüﬂmede, baﬂkandan
Mustafapaﬂa’da e¤itim vermeleri için restorasyon konusunda
deneyimli usta talebim oldu. Midyatl› ustalar›n deneyimlerini
Mustafapaﬂa’da 3-4 ayl›k e¤itimlerle ilgili insanlara aktarmak
istiyoruz.

yap›lacak iﬂin oldu¤unu gördük. Evler çok güzel ama onar›ma
gereksinimleri var. Bu noktada ülkemizde turizm ad›na yap›lan
hatalar›n burada tekrarlanmamas›n› diliyorum. Turizmde tüm
dünyada büyük bir rekabet var. Ama ülkemiz tarihî ve kültürel
de¤erleriyle öne ç›k›yor. Mardin ve çevresinin de ayr› bir
güzelli¤i var. Burada herﬂey dahil sistemiyle çal›ﬂan, yöredeki
halkla bütünleﬂmeyen turistik tesislerin yerine pansiyonculuk
sisteminin geliﬂtirilmesi önemle üstünde durulmas› gereken bir
konu...

A. Vahap KusenHasankeyf Belediye
Baﬂkan›
Toplant› yaﬂad›¤›m bölgede
yap›lmas›na ra¤men çok
etkilendim. Bu bölge
uygarl›klar›n buluﬂtu¤u bir
yer. Buradan geçmiﬂ her
medeniyetin izlerini görmek
mümkün. Böyle bir
co¤rafyada Türkiye’nin dört
bir yan›ndan gelmiﬂ belediye baﬂkanlar›yla bir arada olmak
bizleri çok mutlu etti. Bu toplant›n›n bugüne kadar yap›lan
buluﬂmalardan daha fazla önem taﬂ›d›¤›n› düﬂünüyorum. Çünkü
buras› insanl›¤›n ilk izlerinin bulundu¤u bir bölge.

M. Cumhur ﬁener-Birgi
Belediye Baﬂkan›
Mardin’e ilk defa geliyorum.
Bölgeye gelmeden önce, bu
kadar yo¤un tarihî ve
kültürel de¤erle
karﬂ›laca¤›m› tahmin
etmiyordum. Fakat
yap›lardaki tahribat çok
yo¤un. Umar›z TKB, ÇEKÜL
Vakf›’n›n çal›ﬂmalar› ve
bölgedeki belediye baﬂkanlar›n›n azimleri sayesinde bu
tahribatlar›n önüne geçilir.
Tüm yönleriyle güzel geçen buluﬂman›n tek üzüntü veren noktas›
Hasankeyf oldu. TKB’nin ve bireysel olarak bizlerin seslerinin
daha gür ç›kmas› gerekiyor. Hasankeyf’in sular alt›nda
kalmamas› için çözüm önerileri geliﬂtirmeliyiz.

Buluﬂman›n ilk gününde biraz karamsard›m. Nedeni de
Hasankeyf Belediye Baﬂkan› olarak söz istememe karﬂ›n zaman
k›s›tlamas› nedeniyle söz verilmemesiydi. Medeniyetin kalbi
Hasankeyf toplant›da konuﬂulmad›¤› için biraz k›r›ld›m. Ama
buluﬂma son günlerinde Hasankeyf gezisi s›ras›nda gördüklerim,
TKB üyelerinin heyecanlar› ve tepkileri tüm karamsarl›¤›m› ald›
götürdü. Her platformda “biz öldük kimse taziyemize gelmedi”
dedik. Ama Metin Sözen Hoca ve TKB Baﬂkan› Mehmet
Özhaseki’nin Hasankeyf’te yapt›¤› aç›klamalar yüre¤imize su
serpti. Benim tarihî ve kültürel mirasa bak›ﬂ aç›m Metin Sözen
hocayla beraber de¤iﬂti. Beni cepheye Metin Hoca sürmüﬂtür.
E¤er onunla tan›ﬂmam›ﬂ olsayd›m, Hasankeyf’teki miras›
korumak için bu denli çaba göstermezdim. Bu nedenle Metin
Sözen gezi s›ras›nda yapt›¤› aç›klamalar beni çok rahatlatt›.
Binlerce kiﬂiyle nöbet tuttuk ma¤aralar›n baﬂ›nda, makam odam›
ma¤araya taﬂ›d›m. Ma¤aradaki odam›n yan›na TKB’nin
kullanmas› için bir mekân daha haz›rl›yorum. TKB ve ÇEKÜL
Vakf›’n›n deste¤iyle Hasankeyf ad›na olumlu geliﬂmeler
yaﬂamay› diliyorum.

Mustafa ÖzerMustafapaﬂa Belediye
Baﬂkan›
Belediye baﬂkanlar›n›n ve
valili¤in ortak çal›ﬂmalar›
sayesinde sorunsuz ve güzel
bir buluﬂma yaﬂad›k. Halk›n
merakla bizleri izlemesi,
sorular sormas› beni çok
etkiledi. Tarihî dokular›n
korunmas› konusunda
verilecek e¤itimlerle halk›n ilgisi olumlu yönde
de¤erlendirilebilir.
‹lk defa geldi¤im bölgede, devlet ve belediye hizmetlerini çok iyi
gördüm. Konaklama konusunda bu kadar iyi hizmet veren
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deneyimleri de göz önünde tutmak gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Özellikle GAP ve ﬁanl›urfa örne¤i Hasankeyf konusunda daha
rahat çözüm bulmam›z› sa¤layabilir.

Dr. Eﬂref Fak›baba-ﬁanl›urfa Belediye Baﬂkan›
TKB buluﬂmalar› -nerede olursa olsun- biz belediye baﬂkanlar›
için çok faydal› oluyor. Tabii ki son buluﬂman›n insanl›k tarihi
aç›s›ndan çok önemli bir bölge olan Mardin ve çevresinde
yap›lmas›, bu buluﬂmay› di¤erlerinden daha da farkl› k›ld›.
Buluﬂmalar›n Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde devam etmesinin
bölgeyi iyi kavramak ad›na
olumlu olacaca¤›n›
düﬂünmekteyim. Bu
anlamda 2007’nin Eylül ay›
buluﬂmas›n›n ﬂehrimde
yap›lmas›n› öneriyorum.

Buluﬂmay› düzenleyen belediye çal›ﬂanlar›na ve baﬂkanlar›m›za
çok teﬂekkür ederim.
ﬁehmus Nas›ro¤luMidyat Belediye Baﬂkan›
Ev sahiplerinden biri olarak
herﬂeyin mükemmel olmas›
için haz›rl›klar›m›z› yapt›k.
‹nsanlar›n kafas›nda bir
Güneydo¤u imaj› var.
Belediye baﬂkanlar›m›zda
dahil olmak üzere bölgemiz
çok az tan›n›yor. Bu buluﬂma
sayesinde bu olumsuzlu¤u
biraz olsun k›rmak istedik. Kat›l›m›n yüksek oluﬂu amac›m›z›
gerçekleﬂtirdi¤imizin bir göstergesi. En az›ndan TKB’ye üye
belediye baﬂkanlar›n›n büyük bir bölümü bölgemizi tan›m›ﬂ oldu.

Özellikle toplant›lara kat›lan
kiﬂilere de de¤inmek
istiyorum. Art›k her
toplant›da görmeye
al›ﬂt›¤›m›z yüzler var. Bu
yüzler toplant›lar›n ve inceleme gezilerinin hepsine kat›larak, en
ufak bir ayr›nt›y› kaç›rmadan kentlerine dönüyorlar. Bu anlamda
Uﬂak Valimiz Kayhan Kavas’a hayran›z. Hiçbir etkinli¤i
kaç›rmadan, TKB kuruluﬂundan bugüne kadar bizimle beraber.

Halk›n ilgisi de bekledi¤imizin üstündeydi. Özellikle ilk gün
toplant›n›n aç›l›ﬂ bölümünde bir ulusal kanal›n yapt›¤› canl› yay›n
salona gelemeyenler için büyük ﬂans oldu.

Hasankeyf konusu buluﬂman›n en önemli maddelerinden birini
oluﬂturdu. Ne taraftan bak›l›rsa bak›ls›n bu konu iki ucu keskin
b›çak. Asl›nda bu konu hakk›nda yorum yaparken önceki
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Deyrulumur Manast›r›

An›tl› Köyü, Midyat

Mardin Ovas›
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Midyat

Dara

Deyrulumur Manast›r›
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Midyat

Dara
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Ça¤r›, Prof. Metin Sözen
Hoca’dan geldi. Tarihî Kentler
Birli¤i (TKB) Mardin-Midyat
Buluﬂmas›’na panelist olarak
kat›lmam› istedi. TKB,
Anadolu’nun tarihî omurgas›na
gergef çeken örgüt. 250’ye
yak›n belediye üyesiyle,
ülkenin geçmiﬂini onararak,
gelece¤inde duruyorlar. Midyat
ise Türkiye’nin en canl› ilçesi.
133 yaﬂ›yla Türkiye’nin en eski
belediyelerinden biri.
Türkiye'nin ilk kad›n belediye
reisi Midyat’tan. Türkiye'nin en
büyük Süryani toplulu¤u bu
ilçede yaﬂ›yor. Bu kentte
geçmiﬂ ile gelecek yanyana
yürüyor. Bir de ﬁehmus
Nas›ro¤lu gibi iki dönemdir
belediye reisli¤ini yapan bir
baﬂar›l› ismi de Midyat
resminin içine yerleﬂtirmeliyim.
400 konu¤u Mardin Belediye
Reisi Metin Pamukçu ile
iﬂbirli¤i yaparak a¤›rlamak her
babayi¤idin harc› de¤il...

Kenan Mortan Ö¤retim üyesi, yazar

Tarihî Kentler Birli¤i
ve Mardin

Konu, uygarl›k beldelerinde
yerel kalk›nman›n ne ve nas›l
olaca¤›? Kalk›nman›n ne
oldu¤u tan›m›nda iktisatç›lar
buluﬂmam›ﬂken, bunun yereli
nas›l anlat›lacak? Hele hele,
yerel kalk›nma tarihi geçmiﬂi olan yerlerle nas›l buluﬂturulacak?
UNESCO’nun tan›m›na baﬂvuruyorum. Uygarl›k nesnesinden
ﬂunu anl›yor bu kurum:

iflas› nedir bilir misin? ‹nsan
bozulur, insan kalmaz. Bir
medeniyet, insan› yapan
manevi k›ymetler
manzumesidir.”
Burada özellikle insan ö¤esinin
alt›n› çizmek istiyorum. Çünkü
yerel kalk›nman›n en önemli
silah›, insan› insana
kenetlemesi. Ama öyle olsa da,
görebildi¤im yerel kalk›nman›n
önünde üç engel var. ‹lki Prof.
ﬁerif Mardin’in tezi olan
merkez-yerel çeliﬂkisinin
aﬂ›lmas›. ‹kincisi Nobel ‹ktisat
Ödülü’nü 1998'de alan Prof. A.
Sen’in tezi yerel kalk›nman›n
multikültürel de¤iﬂim
yaﬂatmas›. Türkiye’nin çokca
bölgesinden bir araya gelen
insanlar›n yanyana de¤il, iç içe
yaﬂamas› zorunlulu¤u. Üçüncü
aﬂ›lmas› gereken çeliﬂkiyse,
modernleﬂme ile geliﬂmenin
kar›ﬂt›r›lmamas›. Bu teze, ‹ran
as›ll› Frans›z sosyolog Prof.
Rahnema’da s›k rastlad›m.
Oysa, modernleﬂme de¤il,
geliﬂme sa¤lanmal›!

Bugünkü ortamda herhangi bir
yerel yönetimin gündemi ne
olmal›? Do¤rusu tarihî
olsun/olmas›n gündemin birkaç temel maddede buluﬂtu¤una
inan›yorum:
- Yurttaﬂlar› sanal toplumlardan uzak tutacak.

1. ‹nsan yarat›c›l›¤›n›n eﬂsiz örne¤i olacak.
2. ‹nsanl›k birikimini yans›tacak.
3. “Ayakta” kalm›ﬂ olacak.
4. Yaﬂam›n gelenek ve al›ﬂkanl›klar›n› sergileyecek.
5. Korunacak ve yaﬂat›lacak (yönetilecek.)

- Etkisi giderek daha çok yaﬂanan “yarat›c› y›k›m”› bir kültüre
dönüﬂtürecek.
- Basit üretim iliﬂkileri içine girmekten çok toplumda geliﬂmenin
öncülü¤ünü yapacak.

Benim için, do¤rusu bunlar yetmiyor, hiçbir reisi de tatmin
etmeyece¤ini san›yorum. Bu kez baﬂvurum Tanp›nar ve Mahur
Beste. ﬁöyle diyor Tanp›nar: “O¤lum Behçet, sen bir medeniyetin

- Tarihî onar›mlarda, toplumsal haf›zay› yaﬂatacak.
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Ankara Sanayi Odas› (ASO), a¤ustosta “turizm sektöründe yeni
bir at›l›m gerçekleﬂtirmek için benimsenmesi gereken stratejinin
ana ö¤eleri nelerdir?” baﬂl›¤›n› irdeledi. Ortak paydalar›yla
de¤erlendirdi¤imde ilginçti temel yaklaﬂ›m, “kültür turizmi için
bireysel bir turizm yaratmak ve bunun için otel yap›m›nda yeni
bir ölçek yarat›lmak konusu” geldi. ﬁaﬂ›rd›¤›m› söylemeliyim! 21
milyon turist a¤›rlayan ve art›k kitlevi turizm yapan bir ülke için
bu yepyeni bir yaklaﬂ›m demekti. Aﬂa¤›-yukar› bu yaklaﬂ›ma
denk bir görüﬂ ÇEKÜL'ün GAP ‹daresi için haz›rlad›¤› “GAP ve
kültürel miras› geliﬂtirme projesi ve ESEP Plan›”nda da buldum.
Amaç; “turizm, bölgedeki kültürel miras›n korunarak

geceleme ve 350 milyon Euro y›l ciro ile yerel ekonomiye 600
milyon Euro y›l katk› yarat›l›yor. Merakl›s›na, gecelemenin 46
Euro ortalama ile yap›ld›¤›n› söyleyeyim. Sunulan temiz bir ev
ortam› içinde bir yatak ile sabah kahvalt›s›. “Türkiye buna döner
mi?” sorusunu sormak da yanl›ﬂ. Ülke, zaten 1960’larda Erdek,
Marmaris ve Ayval›k’ta turizm için yola ç›kt›¤›nda pansiyon
konaklamas›n› baz alm›ﬂt›. Yerel yönetimler bunu pansiyonculuk
yapma önerisi olarak da alg›lamal›. Bu anlatt›klar›m asl›nda bir
yerel kapasite inﬂas› ve bir tampon mekanizma kurma olay›d›r.
Sivil toplumun kendini piyasa içinde yeniden biçimlendirmesidir.

geliﬂtirilmesi ve katma de¤er yarat›labilmesi için en önemli
araçlardan biri olup, kültür turizmi geliﬂtirilecektir” olarak
tan›mlanm›ﬂt›. ÇEKÜL Vakf›’n›n MAREV ile birlikte yapt›¤›
“Mardin Yol Haritas›”nda da kültür turizmi, tarihî kentlerin
önündeki en önemli ç›k›ﬂ olarak gözüktü. Burada bir tehlike
sezdi¤imi söylemeliyim. O da dünyada turizm yapan 800 milyon
insandan, kültür turizmi yapanlar›n say›s›n›n yüzde 10’u
geçmemesi. Bunu Türkiye olarak nas›l tersine çeviririz bilemem.
Ama kültür turizmi dedi¤imizde art›k devasa konaklama
tesislerini bu insanlara sunamayaca¤›m›z kesin. Bu soruyu 1951
y›l›nda soran Frans›z senatör Aubert, ülkesi için “Gites de
France” uygulamas›n› baﬂlatt›. Halen Fransa’da bu alanda 42 bin
giriﬂimci ve 56 bin konaklama iﬂletmesi var. 36 milyon gün

Not: Kenan Mortan’›n Mardin-Midyat Buluﬂmas›’nda yapt›¤›
sunuma www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaﬂabilirsiniz.
Kaynak: Dünya Gazetesi, 19 Eylül 2006
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A. Vahap Kusen Hasankeyf Belediye Baﬂkan›

E¤er Il›su Baraj› Projesi bu
ﬂekilde hayata geçirilirse,
bugünün emanetçileri olarak
bizler, insanl›k tarihine ihanet
etmiﬂ olmayacak m›y›z? Öbür
dünyada bo¤az›m›za
yap›ﬂmayacaklar m›? Öbür
dünyaya aln›m›zda kara leke ile
gitmeyecek miyiz? Nas›l
affettirece¤iz kendimizi? Onlara
özrümüzü nas›l kabul
ettirece¤iz? Nas›l özür
dileyece¤iz sizden ey miraslar›na ihanet etti¤imiz insanl›k tarihi?
Ey Hurri Medeniyeti! Ey Mitanni Medeniyeti! Ey Sümerler!
Akadlar! Asurlar! Özür diliyoruz.

Yine de özür dilerim!
Ey ‹yad Bin Ganem! Ey Halid Bin
Velid! Ey ‹slam›n aslanlar›, sizden
de özür dilerim. Sizler ki
Hasankeyf’te ça¤ kapat›p ça¤
açt›n›z; Bizans’›n piskoposluk
merkezini yok ederek, Hasankeyf’i
‹slam bayra¤›yla ﬂereflendirdiniz.
Buras› için binlerce ﬂehit verdiniz.
Ey ﬂehitler! Sizden de binlerce
defa özür dilerim. ﬁahadetinizle sahip oldu¤umuz bu yere ‹slam›
yaymas› için gelen baﬂta Peygamberimiz’in yak›n akrabas› ‹mam
Abdullah’›n ve eﬂsiz komutan›
Yukanna’n›n mezar›n› sulara
gömdük. Kemiklerini s›zlatt›k.
Sizler bize ﬂaheser say›lacak bir
mekân verdiniz. Bizler türbenize
ve kemiklerinize sahip ç›kamad›k.
Yüce Allah›m affet bizi.

Onbinlerce Kez
Özür Diliyorum!

‹lmik ilmik, nak›ﬂ gibi iﬂlediniz
Hasankeyf’i. Binlerce ma¤aray›
çekiçle var ettiniz. Bar›naklar
yapt›n›z. Üzerinden insanlar›n
geçmesi için dünyan›n en büyük
taﬂ köprüsünü kurdunuz. Do¤u
ile bat›y› birbirine ba¤lad›n›z.
‹nsanlar›n hayat›n› idame etmesi
için ‹pek Yolu’na geçit verdiniz.
Savaﬂlarla teslim al›nmayacak
kadar sa¤lam kaleler yapt›n›z.
‹nsanlar›n bugüne gelmesinde
›ﬂ›k oldunuz. Kültürümüzle
övünmemize öncülük ettiniz. “Biz
var›z” dediniz. Yaratt›¤›n›z
kültürel ve tarihî de¤erlerle
adeta belgenin alt›na vurulan
mühür gibi, “bizler sizlerden
önce buralar›n sahibiyiz”
dediniz. Cevab›m›z ne olacak?
“Evet, do¤rudur ama
emanetinize ihanet ettik, tahrip
ettik, yok yettik, özür diliyoruz
mu” diyece¤iz. ‹fade edecek
kelime bulam›yorum yüce Allah›m. Ne talihsiz bir insan›m. Ne
günah iﬂledim de bu ihanet benim belediye baﬂkanl›¤› yapt›¤›m
bu döneme denk geldi. Duygu doluyum, a¤lamak istiyorum. Ey
tarih af diliyorum. Ama affetmeyece¤inizi de biliyorum.

Yine de özür diliyorum!
Ey Artuklu! Sizden de özür
diliyoruz. Sizler ki bu dünya
karanl›kta iken, medreseler
kurdunuz, ilim yapt›n›z, t›pla
u¤raﬂt›n›z, insanl›k soyunun
sa¤l›¤› için hizmet ettiniz.
Mühendislik yapt›n›z, robotlar
yapt›n›z, astronomi ile u¤raﬂ›p ay
ile dünya aras›ndaki mesafeyi
ölçtünüz. Köprüler, hanlar, camiler
yapt›n›z. Bizleri baﬂkentlik gibi bir
ﬂeref verdiniz ve Orta Ça¤’da
dünyan›n en mamur ve en
görkemli ﬂehirleri aras›na
soktunuz. Yetiﬂtirdi¤iniz alimlerle
dünyaya ›ﬂ›k saçt›n›z. Bizler ne
yapt›k? ‹hanet ettik. Yapt›klar›n›z› tahrip edip, tarihinizi karanl›k
ve so¤uk sulara gömdük.
Sizden onbinlerce kez özür diliyorum!
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Ey Selahaddini Eyyubi! Sizlerden de özür diliyorum. Sen ki
‹slamiyet için Haçl› Seferleri’ne karﬂ› Hasankeyf’te gö¤sünü
siper ettin. ‹slam bayra¤›n› yücelttin. Kudüs’te ‹slam bayra¤›n›
dalgaland›rd›n. Bizler sizin için ne yapt›k? Güzellik timsali
minarelerinizi, camileri, medreseleri, saraylar›n sahipleri olan
torunlar›n›n, baﬂta Sultan Süleyman olmak üzere kemiklerini
çamur deryas›na, balç›¤›n alt›na gömdük. Sizlerden de
onbinlerce kez özür diliyorum. Ve Allah’a s›¤›n›yorum. Bu büyük
suçumuzu affetmesini diliyorum.

buldu¤umuz ma¤aralar›m›zdan zorla ç›kar›l›p, hemen mezar›n›z›n
karﬂ›s›nda modern Hasankeyf kuruldu. Karﬂ›dan bakarak arada
üzerünizde suyun kaç metre oldu¤una dair tahminlerde
bulunman›n zevkini tatt›k. Diﬂinizden, t›rna¤›n›zdan artt›rd›¤›n›z
paralarla, ald›¤›n›z topraklar› bize teslim ederken, bizlerde
kamulaﬂt›rma yolu ile satarak hayat›n tad›n› ç›kartt›k.
Kemiklerinizin çamur ve balç›kla kapl› eksi 40-50 derecedeki
suyun üzerinden jetskilerle, sörfle h›z yaparak yaﬂam›n zevkini
bulduk. Biliyoruz ruhunuz bize lanet ya¤d›r›yor. Ama ne yapal›m?
Hay›rs›z evlad›n›z, ecdad›m sizlerden özür diliyor.

Ey atalar›m! Ey dedelerim! Ey ninelerim! Ey babalar›m! Ey
analar›m! Sizlerden de özür diliyorum. Bizleri insanl›¤a yararl› bir
evlat olmam›z için dünyaya getirdiniz. Saç›n›z› bizler için süpürge

Ey gelecek kuﬂaklar! Sizlerden de özür diliyorum. Kültürel miras›
görme hazz›n› tatt›ramad›k. Çaresisiz, hiç istemiyoruz ama
yapam›yoruz. Özür diliyorum, özür diliyorum.

ettiniz. Yemediniz yedirdiniz, içmediniz içirdiniz. Bizler ne yapt›k?
Nurol Firmas›’n›n temsilcisi ve Il›su Konsorsiyumu’nun proje
koordinatörü Yunus Bayraktar Bey’in engin dehas› ve zekas›
sayesinde içinde yaﬂad›¤›m›z ve yaﬂarken hayat›n tad›n›

Acaba bu özrümüz kabul edilecek mi? Hiç sanm›yorum. Ama
insanl›k tarihinden özür dilemek için yine de geç kal›nm›ﬂ de¤il.
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Dr. Mehmet Tanhan Nusaybin Belediye Baﬂkan›

Kimli¤inin Fark›nda Olan Bir Toplum
Daha Yarat›c› ve Üretici Olacakt›r

TKB’nin 2006 y›l›ndaki son buluﬂmas›n›n bölgemizde yap›lmas›
bizim için anlaml›d›r. Ancak, kanaatimce kat›l›m yeterli düzeyde
olamam›ﬂt›r. TKB’nin müdavimlerinin ço¤unun olmamas› aç›kca
üzüntüye neden olmuﬂtur. TKB’nin Mardin-Midyat
Buluﬂmas›’nda baz› yerel k›rg›nl›klar ve küskünlüklerin olmamas›
gerekti¤i kanaatindeyim. Bunun d›ﬂ›nda bölge baz›nda üye
belediyelerin kat›lmamalar› veya kat›lamamalar› kabul edilebilir
bir ﬂey de¤ildir. Bir di¤er konu zaman aç›s›ndan veya di¤er basit
nedenlerden dolay›, bölgedeki tarihî doku yeteri kadar
görülmedi. Örne¤in Savur Vadisi ve ba¤r›nda taﬂ›d›¤› kültür
de¤erleri, Mor Evgin Manast›r›, Ça¤-Ça¤ Vadisi’nin muhteﬂem
doku ve tarihî de¤erleri maalesef görülmedi, de¤erlendirilmedi.
TKB’nin Mardin-Midyat Buluﬂmas›’n›n en can al›c› eksikli¤i

Hasankeyf konusu olmuﬂtur. Hasankeyf Belediye Baﬂkan›’na
aç›l›ﬂ konuﬂmalar›nda yer verilmemesi, Hasankeyf’in sular
alt›nda kalmamas› konusundan hiçbir aç›klaman›n yap›lmamas›,
sonuç bildirgesinde üstü kapal› olarak de¤inilmesi TKB tüzü¤ü
ile çeliﬂmektedir. Asl›nda Hasankeyf’in kurtar›lmas› konusunda,
TKB her ne kadar bir kamu birli¤i ise de net tavr›n› koymal›yd›.
Bunun yap›lmamas› TKB’nin bölgedeki üyeleri aras›nda duﬂ
etkisi yaratm›ﬂt›r. “TKB bunu yapam›yorsa, Hasankeyf’te taraf
olam›yorsa, yok olmas›na karﬂ› ç›kam›yorsa, bizim ne iﬂimiz var”
söylemleri s›kça dilllendirildi. TKB gibi sayg›n bir birli¤in en
az›ndan sonuç bildirgesinde Hasankeyf ile ilgili belirleme
yapmas› gerekmekteydi.
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örneklerinden Ça¤-Ça¤ Vadisi, Süryanilerin önemli bilim ve
e¤itim merkezlerinden Mor Evgin ve Mor Yuhanna manast›rlar›
bin y›llar›n bilgisini içlerinde taﬂ›yan G›rnavas ve Nisibis
höyükleri sahip oldu¤umuz de¤erlerin bir kaç›d›r. Projelerimizde
de bu de¤erlerimizin tüm Nusaybin’i bir bütün olarak
de¤erlendirip gerçekleﬂtirmek
amac›nday›z. Böylelikle bir
çal›ﬂmam›z di¤erini
destekleyecek ve
anlamlaﬂt›racakt›r. Bu
do¤rultuda Mor Evgin
Manast›r›’n›n restorasyonu ve
çevre düzenlemesi projesinin
gerçekleﬂtirilmesi için ilgili
uzmanlardan bir ekip oluﬂturmuﬂ
bulunmaktay›z. Ça¤-Ça¤
Vadisi’nin en güzel anlamda
de¤erlendirilmesi için tar›msal
ve kültürel projemizin birinci
aya¤› olan vadide bulunan
birçok tarihî öneme sahip yerin
tespiti arkeologlar taraf›ndan
yap›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Bunlar›n
d›ﬂ›nda G›rnavas ve Nisibis
höyüklerinde yap›lmas› gereken
bilimsel kaz›lar›n baﬂlamas› için
ÇEKÜL Vakf› ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤› giriﬂimlerde
bulunmuﬂtur. Bu kaz›lar›n tüm olanaklar›m›zla desteklememiz
gereklili¤inin asli görevlerimiz içinde oldu¤unun bilincindeyiz.

Bir di¤er konu da ÇEKÜL Vakf›’n›n Hasankeyf konusunda ne
yapaca¤›d›r. Çünkü bu konu TKB’den ziyade ÇEKÜL Vakf›’n›n
sorunu olmal› ve Hasankeyf’in kurtar›lmas› aç›s›ndan her türlü
giriﬂimleri yapmal›, taraf olmal›d›r.
Nusaybin konusuna gelince;
yap›lmak istenen ve yap›lan
birçok çal›ﬂma vard›r. Bu
projeler bir ilçe belediyesi için
belki de çok büyük, üstesinden
gelinemeyecek gibi gelebilir.
Ancak ﬂu ana kadar yap›lan
iﬂler ve projelerimizin
gerçekleﬂmesi için sahip
oldu¤umuz inanç ve kararl›l›k,
yak›n zamanda tüm
amaçlad›klar›m›z›n
gerçekleﬂece¤ini
göstermektedir.
Öncelikli olarak
gerçekleﬂtirece¤imiz temel
proje Nusaybin merkezinde
yer alan H›ristiyanlar›n ve
Müslümanlar›n önemli iki
ibadethanesi olan ve 1800’lü
y›llar›n sonuna kadar ortak bir vakfa sahip Mor Yakup Kilisesi ve
Zeynel Abidin Camii’ni içine alan bir “Kültür ve Hoﬂgörü Park›”n›
yaratmakt›r. Bu düﬂünceyle geçti¤imiz y›llarda ÇEKÜL Vakf›,
Mardin Müzesi ve Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i
içerisinde çal›ﬂmalara baﬂlay›p Mor Yakup Kilisesi’ni ve
müﬂtemilat›n› kapsayan kaz› ve koruma çal›ﬂmalar›n›
tamamlam›ﬂ bulunmaktay›z. Projenin devam› niteli¤inde olan
Zeynel Abidin Camii kaz›s› ve çevre düzenlemesini yapt›¤›m›z
takdirde, tüm dünyan›n ilgisini çekece¤ine inand›¤›m›z bir projeyi
de hayata geçirmiﬂ olaca¤›z. Tarih içinde her zaman beraber
an›lan bu iki yap› tüm toplumlar›n ihtiyac› olan hoﬂgörü ve
beraberli¤in en güzel delilidir. ‹nan›yoruz ki bu proje dinler aras›
kutuplaﬂman›n ve nefretin h›zla artt›¤› günümüzde tüm
insanlar›n yarar›na evrensel bir çal›ﬂma olacakt›r. TKB’nin
Nusaybin ziyareti esnas›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’nca iki
dinî yap› aras›ndaki sekiz evin istimlak iﬂlemlerinin bitmesi bizim
aç›m›zdan sevindiricidir.
Tabii ki Nusaybin’in sahip oldu¤u tarihî ve kültürel zenginlikler
sadece bununla s›n›rl› de¤ildir. Do¤a ve tarihin güzel

Amaçlar›m›z›n gerçekleﬂmesi halinde bölgenin gerçek turizm
potansiyeli ortaya ç›kaca¤› gibi toplumun sahip oldu¤u bu
miras›n de¤erine ve bilincine varmas› da beraberinde gelecektir.
Elbette ki geçmiﬂin bu birikimlerin bilincine varan, kendi
kimli¤inin fark›nda olan bir toplum geçmiﬂinden daha ileri daha
yarat›c› ve üretici olacakt›r.
Ça¤daﬂ, ileri, üretici ve kalk›nm›ﬂ bir toplum yaratmak tabii ki
her yerel yönetimin öncelikli amaçlar›d›r. Tarihsel ve kültürel
miras›n korunmas› ve de¤erlendirilmesi, kendini ça¤daﬂ, lerici
sayan ve hizmet etmeyi ilke edinmiﬂ yerel yönetimin görevidir.
TKB’nin Mardin-Midyat Buluﬂmas›’na kat›lan tüm misafirler ile
ÇEKÜL’ün yönetimine sayg›lar sunar›m.
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Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Yüksek Kurulu’ndan Barajlarla ‹lgili
Yeni Bir ‹lke Karar›
27 Ekim 2006 Cuma günü yay›mlanan Resmi
Gazete’de, birli¤in çal›ﬂma alanlar›n› ilgilendiren
konularda önemli bir “ilke karar›” yay›mland›.

27 Ekim 2006 CUMA
Resmî Gazete
Say› : 26329
‹LKE KARARI

Karar ise Allinoi ve Hasankeyf gibi önemli ören
yerlerini tehdit eden baraj projeleriyle ilgili: “Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulunun Baraj
Alanlar›ndan Etkilenen Taﬂ›nmaz Kültür Varl›klar›n›n
Korunmas› ‹le ‹lgili ‹lke Karar›”.
Bu karara göre ülkemizde yap›lacak baraj
projelerinden önce baraj›n yap›lmas› düﬂünülen
alanda uzman bir heyet taraf›ndan kültür varl›klar›
envanteri yap›lacak. Bu envanter sonucunda
haz›rlanan görüﬂ baraj›n bölgede yap›l›p
yap›lmamas›n› etkileyecek.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan:
Toplant› No. ve Tarihi: 72 4/10/2006
Karar No. ve Tarihi: 717 4/10/2006
Toplant› Yeri: ANKARA
KÜLTÜR VE TAB‹AT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK
KURULUNUN BARAJ ALANLARINDAN ETK‹LENEN
TAﬁINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI ‹LE
‹LG‹L‹ ‹LKE KARARI
Su kaynaklar›na sahip ülkemizde, baraj projeleri ekonomik
kalk›nma aç›s›ndan önemli bir potansiyel oluﬂturmaktad›r. Ülke
topraklar›n›n çok say›da ve çeﬂitli kültür miras›n› bar›nd›rd›¤› göz
önüne al›nd›¤›nda, yap›lmas› planlanan baraj alanlar›nda kalacak
olan taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n korunmas›n› sa¤lamak
amac›yla, bu alanlar›n koruma ve kullanma dengesi kapsam›nda
de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Barajlarla ilgili ilke karar›ndaki bir nokta ilgi çekici:
Karar›n 3. maddesine göre karar tarihinde önce
baﬂlanm›ﬂ veya yap›m› tamamlanm›ﬂ barajlarda da bu
ilke karar› göz önünde tutulacak. Umar›z bu durum
Hasankeyf ve Allinoi’i gibi ören yerlerimizin
gelece¤ini olumlu yönde etkiler.

Ülkemizdeki su kaynaklar›n›n do¤ru ve yerinde kullan›lmas› için
yap›m› zorunlu görülen baraj alanlar› içinde kalan taﬂ›nmaz
kültür varl›klar›n›n ve arkeolojik sit alanlar›n›n koruma ve
kullanma koﬂullar› ile ilgili olarak;

Derginin bas›m aﬂamas›nda yay›mlanan bu ilke
karar›n› dergideki TKB Mardin-Midyat Buluﬂmas›’nda
görüﬂülen konulara ›ﬂ›k tutmas› dile¤iyle ilginize
sunuyoruz.

1- Baraj yap›lmas› planlanan alanlarda, Üniversitelerden ve
Bakanl›k uzmanlar›ndan oluﬂacak bir heyet taraf›ndan mevcut ve
olas› taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n ça¤daﬂ ve güncel bilimsel
yöntemler arac›l›¤›yla envanter ve belgeleme çal›ﬂmalar›n›n
yap›lmas›na, söz konusu alanda taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n ve
arkeolojik sit alanlar›n›n bulunmas› halinde Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› (D.S.‹.) taraf›ndan planlanan alan›n d›ﬂ›nda
baraj alan› olarak baﬂka yerlerin planlamas›n›n yap›lmas›na,
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2) Baﬂka bir yere taﬂ›nmalar›n›n uygun görülmesi halinde,
mevcut yerleﬂim plan› ve taﬂ›naca¤› yere iliﬂkin 1/200 ölçe¤inde
haz›rlanan öneri yerleﬂim plan› ile uygulama projelerinin koruma
bölge kuruluna sunulmas›na,

2- Planlanan alan›n d›ﬂ›nda baﬂka bir yerde yap›lmas›n›n
mümkün olmad›¤›n›n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›nca
(D.S.‹.) teknik, idari ve bilimsel aç›dan tespit edilmesi sonucunda
barajlar›n, taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n ve arkeolojik sit
alanlar›n›n bulundu¤u alanlarda yap›m›n›n zorunlu olmas›
durumunda;

3) Su alt›nda b›rak›lmalar›n›n zorunlu oldu¤u hallerde,
haz›rlanacak program çerçevesinde önem derecesine göre kaz›,
belgeleme, mimari dokümantasyonlar yan›nda yerleﬂimin ve tüm
yap›lar›n mekanlar›n› da kapsayacak ﬂekilde dijital veri ve görsel
kay›tlar›n›n al›nmas›na, yerleﬂim plan›n›n ç›kar›lmas›na, su
alt›nda kalacak taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n su sirkülasyonundan
zarar görmemesi için al›nacak tedbirlere iliﬂkin projelerin koruma
bölge kuruluna sunulmas›na,

a) Barajdan etkilenecek veya baraj sular› alt›nda kalacak
taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n korunmas›na yönelik uygulamay›
belirlemek üzere alan›n büyüklü¤ü ve özelli¤ine göre Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› (D.S.‹.)
taraf›ndan, üniversitelerin konuyla ilgili ö¤retim üyelerinin
(arkeolog, sanat tarihçi, ﬂehir planc›s›, mimar, jeolog ve
restorasyon ve konservasyon uzman› vb.) yer ald›¤› Bilim
Komisyonu oluﬂturulmas›na ve bu komisyonun baraj inﬂaat› sona
erene kadar çal›ﬂmalar›n› sürdürmesinin sa¤lanmas›na,

g) Baraj alanlar›nda sürdürülecek kaz› çal›ﬂmas› ve korumaya
yönelik yap›lacak her türlü harcama ile kamulaﬂt›rma
çal›ﬂmalar›n›n Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› (D.S.‹.)
taraf›ndan sa¤lanmas›na,

b) Baraj alan›nda tespit edilen taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n
niteli¤i ve yo¤unlu¤u ile barajla ilgili di¤er hususlar göz önüne
al›narak Bilim Komisyonunca Acil Eylem Plan›n›n haz›rlanmas›na,

h) Taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n korunmas›na iliﬂkin projeler
kapsam›nda yap›lacak uygulamalar›n baraj inﬂaat›na paralel
olarak eﬂ zamanl› yürütülmesine, bu projelerin uygulanmas›
tamamlanana kadar barajlar›n faaliyete geçmemesine,

c) Acil Eylem Plan›n›n uygulanmas› ve bütçesi ile ilgili hususlar›n
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
(D.S.‹.) aras›nda yap›lacak bir protokol ile belirlenmesine,

i) Su alt›nda kalacak taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n, baraj faaliyete
geçtikten sonra belirli sürelerle su alt› arkeologlar› taraf›ndan
incelenerek durumlar›n›n tespit edilmesine,

d) Acil Eylem Plan› kapsam›nda Bilim Komisyonu kararlar›
do¤rultusunda alandaki taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n tespit
edilmesi amac›yla, öncelikli olarak ça¤daﬂ ve güncel bilimsel
yöntemler arac›l›¤›yla belgeleme ve kaz› çal›ﬂmalar›n›n
yap›lmas›na, taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n rölövelerinin
ç›kar›lmas›na, taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n bulundu¤u alanlar›n
jeolojik etütlerinin yap›lmas›na,

j) Baraj alan›ndaki taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n korunmas›na
iliﬂkin çal›ﬂmalar sonucunda elde edilen bilgi ve belgelerin
yay›mlanmas›na,
3- Bu ilke karar›m›z›n al›nd›¤› tarihte yap›m›na baﬂlanm›ﬂ veya
yap›m› tamamlanm›ﬂ, alan›nda taﬂ›nmaz kültür varl›klar› ile
arkeolojik sit alanlar› bulunan baraj inﬂaatlar›nda; taﬂ›nmaz
kültür varl›klar›n›n ve arkeolojik sit alanlar›n›n korunmas›na
iliﬂkin önerilerin 2. maddenin (e) ve (f) bentlerinde belirtilen
ilkeler do¤rultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› (D.S.‹.)
taraf›ndan proje halinde haz›rlanarak de¤erlendirilmek üzere
koruma bölge kuruluna sunulmas›na, koruma bölge kurulunun
alaca¤› karar do¤rultusunda korumaya iliﬂkin uygulamalar›n
ivedilikle gerçekleﬂtirilmesine,

e) Bilim Komisyonunca yap›lan çal›ﬂmalar›n de¤erlendirilmesi
sonucunda elde edilen bilgi ve belgelere dayal› olarak alandaki
taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n yerinde korunmas›na, baﬂka bir yere
taﬂ›nmas›na veya belgelenerek su alt›nda b›rak›lmas›na iliﬂkin
önerilerin koruma bölge kuruluna sunulmas›na,
f) Bilim Komisyonunun sundu¤u öneri veya önerilerle ilgili
koruma bölge kurulunca karar al›nmas›na,
Bu kapsamda taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n;

karar verildi.
1) Yerinde korunmalar›n›n uygun görülmesi halinde, buna iliﬂkin
projelerin koruma bölge kuruluna sunulmas›na,

Kaynak: http://rega.basbakanlik.gov.tr
27 Ekim 2006 say›l› Resmi Gazete
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Kültürel ve do¤al peyzaj
çeﬂitlili¤ine sahip bir ülke
Zengin tarihî, kültürel ve do¤al
miras›n›n çeﬂitlili¤i ile Türkiye,
dünyan›n ender turizm
cennetlerinden biridir. Dört
mevsimin de ayn› anda
yaﬂanabildi¤i bir ülkedir. Antalya en
fazla turistin ziyaret etti¤i ildir.
Alanya, Marmaris, Kuﬂadas›,
Bodrum, Fethiye ve Kaﬂ yaz
turizminin yo¤un oldu¤u bölgeler
aras›ndad›r.
Say› olarak en fazla turist çeken
ikinci kent olan ‹stanbul’un yan› s›ra,
s›ras›yla Mu¤la, Edirne ve ‹zmir
turistlerden en fazla pay alan
illerdir. ‹stanbul ayn› zamanda
Kongre Turizmi merkezi olarak da
gözde bir konumdad›r. Ad› kültür ve
sanatla birlikte an›lmakta olan
‹stanbul 2010 y›l›nda Avrupa Kültür
Baﬂkenti olmaya da adayd›r.
A¤›rlama Kapasitesinde Art›ﬂ
Son y›llarda turizmin h›zl›
geliﬂmesindeki en önemli etken
a¤›rlama kapasitesinin artmas›d›r.
Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin
say›s› ve bu arada sürekli artan
turizm gelirleri, aﬂa¤›daki tabloda da
görülece¤i üzere bu sektördeki
istikrarl› geliﬂmeye iﬂaret
etmektedir:

Fikret N. Üçcan Baﬂbakanl›k Baﬂmüﬂaviri

Dünya Turizm Organizasyonu’nun
yürüttü¤ü, “Turizm: Avrupa’n›n
2020 Vizyonu” adl› bir çal›ﬂmada,
2020 y›l›nda Türkiye’nin Fransa,
‹spanya ve ‹talya’dan sonra,
bölgedeki dördüncü ülke olaca¤›;
ayn› y›l turizm gelirlerinin 40 milyar
dolara yükselece¤i
öngörülmektedir. Hedef, 2020
y›l›nda 60 milyon turisti a¤›rlayarak
“Avrupa Tarihî Kentler ve Bölgeler Birli¤i” ile “Avrupa
50 milyar dolar turizm geliri elde
Konseyi Yerel ve Bölgesel ‹dareler Kongresi”nin, 27-29 Eylül
etmektir.
2006 tarihlerinde H›rvatistan’›n Dubrovnik kentinde
düzenledikleri “Kültürel Turizm, Ekonomik Yarar m›? Yoksa
Kimlik Kayb› m›?” konulu uluslararas› sempozyuma Türkiye Yeni bir Kavram: Kültür Turizmi
Son y›llarda, Türkiye’nin dünya
Tarihî Kentler Birli¤i’de kat›ld›.
ekonomisiyle entegrasyonu
Sempozyumda Tarihî Kentler Birli¤i’ni, Birli¤in yap›lanmakta aç›s›ndan, turizm, en baﬂar›l› sektör
olmuﬂtur. Ülkenin tarihî, arkeolojik,
olan Uluslararas› ‹liﬂkiler Birimi’ne bir süre önce sürekli
destek vermeyi kabul eden Baﬂbakanl›k Baﬂmüﬂaviri Fikret mimarî, kültürel ve do¤al varl›klar›
ve çeﬂitlili¤i vurgulanarak turizm
Üçcan temsil etti. S›ras›yla Türkiye’nin Viyana, Amman
politikalar› yeniden gözden
Büyükelçilikleri, Londra Baﬂkonsoloslu¤u, Trablus
geçirilmiﬂ ve bu varl›klar›n tümünü
Büyükelçili¤i, Strasbourg Baﬂkonsoloslu¤u’nda çeﬂitli
görevler üstlenen Üçcan, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’nda müﬂavirlik, kucaklayan kültürel bir senteze
var›lm›ﬂt›r. Büyüleyici “deniz, kum,
Kültür Bakanl›¤›’nda ise müsteﬂarl›k görevlerinde
bulunmuﬂtur. Fikret Üçcan’›n kültür ve diplomasi alan›ndaki güneﬂ” üçlüsüne ilave olan bu yeni
kavram kültür turizmi olarak
çok yönlü birikim ve derin deneyimleri, TKB Uluslararas›
bilinmektedir. Türkiye, birçok
‹liﬂkiler Birimi’nin yap›lanma sürecinde ve sürecin
Avrupa ülkesi gibi, turizm
devam›nda yol gösterici olacakt›r.
pazar›ndan daha fazla pay
alabilmek amac›yla kaynaklar›n›
Aﬂa¤›da Fikret Üçcan’›n sempozyumda gerçekleﬂtirdi¤i
tarihî an›tlar, peyzajlar ve kültürel
“Türkiye’de Kültür Turizmi” baﬂl›kl› sunumunu ard›ndan
de¤erleri vurgulamak üzere
sempozyumun sonunda ilan edilen “Dubrovnik Bildirisi”ni
seferber etmiﬂtir.
dikkatinize sunuyoruz.

Türkiye’de Kültür
Turizmi

2001

2005

Art›ﬂ (%)

Ruhsatl› Tesislerin Say›s›

1.998

2.412

20.7

Yatak Say›s›

368.819

483.330

31

Turist Say›s›

11.6 milyon

21.2 milyon

82.8

Antalya’y› ziyaret eden
Turist Say›s›

4.2 milyon

6.9 milyon

64

Turizm Gelirleri (Toplam)

$ 10.1 milyon

$ 18.2 milyon 80

Kültür de¤erleri her zaman seyyahlar›n dikkatlerini
cezbedegelmiﬂtir. Türkiye’deki ilginç yerleri ziyaret etmek yeni
bir olay de¤ildir. 1833 y›l›n›n Nisan ay›nda, Bavyera Veliaht
Prensi ve Yunanistan Kral› Prens Maximilian’›n kardeﬂinin de
dahil oldu¤u elli seçkin seyyah Akdeniz’i ve Anadolu sahillerini
gezmek üzere bir tenezzüh gemisiyle Napoli’den hareket
etmiﬂlerdi. Keyifli bir gezi yapmak amac›yla yola ç›kan bu turist
grubunun kat›ld›¤› dört ay süren seyahat, de¤iﬂik Akdeniz
limanlar›na u¤rayan buharl› bir gemi ile gerçekleﬂtirilen ilk deniz
gezisidir. O dönemde varolan ulaﬂ›m ve konaklama imkânlar›
nedeniyle Türkiye’nin önemli kentlerine yap›lan seyahatler en az
dört-beﬂ ay sürdü¤ü için, bu geziler ancak iﬂsiz güçsüz
zenginlerin alt›ndan kalkabilece¤i bir macera olmaktayd›.
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O dönemlerin turistik rehber kitaplar› böyle bir seyahatin çok
uzun sürebilece¤inden söz ediyorlard›. Adolphe Joanne ve Emile
Isambert taraf›ndan 1860 y›l›nda yay›nlanan ilk turistik rehber
L’Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l’Orient
(Do¤u’nun Aç›klamal›, Tarihi ve Arkeolojik K›lavuzu), M›s›r, Sina,
Filistin, Anadolu, ‹stanbul ve Karadeniz k›y›lar›n› kapsayacak bir
seyahatin en az bir y›l sürebilece¤ini vurguluyordu. 19’uncu
yüzy›l sonlar›nda demiryollar›ndaki geliﬂmeler bu süreyi herhalde
k›saltm›ﬂt›r. Léon Rousset’nin, 1902 y›l›nda yay›mlanan De Paris
à Constantinople (Paris’ten ‹stanbul’a) adl› turistik rehber kitab›
seyyahlara bir ay süreli bir gezi plan› sunuyordu. Seyahatin beﬂ
gününün ‹stanbul’a, üç gününün de Bursa’ya ayr›lmas›
önerilmekteydi. C.W. Wilson’›n Handbook for Travellers in
Constantinople, Brûsa and the Troad (‹stanbul, Bursa ve Truva’ya
Seyahat Edenler için Rehber) ad›ndaki kitab›na göre gidiﬂ-dönüﬂ
için on beﬂ gün ve tarihi sit alanlar›n›n dahil edildi¤i ‹zmirBergama için de dört gün gerekiyordu.

on iki ay ve Gérard de Nerval’in Le Voyage en Orient (Do¤u’ya
Seyahat) kitab›nda anlatt›¤› yolculu¤u da Ocak 1843 ile Ocak
1844 tarihleri aras›nda on üç ay kadar sürmüﬂtür.
Bu seyahat kitaplar›n›n en önemli amac› 19’uncu yüzy›ldaki
turistlere Türk kültür miras›n› tan›tmakt›. 19’uncu, 20’nci veya
21’inci yüzy›lda seyahat eden turistlerin özellikleri aras›nda pek
büyük farklar olmad›¤›n› söyleyebiliriz. ‹lgilerinin odak noktas›,
Ayasofya, Topkap› Saray›, Bergama, Efes ve Truva’y›
içermektedir. Chateaubriand’›n sözünü etti¤i yerler aynen
günümüzde yay›nlanan Le Guide du Routard adl› rehberde
bulunabilir. Joanne ve Isambert’in rehberinde betimlenen ayn›
an›tlar günümüzün Guide Bleu’sünde de tan›mlanmaktad›r. Ne
var ki, turistler ziyaret ettikleri ülkelerin yaﬂam biçimleri,
gelenekleri, görenekleri ve mutfak kültürleri ile de
ilgilenmektedirler. Turistik rehberlere dikkatlice bakt›¤›m›zda
içerdikleri bilgilerin insan iliﬂkilerine düﬂündü¤ümüzden daha da
fazla odakland›klar›n› görürüz. Günümüzdeki Avrupal›, Amerikal›
ve Japon ziyaretçilerin ilgi alanlar›n›n içeri¤i ile geçmiﬂte
Osmanl› toplumuna gösterilen ilginin konusu aras›nda fazla bir
fark olmad›¤› görülür. Günümüzün turistleri Türkiye’nin modern
ve lâik bir ülke oldu¤unu biliyorlar. Buna ra¤men, gerçekten
keﬂfetmeyi arzu ettikleri ﬂey Türk halk›n›n sahip oldu¤u farkl›

19’uncu yüzy›ldaki seyyahlar kitaplar›nda Türkiye’ye yapt›klar›
uzun yolculuklar›n› hikâye ederler: Lamartine’in seyahati May›s
1832 ile Eylül 1833 tarihleri aras›nda on yedi ay,
Chateaubriand’›n Voyage de Paris à Jérusalem (Paris’ten
Kudüs’e Seyahat) 13 Temmuz 1806’dan 5 Haziran 1807’ye kadar
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kültürel, dinî ve manevî (somut olmayan) de¤erlerdir.

etmektedir. ‹stanbul’a gelen Frans›z ziyaretçiler Pierre Loti
Kahvesi’ni ve Aziyade’nin mezar›n› ziyaret etmekten geri
kalmazlar.
Sanat ve Tarihî Miras
‹nsan iliﬂkileri söz konusu oldu¤unda kültür turizmi büyük
imkânlar sunmaktad›r: Sanat turizmi tarihsel miras›n dekor teﬂkil
etti¤i bir ortamda sanatsal yeteneklerin sergilenmesine imkân
vermektedir: Aspendos Antik Tiyatrosu’nda her y›l düzenlenen
Uluslararas› Opera Festivali, Efes’teki Uluslararas› Müzik
Festivali veya Topkap› Saray›’n›n büyüleyici atmosferinde
gerçekleﬂtirilen Mozart’›n “Die Enführung aus dem Serail”
(Saraydan K›z Kaç›rma) gibi.

19. yüzy›l›n Lamartine, Chateaubriand, Théophile Gautier
(Constantinople, 1853) ve Gérard de Nerval gibi seyyahlar› da
insan davran›ﬂlar›na odaklanan ayn› yaklaﬂ›m› kullanm›ﬂlard›r.
Rehber kitaplar ve seyahat öykülerinin yan› s›ra, birçok Avrupal›
gazeteci ve yazar da Avrupal›lar›n Türkiye’ye ilgisini çekmeye
gayret etmiﬂlerdir. Bir Frans›z deniz subay› olan Pierre Loti ilk
roman› Aziyade’yi 1879 y›l›nda yay›nlad›. Bunu 1890’da ‹stanbul,
Do¤u’nun Hayaleti (1892), Yeﬂil Cami (1895) ve Gönlü K›r›k
Kad›nlar (1906) izledi. Bu eserlerin her biri Türkiye’ye yapt›¤› bir
ziyaretin ürünüdür. Loti, Balkan Savaﬂlar›ndan (1912-13) sonra
yazd›¤› makaleler ve siyasi içerikli denemeleriyle edebi alanda
Türkiye taraftar› bir siyasetin ateﬂli bir savunucusu olmuﬂtur.
Osmanl› toplumunun günlük yaﬂam›ndan enstantaneler içeren
Aziyade roman› büyük baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ ve bunlar›, Avrupa’n›n
çok yak›n›nda olmakla birlikte “farkl›, esrarengiz ve egzotik”
yaﬂam tarz›na sahip olan bir ülke hakk›nda bir ﬂeyler ö¤renme
hevesinde olan Frans›z halk›n›n dikkatine sunmuﬂtur. “‹çimde bir
ﬂeyler öldü, bir parçam Aziyade ile Türk topra¤›nda yatmakta”
sözleri Türkiye’ye ba¤l›l›¤›n›n bir sembolü olarak görülmüﬂtür.
Loti, ‹stanbul’u her ziyaretinde ‹stanbul halk›n›n s›cak sevgisine
mazhar olmuﬂ, hatta halk onu yabanc› bir devlet baﬂkan› gibi
karﬂ›lam›ﬂt›r. Eyüp tepelerindeki ünlü bir kahvehane ile
‹stanbul’un bir soka¤›na konulan ad› hâlâ an›lmaya devam

Di¤er taraftan Topkap› Saray›, Ayasofya, Efes, Aspendos veya
Afrodisiyas gibi yerlerin örenyeri ve müze merakl›lar› aç›s›ndan
da farkl› bir anlam ve önemi vard›r. Bu tür ziyaretçiler de bu
yerlerde zaman geçirmekten haz duyarlar.
S›rada spor vard›r. Bir iki örnek verelim: Son iki y›lda Formula 1
yar›ﬂlar›n›n bir aya¤› ‹stanbul’da yap›lmaktad›r. Bu etkinli¤in çok
say›da yüksek gelirli ziyaretçileri çekmesi beklenmektedir. Bu
kentimiz futbolda uluslararas› baz› kupa maç› finallerinin
yap›laca¤› yer olarak da seçilmiﬂtir.
Bar›ﬂ Turizmi
Bir savaﬂ› sona erdiren bar›ﬂ bile, belirli bir öneme sahip olan bir
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kalk›nmas›na katk›da bulunur.
Türkiye’nin di¤er de¤erleri
aras›nda el dokumas› hal›lar ile
çok çeﬂitli ve eski tarihi
motiflerden esinlenilerek yap›lan
modern tasar›ml› mücevherat, süs
ve ziynet eﬂyalar› say›labilir.
Kültür turizminin tüm bu yönleri,
yeni bir ekonomik ve sosyal
geliﬂme modelinin ortaya ç›kt›¤›
alanlarda yeni istihdam
yaratmaya yard›m edecektir.

yerin savaﬂ felâketine taraf
olanlar aras›nda ortak bir miras
konusu olmas› nedeniyle, o yere
ziyaretler yap›lmas›na vesile olur.
Her y›l Türkiye’ye binlerce
Avustralyal›, Yeni Zelandal› ve
di¤er baz›lar›, uluslar›n›n tarihinde
köklü bir yer iﬂgal eden
Gelibolu’ya, Anzak Günü’nü
anmak üzere adetâ, bir hac
görevini yerine getirir gibi
gelmektedirler. Sizlere ﬂimdi
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1915
y›l›nda Gelibolu’da yap›lan savaﬂlarda ölen müttefik askerlerinin
annelerine hitaben yapt›¤› s›cak ve gönüllere hitap eden
sözlerini tekrarlamak istiyorum:
“Uzak ülkelerden o¤ullar›n› gönderen siz, anneler, gözyaﬂlar›n›z›
silin; o¤ullar›n›z ﬂimdi bar›ﬂ içinde bizim kuca¤›m›zda
yatmaktalar. Bu topraklarda yaﬂamlar›n› yitirdiklerinden art›k
onlar bizim de çocuklar›m›z olmuﬂlard›r...”

‹nanç Turizmi
Kültür turizminin baﬂka bir anahtar noktas› da son y›llarda ortaya
ç›kan dinsel turizm veya “inanç ziyaretleri”dir. Dine bir gelir
kayna¤› olma niteli¤i atfedilmesi nedeniyle “inanç”tan turizm
endüstrisi ba¤lam›nda bahsetmeye itirazlar olmas›na ra¤men,
antik kiliseler gibi H›ristiyanl›¤›n kutsal yerlerine yap›lan
ziyaretlere ba¤l› olarak “inanç ziyareti” terimi s›kça
kullan›lmaktad›r. Türkiye’de turizm için en ilginç yerlerden biri de
Kapadokya’d›r. Kapadokya yaln›zca Peri Bacalar› -bazaltl› sünger
taﬂ›ndan ﬂapkalar› olan koni ﬂeklindeki sütunlar- denilen
ola¤anüstü co¤rafî yer ﬂekilleri sergileyen bir ulusal park de¤il,
ayn› zamanda derin vadileri ve keskin uçurumlar› ile ilk
H›ristiyanlar›n kayalar› kolayca oyarak mükemmel s›¤›naklar elde
etmelerine imkân veren en eski kutsal H›ristiyan mekânlar›ndan
biridir. Bölgede yaklaﬂ›k 400 kadar kilise, duahane ve manast›r
bulunmaktad›r.

Kültür Turizmi Ekonomik Kazançla ‹liﬂkilendirilebilir mi?
Normal olarak kültür turizmi ekonomik ve sosyal geliﬂmenin bir
arac› addedilmektedir. Ulaﬂ›m a¤›n›n geliﬂmesi için yap›lan
fiziksel yat›r›mlar, yeni yollar›n yap›m› ve eskilerinin elden
geçirilmesi tabii ki turistlerin ve ziyaretçilerin tarihî yerleri
ziyaret etmelerini kolaylaﬂt›racakt›r. Altyap› yat›r›mlar› yerel
müteahhitlerin iﬂ hacimlerini art›racakt›r. Bu durum, küçük ve
orta boy iﬂletmelerin (KOB‹’ler) yarat›c›l›klar›n› ortaya
ç›karmalar›na ve yeni buluﬂlara yönelik (innovasyon)
yeteneklerini geliﬂtirmelerine yard›mc› olman›n yan› s›ra,
marangozluk, demircilik, ahﬂap veya PVC alanlar›nda gerekli
kalifiye iﬂçili¤i kullanarak iﬂlerini geliﬂtirmelerine de yard›mc›
olacakt›r. Dahas›, antik eﬂyalar›n restorasyonu gibi el eme¤i ve
hassas iﬂçilik gerektiren alanlarda çal›ﬂmak üzere mesleki ve
teknik alanda ö¤renci yetiﬂtirecek daha çok okula ihtiyaç
duyulacak ve bu okullar›n mezunlar› ya kalifiye iﬂçiler ya da
gelece¤in giriﬂimcileri olarak hayata at›lacaklard›r. ‹nﬂaat ve el
sanatlar›n›n yan› s›ra, yüksek standartlara sahip otellere, tatil
köylerine, turist konaklama merkezlerine ve lokantalara da
ihtiyac›m›z var. Bu tesislerde çal›ﬂacak kalifiye elemanlara da
gerek duyuyoruz.

‹zmir, Selçuk’taki Meryem Ana Kilisesi Anadolu’daki en önemli
“inanç ziyareti”nin yap›ld›¤› yerlerden biridir. H›ristiyan inanc›na
göre, Hazreti ‹sa çarm›ha gerildikten sonra havarilerinden Aziz
Yuhanna Meryem Ana’ya refakatle Kudüs’ten Efes’e gelmiﬂler
ve Bülbül Da¤›’n›n alt eteklerinde a¤açlarla örtülü bir yerde
Yuhanna’n›n inﬂa etti¤i bir kulübede bar›nm›ﬂlard›r. H›ristiyanl›k
yay›ld›ktan sonra, 4’üncü yüzy›lda, ayn› yerde haç ﬂeklinde bir
kilise inﬂa edilmiﬂtir. Vatikan 1967 y›l›nda Meryem Ana
Kilisesi’ni H›ristiyanlar için kutsal yer ilan etmiﬂtir.
Antakya’daki Aziz Peter Kilisesi, Hazreti ‹sa’ya inananlar›n ilk kez
bu kilisede “H›ristiyan” olarak adland›r›lmalar›ndan dolay›
önemli say›lan baﬂka bir yerdir. Papa VI. Paul 1963 y›l›nda Aziz
Peter Kilisesi’ni kutsal yer olarak ilân etmiﬂtir. Akdeniz
bölgesinin kültür miras› bak›m›ndan önemli varl›klar›ndan bir
di¤eri Tarsus’taki Aziz Paul Kilisesi’dir. Kilise ve çevresindeki
yaﬂam alan› ile Romal›lar döneminde yap›lan ve suyunun tedavi

Ziyaretçiler, ziyaret ettikleri yerlerden el yap›m› hat›ra eﬂyalar›
sat›n almaya bay›l›rlar. Böylece, toprak (çanak çömlek), seramik
ve cam eﬂya gibi el sanat› ürünlerinin yan› s›ra kitaplar, resimler
ve görsel-iﬂitsel ürünlerin pazarlanmas› yerel halk›n ekonomik
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2001 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rmaya göre, toplam turist say›s›n›n
%9.17’si kültür turizmi amac›yla gelmiﬂtir. ‹nanç turizmi
amac›yla Türkiye’ye gelenlerin toplam içindeki pay› ise %0.6
olmuﬂtur. Bu anket bizi, her y›l yaklaﬂ›k iki milyon kadar turistin
Türkiye’nin kültürel miras›n› keﬂfetmek için geldiklerini
düﬂünmeye sevk ediyor.

edici ve ﬂifa verici niteliklere sahip oldu¤u ileri sürülen Aziz Paul
Kuyusu 2001 y›l›nda restore edilmiﬂtir. Kuyu, Aziz Paul’un
yaﬂad›¤› varsay›lan evin avlusunda yer almaktad›r.
Antalya, Demre’deki Aziz Nikola Kilisesi, 4. yüzy›lda yaﬂayan ve
geleneksel olarak Santa Claus (Noel Baba) ad›yla an›lan Myra
piskoposu an›s›na 6. yüzy›lda inﬂa edilmiﬂtir. Lakin, 11. yüzy›lda
‹talyan gemiciler lahitini parçalayarak Aziz Santa’n›n kemiklerini
Bari’ye götürmüﬂlerdir. Noel Baba Festivali her y›l›n 6-8 Aral›k

Bu miras›n bir k›sm› hâlâ iyi durumda, ama bir ço¤u da öyle
de¤il. Topra¤›n alt›nda olan birço¤u da henüz gün ›ﬂ›¤›na

tarihleri aras›nda Demre’de yap›lmaktad›r.
H›ristiyan azizlerin H›ristiyanl›¤› yaymak amac›yla seyahat
ederlerken u¤rad›klar› kentlerden birço¤u Anadolu’dad›r. ‹ncil’de,
Aziz Yuhanna’n›n Vahiy kitab›nda da sözü edilen “yedi dini
toplum” ald›klar› ilahî telkinler sonucu antik kentlerde yedi kilise
inﬂa etmiﬂlerdi. Bunlar, Efes’teki Aziz Yuhanna, ‹zmir’deki
Polycarp, Bergama’daki K›z›l Avlu (Serapis Tap›na¤›),
Akhisar’daki Tyateria (Tepe Mezarl›¤›), Sart’taki Sinagog,
Alaﬂehir’deki Philadelphia ve Denizli’deki Laodykeia’d›r.

ç›kar›lmam›ﬂ durumda. Risk alt›nda olan alanlar ve an›tlar›n
bak›m› ve korunmas› için, do¤ru alan yönetimi ve uygun koruma
plânlar›na gerek bulundu¤u aﬂikârd›r. Hatta koruyucu tedbirler
ziyaretçilere s›k›nt› verip rahats›z edecek s›k› önlemler bile
içerebilir. Hem yerel yöneticiler hem ziyaretçiler ﬂunu bilmelidir
ki, böylesi tedbirler al›nmad›¤› taktirde varolan eski ve antik
miras çürüyebilir, de¤er kaybedebilir ve hattâ tamam›yla harap
olabilir. Di¤er bir deyiﬂle, turizm sürecinin yönetim ve
planlamas›nda etkin rol oynayan yöneticiler konuya uzun vadeli
ve kal›c› bir bak›ﬂ aç›s› ile yaklaﬂmal› ve turizm konusuna
yaln›zca beraberinde getirdi¤i baz› avantajlar veya k›sa dönemli
ekonomik hedefler içeren bir iﬂ olarak bakmamal›d›rlar.

Gittikçe artan say›daki ziyaretçiyi cezbeden yerler aras›nda
Ani’deki Rus, Gürcü ve Ermeni kiliselerini, Mardin’deki Süryani
manast›rlar›n›, ‹stanbul’daki Yunan Ortodoks ve Katolik kiliseleri
ile Yahudi sinagoglar›n› ve daha baﬂka yerleri sayabiliriz. Tabiî
ki, ‹slam›n bir çok kutsal mekân› ya da tek tanr›l› dinlere ait
ortak kutsal yerler de cabas›.

Türk Tarihî Kentler Birli¤i
Bu düﬂünce tarz› bizi kültür turizmi için yarat›lacak yeni
organizasyon modelleri üzerinde yerel yönetimlerin
oynayabilece¤i rol ve iﬂlevlerin etkilerine getirmektedir. Avrupa
Konseyi ve UNESCO’nun yapt›¤› çal›ﬂmalar, sa¤lam ve sa¤l›kl›
bir gelece¤in garantisi olarak kültür miraslar›n› koruyan
toplumlar›n sosyal ve ekonomik geliﬂme süreçlerini daha etkin
biçimde gerçekleﬂtirdiklerini aç›¤a ç›karm›ﬂt›r. Gerek kentlerin
gerek ülkenin genel güvenlik istatistiklerine bak›l›rsa tarihî ve
kültürel mimari dokunun iyi korundu¤u kentlerde yüksek suç
oranlar›na rastlanmamaktad›r. Türkiye’deki yerel yetkililerin 22

Türkiye’nin Kültür ve Do¤a Miras›
ﬁimdi de Türkiye’nin miras›n› oluﬂturan çok önemli say›da do¤al,
tarihî, arkeolojik, kentsel alanlara, an›tlara, binalara ve di¤er
nesnelere bir göz atal›m. Tescilli maddî ve taﬂ›nmaz tarihî,
arkeolojik sitler, an›tlar, binalar ve do¤al alanlar v.b.nin say›s›
63.831’dir. Bunun 5.522 adedi arkeolojik, 898’i do¤al ve 195’i de
kentsel sit alanlar›d›r. Sadece ‹stanbul’daki sit alanlar› ve
an›tlar›n say›s› 19.512’ye ulaﬂmaktad›r.
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Temmuz 2000 tarihinde güçlerini bir araya getirerek Türk Tarihî
Kentler Birli¤i’ni kurma kararlar›n›n nedenlerinden biri de
muhtemelen bu olgudur. Birli¤in hâlihaz›rdaki üye say›s› 214
belediyeye ulaﬂm›ﬂt›r. 2004 y›l›ndan beri baﬂkanl›¤›n› Kayseri
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Say›n Mehmet Özhaseki’nin
yürüttü¤ü Birlik, Türkiye’yi “Avrupa Tarihî Kentler ve Bölgeler
Birli¤i”nde temsil etmektedir.

Birli¤in amaçlar›n›n gerçekleﬂmesine çal›ﬂan üyeler aﬂa¤›daki
konularda projeler tasarlamak ve bunlar› uygulamak gerekti¤inin
de fark›na varm›ﬂlard›r:
• Geleneksel veya daha yak›n tarihli kültürleri ortaya ç›karan
biyolojik ve peyzaj çeﬂitlili¤ine sayg›l›, projeler,
• Kamu-özel sektör ortakl›¤›n› teﬂvik eden projeler,

Birli¤in üyeleri kendilerini hep birlikte, kültürel ve do¤al miras›n
arkeolojik sitler, an›tlar, peyzaj ve çevrenin yan› s›ra kültürel,
sosyal, geleneksel, ahlaki ve manevi de¤erler gibi somut ve
somut olmayan varl›klar›n›n korunmas› davas›na adam›ﬂlard›r.
Birlik, baz› yerel yönetimlerin eski ve harap binalar›
toplumlar›n›n modernizasyonu, sosyal geliﬂmesi ve ekonomik
kalk›nmas› önünde engel olarak gören eski anlay›ﬂlar›n›
de¤iﬂtirmede yard›mc› olmuﬂtur. Bu tarz eski anlay›ﬂlar, yaln›zca
insanlar›n kendi kültürel de¤erlerine yabanc›laﬂmalar›na yol
açmakla kalmam›ﬂ, ayn› zamanda ulusal kültür ve uygarl›k
kimli¤in kayb› sonucunda toplumda bir tak›m izolasyonist
e¤ilimleri tetiklemiﬂtir. Ne var ki, birçok yerel yönetim ﬂimdi,
kültürel, tarihî ve mimari de¤erlerin ve miras›n korunmas›na
turizmin teﬂviki aç›s›ndan yaklaﬂarak bunun yerel toplum için bir
yandan gelir kayna¤› olmak gibi ekonomik avantajlar›, di¤er
yandan da istihdam yaratmak gibi sosyal avantajlar› beraberinde
getirdi¤ini kavram›ﬂ bulunmaktad›r.

• Kültür miras›n›n daha az tan›nan yönlerini öne ç›karan
projeler,
• Kültür miras›n›n tan›t›m›nda, imkân olan her koﬂulda, yenilikçi
yaklaﬂ›mlar› tan›mlayan projeler.
Prof. Metin Sözen’e göre, “...büyük bir ‘birlik’, büyük bir
‘yürüyüﬂ’, büyük bir ‘topluluk’ olarak, birlik, do¤a ve kültürün
birbirlerinden ayr›lamayacaklar›n› ve yaﬂam gündeminin öncelikli
maddelerinden olduklar›n› bir kez daha kan›tlam›ﬂt›r...” Gerek
birli¤in üyeleri gerek birli¤e kat›lmaya heves edenler, içinde
fiziksel ve kültürel peyzaj› kucaklayan kültürel de¤erlerin oldu¤u
bir çevre yaratmaya çal›ﬂ›yorlar. Bu miras› korumak, hepimizin
ba¤l› oldu¤u demokratik de¤erleri yüceltmenin ve karﬂ›l›kl› sayg›,
anlay›ﬂ, diyalog ve bar›ﬂ temeline oturan bir Avrupa inﬂa
etmenin sine qua non (olmazsa olmaz) koﬂuludur.
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Dubrovnik Bildirisi

Kültür Turizmi: Ekonomik Yarar m›?
Kimlik Kayb› m›?
Bizler, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
Kültür ve E¤itim Komitesi ile Avrupa Tarihî Kentler ve Bölgeler
Birli¤i üyeleri olarak, 20 Avrupa ülkesinden 120 temsilcinin
kat›l›m›yla Dubrovnik Kenti’nde düzenlenen “Kültür TurizmiEkonomik Yarar m›? Kimlik Kayb› m›?” konulu Uluslararas›
Sempozyum vesilesi ile,

çal›ﬂmalar›ndan memnunluk duyarak;
Kültür turizminin, sadece fiziksel miras ve peyzaj› de¤il ayn›
zamanda diller, inançlar ve mutfak gelenekleri gibi somut
olmayan miras› da içeren kültürel miras›m›z›n de¤erini koruma
ve kavrama hususlar›nda büyük ve önemli bir rol oynamas›
gerekti¤ine inanm›ﬂ olarak;

Kongre’nin, bölgelerin kalk›nmas›nda bir etken olarak kültür
turizminin teﬂvik edilmesine iliﬂkin 185 (2004) numaral› karar›n›
göz önünde bulundurarak;

Kültür turizminin kültür al›ﬂveriﬂlerinde, insanlar›n birbirlerini
tan›mas›nda ve kültürel çeﬂitlili¤in geliﬂmesinde belirleyici bir
etken oldu¤una inanm›ﬂ olarak;

Avrupa Konseyi’nin “Kültür Miras›n›n Toplum ‹çin De¤erine Dair
Çerçeve Sözleﬂmesi”ni göz önünde bulundurarak;

Bu yüzden, farkl› kimliklerimizin bar›ﬂç›l bir ﬂekilde ifade
edilmesine olan katk›s›n› kabul ederek;

Birleﬂmiﬂ Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Küresel Turizm
Eti¤i Yasas›’n› göz önünde bulundurarak;

Aﬂa¤›daki hususlar› öneriyoruz:
Her düzeyde -uluslararas›, ulusal, bölgesel ve yerel- bütün
paydaﬂlar› ve yerel toplumu içine alan, entegre ve koordineli bir
yaklaﬂ›m›n benimsenmesi. Bu ba¤lamda, kültürel kaynaklar›n
ekonomik potansiyelinin kavranmas› amac›yla kamu-özel sektör
ortakl›klar›n›n geliﬂtirilmesinin teﬂvik edilmesi;

ICOMOS Uluslararas› Kültür Turizmi Anlaﬂmas›’n› göz önünde
bulundurarak;
Avrupa Konseyi taraf›ndan baﬂlat›lan ve halihaz›rda Avrupa
Kültür Yollar› Enstitüsü taraf›ndan koordine edilen Kültür
Yollar›’n›n daha etkileﬂimli bir kültür turizmine katk›da bulunmak
suretiyle insanlar› ve mekânlar› birbirlerine ba¤lamak hususunda
oynayaca¤› rolün önemini kabul ederek;

Tarihî çevrenin eﬂsiz niteliklerinin, yerel toplumlar bak›m›ndan,
turistik destinasyon olma de¤erlerinden daha da fazla öneme
sahip oldu¤unu kabul ederek, yerel halk›n kültür turizmi ile ilgili
karar alma mekanizmas›na aktif biçimde dahil olmas›n›
sa¤layacak kat›l›mc› bir yaklaﬂ›m›n geliﬂtirilmesi;

Bu ba¤lamda Avrupa Birli¤i taraf›ndan finanse edilen EPOCH,
INHERIT ve PICTURE projelerinin yeni buluﬂlara yönelik
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Az say›daki turist simgeleri üzerinde odaklanmak yerine, yerel
kimli¤e, birbirinden farkl› oluﬂ gerçe¤ine ve mekân duygusuna
gösterilmesi gerekli sayg› çerçevesinde, çeﬂitlili¤e de¤er veren
ve mekânlar› içinde bulunduklar› koﬂullarda de¤erlendirmenin
önemini vurgulayan sayg›l› bir yaklaﬂ›m›n izlenmesi;

Kültürel miras alan›nda, aram›zdaki sinerjiyi daha da ileri
götürmek üzere ortak bir çal›ﬂma program› geliﬂtirmek;
Avrupa’da kültür miras›n›n ve sürdürülebilir kültür turizminin
korunmas›, ileri götürülmesi ve teﬂvik edilmesinden sorumlu
farkl› örgütler aras›nda iﬂbirli¤ini teﬂvik etmek;

Sürdürülebilir bir yaklaﬂ›m›n uygulanmas›. Yerel kimli¤e yönelik
tehditleri önlemek ve turist kapasitesini etkin bir ﬂekilde yönetip
kontrol edebilmek amac›yla yerel stratejiler ve eylemler
geliﬂtirilmesi;

Do¤u ve Güneydo¤u Avrupa’n›n tarihî toplumlar›n› çal›ﬂmalar›na
daha yak›ndan dahil etmek amac›yla bu alandaki tecrübelerimizi
kullanmaya devam etmek;

Sadece böyle entegre, kat›l›mc› ve sayg›l› bir yaklaﬂ›m üzerine
oturan bir kültür turizminin, gerçek anlamda sürdürülebilir bir
turizmin gereklerine cevap verebilece¤ine, kültürlerimizi ve
mimari miras›m›z› koruyaca¤›na, en de¤erli tarihî sit
alanlar›m›zdan baz›lar› üzerinde halihaz›rda tehlike oluﬂturan
kitle turizmine en etkili panzehiri sa¤layaca¤›na inan›yoruz.

Üye ülkelerimizin birbirlerini daha iyi anlamalar› ve bar›ﬂ içinde
iﬂbirli¤inde bulunmalar› amac›yla kültür miras›n›n potansiyelini
kullanmak üzere birlikte çal›ﬂmaya devam etmek.
Bu bildiri Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin encümenine
iletilecektir.

Aﬂa¤›daki hususlar› yapmay› taahhüt ediyoruz:
Sürdürülebilir kültür turizmini, bölgesel ekonomik kalk›nman›n
hayati öneme sahip bir k›sm› olarak teﬂvik ederken buna, kültür
turizminin yerel ve bölgesel makamlara yönelik yol gösterici
ilkelerinin geliﬂtirilmesini de dahil etmek;
Turizmin sosyal ve ekonomik etkilerini de¤erlendirmek için
geliﬂtirilmiﬂ araçlar›n ve yöntemlerin yerel ve bölgesel
yetkililerce kullan›lmas›n› teﬂvik etmek;
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Avniye Tansu¤
çare getirebilen, “yüzyüze
iletiﬂim” alanlar› oluﬂturuyor.
Nitekim bu dergi de temelinde
bu toplant›larda tart›ﬂ›lanlar›
daha kal›c› k›lmak için
“belgeleme” iﬂlevi taﬂ›yor.
Oysa genel olarak Tarihî
Kentler Birli¤i üyelerinin, özel
olarak da “200 Ortak 200
Eser”in gereksinimi olan
iletiﬂimin amac›, daha fazla
“bilgi, belge ve deney
paylaﬂ›m›” olup, bu gereksinimin günümüzdeki en etkin, en ucuz
ve en h›zl› yan›t› elektronik ortamda haberleﬂme ve bilgi
paylaﬂ›m›d›r. Bunun ilk ad›m› olan bir elektronik haberleﬂme a¤›,
http://groups.google.com/group/tarihikentler adresinde
kurulmuﬂtur. Tüm üyelerin h›zl› bir bilgi al›ﬂveriﬂi kurabilmesi için
bu gruba Internet üzerinden üye olmas›ndan baﬂka da koﬂul
yoktur. Ancak, Internet son 10 y›ld›r, kullan›c›lara genellikle
ücretsiz, h›zl› ve çok boyutlu bir baﬂka olanak daha sunmaktad›r
ki bununla hemen her kiﬂi ve kurum, birkaç dakika içinde içeri¤ini
kolayca yenileyebilece¤i, “web-master” ya da web
tasar›mc›lar›na gerek kalmaks›z›n biçimlendirebilece¤i ve
birbirlerine eklemleyerek “hiper-topluluklar” yaratabilece¤i bir
yay›n arac›na sahip olabilmekte...

Sorunu parçalara bölerek
çözmek...
“200 Ortak 200 Eser”, Tarihî
Kentler Birli¤i kurulal› beri
kültürel miras› korumak için
ortaya ç›kar›lan en iﬂlevsel
projelerden biri. “‹ﬂlevsel”,
çünkü “Anadolu kültür
miras›n›n korunmas›” gibi
üstesinden bir ç›rp›da
gelinemeyecek bir sorunu
“tümevar›m” yöntemiyle
parçalara bölüp, çözümü “ölçeklendiriyor”, “daha kolay
çözülebilir” k›l›yor. Üstelik s›n›rl› da olsa sa¤lam “kaynak”
sunuyor. Nitekim Birli¤in http://www.tarihikentlerbirligi.org web
sitesinde yer alan “De¤erlendirme Ölçütleri” ve “Ödeme Ak›ﬂ›”
baﬂl›klar› alt›ndaki içerik, bu iﬂin nas›l gerçekleﬂece¤i konusunda
ayr›nt›l› bilgi veriyor. Görüldü¤ü kadar›yla, “200 Ortak 200
Eser”in ﬂimdilik say›s› 82 olan “Kat›l›mc›lar›” ürettikleri 99
projeyle ço¤unlukla ayn› ﬂeyi amaçl›yor: “Projelendirme”.
“Temizleme ve ayd›nlatma” gibi daha somut bir kalem ile
projeye kat›lan A¤›rnas Belediyesi ve “çevre düzenleme ve cephe
iyileﬂtirme” için destek isteyen kimileri d›ﬂ›nda hepsi de önce
ka¤›t üzerinde olmas› gerekenler, daha sonra harekete geçmeyi
planl›yor...

“200 Ortak 200 Eser”
‹çin Bir ‹letiﬂim
Yöntemi
“Web-kütükleri”!

Yerel yönetimlerin yararlanabilece¤i en etkin araç:
“Web-kütü¤ü” (=“Blog”)
Dünyada “Weblog” ya da k›saca “Blog” diye an›lan, Türkçe’ye
“Web-kütü¤ü” diye çevrildi¤inde en yak›n karﬂ›l›¤›n› bulan bu
iletiﬂim arac›, Internet’e ba¤lanabilen, okur-yazar olan herkesin
kendi baﬂ›na kullanabilece¤i bir içerik yay›nlama arac› olarak
özetlenebilir (“Log”=”Kütük”, “sicil”, “kay›t tutma”). Internet
yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›¤›nda herkesin kendisine bir “web sitesi”
yapmas› zor bir iﬂti. “HTML” denen web dilini bilmek, web
tasar›m ilkelerini ö¤renmek, kendine ait bir alan ad› sat›n almak,
siteyi tasar›mlamak, içeri¤ini oluﬂturmak, siteyi yay›na sokmak
için iﬂi bu olan bir firma ile anlaﬂmak ve bütün bunlar için
binlerce dolar bütçe... Art›k bunlar›n hiçbirisi olmadan da kiﬂi ve
kurumlar web-kütükleri sayesinde Internet üzerinden kendisini
ifade edebilmekte, iletiﬂim gereksinimlerini karﬂ›layabilmekte.
Web-kütükleri ya da “Blog”, amatörce kullan›ld›¤›nda elbette
sistemli ve kurall› web sitelerinin yerini tutmuyor. Nitekim bu
olgu 10 y›l önce de vard› ve daha çok kiﬂisel “web-günlükleri”
biçiminde kullan›l›yordu. Bu nedenle de içeri¤i yaln›zca
sahiplerini ilgilendiriyordu!

Sorun çözmede iletiﬂimin rolü ve özelli¤i...
Baﬂvurular›n niteli¤inden anlaﬂ›lan o ki, yerel yönetimler, hem
yasalar›n gere¤ini yerine getirmek hem de uygulamay› teoriye
uygun olarak yapabilmek amac›yla neredeyse koro halinde
“elimizdeki kültürel miras›n korunmas› için bize proje yap›n”
demekteler. Peki, bu projeler yap›lana ve onaylanana kadar
“koruma” eylemi yap›lmayacak m›? Acaba her yerel yönetim ayn›
çal›ﬂmalar› teker teker yaparken, bunlar›n kimi bölümleri ortak
yap›lamaz m›? Bu ortak iﬂ kalemleri nelerdir? Örne¤in bir “Kelkit
havza boyutunda koruma ve kalk›nma” deneyinde yararlar› somut
olarak yaﬂand›¤› gibi Tarihî Kentler Birli¤i üyesi yerel yönetimler
genelinde de bu ba¤lamda bir zaman ve kaynak tasarrufuna nas›l
gidilebilir? Bu gibi sorular›n yan›t› için herﬂeyden önce etkin bir
“iletiﬂim a¤›” kurulmas› gerekti¤i çok aç›k...
TKB içinde kullan›lan iletiﬂim platformlar› aras›nda “TKB
Buluﬂmalar›” bugüne kadar elbette çok yararl› olmuﬂtur. Ancak
y›lda bir kaç kez yap›labilen bu toplant›larda do¤al olarak her üye
belediyenin her sorunu gündeme gelemiyor. Bu toplant›lar,
iletiﬂim teknolojisi ba¤lam›nda ele al›nd›¤›nda biçim olarak
üyelerin gereksinimlerine daha çok “tümdengelim” yöntemiyle
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bu kaynaklar› sat›n almaya
Ancak, gerek içeriklerinin
giriﬂiyorlar. Öte yandan bu olgu,
tazelenmesi, gerekse her zaman
bir taraftan da kendi hukukunu
etkileﬂime aç›k olmamas› ve
yarat›yor. Dolay›s›yla Tarihî
yap›m›n›n pahal› olmas› web
Kentler Birli¤i, özellikle de “200
sitelerinin yavaﬂ yavaﬂ devrinin
Ortak 200 Eser” projesi
dolmas›na yol açt›¤›ndan, esnek
ba¤lam›nda “web-kütükleri”nden
ve pratik yap›lar›yla bu “webyararlanmamak, önemli bir
kütükleri” son bir kaç y›ld›r
olana¤a s›rt çevirmek olur.
adeta yeniden keﬂfedildi. Bu
yüzden bugün dünya üzerindeki
Peki nas›l yapaca¤›z?
en geliﬂmiﬂ ülkelerin kamu
Bu sat›rlar kaleme al›n›rken, TKB
kurumlar›yla en büyük ﬂirketleri
ve ÇEKÜL web sitelerinin
baﬂta olmak üzere herkes web
tasar›mc›s› arkadaﬂ›m›z Sevil
sitelerini, web-kütükleri ile
“The Mayor’s Blog”- Kingston Belediye Baﬂkan› Mary Reid’in web-kütü¤ü Albayrak, TKB üyelerinin “200
“takviye” ediyor. Kurum içi
Ortak 200 Eser” projesinin bilgi“intranet”ler yerini webbelge-deney paylaﬂ›m› amac›yla
kütüklerine terk ediyor. Öte
kullan›m› için elveriﬂli bir webyandan büyük ﬂirketlerin üst
kütü¤ü ﬂablonu haz›rl›yordu. Dergi
düzey yöneticileri hedef kitleleri
yay›na girdi¤inde, bu ﬂablon ve
ile iletiﬂimde kuruluﬂun insan
nas›l kullan›laca¤›n›n ipuçlar› da
yüzünü yans›tmak ve geri
TKB web sitesine yüklenmiﬂ
bildirim elde etmek amac›yla
bulunacak. Yap›lacak tek ﬂey,
ﬂirket web sitesine ba¤lant›l›
siteye girip “200 Ortak 200 Eser”e
web-kütükleri yay›nl›yorlar. Yine
t›klayarak bu belgeyi indirmeniz ve
pek çok sivil toplum kuruluﬂu
oradaki ad›mlar› izleyip
projelerini birden çok webuygulaman›z olacak. Baﬂlang›çta
kütü¤ü ile hayata geçiriyor
da de¤inildi¤i gibi, projeler yap›l›p
(Nitekim, ﬂimdiki web siteleri
bitirilene dek “hareketsiz”
yap›lmadan önce ÇEKÜL’ün de
“Read My Day” – “Yerel e-Demokrasi” portalinde yerel yönetimlere web- kal›nmay›p, birlikte kotar›lacak neler
Tarihî Kentler Birli¤i’nin de ilk kütü¤ü tekniklerini etkin kullanmay› ö¤reten bölüm:
oldu¤u bu web-kütükleri üzerinden
web yay›nlar› bu yöntemle
http://www.readmyday.co.uk/
paylaﬂ›l›rken, kurulan a¤
yap›l›yordu ki bunlar›n ilk
arac›l›¤›yla, üyeler birbirlerinin neler yapt›¤›n› izleyebilecek. Bu
taslaklar›na hâlâ ulaﬂmak mümkün: http://tkb.blogspot.com ve
web-kütüklerine yüklenecek foto¤raflar, arﬂiv çal›ﬂmalar›na
http://cekul.blogspot.com ).
temel oluﬂturacak. ‹stenirse her içerik alt›na hemﬂehriler
yorumlar›n› yazabilecek. Baﬂkanlar, sesli ve hareketli görüntülü
Kimi yerel yönetimler de web-kütüklerinden gittikçe daha fazla
mesajlar›n›, uzmanlar çeﬂitli saptamalar›n› video olarak buraya
yararlanan kesimler aras›nda. Örne¤in, ‹ngiltere’de yerel
yükleyebilecekler. Hatta bir ortak dijital harita üzerinde at›lan her
yönetimler, web-kütüklerini daha etkin kullanmalar› bak›m›ndan
ad›m, çal›ﬂmalar›n tamamlanan her bölümü yine ortak olarak
kamu ve sivil kesimlere “fark at›yorlar”!
iﬂaretlenebilecek. Böylece projenin nereden nereye geldi¤i,
“Technorati.com” bu konuda dünyadaki geliﬂmeleri takip eden
hangi yörelerde daha h›zl› ilerlendi¤i izlenebilecek.
bir site ve oraya bak›lacak olursa bugün dünya üzerinde her iki
saniyede bir yeni bir “blog” yay›na giriyor. Türkiye’de de
Bu çal›ﬂma elbette TKB üyesi yerel yönetimlerin “Say›n
(blogkardesligi.com, bloglaralemi.com gibi) Türkçe web-kütü¤ü
Baﬂkan”lar›n›n kendi web-kütüklerini diledikleri gibi aç›p,
yay›nlama yaz›l›m› sunan siteler ço¤al›yor. Bu olana¤› dünya
hemﬂehrileri ve birbirleri ile daha etkin ve -bir kere de bu yollaüzerinde ücretsiz olarak sunan ilk sitelerden Blogger.com,
“yüzyüze” iletiﬂime geçmesine engel de¤il. K›sacas› bilgi
Wordpress.com, TypePad.com geleneksel medya devlerinin de
ça¤›nda, elektronik ortamda iletiﬂim ancak hayal gücünüzle
ilgisini çekiyor ve onlar “vatandaﬂ odakl› bas›n” olarak gördükleri
s›n›rl›!
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Gaziantep Yeni
Yaklaﬂ›mlar›
Bekliyor...

GÜNCEL

Prof. Dr. Metin Sözen ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›

Anadolu kentlerinin geliﬂim sürecinde ortak özellikler kadar,
farkl› yaklaﬂ›mlar da söz konusudur. Kuﬂkusuz bu durum,
kentlerin geleceklerini önemli oranda etkilemektedir. De¤iﬂik
ölçekte yerleﬂme birimlerini bu aç›dan irdeledi¤imizde,
Gaziantep geçirdi¤i aﬂamalara ra¤men bugün “yeni
yaklaﬂ›mlara” gereksinim gösteren örneklerin baﬂ›nda
gelmektedir.

Önünde duran temel sorun, birçok konuda kendi ekonomik
yap›s›n› geliﬂtiren “örnek kent” olarak nitelenmesinden
gelmektedir. Yar›m yüzy›l içinde kendini ayakta tutup varl›k
gösteren, ülkede hakl› ün yapan Gaziantep, evrensel bir dil
aray›ﬂ›na girdi¤inde, geriye dönüp bakt›¤›nda, ayr›cal›kl›
olmas›n›n “temel baﬂl›klar›n›” kendisi bulmak zorundad›r. Çünkü
kimlikli dünya kentleri “tarih derinli¤iyle” söze baﬂlamada, tar›m
ve sanayide yapt›¤› at›l›mlar› bunun arkas›ndan s›ralamaktad›r.

Dünyada, özellikle Türkiye’de, yar›m yüzy›l içinde kentlerin
izledi¤i çizgi, bu çizgiyi etkileyen
ö¤elerin niteli¤i ve özelli¤i dikkate
al›nd›¤›nda, bunlar›n bir bölümü,
geçmiﬂi günümüze günümüzü
gelece¤e ba¤lamada büyük bir
baﬂar› göstermekte, niteliklerini
titizlikle sürdürmekte, üstelik bunu
çok yönlü yans›tma olana¤›
bulduklar›ndan, “özenilen kentler”
olarak farkl› iﬂlem görmektedirler.
Bu konuda iç rahatl›¤›yla
ülkemizden gösterece¤imiz
örneklerin say›s›n›n azl›¤›ysa, “çözümü zor sorunlar›” birlikte
getirmekte, getirmeye de devam etmektedir.

Yeni kurulmuﬂ kentler kendilerine
farkl› de¤erler üretebilirler. Onlar›n
buna gereksinimleri de olabilir.
Ancak Gaziantep ve benzeri
kentlerin yaslanacaklar›, güç
alacaklar› odaklar ayn› do¤rultuda
olmamal›d›r. Önlerine konmuﬂ
“büyük tarihsel birikim”, dönüp
yeniden üretilecek, üretilebilecek
köklü verileri, Anadolu gibi
sayg›nl›k kaynaklar›n› içermektedir.
Kaynaklar geliﬂtikçe kimlik aray›ﬂlar› öncelik
kazanmal›d›r...
Konu bu noktaya geldi¤inde kendimize bir dizi soru sormak
zorunday›z. “Biz hangi büyük bütünün parças›y›z ?” “Yak›n
çevremizle birlikte dünyaya hangi inand›r›c› baﬂl›klarla
ç›kabiliriz?” “Hangi farkl›l›klar›m›z› öne ç›kararak uygarl›k
tarihinde yerimizi belirler, aran›r olabiliriz?” ‹nsanlar gibi kentler
de böylesi sorular› geliﬂtirmeye baﬂlad› m› cevaplar› sa¤l›kl›
bulmay› da kolaylaﬂt›rm›ﬂ olur. Gaziantep bu sorular›
ço¤altmada, cevaplar› uygulamaya dönüﬂtürmede “somut
ipuçlar›na sahip” gözüküyor.

Kentler kimli¤ini yitirmeye görsün...
Burada en büyük güçlük, kimlik çöküntüsü gösteren kentlerin
uygarl›k tarihinin çok önemli verilerini yitirmelerinden
kaynaklanmaktad›r. Dönüﬂü olmayan bu evrede kentlerin kalan
parçalar›n›n, geçmiﬂ bütünlü¤ü sa¤layacak örgütlenme ve
olanaklardan da yoksun olmas›, “güçlü bir dönüﬂüm hareketini”
zorlamaktad›r. Yarat›lan sa¤l›ks›z yeni gerçek, kimlikli bütünlü¤e
giden yolu t›kamakta, olmas› gereken “ak›l çizgisi” ümitsizlik
olarak gündem oluﬂturmaktad›r.

Sorulara inand›r›c› cevap ayr›nt›l› bilgiye dayan›r...
‹lk soruya cevap san›r›m çok kolay olacakt›r. Bir türlü bilincine
varamad›¤›m›z dünya uygarl›k tarihinin yaz›ld›¤› Anadolu
co¤rafyas›n›n, özellikli bir parças›y›z. Bir dizi “ilkleri”
varl›¤›m›zda taﬂ›yoruz. Dünya üzerimize sürekli geldikçe,
kendimizi kan›tlamaya gerek duymayaca¤›m›z “bereketli kültür
topraklar›n›n” sahibiyiz. Herkesin dikkatlerinin üzerimizden uzak
olmamas›n›n nedeniyse, “derinlikli tarihimizden”
kaynaklanmaktad›r.

Do¤ruyla yanl›ﬂ aras›nda duranlar...
Olumlu olumsuz örneklerin aras›nda kalan bir bölüm kentlerse,
bir yerde gidiﬂe “dur” diyebilenlerdir. “Gidenler gitti kalanlar
bizimdir” diyerek yola ç›kanlard›r. Kalanlara yeni yaﬂam ﬂans›
yaratmak için hedef belirleyip, belirli süreçte de¤iﬂmeyi somut
örneklerle yaﬂama geçirenlerdir. Bu do¤rultuda bilinçli
hemﬂehrileriyle, kat›l›ma dayal› güç odaklar› oluﬂturanlard›r.
Hiç kuﬂkusuz “kentlerin kaderi” bu üç yolda biçimlenmemektedir.
Farkl›, iniﬂli-ç›k›ﬂl› bir çizgi gösteren örnekler de vard›r. Burada
en önemli nokta, “yanl›ﬂ›n neresinden dönersek kard›r”
diyenlerdir. Gaziantep biraz bu s›n›rlar›n içine girmekte, do¤ruyu
sa¤l›kl› bulmak istemektedir.

Gaziantep’in yak›n çevresiyse, derinlikli tarihin birikimleriyle,
kan›tlar›yla dolu. Uza¤a gitmeden, son y›llarda gündem
oluﬂturan de¤erleri s›ralad›¤›m›zda, uygarl›k tarihinin ak›ﬂ› içinde
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a¤›rl›kl› yer alacak bir dizi yerleﬂme yerinden, buralarda
bulunmuﬂ birbirinden ilginç buluntulardan söz edebiliriz.
Gaziantep odakl› dört yöne bakt›¤›m›zda, birbirinden ilginç kültür
yollar›, her türlü soruya cevap bulaca¤›m›z “kültür odaklar›”
s›ralayabiliriz.

Böylesi büyük bir olana¤›n, 24 saat kentin yaﬂam›nda yer
almas›n›n kente kazand›raca¤› de¤erin, tart›ﬂma ortam›na
taﬂ›nmam›ﬂ, gündeme bugüne kadar yeterli yo¤unlukta
getirilmemiﬂ olmas› düﬂündürücüdür. Muammer Güler’in valilik
döneminde baﬂlayan özverili çabalar›n kavranabilir do¤rularda
buluﬂmas›n›n ﬂimdiye kadar gecikmesinin nedeni, sürekli
yineledi¤imiz “temel hedefler”, bu hedeflere ulaﬂmada
kullan›lacak “s›nanm›ﬂ yöntemlerin”, her kesim kentlinin ortak
yarg›s›na, ortak beklentisine, ortak deste¤ine dönüﬂmemesidir.

Üstelik bu özellikli ortama yayg›nl›k sa¤lama konusunda
Gaziantep, zorluklarla karﬂ›laﬂacak bir konumda da de¤ildir. Ülke
içinde ald›¤› yol, elde etti¤i de¤erler, kendisine bir dizi
kolayl›klar getirmektedir. Yeter ki öncelikli gündeminde kimli¤ini
güçlü aç›klayacak ö¤eler yer bulabilsin, bu ö¤elerin alt›n› çizecek
süreklili¤e dönüﬂmüﬂ “uygulamalar› sahiplenecek” kurum ve
kuruluﬂlar›n say›s› ço¤als›n!

Çarﬂ›da yaﬂam canl›l›¤›n› sürdürüyorsa...
Kaleden kenti ad›m ad›m farkl› bir gözle ayr›nt›l› inceledi¤imizde,
kentin çat›s›n› oluﬂturan temel ö¤elerin iki ana noktada
buluﬂtu¤u görülür. Birincisi, geçmiﬂ zenginli¤in çarp›c› noktas›
olan çarﬂ›s›d›r. Görkemli hanlar›n buluﬂtu¤u bu “çarﬂ›”, her türlü
“ürününü dünyal› k›lmaya” çal›ﬂan Gaziantep için biraz
unutulmuﬂ gözüküyor. Dünyada gerçek anlamda aran›r olman›n
yolu bir bak›ma bu noktadan geçmektedir. Ekonominin dalgalara
tutuldu¤u dönemde, “kültürel turizme” yönelenlerin gerçe¤i de
burada dü¤ümlenmektedir. Yayg›n kültürün diliyle “Nelerle ünlü
olmal›y›m?” diye ç›rp›nanlara, güvenli bir yolun da buradan
geçti¤ini göstermemiz gerekir.

Simgelerden biri kale olunca...
Yak›n uzak co¤rafyalar yerine, kentin s›n›rlar›nda kalarak henüz
yara almam›ﬂ noktalar›na yönelmek istiyorsak, her sabah
güneﬂin ›ﬂ›klar›n›n ilk vurdu¤u Gaziantep Kalesi’nden yola
ç›kmam›z gerekir. Bir dizi olana¤› sunmaya haz›r Gaziantep
Kalesi, bugüne kadar sürdürülen kaz› ve temizleme çal›ﬂmalar›na
karﬂ›n, “kenti kent k›lacak yeni hedeflerin”, öncelikleri
“belirlenmiﬂ uygulamalar›n” neresinde duraca¤›n›, hangi
“a¤›rl›kl› programlar›n” parças› olaca¤›n› bilmemektedir.
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k›lmaktad›r. Dikkatli bir inceleme sonucu, “mülkiyet s›k›nt›s›
olmayan” yap› ve alanlarda yenileme- iﬂlevlendirme eylemlerini
baﬂlatmak, harekete güç kazand›rd›¤› kadar, kat›l›m› da
h›zland›rd›¤›, de¤iﬂik yerleﬂme yerlerinde görülmüﬂtür.

Say›s›n›n bile unutuldu¤u bu hanlar bölgesinin, tüm ayr›nt›lar›yla
tart›ﬂmaya aç›larak, Gaziantep Ticaret Odas›’n›n öncülü¤ünde
“kamu-yerel-özel-sivil birlikteli¤iyle” hedeflenen do¤rultuda
ulusal-uluslararas› boyutta de¤erlendirilmeye al›nd›¤›nda, büyük
bir olana¤›n burada önümüzde durdu¤u görülecektir. Dar
mülkiyet anlay›ﬂ›n›n kal›plar›yla geliﬂtirilen “yayg›n çarp›k
gündemin” çok da önemli olmad›¤›, çözüm yollar› arand›¤›nda
hemen ortaya ç›kacakt›r. Ancak bu yolu denemek, “bask›n
anlay›ﬂ› delmeyi” birlikte getirmektedir!

Burada ç›kan yasalar› da dikkate alarak, Gaziantep halk›n›n k›sa
sürede kat›l›m›n› sa¤layacak “doku iyileﬂtirmelerine” yönelerek
konuyu yar›ﬂmaya dönüﬂtürmek, ayr›cal›kl› ortamlar yaratmak,
baﬂar›ya giden yolu kolaylaﬂt›racak, farkl› noktalara s›çrama
ﬂans›n› yaratacakt›r. Taﬂ a¤›rl›kl› böyle bir zengin dokuda bunu
baﬂarmak, zaman yitirmeden “kent atölyelerini” kurmaya ba¤l›
gözükmektedir. Kentin bugün hareketli noktalar›na yak›n bölge
ve kale çevresindeki geleneksel dokuyu yaﬂatan sokaklar, çabuk
sonuç al›nabilece¤ini göstermekte, h›zla mülkiyet sorununu
çözmek gerektirmektedir.

Düﬂ kuramayanlar ileri hedefleri yakalayamaz...
Bu biraz da düﬂ kurmay› gerektirmektedir. Gece karanl›¤a
bürünen bu bölgeyi “gece gündüz canl› k›lmak” istiyorsak, kentin
baz› iﬂlevlerini buraya taﬂ›mam›z gerekecektir. Hanlar›n bir
bölümünün, baz› boﬂ alanlar›n gençlerin-yaﬂl›lar›n, yerlilerinyabanc›lar›n ça¤daﬂ etkinliklerle yaﬂamlar›nda yer edecek
iﬂlevlerle donat›labilirsek, “tarihle buluﬂmuﬂ konaklama
alanlar›n›n” say›s›n› ço¤altabilirsek, neleri göz ard› etti¤imizi
hemen görebiliriz. Koﬂullanm›ﬂ bugünkü çerçeveyi k›rd›¤›m›zda,
kimlikli de¤erlerimizle neleri yeniden keﬂfedebilece¤imizi
anlayabilir, yanl›ﬂ geçirdi¤imiz zamana da hay›flanabiliriz.

Di¤er birçok kentte denedi¤imiz gibi “evlerin içi sizin sokaklar›n
yüzüyse hepimizin” diyerek hareketi baﬂlatmak, k›sa süre sonra
kat›l›m› birlikte getirmekte, h›zla farkl› öneriler ve katk›larla olay
herkesin mal› olmaktad›r. De¤iﬂik kesimlerden destek istekleri
kendili¤inden oluﬂmakta, yeni alanlara atlama ﬂans› büyümekte,
sokaklardan “mahalle ölçe¤ine s›çrama” ﬂans› do¤maktad›r.

Bütün bu düﬂ gibi gelen gerçekleri yaﬂama geçirmiﬂ ülkeleri
gezenlerin kentlerine döndüklerinde gördüklerini herkese imrene
imrene anlatmalar›na karﬂ›n, olanaklar› oldu¤u halde kendileri
de benzer denemelere yönelmemeleri, toplumsal yap›m›z
aç›s›ndan “uzun uzun düﬂünülmesi” gereken temel bir noktad›r.

Kentlerin belleklerini güçlendirme merkezleri...
Bu süreçte çok yönlü de¤erlendirmelere olanak sa¤layacak baz›
merkezler oluﬂturmak, kal›c› de¤erleri kente eklemek
gerekmektedir. Bunlar›n baﬂ›nda “çevre kültür evleri” ve “kent
tarihi müzeleri” baﬂta gelmektedir. Böylesi bir hedefte tarihsel
kimli¤ini yitirmemiﬂ yap›lardan ikisi korunmuﬂ, herkeste içine
girip ç›karken do¤ru iﬂlev verilince nelerin kurtar›labilece¤i
düﬂüncesi güç kazanm›ﬂ olacakt›r.

Oysa, de¤iﬂik yollarla çarﬂ› bölgelerini canland›rmay› bilmiﬂ
Anadolu’nun say›l› kentlerinin, son y›llarda tüm yay›n
organlar›nda gündeme geniﬂ ve s›k gelmesi “cesareti art›r›c›” bir
neden olabilirdi. Gaziantep çok daha büyük olanaklar›yla iki
örnekle yetinmeyebilirdi. Üstelik bu iki örne¤in, çarﬂ› için
hedefledi¤imiz önceliklerin ne tür iﬂlevlerini bütünleﬂtirece¤i de
belirsiz gözükmektedir. Sürekli olarak boﬂuna m› “vizyon”,
“stratejik plan” diyoruz. Yap›lanlar› büyük bir coﬂkuyla
karﬂ›lamakla birlikte, sonuçlar›n›n baﬂar›s›zl›¤› ana hedefleri
etkileyece¤inden, neyi nerede, hangi öncelikte, hangi zaman
dilimi içinde yapmam›z gerekti¤ini yine de bilmek istiyoruz.

Kuﬂkusuz çevre kültür evleri, sivil toplum örgütlerinin, de¤iﬂik
kesimlerin düﬂüncelerini aktard›klar›, de¤iﬂik etkinliklerle
uygulamaya dönüﬂtürdükleri bir merkez olarak, “sivil güçlerden
yararlanma” ortam›n›n kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r. Gaziantep
kent merkezinde böyle bir yap›y› bulman›n kolayl›¤›, yaﬂama
çabuk geçmesini sa¤layaca¤›ndan, burada zaman yitirilmemesi
gerekmektedir.
Kent tarihi müzeleri ve arﬂivleri için de bu durum söz konusudur.
Burada eski bir kamu yap›s› veya kent merkezinde güçlü çekim
noktas› olabilecek farkl› iﬂlevde bir yap› gündeme getirilebilirse,
kenti kent k›lan, zaman içinde yaﬂanm›ﬂ-üretilmiﬂ de¤erler,
belge-bulgular yitirilmeden toplanabilirse, Gaziantep’in dünü
bugüne ba¤lanabilir, “bellekleri canl› tutacak” itici bir güç
yaratman›n yolu aralanm›ﬂ olur.

Çarﬂ›y› saran geleneksel dokunun önemi...
Kaleyi ve çarﬂ›y› saran geleneksel doku ve bunun içindeki
geçmiﬂin birbirinden önemli kamu yap›lar›, “kenti kent k›lan” üç
temel ö¤enin s›cak yaﬂam kayna¤› oldu¤u için, her noktas›
“ayr›nt›l› bir envanter” çal›ﬂmas›yla gündeme getirilmek
zorundad›r. Zaman içinde sa¤l›ks›z bir yaklaﬂ›mla zedelenmiﬂ bu
doku, ayr›ca sa¤lam bir mülkiyet belirlemesini de gerekli
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Nitelikli bir gelecek düﬂü...
Baﬂlad›¤›m›z noktaya döner, kendimize sordu¤umuz sorular›
an›msar, dünyada-ülkemizde-bölgemizde nerede duraca¤›m›za
karar verirsek,
san›r›m
Gaziantep
ulaﬂt›¤› de¤erleri
“nitelikli bir
gelece¤e”
yöneltmiﬂ olur.
Böyle nitelikli
ortama süreklilik
sa¤lanabilirse,
baﬂar›n›n zor
olmad›¤› aç›kt›r.
Geçmiﬂ birikim
buna henüz
cevap verecek
düzeydedir.

Kale, çarﬂ›, konut bölgelerinde, ‘kültür turizmine’ giden
yolda de¤iﬂik iﬂlevli odak noktalar›...
Sa¤l›kl› bir envanter çal›ﬂmas›yla baﬂlayan, simge noktalar›yla
güçlendirilen
kentin
dokusunu
yeniden
yaratma
sürecinde
geniﬂ
y›¤›nlardan
çok önce
kentlilerin,
sonra
ülkemizin ve
d›ﬂ dünyan›n
ilgisini
çekebilecek
yolda
“nitelikli bir
turizmi geçerli k›labilmemiz” için, dikkatli bir tasar›ma gerek
vard›r. Bu noktada, inceltilmiﬂ k›sa-orta-uzun erimli hedeflere
yönelik çal›ﬂmalar büyük önem taﬂ›maktad›r.

“Bunlar nedir”
diye s›ralarsak: Sa¤l›kl› bir örgütlenmeyle, her ölçekte tasar›ma
ulaﬂ›lmas›... Her aﬂama için birikimli-nitelikli kimliklerin
bulunmas›... Gerçekçi bir takvimle uygulamaya dönüﬂen
noktalar›n, her kesim insan›n yararlanmas›na aç›lmas›...

Burada ister istemez Gaziantep’in incelikleri, köklü de¤erleri, bu
de¤erlerin günümüz dünyas›na aktar›labilme olanaklar›,
gündemimizin ana baﬂl›¤› olmaktad›r. Düzeyli bir biçimde, do¤ru
ellerde üretilebilecek ortamlara ulaﬂabilmek, ister istemez
“ça¤daﬂ yöntemlerle” olacakt›r. Böyle bir ortam› yaratmak ve
yaﬂatmak, sürecin en zor evrelerinden biridir. Çünkü Gaziantep’in
temel farkl›l›klar›n› belirtmek gerekmektedir. Farkl›l›klar›n
belirlenmesiyse köklü bir birikime, dünyaya bak›ﬂ aç›s›n›n
niteli¤ine, bozulmadan sürdürebilme yetene¤ine, hiç kuﬂkusuz
bunu bir örgütsel yap›ya oturtmakla mümkündür. Bunun
“dalgalanan bir yap›yla”, her gün de¤iﬂen kadrolarla
sürdürülmesi olanak d›ﬂ›d›r.

K›sacas›, berraklaﬂan “vizyon” çevresinde, “do¤ru stratejilerle”,
do¤ru ellerde “eti kemi¤e ba¤layan projelerle”, bu büyük kal›c›
hedeflerin sonuçland›r›lmas›...
Bu süreçte h›zl› yol al›nm›ﬂ; Büyükﬂehir Belediyesi’nde bir birim
oluﬂturulmuﬂ, tasar›m ve uygulama çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂ
bulunmaktad›r. Kaleden baﬂlayan, Bak›rc›lar Çarﬂ›s›’nda dükkân
ve hanlara, sokak iyileﬂtirme ve özgün geleneksel konutlar›
iﬂlevlendirmeye, Bayaz Han› örne¤inde oldu¤u gibi an›tsal yap›n›n
kent müzesi ve belediye prestij binas› olarak kullan›lmas›na
uzanan çizgide Gaziantep daha ﬂimdiden yeni bir dönemin
iﬂaretini vermektedir.

Ç›kan son yasalarda da belirtildi¤i gibi, birim oluﬂturmak bir
baﬂlang›çt›r. Ancak bu birimin, bilgi birikimi ve teknik destek
niteli¤ini aﬂan, farkl› kimliklere gereksinim vard›r. Bu kimlikleri
varl›¤›nda sürekli k›lmak, çözülmesi gereken bir zorunluluktur.
Dünyadaki örnekler-örgütlenmeler, böylesi bir nitelik üzerine
kuruludur. Gaziantep bugün geldi¤i noktada, bunu baﬂarabilecek
olanaklara sahip gözükse de süreklili¤i için ﬂimdiden yarg›ya
varmak erken olabilir. Bu noktan›n çözülebilmesi, Gaziantep’in
ulaﬂt›¤› çizginin dünyaya “farkl›l›¤a-çeﬂitlili¤e-niteli¤e” dayal›
taﬂ›nmas›yla mümkündür.

Büyükﬂehir, ﬁahinbey Belediyesi, Ticaret ve Sanayi odalar›n›n
ortak hareketiyle bu giriﬂimlerin k›sa sürede yeni hedeflere
taﬂ›nmas›, tüm kurum ve kuruluﬂlar›n ortak iste¤i olarak
gözükmektedir. Böylesi bir evrede, baﬂta Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› ve Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün olumlu
yaklaﬂ›mlar›yla, Gaziantep’in ekonomik yap›s›n›n itici ve öncelikli
gücü, belirlenen do¤ru stratejilerle uygulamaya dönüﬂebilirse,
kentin gelecek düﬂü daha h›zl› gerçekleﬂebilecektir.
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Doç. Dr. Asl› Erim Özdo¤an ÇOMÜ Ark. Böl. Bﬂk, Çayönü Kaz›lar› ‹kinci Bﬂk

Turizm anlay›ﬂ›m›z

alamad›klar›yd›. Ben

oldukça bize özgü.

Diyarbak›r’›n

Her y›l “turizmin

tan›t›m›n›n yetersiz

patlayaca¤›ndan” söz

oldu¤unu ve çevreye

edilir yetkili
a¤›zlardan. Reklam
kampanyalar› da çok
fena say›lmaz.
Hemen geleneksel

Taﬂ Ocaklar› Sit
Alanlar›na Karﬂ›

yeterli önem
vermediklerini,
özellikle temizlik
konusunda s›n›f›
geçemediklerini

misafirperverli¤imizi

söylemiﬂtim, 1978

sergilemek için de

y›l›ndan beri

haz›rd›r. Yaln›z küçük

Diyarbak›r’da kaz›

bir nokta d›ﬂ›nda, her ﬂeyin kendi kiﬂisel ç›karlar›na uygun olmak

çal›ﬂmalar›na
kat›ld›¤›ma ve s›k s›k gelip gitmeye dayal› gözlemlerime göre.

ﬂart›yla. Birkaç y›l önce (Diyarbak›r 2004) AB/ GAP toplant›lar›
çerçevesinde GAP Bölgesindeki turizm potansiyelinin nas›l
de¤erlendirilece¤i ve katma de¤ere nas›l dönüﬂtürülece¤i ve

Diyarbak›r’›n çevresinin turizme yeterli kat›lmad›¤›n›, özellikle en

eldeki kaynaklar›n ne ﬂekilde de¤erlendirilece¤i ile ilgili bir

iyi bildi¤im Ergani ilçesinin potansiyelinin yüksekli¤inden söz

toplant› vard› Diyarbak›r’da. Diyarbak›rl›lar›n en çok ﬂikayet

etmiﬂtim. Ergani en baﬂta Çayönü gibi dünyan›n en eski

etti¤i konu, çevre illerin özellikle Mardin, Batman-Hasankeyf,

yerleﬂmelerinden, oldukça tan›nm›ﬂ bir yerleﬂmeyi bar›nd›r›r.

Gaziantep ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, turistlerin Diyarbak›r’› günü

Dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi arkeolojik bir yerleﬂme,

birlik ziyaret ettikleri, dolay›s›yla turizm gelirlerinden yeterli pay›

çevresindeki do¤al koﬂullar ile birlikte de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›l›r.
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Çayönü bu aç›dan oldukça ﬂansl›,
hemen k›y›s›nda bulundu¤u Hilar

Yaz›n›n giriﬂ paragraf›nda “turizm

kayal›klar› oldukça eski bir

anlay›ﬂ›n›n bize özgü oldu¤unu”

oluﬂumdur. Bir do¤a harikas›

vurgulamaya çal›ﬂt›m. E¤er sit

olmas›n›n yan› s›ra çeﬂitli

s›n›r› geniﬂletilmeyip koruma

mezarlar, sarn›çlar, kaya

alt›na al›nmazsa Hilar Kayal›klar›

kabartmalar›, antik ekonomiyi

ba¤lam›nda ﬂöyle bir tabloyu göz

gösteren üzüm iﬂlikleri gibi

önüne getirebilirsiniz: Ergani’den

ö¤eleri de bar›nd›r›r. Halen

ç›kan turist otobüsü, her mevsim,

üzerinde bir köyün kurulu oluﬂu

her saat göze hitap eden Ergani

geçmiﬂ ile bugünü ba¤layan

Ovas›’nda Hilar Kayal›klar›’na

bütün halkalar› izlemek için

do¤ru ilerliyor. Bo¤azçay› geçip

muhteﬂem bir gezi alan›d›r. Bu

esas gezi güzergah›na gidecekler.

potansiyeli de¤erlendirmek ve

Birden bire karﬂ›lar›na k›rm›z›

tahrip olmas›n› önlemek amac›yla

bayrak sallayan bir adam ç›kar, yol

Çayönü kaz› ekibinin teklifi,

üzerinde yeni aç›lm›ﬂ taﬂ

Diyarbak›r Kültür Varl›klar›

oca¤›ndan ç›kart›lan kayalar›

Kuruma Kurulu’nun 10.02.1990

kamyona nakleden kepçe yolu

gün ve 390 say›l› karar›yla 1990

t›kam›ﬂt›r. Yar›m saat sonra iﬂi

y›l›nda Çayönü, 1. derece

bitecektir, “bir ﬂey olmaz”, ortal›k

Arkeolojik sit, Hilar, do¤al-

tuz dumand›r. Otobüsteki

arkeolojik sit ilan edildi.

yabanc›lar ellerinde foto¤raf
makineler inerler uzaktan Hilar’› ve

Bu kapsamda Hilar Kayal›klar›n›n

ovay› foto¤raflarlar taﬂ oca¤› ile

devam›nda hemen yolun

birlikte. Dönüﬂte Çayönü ve Köy

kenar›nda aç›lm›ﬂ taﬂ ocaklar›

çevresi gezisinden hoﬂnutturlar

kapat›ld›. Bu y›l bu alan›n turizme

ama Hilar gibi bir do¤a harikas› ile

aç›lmas›na karar verildi. Bu karar

onu “kemiren” taﬂ oca¤›n›n

do¤rultusunda Diyarbak›r Müzesi

birlikteli¤ine bir anlam vermezler.

ve Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü ile

Ellerindeki tan›t›m broﬂürü taﬂ

Hilar Kayal›klar›n›n çevre

oca¤›ndan söz etmez. Ancak sözlü

düzenleme plan› yap›lmaktad›r.

iletilerin yaz›l› reklamdan çok daha

Eski kervansaray ve çevresindeki

etkili oldu¤u da yads›namaz.

1979’da arkeolojik kaz›larla
ortaya ç›kar›lm›ﬂ ancak zaman içinde tekrar toprakla dolmuﬂ

Uzun sözün k›sas›, Türkiye’de maalesef kiﬂisel ç›karlara ra¤men

kaya mezarlar›n›n temizli¤ine baﬂlan›ld›. Bunun bir ileriki

elimizdekileri koruman›n tek yolu ören yerlerini geniﬂ çevresi ile

aﬂamas› buraya gelen yolun asfalt çal›ﬂmalar› planlanmakta.

birlikte kat› bir ﬂekilde sit yapmaktan geçiyor. Yoksa

Ancak 1990 y›l›nda Hilar Kayal›klar›’n›n sit alan›, köy ve

imzalad›¤›m›z Kültür Miras›n› Koruma Kanunu -Malta- Valetta

çevresiyle s›n›rl› tutulmuﬂtu. Sit alan›n›n geniﬂletilerek

sadece ka¤›t üzerinde kalmaya mahkumdur. Diyarbak›rl›lar da

kayal›klar›n bütününü koruma alt›na almak uzun vadedeki taﬂ

turizm gelirlerinden pay alamad›klar›ndan ﬂikayet etmeye devam

çekimi, taﬂ oca¤› açma gibi giriﬂimleri önleyici olacakt›r.

edeceklerdir, nedenini kendilerinde hiç aramadan…

Özellikle son 2 y›ld›r bu giriﬂimlerin zorlay›c› bir hale gelmesi
karar› elzem k›lmaktad›r.
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Sonuç Bildirgesi’nin okunmas›n›n ard›ndan sona erdi. Sonuç
Bildirgesi’ni dergimizin Mardin-Midyat Buluﬂmas› bölümünde
bulabilirsiniz.

TKB MECL‹S‹’N‹N 2006 YILINDAK‹ SON TOPLANTISI
MARD‹N’DE YAPILDI

MARD‹N’DEN MET‹N SÖZEN’E FAHR‹ HEMﬁEHR‹L‹K BERATI

Tarihî Kentler Birli¤i’nin tüzü¤ü gere¤i her y›l may›s ve eylül
aylar›nda yap›lmas› gereken ola¤an meclis toplant›lar›n›n ikincisi
9 Eylül 2006 tarihinde Mardin’de gerçekleﬂti. Ondört yeni üyelik
baﬂvurusunun kabulünü içeren toplant›n›n gündem maddeleri
aras›nda yer alan 2007 y›l› analitik bütçesi, norm kadro
uygulamas›, teﬂkilat ﬂemas›, yurtd›ﬂ› gezisi, plan ve bütçe
komisyonu raporu, gelecek meclis toplant›s›n›n tarihi görüﬂüldü.
Toplant›n›n sonunda tart›ﬂ›l›p karara ba¤lanan sonuç bildirgesi
ise buluﬂman›n kapsam›n› özetler nitelikteydi.

Tarihî Kentler Birli¤i’nin 7-10 Eylül 2006 tarihlerinde düzenledi¤i
Mardin-Midyat Buluﬂmas›’na kat›lan ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan› Prof.
Dr. Metin Sözen’e, Mardin Belediye Baﬂkan› Metin Pamukçu
taraf›ndan, fahri hemﬂehrilik berat› verildi.

Trabzon Meclis Toplant›s› tutanaklar›n›n okunmas›n›n ard›ndan
görüﬂülen “2007 analitik bütçesi” Plan ve Bütçe Komisyonu’na
havale edilerek komisyonun raporuyla birlikte ele al›nd›. “Norm
kadro uygulamas›” ve “teﬂkilat ﬂemas›” için üyelere sunulan
öneriler de oybirli¤i ile kabul edildi.

Tarihî kent Mardin’e ﬂimdiye kadar yapm›ﬂ oldu¤u hizmetler ve
desteklerinden dolay› fahri hemﬂehrilik berat› ödülü verilen
ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan› Prof. Dr. Metin Sözen, ödülünü Erdoba
Evleri’nde düzenlenen Tarihi Kentler Birli¤i Meclis Toplant›s›’n›n
ard›ndan Mardin Belediye Baﬂkan Metin Pamukçu’dan ald›.

‹lki 2006 y›l›nda Avrupa kentleri Budapeﬂte ve Prag’a düzenlenen
yurtd›ﬂ› gezisinin, 2007 y›l›nda korumac›l›¤›n ve kültür turizminin
önemli merkezi olan bir di¤er Avrupa kenti ‹talya’da
tekrarlanmas›, meclis üyelerinin büyük bölümünün ortak
karar›yd›. Tarihi 26 May›s olarak belirlenen 2007 y›l›n›n ilk
meclis toplant›s›n›n ‹stanbul’da yap›lmas›n›n ard›ndan yurtd›ﬂ›na
ç›k›lmas› planlan›yor.

Fahri hemﬂehrilik berat›na lay›k görülen ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›
Prof. Dr. Metin Sözen yapt›¤› konuﬂmas›nda: “Yok olmaya yüz
tutmuﬂ tarihî dokular›n kurtar›lmas› için elimizden gelen her türlü
çabay› sizlerle beraber sarf edece¤iz. Bunun için herkesi
tarihimize sahip ç›kmaya davet ediyorum. Ayr›ca bu güzel tarihî
kentimizin belediye baﬂkan› taraf›ndan böylesine anlaml› bir
onur ödüle lay›k görüldü¤üm için, baﬂta Mardin Belediye
Baﬂkan› Metin Pamukçu olmak üzere tüm Mardin halk›na sonsuz
teﬂekkürlerimi sunuyorum.” diye konuﬂtu.

Bugüne kadar üye say›s› 200’e ulaﬂan Tarihi Kentler Birli¤i’ne,
Kanl›ca (Nevﬂehir), Turan (Kayseri), Sürmene (Trabzon),
Osmanc›k (Çorum), Anamur (Mersin), Besni (Ad›yaman),
Yeﬂilhisar (Kayseri), Süleymaniye (Antalya), K›rﬂehir, Bigadiç
(Bal›kesir), Daday (Kastamonu), Pazar (Tokat), Yekli (‹zmir), Payas
(Tokat) belediyelerinin üyelik baﬂvurular›n› da kabul edildi. TKB,
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n da üyelikleri onaylamas›n›n ard›ndan, 214
üye ile yoluna devam edecek.

“S‹NAN’A SAYGI” BULUﬁMA NOKTAMIZ
Sinan’a sayg›y› egemen k›lmak için ÇEKÜL Vakf›’n›n baﬂlatt›¤›
uzun soluklu “Sinan’a Sayg› Projesi” 2006 y›l›nda ivme kazand›.
Sinan’›n yaﬂam›n›n izlerini takip eden, ürettikleriyle buluﬂturan
bu uzun yürüﬂte A¤›rnas dönüm noktas› oldu. Temmuz 2006’da
A¤›rnas Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf› iﬂbirli¤iyle, Sinan’a Sayg›
Projesi kapsam›nda üç etkinlik hayata geçirildi. “Kentler
Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program›”, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü ö¤rencilerinin “A¤›rnas Yaz

2007 y›l›na yönelik kararlar›n al›nd›¤› toplant›, TKB Dan›ﬂma
Kurulu Üyesi Hasan Özgen taraf›ndan Mardin-Midyat Buluﬂmas›
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sertifikalar›n› ald›klar› törende sergilendi.
A¤›rnas Yaz Çal›ﬂmas›’nda, Temmuz 2006’n›n ilk iki haftas›
boyunca, Mimar Sinan Üniversitesi’nden oniki ö¤renci ve iki
ö¤retim görevlisi A¤›rnas’›n yerel de¤erlerinden ve Mimar
Sinan’›n miras›ndan yola ç›karak heykeller ürettiler. Çal›ﬂmalar
aras›nda, Mimar Sinan’›n imzas›n›n ilk kez kufi yaz›yla yorumu
da bulunuyordu. Taﬂ ve metal kullan›larak yap›lan heykeller
tamamland›klar›nda A¤›rnas’›n aç›k mekânlar›na yerleﬂtirildi.
Sinan’a Sayg› Projesi’nin kazand›¤› h›zla, A¤›rnas halk›n›,
Türkiye'nin dört bir yan›ndan gelen üniversiteli gönüllüleri ve
ﬂimdi de A¤›rnas’›n gelece¤i çocuklar› aram›za katarak, bu uzun
yolda yorulmadan yürüme¤e devam edece¤iz.
Çal›ﬂmas›”, Erciyes Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Y›ld›z Teknik
Üniversitesi ﬂehir bölge planlama ö¤rencilerinin kat›l›m›yla
gerçekleﬂen “A¤›rnas Yaz Çal›ﬂtay›”, bizi Sinan’›n ad›na yaraﬂ›r,
kültürel ve do¤al de¤erlerini koruyarak geliﬂecek A¤›rnas’a bir
ad›m daha yaklaﬂt›rd›. Ortak hedefimize giden yolda birlikte
çal›ﬂt›k, birlikte ürettik. Bir arada gerçekleﬂtirilen etkinlikler, 14
Temmuz 2006’da ortak bir kapan›ﬂ töreni ve sergiyle son buldu.

‹TÜ ﬁEH‹R BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ MALATYA’DAYDI
‹stanbul Teknik Üniversitesi ﬁehir Bölge Planlama Bölümü, proje
5 ö¤rencileri ve bölüm hocalar›, proje konusu olarak Malatya ve
çevresini seçti. Prof. Dr. Mehmet Ocakç› baﬂkanl›¤›ndaki grup,
19-24 Eylül 2006 tarihleri aras›nda Malatya’ya bir inceleme
gezisi düzenledi.
ÇEKÜL’ün havza kalk›nma modelinin önemli merkezlerinden biri
olan Malatya ve
ilçeleri, 57 ö¤renci ve
15 kadar ö¤retim
üyesine ev sahipli¤i
yapm›ﬂ oldu.
Projeleriyle ilgili
yerinde bilgi ve belge
toplayan ö¤renciler,
bulunduklar› bölgedeki
kamu ve yerel yönetim
temsilcileriyle de bir
araya gelerek kentlerin
sorunlar›n› tart›ﬂt›lar.
‹nceleme s›ras›nda
Darende, Tohma Suyu,
Balaban, Yeﬂilyurt,
Battalgazi, Hekimhan ziyaret edildi.

A¤›rnas Yaz Çal›ﬂtay’›, Haziran ve Temmuz 2006’da ‹stanbul’dan
ve Kayseri’den onlarca üniversite ö¤rencisini “A¤›rnas Koruma
Amaçl› ‹mar Plan›”n›n altyap›s›n› oluﬂturmak için bir araya
getirdi. ﬁehir Bölge Planlama ve Mimarl›k bölümü ö¤rencileri
A¤›rnas’taki yap›lar üzerinde tek tek tarama yaparak
araﬂt›rmalar› tamamlad›lar, bulgular› ka¤›da döktüler. Ürettikleri
A¤›rnas paftalar› çal›ﬂma sonunda düzenlenen tören boyunca,
belediye meydan›nda sergilendi. Yo¤un bir çaban›n sonucu
ortaya konulan çizimler A¤›rnas’›n kültür öncelikli geliﬂimi için
önemli bir ad›m olan koruma amaçl› imar plan›na altl›k
oluﬂturacak.
Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel E¤itim Program› kapsam›nda, 1114 Temmuz 2006 tarihleri aras›nda düzenlenen e¤itim çal›ﬂmas›,
A¤›rnas’›n kültürel birikiminin korunmas›na ve tan›t›lmas›na
yönelik uzun soluklu mücadelemizin önemli ad›mlar›ndan birini
oluﬂturdu. Kültürel e¤itim program›n›n baﬂlamas›yla, üniversite
ö¤rencilerinin A¤›rnas’taki projelerimize getirdi¤i gençlik aﬂ›s›na
bir de çocuklar›n gülücükleri ve neﬂesi eklendi A¤›rnasl› onyedi
çocuk, dört günlük e¤itim boyunca, kültürel ve do¤al çevre
koruma ile ilgili bilinçlendirildiler, yerel de¤erlerine farkl›
gözlerle bakmaya baﬂlad›lar. A¤›rnasl› torunlar›na, Sinan’› ve
eserlerini tan›tmak, e¤itimin odakland›¤› noktalardan biriydi.
E¤itim sonunda Kültür Elçisi olmaya hak kazanan çocuklar›n üç
günlük emekleri olan ebru çal›ﬂmalar› ve kilden heykelcikler,

‹TÜ ﬁehir Bölge Planlanma Bölümü’ne inceleme gezisi boyunca
ÇEKÜL’ün bölgedeki koordinatörü Bekir Sözen ile ‹stanbul ‹l
Genel Meclisi Üyesi ve ÇEKÜL gönüllüsü Kanber Durna eﬂlik
etti.
‹TÜ ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerine, Malatya’da kamu-yerelsivil-özel birlikteli¤iyle sürdürülen gönüllü çal›ﬂmalara
yapacaklar› katk›lardan dolay› ﬂimdiden teﬂekkür ederiz.
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ÜYE BELED‹YELER
SIRA BELED‹YE BAﬁKANI

BELED‹YES‹

‹L‹

ALAN TEL

FAKS

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

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
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
Beﬂiktaﬂ Belediyesi
Beymelek Belediyesi
Beypazar› Belediyesi
Bilecik Belediyesi
Birecik Belediyesi
Birgi (Ödemiﬂ) Belediyesi
Bitlis Belediyesi
Bodrum Belediyesi
Bo¤azkale Belediyesi
Bolvadin Belediyesi
Boyabat Belediyesi

Adana
Afyon
Kayseri
Burdur
Bitlis
Trabzon
Mersin
Aksaray
Antalya
Konya
Çorum
Antalya
Ankara
Bal›kesir
Bart›n
Amasya
Ankara
Hatay
Antalya
Kastamonu
Hatay
Nevﬂehir
Ayd›n
Siirt
Bal›kesir
Ni¤de
Darende-Malatya
Bart›n
Malatya
Mu¤la
‹zmir
‹stanbul
Kale-Antalya
Ankara
Bilecik
ﬁanl›urfa
‹zmir
Bitlis
Mu¤la
Çorum
Afyon
Sinop

322
272
352
248
434
462
324
382
242
332
364
242
312
266
378
358
312
326
242
366
326
384
256
484
266
338
422
378
422
252
232
212
242
312
228
414
252
434
252
364
272
368

454 37 87
212 09 74
293 23 13
731 26 42
412 41 17
227 13 11
336 40 16
213 68 84
678 12 66
812 68 15
422 75 17
513 05 02
311 70 64
396 15 54
315 19 86
218 32 86
384 09 64
214 91 99
241 01 46
362 12 19
643 20 72
511 40 65
226 63 22
461 20 01
312 32 19
332 20 29
635 64 35
227 40 13
841 30 50
515 04 01
633 20 12
280 48 02
872 11 14
763 13 58
212 18 02
652 13 92
531 50 04
226 59 12
316 49 13
452 20 21
612 48 29
315 30 18

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
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 KIL‹NGER
M.RIZA YALÇINKAYA
SELAHATT‹N GÜRKAN
MEHMET BALCI
RAﬁ‹T ÜRPER
‹SMA‹L ÜNAL
OSMAN GÜNGÖR
MANSUR YAVAﬁ
SEL‹M YA⁄CI
ABDÜLKAD‹R YÜKSEL
M. CUMHUR ﬁENER
CEVDET ÖZDEM‹R
MAZLUM A⁄AN
A.RIZA SOYSAL
AHMET HELVACI
MEHMET ERM‹ﬁ
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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
419 01 01
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
280 48 00
872 11 10
762 25 10
212 10 42
652 10 07
531 50 04
226 59 11
316 12 14
452 20 21
612 52 34
315 10 01
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43
44
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

TEMEL BAﬁBU⁄
SEBAHATT‹N AKKAYA
H‹KMET ﬁAH‹N
AHMET YAﬁAR TOKTAﬁ
AYDIN BUDAK
ÜLGÜR GÖKHAN
‹RFAN D‹NÇ
TURAN ATLAMAZ
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
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
FEVZ‹ GÜNAL
ABDÜLKAD‹R YILMAN
MUSTAFA CANLI
H‹KMET KARAAL‹
‹BRAH‹M ÖZYAVUZ
ABDULVAHAP KUSEN
ZEKER‹YA KARAYOL
‹DR‹S GÜLEÇ
ORHAN ÖZTÜRK
AZ‹Z KOCAO⁄LU
‹BRAH‹M KARAOSMANO⁄LU
KADR‹ ÖNYILMAZ

Buldan Belediyesi
Burdur Belediyesi
Bursa Büyükﬂehir Belediyesi
Bünyan Belediyesi
Cizre Belediyesi
Çanakkale Belediyesi
Çank›r› Belediyesi
Çorum 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
Erkilet Belediyesi
Erzurum Büyükﬂehir Belediyesi
Eskigediz Belediyesi
Eskiﬂehir Büyükﬂehir Belediyesi
Eyüp Belediyesi
Fatih Belediyesi
Finike Belediyesi
Foça Belediyesi
Gaziantep Büyükﬂehir Belediyesi
Giresun Belediyesi
Göreme Belediyesi
Göynük Belediyesi
Gümüﬂhane Belediyesi
Harbiye Belediyesi
Harran Belediyesi
Hasankeyf Belediyesi
‹ncesu Belediyesi
‹nebolu Belediyesi
‹skilip Belediyesi
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
‹zmit Büyükﬂehir Belediyesi
‹znik Belediyesi
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Denizli
Burdur
Bursa
Kayseri
ﬁ›rnak
Çanakkale
Çank›r›
Çorum
Mu¤la
Denizli
Mardin
Kayseri
Kastamonu
Sivas
Diyarbak›r
A¤r›
K›rﬂehir
Edirne
Bal›kesir
Elaz›¤
Antalya
Tokat
Kayseri
Erzurum
Kütahya
Eskiﬂehir
‹stanbul
‹stanbul
Antalya
‹zmir
Gaziantep
Giresun
Nevﬂehir
Bolu
Gümüﬂhane
Hatay
ﬁanl›urfa
Batman
Kayseri
Kastamonu
Çorum
‹zmir
‹zmit
Bursa

258
248
224
352
486
286
376
364
252
258
482
352
366
346
412
472
386
284
266
424
242
356
352
442
312
222
212
212
242
232
342
454
384
374
456
326
414
488
352
366
364
232
262
224

431 35 83
233 16 51
223 50 41
712 10 40
616 17 58
217 54 02
212 14 00
225 08 10
712 30 98
265 21 37
251 30 24
621 60 41
638 10 13
418 11 13
221 13 18
312 63 04
226 21 10
213 50 11
373 44 24
218 10 05
618 67 01
715 10 19
344 05 20
218 25 04
212 21 98
231 10 90
612 20 01
534 80 20
855 11 02
812 11 27
221 05 85
216 21 82
271 21 21
451 60 20
213 10 10
231 43 45
441 20 75
381 20 14
691 33 13
811 45 00
511 60 62
484 21 55
321 31 40
757 10 10

431 30 08
233 53 94
225 18 16
712 19 47
616 85 13
217 12 28
213 25 05
212 38 00
712 34 92
242 10 79
251 30 39
621 24 74
638 13 14
418 10 02
224 41 73
312 63 99
226 21 10
212 09 94
373 10 94
212 28 82
618 12 78
715 11 47
344 05 23
218 15 06
212 24 65
220 42 35
501 39 95
532 53 21
855 32 25
812 24 22
220 24 57
216 33 27
271 21 24
451 24 54
213 73 06
231 43 42
441 25 58
381 22 49
691 33 86
811 32 32
511 60 20
483 80 73
322 39 78
757 19 08
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87
88
89
90
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

SELAM‹ ÖZTÜRK
SÜLEYMAN TOPÇU
EM‹N METE
HAL‹L POSBIYIK
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
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
ﬁEHMUS NASIRO⁄LU
FEVZ‹ TOPUZ
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
DR.MEHMET TANHAN
BURHAN SAKALLI
YÜCEL YAZICI
HACI ÖMER ATAK
M.SELAHATT‹N ÇET‹NTAﬁ
RECEP ALTEPE

Kad›köy Belediyesi
Kale Belediyesi
Karacasu Belediyesi
Karadeniz Ere¤li Belediyesi
Karap›nar Belediyesi
Kars Belediyesi
Kastamonu Belediyesi
Kaﬂ Belediyesi
Kaymakl› Belediyesi
Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi
Kemah Belediyesi
Kemaliye Belediyesi
Kemerhisar 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
Midyat Belediyesi
Milas Belediyesi
Mudanya Belediyesi
Mudurnu Belediyesi
Mu¤la Belediyesi
Mustafapaﬂa Belediyesi
Mut Belediyesi
Nevﬂehir Belediyesi
Ni¤de Belediyesi
Niksar Belediyesi
Nilüfer Belediyesi
Nusaybin Belediyesi
Odunpazar› Belediyesi
Ortahisar Belediyesi
Ortaköy Belediyesi
Osmaneli Belediyesi
Osmangazi Belediyesi
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‹stanbul
Antalya
Ayd›n
Zonguldak
Konya
Kars
Kastamonu
Antalya
Nevﬂehir
Kayseri
Erzincan
Erzincan
Ni¤de-Bor
‹zmir
Konya
Adana
Manisa
Ayd›n
Kayseri
Antalya
Hatay
Kütahya
Malatya
Muﬂ
Manisa
Mardin
Mardin
Mardin
Mu¤la
Bursa
Bolu
Mu¤la
Ürgüp-Nevﬂehir
‹çel
Nevﬂehir
Ni¤de
Tokat
Bursa
Mardin
Eskiﬂehir
Nevﬂehir
Çorum
Bilecik
Bursa

216
242
256
372
332
474
366
242
384
352
446
446
388
232
332
322
236
256
352
242
326
274
422
436
236
482
482
482
252
224
374
252
384
324
384
388
356
224
482
222
384
364
228
224

414 38 53
871 51 28
441 20 11
323 28 40
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
489 49 18
235 46 00
515 58 00
816 70 01
614 10 03
423 32 60
678 10 08
225 01 23
223 60 36
326 55 55
511 21 17
231 45 80
212 13 48
511 10 11
462 11 31
512 51 11
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
415 36 99
217 30 30
343 32 04
491 40 05
461 41 31
444 16 01

414 38 56
871 36 61
441 23 14
323 28 49
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
489 49 20
235 46 30
515 84 13
816 70 02
614 15 80
423 33 68
678 12 66
225 22 50
223 60 44
323 29 50
511 41 69
234 15 17
212 21 36
511 10 09
462 15 20
512 80 29
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
415 59 01
227 96 07
343 30 04
491 42 92
461 40 18
256 15 15

ÜYE BELED‹YELER
131
132
133
134
135
136
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

A.MAHMUT BADEM
KAZIM TURAN
M. SA‹T DA⁄O⁄LU
OSMAN AKKULAK
HAL‹L SARIMEﬁE
YAKUP ÇEL‹K
N‹HAT CEBEC‹
EﬁREF AYVAZ
HAM‹T N‹ﬁANCI
H.VEFA ÜLGÜR
OSMAN DEL‹KKULAK
BAYRAM AL‹ ÖNGEL
F‹KRET KAYA
ZEK‹ YILMAZER
SAM‹ AYDIN
YAﬁAR YURTDAﬁ
HAL‹L AYDO⁄DU
FAZIL TÖRÜN
ABDULLAH DEM‹RBAﬁ
ÖMER CAN
EﬁREF FAKIBABA
MUSTAFA SARIGÜL
R‹FAT YILDIRIM
TACETT‹N ÖZKARAMAN
BURHANETT‹N KOCAMAZ
HASAN ALTAN
AL‹ ﬁAH‹N
AHMET AYGÜN
M. SITKI ‹ÇELL‹
ADNAN Ç‹ÇEK
SA‹T GÜLABACI
M. VOLKAN CANAL‹O⁄LU
AL‹ GÖZEN
MUSTAFA ZUHAL
SELÇUK KARAOSMANO⁄LU
MESUT APAYDIN
AHMET ARPACIO⁄LU
BEK‹R ÖDEM‹ﬁ
BURHAN YEN‹GÜN
EMRULLAH C‹N
SELÇUK YILMAZ
YAKUP TEZCAN
YALÇIN BULGURCU
ÖZGEN KESK‹N

Ödemiﬂ Belediyesi
Ören Belediyesi
Palu Belediyesi
Pamukkale Belediyesi
P›narbaﬂ› Belediyesi
Polatl› Belediyesi
Safranbolu Belediyesi
Savur Belediyesi
Seferihisar Belediyesi
Selçuk Belediyesi
Side Belediyesi
Silifke Belediyesi
Silvan Belediyesi
Sinop Belediyesi
Sivas Belediyesi
Sivrihisar Belediyesi
Sö¤üt Belediyesi
Sultanhisar Belediyesi
Sur Belediyesi
ﬁahinbey Belediyesi
ﬁanl›urfa Belediyesi
ﬁiﬂli Belediyesi
Talas Belediyesi
Tarakl› Belediyesi
Tarsus Belediyesi
Taﬂköprü Belediyesi
Taﬂucu Belediyesi
Tekirda¤ Belediyesi
Tire Belediyesi
Tokat Belediyesi
Tosya Belediyesi
Trabzon Belediyesi
Turhal Belediyesi
Uçhisar Belediyesi
Urla Belediyesi
Uﬂak Belediyesi
Ünye Belediyesi
Ürgüp Belediyesi
Van Belediyesi
Viranﬂehir Belediyesi
Vize Belediyesi
Yahyal› Belediyesi
Yalvaç Belediyesi
Y›ld›r›m Belediyesi

‹zmir
Mu¤la
Elaz›¤
Denizli
Kastamonu
Ankara
Karabük
Mardin
‹zmir
‹zmir
Antalya
Mersin
Diyarbak›r
Sinop
Sivas
Eskiﬂehir
Bilecik
Ayd›n
Diyarbak›r
Gaziantep
ﬁanl›urfa
‹stanbul
Kayseri
Sakarya
Mersin
Kastamonu
Mersin
Tekirda¤
‹zmir
Tokat
Kastamonu
Trabzon
Tokat
Nevﬂehir
‹zmir
Uﬂak
Ordu
Nevﬂehir
Van
ﬁanl›urfa
K›rklareli
Kayseri
Isparta
Bursa
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232
252
424
258
366
312
370
482
232
232
242
324
412
368
346
222
228
256
412
342
414
212
352
264
324
366
324
282
232
356
366
462
356
384
232
276
452
384
432
414
288
352
246
224

544 90 97
532 26 47
651 20 04
272 20 82
771 22 42
623 45 45
712 41 14
571 21 42
743 39 60
892 69 11
753 10 13
714 10 05
711 50 81
261 15 10
221 16 47
711 38 20
361 32 76
351 32 43
223 60 62
231 70 31
313 16 34
288 98 39
437 00 55
491 20 15
624 12 50
417 10 58
741 41 69
261 23 22
512 10 59
214 11 64
313 10 09
321 10 23
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
363 55 00

545 12 69
532 26 47
651 33 42
272 22 81
771 22 43
623 43 29
712 36 42
571 20 40
743 34 65
892 69 13
753 33 60
714 21 86
711 50 48
261 45 06
221 16 42
711 45 27
361 38 66
351 32 90
223 55 51
231 70 40
313 32 58
266 10 52
437 22 21
491 20 17
622 24 56
417 26 21
741 42 55
261 10 69
511 20 77
212 07 07
313 21 93
321 08 01
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
363 30 58

175
176
177
178
179

YUSUF BAﬁER
AL‹ TURAN
MURAT AYVALIO⁄LU
MUSTAFA AKSU
SAL‹H KINAY

Yozgat Belediyesi
Zeytinba¤› (Tirilye) Belediyesi
Zile Belediyesi
Zincidere Belediyesi
Ziyaret Belediyesi

Yozgat
Bursa
Tokat
Kayseri
Siirt

354
224
356
352
484

212 27 22
563 21 51
317 50 80
424 25 26
565 22 05

212 39 23
563 20 17
317 13 89
424 25 28
565 22 06

YEN‹ KATILAN ÜYELER
180
ﬁEVKET YAZGAN
181
F‹KRET AKOVA
182
SAM‹ BAYIRBAﬁI
183
DR. HASAN AKGÜN
184
MUSTAFA ERTU⁄RUL
185
ETHEM ﬁAH‹N
186
HASAN YILMAZ
187
KUDRET ÖZEﬁ
188
H. HÜSEY‹N MÜLAZIMO⁄LU
189
MUSTAFA POYRAZ
190
MUSTAFA ﬁALVARLI
191
AL‹ KANTÜRK
D192 R. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
193
Ö. HAKAN DEM‹RSOY
194
NA‹L ﬁAHAN
195
HACI FEVZ‹ AKDO⁄AN
196
AL‹ UYANIK
197
SEY‹T TORUN
198
AZ‹M ÖZTÜRK
199
NECDET ÖZEKMEKÇ‹
200
OSMAN YURTSEVEN

Abana Belediyesi
Burhaniye Belediyesi
Büyükbürüngüz Belediyesi
Büyükçekmece Belediyesi
Erciyes Belediyesi
Gölyaz› Belediyesi
Güneﬂli ‹lk Kademe Belediyesi
Güzelyurt Belediyesi
Halkap›nar Belediyesi
Kahramanmaraﬂ Belediyesi
Kalkan Belediyesi
Karaman Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Mezitli Belediyesi
Mimarsinan Belediyesi
Nizip Belediyesi
O¤uzlar Belediyesi
Ordu Belediyesi
Seyhan Belediyesi
Söke Belediyesi
Yenifoça Belediyesi

Kastamonu
Bal›kesir
Kayseri
‹stanbul
Kayseri
Bursa
Kayseri
Aksaray
Konya
Kahramanmaraﬂ
Antalya
Karaman
Kayseri
Mersin
Kayseri
Gaziantep
Çorum
Ordu
Adana
Ayd›n
‹zmir

366
266
352
212
352
224
352
382
332
344
242
338
352
324
352
342
364
452
322
256
232

564 10 08
412 64 50
295 42 95
883 29 96
424 25 15
485 50 36
292 23 64
451 20 19
771 20 20
223 50 72
844 31 31
213 46 16
222 14 70
358 10 05
294 20 02
517 39 00
561 70 45
225 01 04
432 89 39
518 23 11
814 64 16

564 22 41
412 10 06
295 43 50
883 69 68
424 25 13
485 51 25
292 23 65
451 20 36
771 21 98
221 34 73
844 30 36
212 83 82
222 90 20
357 00 42
294 24 42
517 21 38
561 21 50
225 01 15
433 49 70
512 04 96
814 91 86

64

