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SUNUﬁ
tecrübe eksikli¤i var. Bu nedenle Tarihî
Kentler Birli¤i yerel yönetimlerin “kent
atölyeleri” kurmalar› için öncülük yap›yor,
destek veriyor. Ülkemiz, profesyonel iﬂgücü
olmaks›z›n yap›lan iyi niyetli çabalar›n
olumsuz sonuçlar›n› kabullenecek kadar
zaman› bol ve zengin bir ülke de¤il. Onun için
belediyelerimizin bu yönde de çaba
harcamalar›n› rica ediyoruz. Bu konuda
Dan›ﬂma Kurulu’nun deste¤iyle, Tarihî Kentler
Birli¤i Encümeni olarak her türlü deste¤i
vermeye haz›r›z.

De¤erli Dostlar,
Bir y›l› daha geride b›rakt›k. Daha dün elli
iki belediyemiz, Mimarlar Odas›, ÇEKÜL
Vakf›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›’yla
beraber büyük coﬂku içinde kurdu¤umuz
birli¤imiz, bugün alt›nc› yaﬂ›n› doldurdu.
Bu bizler için büyük bir mutluluk ve onur
vesilesi…
Geçen y›l› bir hat›rlayal›m. Her
buluﬂmam›zda, inatla yeni ç›kan
yasalardan, tarihî ve kültürel miras›n
korunmas› konusunda belediyelerimize
tan›nan f›rsatlardan bahsettik. Dan›ﬂma
Kurulu’nda görevli hocalar›m›z ve ilgili bakanl›klarda yasalar›
haz›rlayan bürokratlar bizlere bu konularda bilgiler verdiler.
Bununla da yetinmeyip belediye baﬂkanlar›m›zla bire bir görüﬂüp
yerelde karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› çözmeye çal›ﬂt›lar. ﬁimdi durup
arkam›za bakt›¤›m›zda, 2006 y›l›n› de¤erlendirdi¤imizde, bu
çabalar›n meyvelerini verdi¤ini görüyoruz. 2006’da sadece Tarihî
Kentler Birli¤i’nin üretti¤i fonlarla gerçekleﬂtirilen proje say›s›
k›rk sekiz… Bu rakam belki sizlere çok az gelebilir. Ama bunu
geçen y›llarla karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda önünüze hiç de
küçümsenemeyecek bir tablo ç›kar.

De¤erli dostlar,
Yukar›da say›sal bir geliﬂimden bahsettim. Bir
baﬂka umut verici konu ise Tarihî Kentler Birli¤i üyesi
belediyelerin gerçekleﬂtirdi¤i projelerde görülen niteliksel
geliﬂmedir. TKB “Tarihî ve Kültürel Miras› Koruma Proje ve
Uygulamalar›n› Özendirme Yar›ﬂmas›”na 2006 y›l›nda yap›lan
baﬂvuru say›s› otuz bir… Bu otuz bir projenin aras›nda Tarihî
Kentler Birli¤i’nin önemle vurgulad›¤› sokak yenilemecanland›rma ve kent dokular›n›n korunmas› çal›ﬂmalar›n›n say›s›
geçen seneye göre artm›ﬂ durumda. Kas›m sonunda hep beraber
Beypazar›’n› ziyaret ettik. Orada tüm kentlilerin bir arada,
belediyenin önderli¤inde yapt›klar› mucizeyi yaﬂad›k. Bütün
evlerin badanalar›n›n yap›ld›¤›n›, sokaklar›n tertemiz oldu¤unu,
çarﬂ›s›nda sadece o yöreye özgü do¤al ürünlerin sat›ld›¤›n›
gözlerimizle gördük. Art›k tek yap› ölçe¤inden soka¤a, sokaktan
mahalleye, mahalleden kente, daha da önemlisi havza boyutuna
yay›lan bir koruma anlay›ﬂ›n› benimsemeliyiz. Bu da, ayn›
co¤rafyay› paylaﬂan insanlar›n, yerel ve kamu yönetimlerinin bir
arada ayn› amaç için emek harcamalar›n› gerektiriyor…
Heyecan duymay›, imeceyi, terlemeyi gerektiriyor…

Geçti¤imiz Eylül ay›nda Midyat’ta yapt›¤›m›z buluﬂmada Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürü
Say›n Orhan Düzgün’ün verdi¤i rakamlar hâlâ haf›zamda…
Sadece Emlak Vergisi’nden, taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n
korunmas›na ayr›lan katk› pay›ndan 80 milyon YTL kullan›lmay›
bekliyor banka hesab›nda... Sivil toplum örgütleri, yerel
yönetimlerin baﬂlatt›¤› ve ç›¤ gibi büyüyen bu koruma
seferberli¤ine devletimiz de var gücüyle destek vermeye
çal›ﬂ›yor. Bence bu, alt› y›lda geldi¤imiz yolun mutluluk verici bir
özeti… Tabii ki burada yerel yönetimlerin görevleri daha da
art›yor. Emlak Vergisi’nden ayr›lan paya ilaveten, Tarihî Kentler
Birli¤i her y›l üye belediyelerine projelendirme için 2 milyon YTL
fon veriyor. ﬁirketlerin kültürel miras›n korunmas› için yapt›klar›
katk›lar› da unutmamak gerekir. Art›k belediyelerin proje üretme
ve uygulama zaman›d›r. Bütçe bulamama konusunda üretecek
bahanemiz kalmam›ﬂt›r.

Bu heyecan›n bizlerde oldu¤unu görüyorum…
2007’de Tarihî Kentler Birli¤i’nin temel hedeflerini
gerçekleﬂtirmek için bizleri yo¤un bir program bekliyor. May›s ve
Eylül aylar›nda iki önemli buluﬂma gerçekleﬂtirece¤iz. Bunlardan
ilki May›s’ta Kad›köy Belediyesi’nin, ikincisi ise Eylül’de
Kütahya-Afyon-Uﬂak belediyelerinin ev sahipli¤inde yap›lacak.
Programda, dört önemli kentimizde (Kaﬂ, Ordu, Bitlis, Tekirda¤)
belediyelerimizin alt kadrolar› için dört önemli seminer de var.

Bütün bu umut verici tablonun yan›nda, bizi bekleyen bir tehlike
var. Onun alt›n› çizmeden geçemeyece¤im. Tarihî Kentler Birli¤i,
ülkemizin tan›t›lmas› ve kültürel miras›m›z›n korunmas› ve
yaﬂat›lmas› konusunda yerel yönetimlere inan›lmaz bir pencere
açt›. Ama ﬂimdi uygulama zaman› geldi. Her ne kadar -yukar›da
belirtti¤imiz gibi- bütçeler oluﬂturulmaya baﬂlad›ysa da,
ülkemizde hâlâ restorasyon konusunda yetiﬂmiﬂ iﬂ gücü ve

Herkese mutlu, sa¤l›kl› bir 2007 y›l› diliyorum. Ocak ay›nda
Kaﬂ’ta görüﬂmek üzere esenlikle kal›n…
Mehmet Özhaseki
Kayseri Büyükﬂehir Baﬂkan›
Tarihî Kentler Birli¤i Baﬂkan›
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YAYIN YÖNETMEN‹NDEN
Merhaba,

Gruplara Göre Toplam Say›lar

Dergimizin 2006 y›l›na baﬂlang›ç yapan say›s›nda, 2005
y›l›n›n genel bir de¤erlendirmesini yaparak kazan›mlar›m›z›
gözden geçirmiﬂtik. Bildi¤iniz gibi 2005 y›l›n›n son günlerini
Uluslararas› Beﬂiktaﬂ Buluﬂmas› ile noktalam›ﬂt›k. Bu
buluﬂma da di¤er toplant›lar›m›z gibi, TKB kimli¤ine uygun
çoﬂku ve olgunlukla gerçekleﬂti. Ancak bu toplant›dan 2006
y›l›na somut kazan›mlar da taﬂ›d›k.

GRUP
An›t ve Abideler
Arkeolojik Sit
Askeri
Di¤er Sit Alanlar›
Dinsel
Do¤al Sit Alan›
Do¤al Varl›k
Endüstriyel ve Ticari
‹dari
‹dari Sit
Kal›nt›lar
Kentsel Sit
Koruma Alan›
Korunacak Sokak
Kültürel
Mezarlar
Sit
Sivil Mimarl›k Örne¤i
ﬁehitlik
Tarihi Sit

Bir kere, Beﬂiktaﬂ Buluﬂmas› kat›l›mc›lar›ndan Milli
Saraylar’la yap›lan iﬂbirli¤i TKB ile TBMM aras›nda ciddi
bir köprünün oluﬂmas›na yard›mc› oldu. Cumhurbaﬂkan›m›z
Say›n Ahmet Necdet Sezer’den sonra, TBMM Baﬂkan›m›z
Say›n Ar›nç’› da aram›zda gördük.
TKB çal›ﬂmalar› ve toplant›lar› ulusal ve yerel kurumlar
aras›nda yeni ba¤lar›n ve anlay›ﬂlar›n oluﬂmas›na yard›mc›
oluyor. Kimi talep ve görüﬂlerimizin yürütme ve yasama
organlar›na yans›d›¤›n› gözlemliyoruz. Kuﬂkusuz bu
etkileme, talep ve çözüm önerme süreçlerini daha bilinçli
ve organize yapmak zorunday›z.
Bu toplant›larda oluﬂan ortak enerjimiz, kentlerimizde
maddi kazan›mlar ve de¤iﬂimler de oluﬂturuyor. Bugün
Beﬂiktaﬂ Ihlamur Kasr›’n›n önünden geçenler, kasr›n bir y›l
önceki halini an›msam›yor bile. Ihlamur Kasr›, Beﬂiktaﬂ
Belediyesi ve TBMM Milli Saraylar Daire Baﬂkanl›¤›’n›n
iﬂbirli¤i ile yepyeni bir kimlik kazand›. Kasr› görünmez k›lan
duvarlar ortadan kalkt›. Yoldan geçen kentli art›k bu de¤erli
tarih varl›¤›n› görebiliyor, kimi sosyal ihtiyaçlar› için Ihlamur
Kasr›’n›n olanaklar›ndan faydalan›yor.

VARLIK SAYISI
281
6357
804
216
6435
1132
3073
2330
1725
1
1216
239
1
41
6857
2159
13
36709
195
202

Bu çizelge bize daha geniﬂ bir bak›ﬂ sunuyor. Örne¤in “an›t
ve abideler” gibi, “mezarl›klar” gibi, “ endüstriyel ve ticari”
yap›lar gibi alanlara daha özenle bakmam›z› ve bu tür
varl›klar için de eylem programlar› ve iﬂbirlikleri
geliﬂtirebilece¤imizi gösteriyor. Eylemlerimiz için yeni
ortaklar ve aktörler düﬂünebilece¤imizi de...
‹lgi çekici bir veri de “korunacak sokak say›s›”n›n Türkiye
genelinde 41 sokak gibi inan›lmaz küçük bir de¤er olmas›.
Bu da geçmiﬂ y›llarda yapt›¤›m›z tahribat›n boyutlar›n›
gösteren bir utanç verisi... Her kentin “kültür turizmi”ne
soyundu¤u günümüzün genel ak›ﬂ› içinde, sokak bütünlü¤ü
olmayan kentlerimizin nas›l bir “kültür turizmi ürünü” haline
gelebilece¤ini ayr›ca tart›ﬂmak gerekir.

Ayn› ﬂekilde, iki y›l önce, 2004 y›l› sonunda daha yeni
göreve baﬂlaman›n yorgunlu¤u içinde bizi a¤›rlayan
Gaziantep, bugün ÇEKÜL Vakf› iﬂbirli¤i ile ciddi kazan›mlar
elde etmiﬂ durumda. Onar›lan koca Bak›rc›lar Çarﬂ›s›’n›n
yan› s›ra pek çok tarihsel alan›n yenilenmesi ve
restorasyonu devam ediyor. Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi,
Setönü Mahallesi’ndeki yedi evlik bir doku bütünlü¤ünün
restorasyonunu baﬂlatm›ﬂ bulunuyor. K›sacas› bütün
üyelerimiz artan bir ivme ile kentlerimize yeni ve kimlikli bir
çehre kazand›rmaya çal›ﬂ›yor. Kuﬂkusuz bu çabalarla
atalar›m›zla, bu vatan için canlar›n› esirgemeden veren
ﬂehitlerimizle manevi hesaplaﬂmam›zda da yüzümüzü
a¤artmaya, sözümüzü do¤ruya ç›kartmaya çal›ﬂ›yoruz.

TKB yetkili kurullar›n›n verdi¤i kararla bu y›l yap›lacak
Anadolu Seminerleri’nin say›s› dört, Anadolu Buluﬂma
say›s› iki olarak belirlendi. San›r›m bu toplant›larda sokak
ve doku ölçe¤inde koruma politikalar› ve eylemleri epey yer
tutacak.
2006 y›l›n› ortak amaçlar›m›z›n, inançlar›m›z›n ve
baﬂar›lar›m›z›n a¤›z tad› ›le bitiriyoruz. 2007’nin TKB,
üyelerimiz, ulusumuz ve tüm insanl›k için daha gönençli ve
huzurlu olmas›n› dileyerek sayg›lar sunar›m.

Bütün bu geliﬂmeler içinde bilgi da¤arc›¤›m›z da geniﬂliyor,
derinleﬂiyor. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n y›llard›r yapt›¤›
çal›ﬂmalar sonucu ülke genelinde elde ettti¤i veriler var.
Bunlardan hem say›sal de¤erler olarak hem tarih ve kültür
varl›klar›n›n s›n›flanmas› örne¤i olarak yararlanabiliyoruz.
Örne¤in kültür, do¤a ve tarih varl›klar› aç›s›ndan ülkemizin
genel dökümü aﬂa¤›daki tabloda belirtiliyor.

Esen kal›n!
Hasan Özgen
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Beypazar›
Semineri
Program
25 Kas›m 2006, Cumartesi
09.35-10.15 Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›
1. Oturum (10.30-12.00 )
“Kentsel Dönüﬂüme Bir Örnek: Beypazar›”
Yöneten: Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf›
Baﬂkan›, TKB Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan›
Sunum: Mansur Yavaﬂ-Beypazar› Belediye Baﬂkan›
12.00-13.00 Ö¤le Aras› ve Sergi
2. Oturum (13.00)
“Bir F›rsat ve Tehdit Olarak Kentsel Dönüﬂüm”
Yöneten: Mehmet Özhaseki-Kayseri Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan›, TKB Baﬂkan›
• Prof. Dr. Zekai Görgülü-Y›ld›z Teknik Üniversitesi
ﬁehir ve Bölge Planlama Bölüm Baﬂkan›, TKB
Dan›ﬂma Kurulu Üyesi
• A. Faruk Göksu-ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu
Üyesi, ﬁehir Planc›s›
19.00 Akﬂam Yeme¤i
26 Kas›m 2006, Pazar
09.30-12.30 Kent Gezisi

BEYPAZARI SEM‹NER‹

Derleyen: Ayça Gençayd›n

Yabanc›lar Anadolu
miras›n›n büyüklü¤ü
karﬂ›s›nda baﬂlar›n›
e¤iyorlar. Umar›m
yöneticilerimiz de bunun
fark›nda olur.

Yar›na bak›ﬂ aç›m›z›n
niteli¤i, iyi
boyutland›raca¤›m›z
toplant›lar için gelecek
ad›na ölçü olacakt›r.
Baﬂkent Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir gibi ﬂehirler ﬂunu çok iyi
bilmelidir... Onlar›n hayat kayna¤› Anadolu’dur. Bizi bizden baﬂka
yar›na taﬂ›yacak güç yoktur. Bu durum Beypazar›’nda da ayn›…
Burada kendi olanaklar›n› kendi yaratarak, ben var›m diyen bir
baﬂkana sahibiz. Beypazar›’nda bu çerçeve içinde de bakman›z
gerekiyor. Gözü önce topra¤›nda, sonra d›ﬂar›da olan yeni bir
yolu Beypazar›’nda denedik. Kad›n›, çocu¤u, d›ﬂar›daki ve
içerideki Beypazarl›’s›, kendi kendini denetleyen bir mekanizmay›
birlikte yürürlü¤e soktular. Beypazar› halk›n› kutluyorum ama
bundan sonras›n›n daha zor oldu¤unu söylüyorum. Para
ço¤ald›kça, ahlâk›n azald›¤› birçok alanda çürümeler oluﬂuyor.
Safranbolu’da baﬂlat›lan olay, üzüntülerin ço¤ald›¤› bir
aﬂamadan geçti. Beypazar› do¤ruyla yanl›ﬂ aras›nda bir yerde
de¤il, do¤ruyu büyüterek geldi. Ama bunun ak›ﬂ› da sa¤l›kl›
olmal›.

Mansur Yavaﬂ-Beypazar› Belediye Baﬂkan›
TKB ile bundan 3-4 y›l önce çal›ﬂmalara ilk defa baﬂlad›¤›m›zda
canl› yay›n gerçekleﬂtirdik ve 2 ﬁubat 2003’te Beypazar›
Bildirgesi haz›rlanm›ﬂt›. TKB’nin en önemli özelli¤i belediye
baﬂkanlar›n›n deneyimlerini paylaﬂmalar›... Ülkemizin her yeri
çok zengin ama maalesef yöneticilerimiz de bunun fark›nda
de¤ildi. TKB üye say›s› 220’ye yaklaﬂt›. Belediye baﬂkanlar›nda
kendi tarihî miraslar›n› koruma aç›s›ndan müthiﬂ istek var.
Beypazar›’n›n da örnek olarak katk›s› olacaksa bundan bahtiyar
oluruz. Yabanc›lar Anadolu miras›n›n büyüklü¤ü karﬂ›s›nda
baﬂlar›n› e¤iyorlar. Umar›m yöneticilerimiz bunun fark›nda olur.
Haluk Nadir-Beypazar› Kaymakam›
Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›m›z toplant›dan önce “keﬂke
Metin Hoca 50 y›l önce burada olsayd›
tarihî miras›m›z› kaybetmezdik” dedi.
Metin Hoca’ya çok teﬂekkür ediyorum.

Buradan içeri girerken en az on belediye baﬂkan›yla çal›ﬂmalar›n›
konuﬂtuk. Birazdan seminerde konuﬂacak arkadaﬂlar sadece
uzmanl›klar›n› aktaracaklar. Esas bildiriyi baﬂkanlar, siz
sunuyorsunuz, deneyimlerinizi birbirinize aktararak as›l
dinamizmi sizler yarat›yorsunuz.

Ülkemizde zengin ve engin bir tarihî
miras›m›z var. Kültür miras›m›z› turizme
yönelik olarak ekonomiye kazand›racak
büyük potansiyelimiz var. Birli¤in, “Bir
elin nesi var iki elin sesi var” yerel, kamu
yöneticileri ve sivil toplum örgütleriyle çok büyük baﬂar›lara imza
ataca¤› kanaatindeyim.

Mehmet Özhaseki-Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi
Baﬂkan›, TKB Baﬂkan›
Metin Hoca inand›klar›n› söylüyor. Bir insan›n inand›klar›n›
söylemesi onun etkili olmas›n› sa¤l›yor. Ben de onun talebesi
say›l›r›m…

Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›, TKB Dan›ﬂma
Kurulu Baﬂkan›
Hepinizin yoku var etme giriﬂimi mekânlardan daha büyük. Bu
giriﬂimin en görünmeyen taraf› ise hep birlikte sevgi ve coﬂkuyla
Türkiye için yürüyüﬂümüzü gerçekleﬂtiriyor olmam›z.

‹ki oturumda da çok önemli konular tart›ﬂ›lacak. Ben de
tehlikelerden ve f›rsatlardan bahsedece¤im. Asl›nda bizler
onlarca medeniyet kurmuﬂ bir devletin sahibiyiz. Sosyal hayattan
mimariye, kültürel hayattan baﬂka noktalara uzanan onlarca yere
imzam›z› atm›ﬂ›z. Ama bugünkü noktada bu birikimle örtüﬂen bir
yap› göremiyoruz. Biraz da geçmiﬂe bakmak laz›m. Bat›da
ﬂehirleﬂme bizden çok erken baﬂl›yor. 200-300 sene öncesine ait
ﬂehir planlar› görüyoruz. Düklerin, ﬂövalyelerin etkisinden
kurtuldu¤u zaman ﬂehirleﬂme baﬂl›yor. Özellikle sömürgelerden
elde ettikleriyle de ﬂehirleﬂme süreci h›zlan›yor.

Türkiye’nin 50 y›ll›k koruma tarihine bakt›¤›m›zda h›zla
geliﬂtirdi¤imiz baﬂar›l› çal›ﬂmalar var. Bu nedenle Dolmabahçe
Saray›’nda birkaç gün önce ﬂu cümleyi söyledim. Yar›na bak›ﬂ
aç›m›z›n niteli¤i, kuraca¤›m›z yeni örgütler, s›n›rlar›n›
büyütece¤imiz hedefler, iyi boyutland›raca¤›m›z toplant›lar için
gelecek ad›na ölçü olacakt›r.
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Biz restorasyon yaparken herkese bu evlerin de¤erinin artaca¤›n›
söyledik. Sonuç da öyle oldu.

Bize gelince, kocaman bir medeniyetin sahibiyiz ama
belediyecilikten anlayan yok. Zaten belediyecilik hizmetleri uzun
zaman vak›flar taraf›ndan götürülmüﬂ. Sonra o da sekteye
u¤ram›ﬂ. Belediye kanunu 1964’lere rastl›yor. Her ﬂey birden bire
oturmuyor. Kayseri’de ilk planlama 1946’da. Bir Alman uzman
geliyor ve plan için bir tak›m kararlar al›n›yor. Eski köye yeni
adet mi getiriyorsunuz diye hemen halktan itirazlar baﬂl›yor.

Taﬂ Mektep tescilden bile düﬂürülmüﬂtü ama en prestijli
mekânlardan biri haline geldi.
Halk›n da kat›l›m›yla restorasyon için yap›lan toplam masraf 1,5
trilyon. Bizim burada en önemli baﬂar›m›z, insanlar kendi tarihi
eserlerine sahip ç›kt›klar› taktirde kendilerinin de kazançl›
ç›kacaklar›n› ispat etmemizdir.

2000’li y›llara geldi¤imizde
ise ﬂehirlerimizde altyap›
olmad›¤›n›, sa¤l›kl› bir
kentleﬂme ve en önemlisi
bir kimli¤in olmad›¤›n›
görüyoruz.

Yeni yap›lan binalarda da kendi tarihi dokumuzu yans›tmayan
hiçbir binaya izin vermiyoruz.
Restorasyon sonras› tan›t›m faaliyetlerine baﬂlad›k. Bu
faaliyetler sonucunda ilçemize turist gelmeye baﬂlad›. Herkes
kendi dükkan›n› terk ediyordu. Biz turistlere bu dükkanlar›
gezdirmeye baﬂlad›k. Bu defa esnafta fark›ndal›k oluﬂmaya
baﬂlad›. Kendi yöresel yemeklerimizi yedirece¤imiz yerler açarak
bunlar› tan›tal›m istedik. Yemeklerimizin patentlerini ald›k.
‹nsanlar sadece kendisi için yapt›¤›n› baﬂkas› için yap›yor ve
bunu pazarl›yor. Meslek kursu açmaya gerek yok, zaten en iyi
bildi¤i iﬂi yap›yor.

1980’li y›llarda, büyük ﬂehirlere büyük ak›mlar oldu. ﬁehir ve köy
oran› neredeyse tam tersine döndü. Belediyelerimiz ideolojik bir
yaklaﬂ›mla bu göç karﬂ›s›nda tav›r almad›lar ve karﬂ›m›za
sa¤l›ks›z ve kimliksiz kentler ç›kt›. 2000’li y›llara geldi¤imizde ise
ﬂehirlerimizde altyap› olmad›¤›n›, sa¤l›kl› bir kentleﬂme ve en
önemlisi bir kimli¤in olmad›¤›n› görüyoruz. ﬁimdi karﬂ›m›za yeni
bir kanun ç›k›yor. Bunu biraz sonraki oturumda tart›ﬂaca¤›z ve
ortak bir fikir ç›kaca¤›n› düﬂünüyorum.

Bir tak›m teﬂviklerle bayanlar meslek sahibi oldular. Di¤er
taraftan 1999 y›l›nda gümüﬂçülerimizin say›s› 6 iken ﬂu anda
60’a ulaﬂt›.

Önümüzdeki y›l Kaﬂ, Ordu, Bitlis ve Tekirda¤’da dört seminer,
‹stanbul Kad›köy’de ve Afyon-Kütahya-Uﬂak üçgeninde iki
Anadolu buluﬂmam›z var. Bir de yurtd›ﬂ› gezimiz olacak.

En önemli kültür ö¤esi dilimizdir. Dilimizi koruyamazsak neyi
koruyaca¤›z. Dilimizin korunmas› konusunda da karar ald›k. 5600
yöresel kelimeyi anlamlar›yla Türk Dil Kurumu’na teslim ettik.
Bununla ilgili ödül ald›k.

B‹R‹NC‹ OTURUM
“Kentsel Dönüﬂüme Bir Örnek: Beypazar›”
Mansur Yavaﬂ-Beypazar› Belediye Baﬂkan›
Beypazar›’nda özeliklerini yitirmemiﬂ 3500 ev bulunuyor.
Bunlardan 500’ünü onard›k. Buras› 800 y›ll›k yerleﬂim bölgesi.
Planlama yok, buna ra¤men evlerin hiçbiri birbirini kapatm›yor.
Iﬂ›¤a ve komﬂuya sayg› var. Herkes ›ﬂ›ktan ve güneﬂten
faydalan›yor. Beypazar›’nda o dönemlerde böyle bir komﬂuluk
iliﬂkisi var. Evlerin hepsinin arkas›nda mahzeni var. Hepsinde
insanlar yaﬂ›yor ve mekanlar›n› aynen kullan›yorlar.
84 adet tescilli sivil mimarl›k örne¤i, 200 y›ll›k 3500 adet tarihi
Beypazar› evi, 600 dükkanl›k tarihi çarﬂ›, 20 adet dini yap›, 9
adet kültürel yap›m›z var. Biz restorasyonu yaparken tescilsiz
olan evler için de kuruldan izin ald›k. ﬁu anda restore edilen
evlerin tümünün tescil edilmesi için u¤raﬂ›yoruz.
Evlerin restorasyonu yap›l›rken çat›lar›n› ve bacalar›n›
kendilerinin yapmas› için teﬂvik ettim. Halk› da içine katt›m. Eski
foto¤raf›n› bulurak evleri asl›na uygun olarak restore ettik.

Bu çal›ﬂmalar ‹talya Napoli’de bir ö¤retim görevlisi taraf›ndan
Ekonomik ve Sürdürülebilir bir model olarak sunuldu.
1999 y›l›nda 2500 turist gelirken 2005’te 200.000’i bulduk.
Gelecek için en az 1 milyon yerli, 100.000 yabanc› turist
hedefliyoruz.
Beypazar›’nda Kent Tarihî Müzesi ve Beypazar› Yaﬂayan Kültür
Müzesi kuruyoruz. Beypazar› kültürünü bu müzede ziyaretçilere
gösterece¤iz. ‹lçeyi ziyarete gelenler o kültür müzesine geldi¤i
zaman orada dolma dolduracak, yay›k ayran› yapacak, kahve
de¤irmeninde kahve çekecek ve evine götürecek. Makarna
kesmekten tutun da basma boyamaya kadar her ﬂey olacak.
Beypazar› kültüründe olan yaklaﬂ›k 100 aktivite uygulamal›
olarak izlenebilecek.
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Beypazar›’na 4000 yatakl› bir termal tesis kurulacak. Bu tesise
gelenlere tur imkan› sa¤layarak Türkiye’nin kültürünü
tan›taca¤›z. Mudurnu’ya Göynük’e gönderece¤iz. Civar›m›zla
birlikte kalk›naca¤›z.

üyeleri olarak tarihî eserlerimizle ilgili bilinç yükselmesi
sa¤lamaya çal›ﬂt›k, bu eserleri nas›l koruruz konusunu dan›ﬂman
hocalar›m›zla tart›ﬂt›k. ﬁimdi bu yapt›¤›m›z iﬂlerin kendi
yöremizin kalk›nmas› hususunda nas›l bir iﬂlev sa¤layacaklar›
öncelikli gündemimiz haline gelmiﬂtir. Her yöre önce kendi
de¤erini tespit etmeli. Bütün arkadaﬂlar›m›z›n öncelikle yapmas›
gereken bu. Sonra bu de¤erle nas›l ﬂahlan›r›z onun yolunu
aramal›y›z.

Sivil toplum kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i yap›yoruz. Beypazar›’nda
hemen hemen tüm ürünlerin fiyatlar› ayn› fiyatt›r. Beypazar›
Kültür ve Yard›mlaﬂma Derne¤i bu kontrolleri yap›yor. Beypazar›
Derne¤i Ankara’daki tan›t›m› üstleniyor. Do¤a Derne¤i destek
veriyor.

Konumuz kentsel dönüﬂümle ilgili. Büyükﬂehirlerde kaçak
yap›lar›n, gecekondular›n oldu¤u bir ortamday›z. Uzun süre
de¤iﬂtirmeyece¤imiz ev, mahalle tipine nas›l dönüﬂürüz onu
tart›ﬂaca¤›z. Bu noktada ç›kacak yasa bizi rahatlatacak, ama
önce halihaz›rda neler yap›labilir diye hocalar›m›zla ele alaca¤›z.

Beypazar›’nda 400 bin ton tar›m üretimi var. Organik tar›m
çal›ﬂmalar›na da baﬂland›.
Tarihî konaklar›m›zdan Abbaslar›n Kona¤›, Adalet Evi ve Müzesi
olacak. Limoncuo¤lu Kona¤› konaklama mekan› olarak da
kullan›lacak. Halk Evi’nde kültürel faaliyetler yürütülüyor. 600
dükkanl› tarihi çarﬂ› restorasyonu hedefleniyor.
Sonuç olarak kültürümüzü korumuﬂ oluyoruz, insanlar›m›z›n
sa¤l›kl› mekânlarda yaﬂamalar›n› sa¤l›yoruz.

Prof. Dr. Zekai Görgülü-YTÜ ﬁehir Bölge Planlama Bölüm
Baﬂkan›, TKB Dan›ﬂma Kurulu Üyesi
Türkiye’nin en önemli kat›l›m ortakl›¤› olan TKB’nin bir üyesi
olarak burada bulunmaktan duydu¤um mutlulu¤u belirtmek
istiyorum.

2. OTURUM
“Bir F›rsat ve Tehdit Olarak Kentsel Dönüﬂüm”
Mehmet Özhaseki-Kayseri Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›,
TKB Baﬂkan›
‹çinde bulundu¤umuz co¤rafyada ﬂehirlerin hepsinin zorda
oldu¤unu, bu s›k›nt›dan kurtulmak için gayret ettiklerini biliyoruz.
Baz› ﬂehirler ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz de TKB

Kentsel dönüﬂüm, son y›llar›n gündemdeki konular›ndan biri. Bu
konu, farkl› bir yasal tabanda da kentlerin gündemine çok güçlü
bir ﬂekilde girdi. Bugüne kadar kentsel dönüﬂümü kimi çok
alk›ﬂlad›, kimi kentsel döneklik olarak tan›mlad›, kimi içini nas›l
doldurabiliriz diye tart›ﬂt›, kimi rant kayg›l› ele ald›. Yasan›n
ç›kmas›yla da farkl› bir sürece girece¤iz.
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yan›nday›m, ama biz bunu pratikten beslenerek, ortak akl›
egemen k›larak, geri dönülmez kay›plarla karﬂ›laﬂmadan
yapmal›y›z.

Sonuçta kentsel dönüﬂüm bize d›ﬂar›dan gelen bir kavram.
F›rsatlar› ve tehditleriyle bunu ele almak istedik. Kentsel
dönüﬂüm bir sorun mudur, yoksa sorunlar› çözme ad›na bir araç
m›d›r? Bunu tart›ﬂmak gerekir diye düﬂünüyorum.

Modelin do¤ru seçilmesi ve bütün aktörleri içerecek ﬂekilde
planlanmas› çok önemli. ‹nsan odakl› geliﬂmeyen hiçbir ﬂeyde
baﬂar›l› olmam›z mümkün de¤il. Kentlerimizde yoksul
bölgelerimiz var. Bunlar› kurtarmak da dönüﬂüm de¤il mi?
Ben kentsel dönüﬂüme, s›n›r› saptamaktan modeli koymaya
kadar, bu çerçevede bak›yorum.
S›n›rl› aktörlerin fizik mekanda
pazarl›k yapt›¤› bir ortamda kentsel
dönüﬂüm gerçekleﬂmemeli.
Turizm ekseninin de kültür odakl›
bir ç›k›ﬂ noktas› olmal›.
Eski ve yeni ay›r›m›na özen
göstermemiz gerekiyor. Biz bu tür
ittifaklar›m›z› mutlaka kent
bütününe taﬂ›r olmal›y›z. Kültürel
miras›n korunmas› ad›na yarat›lm›ﬂ
bu birlikteli¤i kentin bütününe
taﬂ›mam›z gerekiyor. Burada bir bütünleﬂmeden bahsediyorum.
Bu bütünleﬂme dönüﬂümün gerekçelerini daha netleﬂtirip
kuvvetlendirecektir.

Kentsel dönüﬂüm kavram› da çok tart›ﬂmal›. ‹nsanl›kla varolmuﬂ
olan kentler zaten dönüﬂüyorlar. Tarihsel süreçte iki önemli
dönüﬂümle karﬂ›laﬂ›yoruz. Bunlardan biri tar›m kentinden sanayi
kentine geçiﬂ. Günümüzde de tar›m kentinden bilgi kentine geçiﬂ
sürecini yaﬂ›yoruz. Böyle bir
dönüﬂüm varken bir yandan da
kentlere aktör güdümlü
müdahaleler olmaya baﬂlad›.
Bunun örneklerini bat›da görmeye
baﬂlad›k. Kentlerimiz de son iki-üç
y›ld›r bunu yaﬂ›yor. Böyle
bakt›¤›n›zda kentsel dönüﬂüm çok
da yeni bir kavram de¤il.
Kentsel dönüﬂümün temel iki amac›
vard›r. Biri kentin ekonomisini
canland›rmak, geliﬂtirmek ve gelece¤e dönük sürdürülebilir
kalmak. ‹kincisi ise istihdam yaratmak. Mansur Yavaﬂ da bize
kendi ekonomisini, istihdam› nereye taﬂ›d›¤›n› anlatt›. Hangi
eksende yapacaks›n›z dersek, Beypazar› buna da örnek veriyor.
Kültür, ticaret ve turizm ekseninde yapabilirsiniz. Onun için
kentsel dönüﬂümü sadece mekânsal alanlara odaklamamal›y›z.
Odaklarsak bu kavram›n›n alt›n› doldurmaktan uzaklaﬂ›r›z.

A. Faruk Göksu-ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi, ﬁehir
Planc›s›
Dün Beypazar› Belediye Baﬂkan› Mansur Yavaﬂ’la ilk
buluﬂtu¤umuzda bu iﬂin özünün fark›ndal›k oldu¤unu söyledi.
Fark›ndal›¤› yarat›p nas›l bir vizyon çizece¤imizi bilmiyoruz.
Baﬂkan›n yapt›¤› bu. Bu fark›ndal›¤› sa¤lam›ﬂ. Fark›ndal›k ve
farkl›l›k bizim vizyonumuzu oluﬂturmada çok önemli iki kavram.

Tarihsel süreçte neden böyle oldu diye bakt›¤›m›zda, 80’li y›llar
bütün dünya için k›r›lma noktas›. 80’li y›llara kadar sosyal refah
düzeyi anlay›ﬂ›n› b›rakmayan bat› devletleri art›k bu anlay›ﬂ›
b›rakt›. Bu noktada kentler kaderine terk edilmeye baﬂlad›. Bir
anlamda çaresiz ve yaln›z kald›lar. Bunlar kentlerde yer seçmeye
baﬂlad›lar. Ekonomilerini canland›rmak için kentsel dönüﬂüm
kavram›n› kullanmaya baﬂlad›lar. Yerel aktörler de ön plana
ç›kmaya baﬂlad›. O zaman yerel dinamikleri harekete geçirmek,
bu ortakl›klarla olur dendi. Bu süreçte karar vericiler bir veya iki
kiﬂi olmamal›. Beypazar›’nda olan bu. Bütün aktörler karar verici
olmuﬂ. Planlaman›n içerisinde kentsel dönüﬂüme bakmal›y›z.
Hiçbir zaman fiziksel dönüﬂüm olarak kentsel dönüﬂüme
bakmamak gerekiyor. Sosyal ve ekonomik planlama ile yaﬂam›
bunun içerisine katmad›¤›n›z taktirde dönüﬂemiyorsunuz
demektir.

Art›k kentlerimizi geliﬂtirirken iki eksen etraf›nda, insan ve
vizyon odakl› stratejiler ortaya koymam›z laz›m. Bence,
Beypazar›’n›n baﬂar›s› iyi bir senaryo çerçevesinde bir toplumsal
kalk›nma modeli yaratm›ﬂ olmas›d›r. Biz çok kötü kulland›¤›m›z
alanlar› ve yeni yaﬂam alanlar›n› yeniden yaratmak
durumunday›z. Bu çerçevede liderin öneminin büyük oldu¤unu
vurgulamak istiyorum. Yerel düzeyde proje liderleri yetiﬂmelidir.
Bunun örneklerini Beypazar›’nda görüyoruz.
Ancak bir noktada durup gelece¤i iyi tasarlamam›z laz›m.
Gelece¤e yönelik kararlar›m›z› iyi irdelememiz laz›m. Üst ölçekte
bak›p düﬂünmemiz laz›m. Buraya yap›lacak yat›r›m Ayaﬂ’›n
geliﬂmesini engelleyecekse tekrar düﬂünmemiz laz›m. Onun için
bölgesel planlaman›n, havza boyutunda planlaman›n önemini
gözard› etmemek gerekiyor.

Biz bu iﬂe yeni baﬂl›yoruz ve do¤ru yerden baﬂlayal›m. Sizler
sadece TKB üyesi belediye baﬂkanlar› de¤il kendi kentlerinizin
bütününün de belediye baﬂkanlar›s›n›z. Kentsel dönüﬂümün
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Derleyen: Cennet Günel

Üyelerimizin Gözüyle Beypazar›
Semineri

kent. Yaln›z Palu’nun ﬂanss›zl›¤› ﬂu; ilçe birkaç defa yer
de¤iﬂtirdi¤i için tarihî eserlerin yerinde yeller esiyor. Sadece
kamuya ait birkaç yerde tarihi hamam ve köprü var. Varolan
tarihî de¤erleri de¤erlendirerek, Beypazar› gibi kentsel dönüﬂüm
projesinde veya iç turizmi canland›rma noktas›nda çaba
harcayaca¤›z. Palu halk› da sevecen ve misafirperverdir.
Beypazar› kadar olmasa da, k›sa bir sürede buna benzer
çal›ﬂmalar› baﬂaraca¤›m›za inan›yorum

Sait Da¤o¤lu-Palu Belediye
Baﬂkan›
Bilgi birikimlerinin paylaﬂ›lmas›
noktas›nda bu tür seminerlere çok
önem veriyorum. O nedenle bu ve
buna benzer seminerlerin
süreklili¤inin sa¤lanmas› gerekiyor.
TKB’nin kurulmas› ve bu tür
seminerlerin düzenlenmesi bana göre
çok geç kal›nm›ﬂ bir çal›ﬂma. Bu
seminerden kat›l›mc›lar›n çok faydaland›¤›na inan›yorum. Benim
yirmi üç y›l önce ziyaret etti¤im Beypazar›, gerçekten çok
de¤iﬂmiﬂ, yenilenmiﬂ. Üstelik tarihî dokusuna uygun hale
getirilmiﬂ.

Bu seminerler sayesinde en az›ndan farkl› ortamlardaki bilgiye
ve yetkiliye ulaﬂma ve Türkiye’nin her yerini görme imkân›m›z
oluyor. Burada Beypazar› halk›n›n özellikle turizme çok önceden
haz›r ve daha ayd›n oldu¤unu gördüm. ‹nsan malzemesi
konusunda Beypazar›’n›n bir s›k›nt›s› yokmuﬂ, onu anlama
f›rsat›n› yakalad›m. Sonuç olarak buradaki çal›ﬂmalarda sadece
bu iﬂi baﬂlatacak ve bu iﬂe yön verecek birine ihtiyaç varm›ﬂ.
Onu da Beypazar› Belediye Baﬂkan› Mansur Yavaﬂ üstlenmiﬂ.

Palu da ayn› kaderi paylaﬂ›yor. Palu, ipek yolu üzerinde bulunas›
dolay›s›yla tarihe mal olmuﬂ ve medeniyetlere beﬂiklik etmiﬂ bir
9
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geçinmesidir. Kat›l›mc›lar, san›r›m burada gördüklerini kendi
halk›na kolayl›kla aktarabileceklerdir. Bu nedenle bu seminerin
her anlamda olumlu oldu¤unu düﬂünüyorum.

TKB, bir lokomotif görevi görüyor. Oradaki birliktelik herkese güç
veriyor ve bizi tetikliyor. Bence, TKB’nin iﬂlevi çok büyük.
Özellikle bu günden sonra vazgeçilemeyecek bir kurum haline
gelecek.

Siyasi nedenlerle son bir y›ld›r Beypazar›’nda hiçbir ﬂey
yapamad›k. Siyasiler, bu durumu net olarak aç›klamasalar da
gerekçe olarak Beypazar› için “olaca¤› kadar olmuﬂ” diye
düﬂünüyorlar. Benim bunu kabul etmem mümkün de¤il. Belki
yap›lacaklar›n daha yüzde birini bile yapamad›k. Kültür, tan›t›m
ve halk›n bilinçlendirilmesi ad›na yap›lacak daha çok ﬂey var. Bu
çal›ﬂmalar dört-beﬂ y›la s›¤d›r›lacak kadar küçük bir olay de¤ildir.

Mansur Yavaﬂ-Beypazar› Belediye Baﬂkan›
Bence bu seminer çok olumlu geçti. Özellikle kaymakamlar ve
belediye baﬂkanlar›, yöresinde
bulunan kültürel de¤erleri
ortaya ç›karmak, bunlar›
korurken do¤al sonucu olan
turizmi canland›rmak, kentlerini
tan›tma ad›na büyük bir çabaya
girdiler. Umdu¤umuzun çok
üstünde belediye baﬂkan›,
buray› zaten model olarak
alm›ﬂt›. Bu seminer sayesinde
Beypazar›’n› ayr›nt›l› bir ﬂekilde
anlatma imkân› bulduk.
Herkesin, kentin ﬂartlar›na göre
kendi bölgesinde de belli uygulamalar› yapabilecekleri mesaj›n›
net bir ﬂekilde verdi¤imizi zannediyorum. Bizim buradaki
projemizin en büyük sonuçlar›ndan biri, 1500 ailenin turizmden

Kat›l›mc›lar›n kendi kentlerindeki kültürün canlanmas› ad›na
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarla birazc›k fayda sa¤layabildiysek ne mutlu
bize. Türkiye’deki bu zengin kültürün ortaya ç›kar›larak dünyaya
aç›lmas›n›n ülke yarar›na olaca¤›n› düﬂünüyorum. Gerekli
kaynaklar› bulabilirsek Beypazar›’ndaki tüm tarihî ve kültürel
eserleri aya¤a kald›rma ve tarihi kentlerin canl› tutulmas› ad›na
kentsel dönüﬂüm planlar›m›z var. Bu tür çal›ﬂmalar›n 10-15
trilyon ile tamamlanabilece¤ini düﬂünüyorum.
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benimsemedi¤i projelerin baﬂar›l› olma ﬂans› yok zaten. O
nedenle Beypazar› benzeri çal›ﬂmalar›n baﬂka ölçek ve
bölgelerde yap›lmas› Türkiye’nin kazanc›na olacak. ﬁu anda
Beypazar›’nda ilginç detaylar var, bu detaylar› rehberde
belirlemek laz›m. Kente gelen turistlere neyi nerede
bulacaklar›n› anlat›lmak gerek. Ayr›ca seminere kat›l›m gayet
baﬂar›l›.

‹smet Özarslan-Amasya
Belediye Baﬂkan›, TKB
Encümen Üyesi
Üye belediyelerin bir araya
gelmesi ve kentlerine
gerçekten ba¤l› olduklar›n›
göstermesi çok önemli bir
ﬂey. Bence TKB’nin en büyük
baﬂar›s›, insanlar› sevgi ve
sayg›yla ba¤layan bir ›ﬂ›k
olmas›. TKB kuruldu¤u
tarihten itibaren tarihi
kentlerin onar›larak nesilden nesile taﬂ›nmas› bilinci do¤muﬂtur.
Bu duruma baﬂta Prof. Dr. Metin Sözen Hocam›z olmak üzere
TKB’nin büyük katk›s› olmuﬂtur. Beypazar› da 4-5 y›l içerisinde
bunu baﬂarm›ﬂ bir kent olma özelli¤ini taﬂ›yor. Seminer her
haliyle baﬂar›l›yd›, güzel bir organizasyon oldu. Beypazar›’n›n bir
taraf›nda tarihî, di¤er taraf›nda ise modern bir kent gördük.
Bunlar›n da birbirine kaynaﬂmas› gerekti¤ine inan›yoruz.

Kamil Sezer-Karaman Belediyesi, Mimar
Beypazar› seminerini, Türkiye tarihini gelece¤e taﬂ›mak
aç›s›ndan en önemli seminerlerden bir olarak görüyorum. Bence
bu tür seminerlerde belediye baﬂkanlar› ve belediye teknik
personelinin kaynaﬂmas› gerekir. Bunun için, iﬂe as›l hakim olan
mimar arkadaﬂlar›n TKB
çal›ﬂmalar›n› kentlerinde
oluﬂturacaklar› özel birim
içerisinde ilgililere
aktarmalar› gerekir. Aksi
takdirde bütün deneyimler
üst seviyelerde kal›yor. Üst
seviyelerde kalmas› da bu
bilgilerin uygulamada
kullan›lmas›n› engelliyor.

Bu seminerlerin daha s›k gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤ine
inan›yorum. Umar›m 2007’de de dört ilde gerçekleﬂir. Bu bir
buluﬂma de¤il, seminerdir. Seminer için de büyük bir kat›l›md›r.
Konaklama sorunu burada çok önemli, Beypazar› bunu kald›rd›.
Planlaman›n buna göre yap›lmas›n›n yararl› olaca¤›
kan›s›nday›m.

Beypazar›, tarihî kentler
içerisinde tek olma yolunda
ve bunu gelecek kuﬂaklara taﬂ›rlarsa Türkiye’de lider olacaklar.
Ama amac›ndan sapt›r›rlarsa buras› Safranbolu konumuna
gelebilir. Metin Hoca Karaman’da büyük bir atak baﬂlatt›. Metin
Hoca’n›n Safranbolu ve Beypazar›’ndan sonraki üçüncü etap
çal›ﬂmas› Karaman’d›r. Dört tane yenileme alan› ilan ettik. Bu
alanlar›n tamam› tarihî dokulard›r.

Amasya’daki tarihî eserler çok daha eski... Çok köklü bir biçimde
kentsel dönüﬂüm yap›yoruz. Bizimkisi beyaz boya yapmak de¤il,
tarihî mekânlar› iﬂlevsel hale getiriyoruz. Birçok soka¤›
sa¤l›klaﬂt›rd›k, birçok tarihî eserin etraf›n› açmak suretiyle
eserlerin gerçek de¤erlerini ortaya koyuyoruz. Amasya’da tüm
tarihî eserleri ortaya ç›kar›p gelecek nesillerle paylaﬂmak
istiyoruz. Beypazar› halk› burada yap›lan çal›ﬂmalara kat›lm›ﬂ, bu
çok güzel. Burada muazzam bir sanayi do¤muﬂ.

Emin Mete Ayd›n-Karacasu Belediye Baﬂkan›
Beypazar› halk› birlikte olmay› ö¤renmiﬂ. Özellikle kad›nlar›n iﬂe
aktif olarak kat›lmalar› ayr› bir güzellik. Karacasu’nun yap›s›yla

Zihni Ald›rmaz-Adana
Büyükﬂehir Belediyesi,
Mimar
Bu, Türkiye için bir
baﬂlang›ç. Burada
gerçekleﬂtirilen uygulamalar,
kamuoyu oluﬂturma
aç›s›ndan çok önemli.
Beypazar› belli bir ad›m
atm›ﬂ ve bunda da baﬂar›l›
olmuﬂ. Halk›n
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Beypazar› örtüﬂüyor. Mansur Bey, Beypazar›’n› anlat›rken
Karacasu’yu anlat›yormuﬂ gibi ayr› bir mutluluk yaﬂad›m. Biz
Karacasu’da bunlar›n benzeri el sanatlar› merkezi oluﬂturduk.
Ancak bir türlü pazarlayam›yoruz. Önümüzdeki günlerde
halk›m›za pazarlamay› da ö¤retece¤iz. Bu k›ﬂ da kad›nlar›n iﬂe
aktif olarak girmelerini sa¤layaca¤›m. TKB, Türkiye’nin bir
kurtuluﬂudur. Belediye baﬂkanlar›, teknik elemanlar›n› getirmiﬂ
ve herkes bu iﬂe inanm›ﬂ. Bu
inanc›n sonunda da baﬂar›
gelmiﬂ.

ﬂekilde de¤erlendirirsek, ekonomik yönden kalk›nmada da
önemli bir yol kat edilecek. Bitlis’te bu güne kadar gelmiﬂ
geçmiﬂ kültürler ve onlar›n kal›nt›lar› var. A¤ustos ay›nda
yap›lacak olan Bitlis Buluﬂmas›’nda onlar› da görece¤iz.
Bitlis’teki esnaflara buray› ve Safranbolu’yu gezdirip çal›ﬂmalar›
göstermemiz laz›m. Bizim akl›m›z gözümüzdedir. Gözümüzle
görmeyince inanmay›z.
‹brahim Elman-Edremit
Belediyesi Meclis Üyesi
Öncelikle Beypazar›’n›n niçin
çok sempatik oldu¤una
bakmak gerekiyor. Burada
yerel halk›n son derece içten,
gelen her müﬂteriyi misafir
mant›¤›yla karﬂ›lamas› takdirin
üzerinde bir davran›ﬂ.

Deniz Dayangaç-‹zmir
Büyükﬂehir Belediyesi,
Mimar
Beypazar›, belediyelerin teknik
elemanlar› için çok do¤ru bir
örnek. Seminerde görsel
de¤iﬂim d›ﬂ›nda teorik bilgiler
de verildi. Baﬂkanlar, yasal
olarak t›kand›klar› noktalar› bu seminerlerle anl›yorlar. Ayr›ca
Agora, Kemeralt›, Kadifekale semtlerinde de bu seminerde
edinilen tecrübelerden faydalan›lacak. Ayn› metotlar izlenecek,
onun ipuçlar› al›nd›.

ﬁehirleri insanlar yapar,
ﬂehirleri insanlar maalesef
y›kar. Buradaki yerel halk, bu ﬂehrin daha güzel ve korunabilir
ﬂekilde kalmas›n› sa¤lam›ﬂ. Bu, yöre halk›n›n kendi benli¤inde
olan bir kültür bence. Bunun d›ﬂ›nda baﬂkan›n burada çok ciddi
çal›ﬂmalar› var. Bir ﬂehrin tekrar nas›l imar edilece¤ini güzel bir
ﬂekilde sergilemiﬂ. Bence Beypazar›, Türkiye’ye örnek teﬂkil
eden bir ilçe. Bizim orada tarihî dokusu son derece güzel olan
Havran diye bir ilçemiz var, Beypazar› gibi. Buradan dönüﬂümde
belediye baﬂkan› ile görüﬂüp onun TKB’ye üye olmas›n›
önerece¤im.

Cevdet Özdemir-Bitlis
Belediye Baﬂkan›
Beypazar›’n› görmeden bir ﬂey
diyemiyorduk. Gördük ve
gerçekten çok be¤endik. Kentin
dokusuna uygun yap›lan
çal›ﬂmalar çok güzel olmuﬂ. Bu
tür örnek çal›ﬂmalar
memleketimizde yay›ld›¤›
takdirde Avrupa’dan daha da
ileride olaca¤›m›z bir kültüre
sahip olaca¤›z. Kültürümüzü bu

Edremit, TKB üyesi olmas›na ra¤men kentin tarihî dokusu
tamamen bitmiﬂ durumda. Kurtar›lacak hiçbir ﬂey kalmam›ﬂ.
Hemen hemen hepsi tarumar edilmiﬂ. Ama Havran yaﬂayan bir
tarih.
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Cennet Günel
Emin Bayramo¤lu, o¤lu ve
babas›, tabii bir de her akﬂam
canl› müzik yapan grup
arkadaﬂlar›n›n çabalar›yla…

Tarihî Kentler Birli¤i’nin bu seferki
dura¤› Ankara’n›n Beypazar›
ilçesiydi.
Beypazar›’n›n ev sahipli¤inde
gerçekleﬂtirilen Tarihî Kentler
Birli¤i semineri, gerek kat›l›m
gerek masaya yat›r›lan konular
aç›s›ndan oldukça doyurucuydu.
Öyle ki, kat›l›mc›lar bu
seminerlerin daha s›k yap›lmas›
konusunda hemfikirdi. Seminere
kat›lan il, ilçe ve belde belediye
baﬂkanlar›n›n en büyük arzusu ise,
TKB seminerlerine bir gün kendi
idari bölgelerinin de ev sahipli¤i
yapmas›.

1950 do¤umlu, Beypazarl›
Mehmet Emin Bayramo¤lu,
eskiden herkesin yaz aylar›n› ba¤
evlerinde geçirdi¤ini ve
babas›n›n da kendisinin de bu
ba¤ evinde do¤du¤unu söylüyor.
O nedenle ba¤ evini farkl› bir
ﬂekilde yaﬂatmay› da kendine
görev ediniyor. Bayramo¤lu,
“Buraya gelen konuklar›n ruhen
kültüre doymalar› gerekir
düﬂüncesiyle bu ba¤ evini yapt›k.
Bir nevi ba¤ kültürünü yaﬂatmak
için.” diyor.

Yöneticisiyle ve halk›yla Beypazar›,
bizce takdiri ve alk›ﬂ› hak eden bir
organizasyon gerçekleﬂtirdi. Kamuyerel-sivil-özel birliktelikten
hareketle dönüﬂüm sürecinin
önemli bir bölümünü tamamlamak
üzere olan (ya da tamamlayan)
Beypazar›, di¤er kentler için
önemli ve özel bir model
konumunda.

Ahﬂap ve taﬂ yap›dan oluﬂan
ba¤ evinin en dikkat çekici yan›,
içinden çat›y› yararak uzanan iki
dut a¤ac›n›n olmas›.
Bayramo¤lu, her iki a¤ac›n da
hâlâ burada konumlanmas›n›
hem çevrecili¤inden hem
çocuklu¤undan kalma an›lar›ndan kaynakland›¤›n› ifade ediyor.
“Bu a¤açlar› kesmiﬂ olsayd›m, ﬂimdi çocuklu¤umda yaﬂad›¤›m
hoﬂ olaylar› anlatamazd›m. Çocukken, büyüklerim benden bir ﬂey
yapmam› isterler karﬂ›l›¤›nda da para verirlerdi. E¤er isteyecek
veya yapt›racak bir ﬂey bulamazlarsa, ﬂu a¤ac›n tepesine ç›k
‘telgraf›n telleri’ türküsünü söyleyiver derlerdi. Ben de söylerdim
ve iki buçuk lira al›rd›m. O para cebimi öyle ›s›t›rd› ki… O
parayla bir simit al›r a¤aca ç›kard›m ve dutla birlikte yerdim.”

Somut ve somut olmayan miras› bu denli koruma çabas›
görülmeye de¤er… Yani anlatmak yetmiyor; gitmek, gezmek ve
görmek gerekiyor. K›sacas› Beypazar›’n› solumak, hissetmek
gerekiyor. T›pk› bizlerin yapt›¤› gibi…
Beypazar›, anlatmakla bitmeyecek daha do¤rusu anlatman›n
yetmeyece¤i zenginliklere sahip. Semineri, kent gezisi, kurusu,
dolmas›, havuçlu lokumu, simidi bir yana bizleri en çok etkileyen
ve hayran b›rakan unsurlardan biri yaklaﬂ›k 200 y›ll›k ba¤ evi ve
sakinleriydi.

Bayramo¤lu’nun anlatt›¤›na göre Beypazarl› en çok iki ﬂeye
hasret duyarm›ﬂ; biri haziran ay›nda susams›z-ç›plak simitle dut
yemek, di¤eri ise kuyunun baﬂ›nda oturup yaﬂ kuruyla kavun
yemekmiﬂ.

Somut olmayan miras demiﬂtik ya, iﬂte onun küçük ve en somut
örne¤i iki y›ld›r bu ba¤ evinde yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Keﬂke
daha uzun y›llard›r paylaﬂ›l›yor olsayd› demeden edemiyor
insan… Çünkü zaman öyle keyifli geçiyor ki, iyi ki gelmiﬂim
diyorsunuz... Beypazar›’n›n gelene¤i, görene¤i, örf ve
âdetlerinden küçük kesitler iﬂte bu ba¤ evinde konuklara
sergileniyor. Nas›l m›? Ba¤ evinin beﬂinci kuﬂak sahibi Mehmet

Yöresel yemeklerin sunuldu¤u ba¤ evinde, e¤lence de gecenin
ilerleyen saatlerinde k›vam›n› al›yor. Çünkü herkes o kadar do¤al
ve içten ki… ‹stedikleri gibi çal›p istedikleri gibi söylüyorlar,
samimice yani... Ne detone oldum kayg›s› ne de yanl›ﬂ yapt›m…
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Bayramo¤lu’nun 80 yaﬂ›ndaki babas›, türküleri yerel ﬂiveyle
söylüyor. Konuﬂtu¤u gibi… O nedenle türkü söylerken sevimli
bir ifadeye bürünüyor. Gerçi o sevimli ifade türkü söylemedi¤i
zamanlarda da yüzünden hiç eksik olmuyor. Söyledi¤i en güzel
türkü hangisi biliyor musunuz? Ba¤lar Gazeli. Ola ki yolununuz
bir gün Beypazar›’na düﬂerse ba¤ evine u¤ramadan, hele hele
Ba¤lar Gazeli’ni dinlemeden geri dönmeyin. Ayr›ca baba o¤ul
yöresel “çivi çakma” oyununu da mutlaka seyredin.

Bayramo¤lu, “Burada ‘stand-up’ bile yap›yoruz. Bir gelen bir
daha geliyor, anlayaca¤›n›z yeniden gelmesi için talep
yaratmaya çal›ﬂ›yoruz. Bunu yaparken kendimiz de e¤leniyoruz.
Bizimkisi amatör bir e¤lence.” diyor.
Ba¤ evi sakinleri, Beypazar›’n›n somut olmayan miras›n›n
gelece¤e taﬂ›nmas› ad›na katk› sa¤lamaya çal›ﬂ›yorlar. Beypazar›
kültüründen küçük bir bölüm, burada yaﬂat›lmaya ve aktar›lmaya
devam ediyor. Bu da Beypazar› ad›na önemsenmesi gereken bir
durum…

Çivi çakma oyununun hikâyesi de ﬂu: Eskiden evlerin tabanlar›
hep ahﬂaptan olurmuﬂ. O nedenle bir süre sonra yürüdükçe
çiviler yerinden oynarm›ﬂ. Onlar› s›k›ﬂt›rmak için de ayaklar›yla,
çivi çakar gibi yere vururlarm›ﬂ. ‹ﬂte bu oyunu da sergiliyorlar
burada. Yani ba¤ evinin sa¤laml›¤›ndan ﬂüpheniz olmas›n sak›n!
Mehmet Emin Bayramo¤lu’nun o¤lu Serhat da di¤er
müzisyenlerle birlikte çal›yor. Mehmet Emin Bayramo¤lu, eﬂiyle
birlikte çiftleri oyuna kald›rarak onlar› yöresel oyunlar›na dahil
ediyorlar.
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Görkem K›z›lkayak
Yar›ﬂma için
encümenin ald›¤›
karar, Fatih
Belediyesi’nin ev
sahipli¤inde
gerçekleﬂtirilen bir
toplant›da üye
belediyelere ve
kamuoyuna
duyuruldu. Yar›ﬂma
projelerinin sergisi
aç›ld›. Encümenin
karar›n› her y›l oldu¤u bu y›l da Dan›ﬂma Kurulu üyemiz Prof. Dr.
Zekai Görgülü aç›klad›: Dört “baﬂar› ödülü” Malazgirt,
Mustafapaﬂa, Tarsus ve Ürgüp belediyelerine, dört “özendirme
ödülü” Bilecik, Kaymakl›, Niksar ve ﬁiﬂli belediyelerine verildi.
Antakya Belediyesi’nin çal›ﬂmalar› ise “Tarihî Kentler Birli¤i
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”ne uygun görüldü. Alt›nda¤,
Çank›r›, Eyüp, Odunpazar› ve Osmangazi belediyeleri ise umut
ve heyecan verici çal›ﬂmalar› nedeniyle övgüye de¤er görüldü.

Elinizdeki dergi, 2006
y›l›n›n son say›s›…
Birli¤in kuruldu¤u
günden bu yana
yap›lan buluﬂma,
toplant›, seminerleri
üyelerimize ve
konuyla ilgili kiﬂilere
duyurmay› amaçlayan
Yerel Kimlik dergisi,
Tarihî Kentler
Birli¤i’yle beraber
yedinci yaﬂ›n› kutlamaya haz›rlan›yor...

2006 Y›l› TKB ‹çin Yeni
Kazan›mlar Y›l› Oldu

Yedinci y›lda hepimizi mutlu eden bir de arma¤an›m›z oldu. E¤er
her ﬂey yolunda giderse May›s 2007’de yap›lacak buluﬂman›n
program›nda Tarihî Kentler Birli¤i’nin ‹stanbul merkezinin aç›l›ﬂ›
da var. Üye belediyelerin çal›ﬂma mekânlar›n› bulunduklar›
yerlerdeki tarihî yap›lara taﬂ›malar›n› öneren birli¤imiz,
‹stanbul’un en güzel yal›lar›ndan Emirgan’daki ﬁerifler Yal›s›’na
taﬂ›n›yor. Bu 6. yaﬂ›n› dolduran birli¤imizin hedeflerine ses
ç›karmadan ama h›zl› bir ﬂekilde ulaﬂt›¤›n›n en güzel
göstergelerinden biri…

TKB ‹çin Bir ‹lk: Prag-Budapeﬂte Buluﬂmas›…
Tarih: 12 Nisan 2006, Çarﬂamba
Yer: Atatürk Havaliman›-‹stanbul

‹sterseniz 2006’ya Tarihî Kentler Birli¤i gözlü¤ümüzü takarak bir
bakal›m…

TKB üyeleri, eﬂleri, Dan›ﬂma Kurulu üyeleri, bürokrat,
kaymakam, valilerden oluﬂan 200 kiﬂilik grubumuz TKB’nin ilk
yurtd›ﬂ› inceleme gezisine kat›lmak için havaliman›nda buluﬂtu.
Üyelerimiz, beﬂ gün süren gezi süresince Çek Cumhuriyeti’nin
baﬂkenti Prag ile
Karlovy Vary ve
Macaristan’›n
baﬂkenti Budapeﬂte
ile Estergon’da
tarihî ve kültürel
miras›n korunmas›
konusunda
gerçekleﬂtirilmiﬂ
projeleri gözleriyle
görme f›rsat›n›
bulup, notlar
ald›lar.

Dan›ﬂma Kurulu ‹stanbul’da Toplan›yor…
Tarih: 3 ﬁubat 2006, Cuma
Yer: ÇEKÜL Vakf›,
Beyo¤lu-‹stanbul

Dan›ﬂma Kurulu, TKB
Koruma Ödülleri için
üye belediyelerden
gelen on dört projeyi
de¤erlendirmek üzere
topland›. Alt›nda¤,
Antakya, Bilecik,
Çank›r›, Eyüp,
Kaymakl›, Malazgirt,
Mustafapaﬂa, Niksar,
Odunpazar›,
11 Nisan 2006, Sal› Koruma Ödülleri Töreni, Fatih Belediyesi
Osmangazi, ﬁiﬂli,
Tarsus, Ürgüp
TKB Karadeniz’de…
belediyelerinin haz›rlad›klar› projeler de¤erlendirildi ve nihai
Tarih: 12 May›s 2006, Cuma
karar› vermesi için encümene yolland›.
Yer: Trabzon
Koruma Ödülleri Sahiplerini Buluyor…
Üyelerimiz 2006 y›l›n›n ilk buluﬂmas› olan “Trabzon Buluﬂmas›”
Tarih: 11 Nisan 2006, Sal›
için Trabzon’da buluﬂtular. ‹ki gün süren buluﬂma boyunca
Yer: Topkap› Eresin Otel-‹stanbul
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üyelerimiz ve uzmanlar “Do¤u Karadeniz Bütününde Bir Do¤a ve
Kültür Oda¤› Olarak Kent-Su-Yayla ‹liﬂkisi”ni tart›ﬂt›lar. Ayn›
zamanda Meclis Toplant›s›’n›n da yap›ld›¤› buluﬂmada önemli
kararlar al›nd›. ‹lk olarak 2006 y›l›nda birli¤imize üye olmak
isteyen belediyelerin baﬂvurular› de¤erlendirildi. Seyhan
(Adana), Güzelyurt (Aksaray), Kalkan (Antalya), Söke (Ayd›n),
Burhaniye (Bal›kesir), Gölyaz› (Bursa), O¤uzlar (Çorum), Nizip
(Gaziantep), Büyükçekmece (‹stanbul), Yenifoça (‹zmir),
Kahramanmaraﬂ, Karaman, Abana (Kastamonu), Büyükbürüngüz
(Kayseri), Erciyes (Kayseri), Güneﬂli ‹lk Kademe (Kayseri),
Melikgazi (Kayseri), Mimarsinan (Kayseri), Halkap›nar (Konya),
Mezitli (Mersin), Ordu belediyelerinin baﬂvurular› kabul edilerek
onay için ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na gönderildi. Yeni üyelerle beraber
say›m›z 200’e ulaﬂt›.

Eskiﬂehir, Kars, Mustafapaﬂa-Nevﬂehir, Birgi-‹zmir, KozanAdana, Yozgat, Savur-Mardin, Akçaabat-Trabzon, KaracasuAyd›n, Darende-Malatya, Osmangazi-Bursa, Kuruköprü-Kayseri,
Palu-Elaz›¤, Kütahya, ‹ncesu-Kayseri, Sur-Diyarbak›r, TarsusMersin, Bergama-‹stanbul, Cizre-ﬁ›rnak, A¤›rnas-Kayseri,
Ödemiﬂ-‹zmir, Yalvaç-Isparta, Büyükbürüngüz-Kayseri, Van,
Finike-Antalya, Konak-‹zmir, Tarakl›-Sakarya, Yahyal›-Kayseri,
Kaﬂ-Antalya, Gaziantep, Mu¤la, Söke-Ayd›n, Çank›r›, MelikgaziKayseri, Burhaniye-Bal›kesir, Ayd›nlar-Siirt, Malazgirt-Muﬂ,
Uçhisar-Nevﬂehir, Mardin.

Artan say›yla beraber, örgütlenmedeki baz› eksik noktalar›n
tamamlanmas› da kaç›n›lmaz oldu. TKB üyeleri ayn› toplant›da
Genel Sekreterlik’e ba¤l› bir “Uluslararas› ‹liﬂkiler Birimi”nin
kurulmas›na karar verdiler.

Belediyelerin alt kadrolar›na yönelik seminer dizisinin ev sahibi
Niksar Belediyesi’ydi. Kentlerdeki restorasyon çal›ﬂmalar›na
iﬂgücü yetiﬂtirmek için ÇEKÜL Vakf›’n›n önerisiyle kurulan “Kent
Atölyeleri” Niksar’da masaya yat›r›ld›. Teorik bilgilerin yan›nda
bu konuda proje yapm›ﬂ belediyeler, tecrübelerini di¤er
üyelerimize aktard›lar.

Kent Atölyeleri Niksar’da…
Tarih: 15 Temmuz 2006, Cumartesi
Yer: Niksar-Tokat

2007’de Bir Kiﬂi Eksi¤iz…
Tarih: 14 May›s 2006, Pazar
Yer: Trabzon

TKB Taﬂ›n Egemen Oldu¤u Co¤rafyada…
Tarih: 7 Eylül 2006, Perﬂembe
Yer: Mardin ve Midyat

Trabzon Belediyesi’nin özverili çal›ﬂmalar› sayesinde hiçbir
aksakl›k yaﬂanmadan, coﬂku içinde gerçekleﬂen buluﬂman›n son
saatlerinde gelen bir haber içimizi ac›tt›. TKB Dan›ﬂma Kurulu
Üyesi, ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Derviﬂ Parlak’›
Trabzon’da kaybettik. TKB Ailesi onurlu, dürüst, çal›ﬂkan bir
üyesini sonsuzlu¤a
u¤urlad›.

Üyelerimiz dört gün sürecek buluﬂma için Mardin’e ulaﬂt›lar.
Mardin ve Midyat belediyelerinin ev sahipli¤inde yap›lan
buluﬂman›n temas› “Uygarl›klar›n Buluﬂtu¤u Co¤rafyada Yerel
Kalk›nma”yd›.
Mardin ve Midyat
gezilerinden sonra
Dara, Nusaybin ve
200 Ortak 200
Hasankeyf’i de
Eser…
görme ﬂans›n› elde
Tarih: 30 Haziran
ettik. Türkiye’nin
2006, Cuma
gündemindeki
Yer: ÇEKÜL Vakf›,
Hasankeyf inceleme
Beyo¤lu-‹stanbul
f›rsat› bulan
üyelerimiz,
TKB’ye 2006 y›l›nda
izlenimlerini sonuç
toplam k›rk sekiz
bildirgesine de
proje baﬂvurusu
aktard›lar: TKB
yap›ld›. Dan›ﬂma
14
Nisan
2006,
TKB
grubu,
Karlovy
Vary’de
Atatürk’ün
Kald›¤›
Otelin
önünde
Meclisi, ülkemizde
Kurulu’nun ald›¤›
gerçekleﬂtirilen büyük
karar› onaylayan TKB
ölçekli kamu yat›r›mlar›nda, tarih ve kültür varl›klar› aç›s›ndan
Encümeni, k›rk sekiz projeye toplam 1.925.100 YTL’lik bir destek
kay›plar›n en aza indirilmesi, yerel ve sivil görüﬂlerin daha iyi
verdi.
irdelenmesi ve “ülke yarar›” hedefinin tarih ve kültür varl›klar›n›
da içerecek ﬂekilde geniﬂletilmesi için, ilgili kurumlarla sürekli
Destek verilen belediyelerimiz: Talas-Kayseri, Zincidere-Kayseri,
ve kal›c› iﬂbirlikleri geliﬂtirmesine oybirli¤i ile karar vermiﬂtir.
Kuﬂadas›-Ayd›n, Elmal›-Antalya, Eskigediz-Kütahya, Manisa,
Sultanhisar-Ayd›n, Polatl›-Ankara, Ürgüp-Nevﬂehir, Odunpazar›-
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Yar›ﬂmaya 2006
y›l›nda otuz bir proje
kat›ld›. Hemen
hat›rlatal›m geçen y›l
bu rakam on dörttü.

TKB Uluslararas›
Sempozyum ‹çin
Dubrovnik’teydi…
Tarih: 28 Eylül 2006,
Perﬂembe
Yer: DubrovnikH›rvatistan

Yar›ﬂmaya baﬂvuran
üye belediyelerimiz:
Alt›nda¤-Ankara,
Polatl›-Ankara, Elmal›Antalya, Söke-Ayd›n,
Göynük-Bolu,
Mudurnu-Bolu,
Nilüfer-Bursa,
Osmangazi-Bursa,
Y›ld›r›m-Bursa, Çank›r›,
Denizli, Odunpazar›Eskiﬂehir, KemaliyeErzincan, Gaziantep,
ﬁahinbey-Gaziantep,
Eyüp-‹stanbul,
Kad›köy-‹stanbul,
Konak-‹zmir, Kars,
‹nebolu-Kastamonu,
Kayseri, Kütahya,
Tarsus-Mersin,
Taﬂucu-Mersin, MilasMu¤la, Nevﬂehir,
Tarakl›-Sakarya, Sivas,
Niksar-Tokat, Yozgat.
Yar›ﬂma sonuçlar›
Ocak 2007’de
yap›lacak Dan›ﬂma
Kurulu ve Encümen
toplant›lar› sonucunda
aç›klanacak.

Avrupa Tarihî Kentler
ve Bölgeler Birli¤i’nin
Avrupa Konseyi Yerel
ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi
Kültür ve E¤itim
Komitesi’yle beraber
düzenledi¤i “Kültür
Turizmi-Ekonomik
Yarar m›? Kimlik
Kayb› m›?” baﬂl›kl›
sempozyuma Tarihî
Kentler Birli¤i’ni
temsilen Baﬂbakanl›k
Baﬂmüﬂaviri,
Diplomat Fikret N.
Üçcan kat›ld›. Üçcan
sempozyumda,
“Türkiye’de Kültür
Turizmi” baﬂl›kl› bir
sunum yapt›.
Baypazar›’nda
Kentsel Dönüﬂümü
Tart›ﬂt›k…
Tarih: 25 Kas›m 2006,
Cumartesi
Yer: Beypazar›Ankara

Ayr›nt›lara girmeden
TKB’nin 2006 özetini sunduk sizlere... Hepinize 2007’de, do¤atarih-kültür öncelikli bir Türkiye gündemi diliyoruz.

Y›l›n ikinci semineri Beypazar› Belediyesi’nin ev sahipli¤inde
yap›ld›. Seminerin konusu “Bir F›rsat ve Tehdit Olarak Kentsel
Dönüﬂüm”dü. Kültür odakl› kentsel dönüﬂümü Türkiye’de
baﬂar›yla uygulam›ﬂ bir belediye olan Beypazar› Belediyesi’nin
sunumu ve uzmanlar›n anlatt›klar› üyelerimize yeni ufuklar açt›.
Beypazar› halk›n›n mükemmel misafirperverli¤i ise iﬂin
cabas›yd›…

‹yi bayramlar, mutlu y›llar!

TKB Koruma Ödülleri’ne Kat›lan Projeler ÇEKÜL Vakf›’na
teslim edildi…
Tarih: 15 Aral›k 2006, Cuma
Yer: ÇEKÜL Vakf›, Beyo¤lu-‹stanbul
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Son On Y›l› Gelece¤e Dönük
‹puçlar› Veriyor
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Recep Esengil -Mimar, ÇEKÜL Bat› Akdeniz Bölge Koordinatörü

Bat› Akdeniz dendi¤inde ilk akla gelen yer Antalya. Antalya
turizm dendi¤inde de ilk akla gelen kent. K›y›lar› h›zla bol y›ld›zl›
tesislerle dolan, plajlar›yla yat›r›mc›n›n göz bebe¤i, çal›ﬂan›n
ekmek kap›s›, iﬂsizin son umudu.

taﬂlar›n› etkileyerek ma¤ara, dolin, kanyon, yeralt› ›rma¤›, doruk,
tabya gibi do¤al karstik yap›n›n oluﬂmas›na neden olmuﬂtur.
“Uluslararas› üne sahip Alt›nbeﬂik Ma¤aras› Milli Park› ve
Avlanma sahas›, Gidengelmez Da¤lar›” sadece iki örnektir.

Antalya, dünyadaki en eski yerleﬂim yerlerinden birisi. Kentin
tarihi, ilk insan›n Anadolu topraklar›nda görüldü¤ü ça¤lardan
baﬂlamakta; Likya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanl›
egemenliklerinin izleri hâlâ ayakta durmaktad›r.

Etenna, Kotenna, Erymna gibi bilinen yerleﬂimleriyle baﬂlang›çta
Pisidia, ‹.S. 4. yüzy›ldan sonra da Lykoonia s›n›rlar›nda
de¤erlendirilen Akseki bölgesinde ‹brad› (Irad›), Erymna (Ard›ç
p›nar›), Kotenna (Gödene-Menteﬂbey), Unulla (Ürünlü),
Katranatepesi, Cevizli, Kuyucak-Ba¤arc›k, Deliklivirane (Delikli
ören) de önemli arkeolojik de¤erler bulunmaktad›r. Bu özelliklere
sahip yöre ayr›ca uluslararas› üne sahip “kültür ve inanç turizmi”
merkezleri Konya’y› Kapadokya’ya ba¤layan ana karayolu
üzerindedir.

Kilometrelerce uzanan plajlar, turkuaz rengi deniz, kimi zaman
plajlarla kimi zaman sarp kayalarla birbirine kavuﬂan Toros
Da¤lar›. Ormanlar, kendine özgü yarlar, uçurumlar, ma¤aralar ile
dünya travertenlerinin bütün özelliklerini taﬂ›yarak yay›lan
falezler kentin ünlenmesinde ve kimliklenmesindeki baﬂta gelen
unsurlard›r.

Bu de¤erler bu güne kadar korunarak gelmiﬂtir. Ancak yöre
halk›n›n yoksulluk nedeniyle buralar› terk etmesi ve yeterli
ekonomik gücünün olmamas› bozulmalar› baﬂlatm›ﬂt›r. Özellikle
“Kardelen So¤anlar›” köklenerek toplanmakta ve yurtd›ﬂ›na
götürülmektedir. Yine gerek göç gerek miras nedeniyle
sahiplerinin artmas› sonucunda el de¤iﬂtiren ahﬂap iﬂçili¤inin
özgün özelliklerini taﬂ›yan evlerin pencere, tavan, kap›,
ﬂahniﬂinler yeni sahipleri taraf›ndan sökülmekte, baﬂta Antalya
olmak üzere büyük kentlerde çok yüksek fiyatlara sat›lmakta, bu
de¤erlerini yitiren evler ise k›sa sürede y›pranarak yok
olmaktad›r.

Böylesi ola¤anüstü de¤erler tabii ki, Antalya’n›n turizmin incisi
olmas›n›n baﬂl›ca nedeni. Nedeni ama son 25 y›ld›r bu
de¤erlerin üzerinde yap›lan yat›r›mlar, yat›r›mlar›n getirdi¤i
ekonomik güç ve bu gücün do¤al uzant›s› göç ve bu göçle
yaﬂanan plans›z ya da bilimsel olmayan planlama, kentin
neredeyse tüm yerleﬂimlerinin olumsuz etkilenmesinin, tan›m›
gittikçe güçleﬂen, tarihinin en büyük de¤iﬂimini yaﬂamas›n›n da
nedeni…
Bu gerçeklerin ortas›nda tan›ﬂt› Antalya ÇEKÜL ile… Tam 10 y›l
önce… “Patara’dan Pamukkale’ye Koruma Sempozyumu”nda
baﬂlayan birliktelik ÇEKÜL’ün yeni koruma bilinci önceli¤ini hiç
bozulmam›ﬂ yerlerden önlem almaya çal›ﬂarak…

Yukar›da aç›klanan özellikler ve nedenlerden dolay› 1996 y›l›nda
Antalya Mimarlar Odas› bölgeyi gündeme getirmek, tan›tmak,
sorunlar›n› tart›ﬂmak, bozulman›n önünü almak ve bu de¤erleri
koruyarak turizme kazand›rmak amac›yla ilk ad›mlar› atm›ﬂ,
“Mimarl›k Ö¤rencileri Yaz Okullar›”n› baﬂlatm›ﬂt›r. 1998 y›l›nda
ÇEKÜL’ün 21. yüzy›la yönelik önemli projesi “7 bölge’de 7 kentin
korunarak gelecek yüzy›la aktar›lmas› projesi” kapsam›nda Bat›
Akdeniz bölgesinde Akseki seçilmiﬂtir. Bu dönemden itibaren
ÇEKÜL aktif olarak bölgede çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. ÇEKÜL’ün
koruma politikalar›ndaki “kamu-yerel-sivil-özel iﬂbirli¤ine dayal›,
uygulamaya yönelik” farkl› aç›l›m› 1999 y›l›nda Anadolu ve
Akdeniz üniversitelerinin projeye katk› koymas›na ve 2000
y›l›nda Çevre ve Orman Bakanl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Mimarlar
Odas›, ÇEKÜL Vakf›, Akdeniz Üniversitesi, ‹brad› Güç Birli¤i Vakf›
ve Aksekililer Derne¤i aras›nda yap›lan protokol ile proje
“Akseki-‹brad› Havzas› Geliﬂim Projesi”ne dönüﬂmüﬂtür.

1- Tek yap›dan, havza boyutunda korumaya ilk ad›mlar:
Akseki- ‹brad› Havzas› Geliﬂim Projesi
Antalya’da de¤il, belki de Türkiye’deki kamu-yerel-sivil-özel
iﬂbirli¤ine dayal› projenin ad›d›r bu tan›m. Neden Akseki? Neden
‹brad›?
Akseki, Antalya’ya 160 km. uzakl›kta, ‹brad› ise Akseki’ye 25 km.
mesafededir. Antalya-Konya Karayolu üzerinde, Toroslar’›n
güneyinde da¤ köylerinden oluﬂan, bölgenin en eski
yerleﬂimlerindendir. Bölge do¤al koﬂullara öncelik tan›yan ve
insana dönük de¤er yarg›lar›n› taﬂ›yan bir mimarl›k bilgisi ile
kurulmuﬂtur. Akseki köyleri kayalardan oluﬂan zemine oturan taﬂ
ve ahﬂap malzemelerden inﬂa edilen, olgun ve köklü bir mimari
gelene¤in kullan›ld›¤› “Akdeniz Yöresi Klasik Ev Plan›”n› yans›t›r.
Da¤l›k kesimlerde, ba¤lay›c› harç kullan›lmadan ahﬂap ve kuru
taﬂ duvar ile yap›lan “Dü¤meli Ev” ise bölgeye özgüdür.

Gerek protokol öncesi gerekse protokol ile birlikte havza
boyutunda çal›ﬂmalar ivme kazanm›ﬂt›r. Geçen süreç içerisinde
yap›lan ve sonuçlanan çal›ﬂmalar› k›saca ﬂöyle özetleyebiliriz:
• 1998 y›l›nda bu çal›ﬂmalar›n yans›malar› Kültür Bakanl›¤›
“Antalya Eski Eserler ve Do¤al Varl›klar›n› Koruma Kurulu”nun
Akseki’de kentsel sit çal›ﬂmalar› ile sonuçlanm›ﬂt›r. Kent
merkezinde bulunan 47 ev, Kaymakaml›k Binas›, Merkez Camii,

Sarp topografya yap›s› ve farkl› iklimler aras›ndaki geçiﬂ
noktas›nda bulunmas›n›n do¤al uzant›s› olarak bölge
jeomorfolojik oluﬂumlar bak›m›ndan da oldukça zengindir.
Yüksek ya¤›ﬂ miktar› yörenin ana yap›s›n› oluﬂturan kireç
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vas›tas›yla ve yine bu derne¤in denetiminde evlerin onar›m›na
2004 y›l›nda baﬂlanm›ﬂt›r. Tüm giderleri ev sahipleri taraf›ndan
karﬂ›lanan 10 evin onar›m› tamamlanm›ﬂt›r. Yine dernek
vas›tas›yla köy kona¤›n›n onar›m› bitirilmiﬂtir. 2004-2005 y›llar›
aras›nda bu onar›mlar için yap›lan harcama 400 bin YTL’dir.
Ayr›ca Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n katk›s›yla köy meydan›
yeniden düzenlenmiﬂtir. Köyün Antalya-Konya karayolu
ba¤lant›s› Valilik taraf›ndan kullan›labilir hale getirilmiﬂtir.
• 2005 y›l›ndan itibaren Süleymaniye Belde Belediyesi
çal›ﬂmalara kat›lmaktad›r. Beldede bulunan tescilli ahﬂap
caminin onar›lmas› tamamlanm›ﬂt›r. Eski okulun “Akseki-‹brad›
Havzas› Do¤al ve Kültürel De¤erleri Araﬂt›rma Merkezi” haline
getirilmesi çal›ﬂmalar› 2006 yaz›nda Akdeniz Üniversitesi Serik
MYO Restorasyon Program› ve ÇEKÜL’ün katk›lar›yla baﬂlam›ﬂ,
rölöve ve restorasyon projeleri tamamlanm›ﬂt›r. Yap›n›n onar›m›
bu y›l içinde belediye taraf›ndan tamamlanacakt›r.

Atatürk An›t›, kent park› ve bir grup a¤aç tescillenmiﬂtir.
Ülkemizde gerek sit kararlar› sonras› yap› sahibinin binas›
üzerindeki tasarruf hakk›n›n k›s›tlanmas›, gerek yap›lacak
uygulamalarda bürokratik iﬂlemlerin artmas› ve gecikmeler, hem
bina sahipleri hem belediyeler taraf›ndan tepki ile
karﬂ›lanmaktayken Akseki’de yap›lan uygulama belediye
taraf›ndan desteklenmiﬂtir. Aksekililer de uygulamadan
rahats›zl›k duymam›ﬂlard›r.
• 1999 y›l›nda Anadolu Üniversitesi 28 Mimarl›k, 7 Sanat Tarihi
ö¤rencisi ile yap›lan yaz okullar›nda Akseki, ‹brad› ilçe
merkezleri ile Ormana, Cevizli beldelerindeki sivil mimarl›k
örnekleri tespit edilmiﬂtir. Bir ayl›k çal›ﬂmada 650 evin çal›ﬂmas›
tamamlanm›ﬂt›r.
• Projenin en önemli konusu olan “Sar›hac›lar Kültür Turizm
Köyü” planlama ve uygulamalar›’d›r. Öncelikle köyün planlamaya
esas envanteri ç›kart›lm›ﬂt›r. Mimarlar Odas›-ÇEKÜL iﬂbirli¤i ile
oluﬂturulan “Yaz Okulu ve Atölye Çal›ﬂmas›” ile hasars›z ve az
hasarl› yap›lar›n tamam›n›n rölöve çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂmadan öncelikle uygulama aﬂamas›na kadar y›k›labilecek
yap›lar›n arﬂivlenmesini sa¤lamak, yerleﬂim planlar›n›n ve
yap›lara verilecek yeni iﬂlevlerin tespitinde yararlanmak,
geleneksel plan ﬂemalar›, yap› strüktürünün belirlenmesi
amaçlanm›ﬂt›r. Antalya Valili¤i’nin (protokol gere¤i) giriﬂimi ile
“Harita Mühendisleri Odas›” bölgenin halihaz›r haritalar›n›
yapt›rm›ﬂt›r. ‹zmir ve ‹stanbul’da yaﬂayan Sar›hac›l›lar ile
ÇEKÜL’ün yapt›¤› toplant›lar sonucu oluﬂturulan dernek

2-Yalvaç Kültürel ve Do¤al De¤erlerin Korunmas›,
Geliﬂtirilmesi ve Turizmin Çeﬂitlendirilmesi Projesi:
Akseki’deki protokol ve birliktelikten ilk etkilenen Yalvaç oldu
bölgede. Dönemin Belediye Baﬂkan›’da kentine aﬂ›k, do¤al ve
kültürel de¤erlerinin korunmas›na kendisini adam›ﬂ olunca daha
kolay yol ald› Yalvaç.
Yalvaç kenti’nin tarihi ‹.Ö. 3. yüzy›lda Helenistik Döneme
dayanmaktad›r. En parlak dönemini Roma egemenli¤inde yaﬂar.
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ve Turizm Bakanl›¤›, Isparta Valili¤i, Ankara Üniversitesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ise projeyi
destekleyen kuruluﬂlard›r. Yalvaç Belediyesi öncü konumundad›r.
Ayr›ca 1999-2002 y›llar› aras›nda Turizm Bakan›n›n da Yalvaçl›
olmas› nedeniyle Yalvaç, proje konusunda önemli destekler
alm›ﬂt›r. Mimarl›k ö¤rencilerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen yaz
okullar›nda ise Antalya Mimarlar Odas› ve ÇEKÜL her türlü
deste¤i vermiﬂtir. Yaz okullar› Çukurova Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi ve ‹stanbul Mimarlar Odas› Galata Çal›ﬂma Grubu
taraf›ndan düzenlenmiﬂtir.
Do¤al, kültürel, kentsel, sosyal ve ekonomik bir çok baﬂl›¤› olan
çok kapsaml› bu projenin “Kültürel Miras›n Korunarak Turizme
Kazand›r›lmas›” amaçl› olanlar› ve uygulamalar› tamamlananlar›
üç baﬂl›k alt›nda toplayabiliriz.

Augustus Dönemi’nde (‹.Ö. 27- ‹.S. 14) Antiokheia ad›yla Pisidia
Bölgesi’nin baﬂkenti olmuﬂtur.
Bugün kentte ayakta kalan yap›lar›n büyük ço¤unlu¤u Roma
döneminde h›zlanan imar faaliyetlerinden günümüze
ulaﬂanlard›r. Kentin önemini fark eden Aziz Paulus, ‹.S. 46 ve 62
y›llar› aras›nda Antiokheia’ya üç kez gelerek H›ristiyanl›¤›n
temellerini burada atm›ﬂt›r.
Selçuklu ve Osmanl› dönemlerinde de önemini yitirmeyen
Yalvaç, kültürel merkez olma özelli¤ini sürdürmüﬂtür. Geleneksel
sivil mimarl›k örneklerinin bozulmadan bugüne ulaﬂan
mahalleleri önemli kültürel de¤erleridir. 14. yüzy›lda yap›lan
Devlethan Camii, 19. yüzy›l baﬂ›nda yap›lan Hamidiye Camii
Selçuklu ve Osmanl›
dönemlerine ait dini
yap›lar için örnektir.
Cumhuriyet Dönemi’nin
Türkiye’deki ilk sanayi
yap›lar›ndan 1924
y›l›nda yap›lan Deri
Fabrikas› kalk›nma
hedefindeki genç
cumhuriyetin ülkemizde
gösterilecek önemli
noktalardan birisidir.

a-Tarihî ve geleneksel
kent dokusunda
yap›lan çal›ﬂmalar:
Ç›naralt› denilen ve
ad›n› 150 y›ll›k
ç›nardan (halen do¤al
varl›k olarak tescilli)
alan bölge yeniden
düzenlenerek, cephe
onar›mlar› ve peyzaj
çal›ﬂmalar›
tamamlanm›ﬂt›r.
Bölgede bulunan çay
bahçesinin geleneksel
kullan›m›
de¤iﬂtirilmeden
kentlinin buluﬂtu¤u odak noktas› olma özelli¤i korunmuﬂtur.
Devlethan Camii önü park haline getirilerek hem Ç›naralt›, hem
kent meydan›yla bütünleﬂtirilmiﬂtir.

Projenin baﬂlang›c›
1990 y›l›na
dayanmaktad›r. O
dönemde Türkiye’de
çok s›k görülmeyen bir çal›ﬂma yap›l›r. Yalvaç’da yerel yönetim
ve merkezi idare aras›nda iﬂbirli¤i yap›l›r. Pisidia Antiokhia Antik
Kenti belediyenin iﬂe ald›¤› iﬂçilerle Müze Müdürlü¤ü’nün
gözetiminde kaz›lmaya baﬂlan›r. ‹ﬂbirli¤i bugün Yalvaç ve
Antiokheia’n›n dünyada tan›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.

Yalvaç Belediyesi önündeki alan, Antalya Mimarlar Odas›’n›n
öncülü¤ünde ve ÇEKÜL’ün deste¤i ile aç›lan “Mimari ve Kentsel
Tasar›m Yar›ﬂmas›” ile baﬂtan düzenlenmiﬂtir. Yalvaç’›n kültürel
ve do¤al de¤erlerinin anlat›ld›¤› kent meydan›na dönüﬂen alan›n
uygulamas› tamamlanm›ﬂt›r.

Projeden öncelikle; proje alan› içindeki do¤al ve kültürel
de¤erlerin tespiti, korunmas› ve do¤al, kentsel ve arkeolojik
de¤erlerinin birbirini ezmeden geliﬂtirilmesinin sa¤lanmas›,
geleneksel yaﬂam biçimlerinin ve folklorun geliﬂtirilmesi,
tan›t›lmas›, kalk›nma modellerinin hayata geçirilmesi, Yalvaç’›n
kimlikli bir kent olarak, ülkemiz ve dünya üzerinde özgün
konumuna yerleﬂmesi, Yalvaç’ta bulunan kaynaklar›n niteli¤inin
artt›r›larak turizm amaçl› kullan›ma yönlendirilmesi,
sürdürebilirlik ve eko verimlilik ilkeleri do¤rultusunda potansiyel
de¤erleri koruyarak ve geliﬂtirerek turizmin kullan›m›na iﬂlevler
kazand›r›lmas› ve ürüne dönüﬂtürülmesinin sa¤lanmas›
hedeflenmiﬂtir.

Yedi mahallede birlikte baﬂlanan sivil mimarl›k önerilerinin
tespiti, onar›m› ile bu mahallelerin sokak düzenlemeleri
çal›ﬂmalar› içinde Kaﬂ, Görgü, K›z›lca mahallelerinde 650 ev
onar›lm›ﬂ ve geleneksel dokuya kavuﬂturulmuﬂtur.
“Traﬂzade Kona¤›” olarak bilinen yap› belediye taraf›ndan sat›n
al›nm›ﬂ ve Yalvaçl› kad›nlar›n katk›lar›yla yöreye özgü eﬂyalarla
düzenlenerek “Etnografya Müzesi” olarak ziyarete aç›lm›ﬂt›r.
Osmanl› Hamam›’n›n rölöve ve restorasyon projeleri
tamamlanm›ﬂt›r.

Projenin yürütücülü¤ünü Yalvaç Belediyesi yapm›ﬂt›r. Proje
ortaklar› ise Antalya Mimarlar Odas› ile ÇEKÜL Vakf›’d›r. Kültür
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Eski çarﬂ›lar›, arastalar› ve dar sokaklar›yla, her ad›mda tarihî
derinliklere uzanarak Anadolu kültürünü yans›tan kent, Elmal›
Da¤› eteklerinde kuruludur. Geçmiﬂin cazibesini bugünlere
taﬂ›yan yöre tarihî evleri, türbeleri, iklimi, do¤al güzellikleri ve
sedir ormanlar› ile büyük bir turizm potansiyeli taﬂ›maktad›r.
Kent merkezinde Ömer Paﬂa Camii, medreseler, helvac›l›k ve
demircilik çarﬂ›s› ile hamamlar
bulunmaktad›r.

b-Arkeolojik çal›ﬂmalar:
1990 y›l›nda Pisidia Antiokheia’da baﬂlayan kaz›lar devam
etmektedir. Kentin giriﬂ kap›s›n›n restorasyon çal›ﬂmalar›yla ilgili
projeler haz›rlanm›ﬂ, restorasyon çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›r. Aziz
Paul Kilisesi mozaik onar›m çal›ﬂmalar› ise devam etmektedir.
c-Geleneksel sosyal yaﬂam›n
sürdürülmesine yönelik
çal›ﬂmalar:
Mahalle Taﬂ F›r›nlar›: Kültürel
miras›n en önemli
unsurlar›ndan olan sosyal
yaﬂam›n› anlatan “taﬂ f›r›nlar”
geleneksel yap› korunarak inﬂa
edilmiﬂtir. Bölgedeki taﬂ f›r›nlar
kad›nlar taraf›ndan çal›ﬂt›r›lan
ve her mahallede bulunan,
evde haz›rlanan ekmeklerin ve
benzeri hamur iﬂlerinin
piﬂirildi¤i ancak piﬂirmenin
bedelinin para yerine
piﬂirilenden karﬂ›land›¤›,
mahalleli dayan›ﬂmas›yla
sürdürülen bir sistemdir.

Cumbal› eski tip pencereleri,
tavan süslemeleri ve nak›ﬂl›
kap›lar›yla zaman›n çok
gerilerinden gelen evler hâlâ
ayaktad›r. En az 500 y›ll›k olan
bu evlerin ahﬂap dokusunda,
yörenin zenginli¤i olan sedir
a¤açlar›ndan bol miktarda
kullan›lm›ﬂt›r. Süslemelerde
stilize a¤açlar›, çiçek motifleri
ve alt› köﬂeli y›ld›zlar›yla
Anadolu kültürünü yans›tan
eﬂsiz örneklerdendir. Elmal›
Evleri içerisinde ele al›nabilecek
en güzel örnek yeﬂil kap›d›r.
1600 y›l›nda yap›lm›ﬂ olan bu
kap›n›n ahﬂap iﬂçili¤i çok
özeldir.

Mahalle Odalar›: Her
mahallede oluﬂturulan taﬂ
f›r›nlar›n üst katlar› mahalle
muhtar›n›n denetiminde
“Mahalle Odalar›” olarak
düzenlenmiﬂtir. Mahalleyle
ilgili sorunlar›n tart›ﬂ›ld›¤›,
karar al›nd›¤›, konuklar›n
a¤›rland›¤› mekânlar ayr›ca
muhtarl›k olarak
kullan›lmaktad›r.

Bölgenin önemli yerleﬂme
dokusunun kentsel bir bütünlük
içinde korunabilmesi için 2005
y›l›nda Antalya Koruma Bölge
Kurulu karar› ile Elmal› Da¤›
eteklerinde yer alan k›sm›
“Kentsel Sit Alan›” olarak
belirlenmiﬂtir. Buna göre; üç
yap›n›n tescilinin devam etmesi,
yedi yap›n›n an›tsal yap› olarak
tescil edilmesi, 127 yap›n›n sivil mimarl›k örne¤i olarak
korunmas›, ayr›ca Elmal›-K›ﬂla Köyü aras›nda bulunan antik
yolun kültür varl›¤› olarak tescil edilmesi, kentsel sit alan› içinde
bulunan su deposunun bulundu¤u tepedeki höyü¤ün de tespit ve
tescil edilmesi kararlar› al›nm›ﬂt›r. Kentin koruma alt›na al›nan
bölgesinde yap›laﬂma durdurularak Belediye taraf›ndan koruma
imar plan› çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Plan çal›ﬂmalar›
tamamlanmak üzeredir. Bu arada etraf› ormanlarla çevrili
Elmal›’da ahﬂab›n mimari olarak kullan›ld›¤› en görkemli sokak
olan Elmal› Tahtamescit Mahallesi’nde bulunan Hac›haliller
Soka¤›’nda, P›narbaﬂ› Soka¤›’nda ve Helvac›l›k Çarﬂ›s›’n›n
bulundu¤u sokakta, sokak sa¤l›klaﬂt›rma projeleri haz›rlanarak
kurul taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Karya¤d› Mahallesi E¤rekler
Sokak ve Tahtamescid Mahallesi Arseven Sokak’ta da sokak

3-Tarihî Elmal› Evleri ve
Sokak Sa¤l›klaﬂt›rma Projeleri:
Elmal›, bu dönemki yerel yönetim ve yöneticileriyle kültürel
de¤erlerin korunmas›na daha farkl› bakmaya baﬂlayan, bölgedeki
en önemli ve en eski yerleﬂimlerden birisidir. Bu uzun ve zengin
tarihi boyunca bir çok medeniyete tan›kl›k etmiﬂtir.
Yörenin tarihi M.Ö. 4. ve 5. yüzy›llarda Likyal›lar’a
dayanmaktad›r. Likya olarak an›lan bu bölge, Roma ve Bizans
imparatorluklar›n›n, Selçuklu Devleti’nin, Teke Beyli¤i’nin ve
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yönetiminde kalm›ﬂt›r. Özellikle
Selçuklu ve Osmanl› dönemlerinde bölgenin en geliﬂmiﬂ yöresi
olarak kültür, sanat ve ticaret alan›nda çevresine örnek
olmuﬂtur.
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Koruma Derne¤i’nin yönlendiricili¤i ve proje katk›s›, Finike
Kaymakaml›¤› Özel ‹dare Müdürlü¤ü’nün finansman ve
organizasyonunda, Finike Belediye’sinin iﬂçilik, malzeme katl›lar›
ve Finikeli vatandaﬂlar›n maddi deste¤i ile tamamlanm›ﬂt›r. Bu
tipik Akdeniz sivil mimari özelliklerini taﬂ›yan, iki katl› kagir bina,
asl›na sad›k kal›narak ve yörenin zenginli¤i olan sedir a¤ac›
kullan›larak ideal bir restorasyon anlay›ﬂ› ile yenilenmiﬂ ve
“Finike Kültür ve Sanat Evi” olarak kullan›ma aç›lm›ﬂt›r. ‹lçedeki
kültür ve sanat faaliyetleri bu binada sürdürülmektedir.

sa¤l›klaﬂt›rma projesi çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂ olup devam
etmektedir. Daha önceki y›llarda tescil edilmiﬂ olan Kültür Evi,
Elmal› Belediyesi ve Elmal› Kaymakaml›¤› taraf›ndan restore
edilmiﬂtir. Elmal› Müzesi tamamlanmak üzere olup, çal›ﬂmalar
h›zla devam etmektedir.
Elmal› Belediyesi’nin önderli¤inde devam eden çal›ﬂmalar›,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Elmal› Kaymakaml›¤›, Antalya
Mimarlar Odas›, Selçuk Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
taraf›ndan desteklemektedir

2002 y›l›nda Finike’de yap›lan “Türk Evi Haftas›” toplant›s›nda
bir araya gelen Finikeliler, Say›n Prof. Dr. Metin Sözen’in
katk›lar›yla Tarihî Kentler Birli¤i’ne üye olman›n Finike’ye
getirece¤i yararlar› tart›ﬂm›ﬂt›r. 09.06.2003 tarih ve 24-1/14
say›l› Belediye Meclisi karar› ile TKB’ye kat›lma karar› alm›ﬂt›r.
2004 tarihinde TKB üyeli¤inin kesinleﬂmesiyle Finike’deki
koruma çal›ﬂmalar› da h›z kazanm›ﬂt›r;

4-Finike’deki Koruma Faaliyetleri:
Finike, Beyda¤lar›’n›n Akdeniz boyunca uzanan k›vr›mlar›
aras›ndaki ovada, çok verimli tar›m potansiyelinin yan›nda, köklü
bir tarih ve kültür birikimine sahip ilçemizdir. Geçmiﬂ dönemlere
ait birçok antik kent kal›nt›s› bulunmaktad›r. Bunlar›n›n
baﬂl›calar› Limyra ve Arykanda’d›r.
Finike’nin tarihî kimli¤inin öne ç›kar›lmas› ve tipik Akdeniz
kasabas› mimari özelliklerinin yeniden de¤erlendirilmesi ad›na
Tarihî Kentler Birli¤i üyesi olan Finike Belediyesi aﬂa¤›daki
projelerin baz›lar›n› gerçekleﬂtirmiﬂ, baz›lar›n çal›ﬂmalar›n› ise
sürdürmektedir.

Az say›daki sivil mimari örneklerinin bulundu¤u bir sokakta,
sokak koruma projeleri yine ÇEKÜL Vakf› ve Tarihî Kentler
Birli¤i’nin yönlendirmesi ile Antalya Mimarlar Odas›’nca
yap›lm›ﬂ olup, uygulama çal›ﬂmalar›na henüz baﬂlanmam›ﬂt›r.
1955 y›llar›nda yap›ld›¤› tahmin edilen tipik Akdeniz resmi bina
yap› tarz›ndaki, kullan›lmayan eski Belediye Binas›’n›n
restorasyon projeleri 1998 y›l›nda belediye olanaklar›yla
yapt›r›lm›ﬂt›r. Yine tipik Akdeniz mimarisi özelliklerini taﬂ›yan ve

‹lçede oldukça az say›da kalan sivil mimari örneklerinden biri
olan “Tarihî Gümrük Binas›” restorasyonu, Türkiye Tarihî Evleri
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amac›yla “K›zkulesiTophane Ekseni” ad›
alt›nda bir proje
haz›rlanm›ﬂt›r. Proje
bakanl›k onay›na
sunulmuﬂtur.

son on y›l içinde
y›k›lan Kaymakaml›k
Binas›’n›n da (daha
sonraki dönemlerde
Jandarma Binas›
olarak da
kullan›lm›ﬂt›r) eski
foto¤raflar›ndan
yararlan›larak, “Kent
Tarihi Müzesi”
olarak yap›lmas›
için, Tarihî Kentler
Birli¤i’nin “200
Ortak 200 Eser”
fonundan destek
al›narak projeleri
yap›lm›ﬂt›r.

Kentin güneyinde
Hasbahçe olarak
adland›r›lan
mevkiide bulunan
Selçuklu dönemine
ait köﬂk yap›lar› ve
Roma Dönemi’ne ait
su kemerlerinin
korunmas›na yönelik
peyzaj ve koruma
projeleri belediye
taraf›ndan
yapt›r›lm›ﬂt›r. Proje ile kaynaklarda Selçuklu Hükümdar› Alaattin
Keykubat taraf›ndan etraf› surlarla çevrilerek geniﬂ bir bahçe
haline getirildi¤i belirlenen alan›n bir Selçuklu Park› olarak
korunmas› amaçlanmaktad›r.

Eski dokusunu yer
yer kaybetmiﬂ olan Finike Çarﬂ›s›’n›n sokak sa¤l›klaﬂt›rma
projeleri, Bahçeﬂehir Üniversitesi taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
Üniversitenin bilimsel, teknik ve proje deste¤ine katk›
sa¤lanm›ﬂt›r. Böylece ticari de¤erini kaybeden çarﬂ›n›n da
yeniden, canl›l›¤a kavuﬂaca¤›na inan›lmaktad›r.

Alanya Belediyesi son Belediyeler Kanunu’nun belediyelerin,
“kent tarihi bak›m›ndan önem taﬂ›yan mekânlar›n ve iﬂlevlerinin
korunmas›n› sa¤layabilir; bu amaçla bak›m ve onar›m›n›
yapabilir, korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun olarak
inﬂa edebilir” hükümleri do¤rultusunda Alanya Kalesi’nde
kültürel amaçl› kullanmak üzere bir evi kiralam›ﬂt›r. Evin proje
çal›ﬂmalar› devam etmektedir. Alanya kent merkezinde bulunan
eski Alanya Evlerinin korunmas›na yönelik çal›ﬂmalar devam
etmektedir. Baz› evlerin mal sahipleri taraf›ndan asl›na uygun
onar›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.

Yine Finike’deki tipik ve iyi korunmuﬂ durumda olan, özel
mülkiyetteki ﬁekerci Ailesi’ne ait “ﬁekerci Han”, aile fertlerinin
katk›s› ile k›smen korunarak, Finike Belediyesi’nin de çevre
düzenleme katk›lar› ile, son iki y›ld›r, “Finike Belediyesi Kültür ve
Sanat Festivali” etkinliklerinde, kültürel mekân olarak kullan›ma
aç›lm›ﬂt›r.
5-Alanya’da baﬂlayan kültür varl›klar›n›n korunmas›na
yönelik çal›ﬂmalar:
Alanya, Bat› Akdeniz’de Antalya kent merkezinden sonra en
büyük yerleﬂim merkezidir. Gerek nüfusu gerek kentsel
dinamikleriyle, Türkiye’deki bir çok ilden daha büyüktür. Türk
turizmin ana merkezlerindendir. Turizm nedeniyle h›zla büyüyen
ve göç alan kent, di¤er beldelerle ayn› sorunlar› yaﬂamaktad›r.
Göçün getirdi¤i çarp›k kentleﬂmeye karﬂ› mücadele etmeye
çal›ﬂmaktad›r. Son dönemlerde Alanya’ya göç Anadolu’dan
oldu¤u gibi Avrupa’dan da artm›ﬂt›r.Bugün binlerce Avrupal›
art›k Alanya’n›n hemﬂerisidir. Alanya geçmiﬂ dönemlere ait
kültür varl›klar› aç›s›ndan oldukça zengindir. Özellikle Selçuklu
dönemine ait bir çok yap› ayakta ve kullan›labilir durumdad›r.

6-Kaﬂ Tarihî, Kültürel ve Do¤al De¤erleriyle Yeniden
Ayd›nlanmaya Haz›rlan›yor:
Kentsel büyüme sonucu geliﬂen çarp›k kentleﬂme tüm k›y›
kentlerimizi s›rayla etkilemektedir. Kaﬂ’ta son zamanlarda bu
olumsuz geliﬂmeleri yo¤un ﬂekilde yaﬂamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Özellikle, do¤al ve kültürel de¤erler üzerinde baﬂlayan
bozulmalar kentin kimli¤ini oluﬂturan bu de¤erleri h›zla yok
etmektedir. Son birkaç y›ld›r baﬂta kentlerine sahip ç›kan
Kaﬂl›lar ve Kaﬂ sevdal›lar› binlerce y›ll›k geçmiﬂe sahip, do¤al ve
tarihî de¤erlerin, ülkemizdeki önemli odaklar›ndan birini
oluﬂturan eski güzelliklerine kavuﬂmas› ve var olanlar›n
kaybedilmesi için Kaymakaml›¤›n öncülü¤ünde Belediye ile
birlikte çal›ﬂma baﬂlatm›ﬂlard›r. Geçen y›l baﬂlat›lan proje
çal›ﬂmalar›n›n bir k›sm› 2005 y›l›nda “29 Ekim Geleneksel
Cumhuriyet Balosu”nda kentlilere tan›t›lm›ﬂt›r. Projeler tüm Kaﬂ’›
kapsayacak ve benzeri sorunlar› yaﬂayan kentlere de örnek
olacakt›r.

Alanya Belediyesi s›n›rlar› içinde kalan kültür varl›klar›yla ilgili
bir dizi çal›ﬂma baﬂlatm›ﬂt›r. Ço¤u proje aﬂamas›nda olan
çal›ﬂmalar›n bir k›sm›n›n uygulamas› da baﬂlam›ﬂt›r. Alanya
Kalesi I. Derece Arkeolojik, Do¤al, Kentsel ve Tarihî Sit Alan›
içinde K›zkulesi ile Tophane yap›lar› aras›nda kalan alan›n sahip
oldu¤u de¤erler nedeniyle korunmas› ve de¤erlendirilmesi
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tamamlanm›ﬂ ve meydan oluﬂturulmuﬂtur.
Kentsel Sit Alan› içinde bulunan, baﬂta liman ve çevresinde
bulunan sivil mimarl›k örnekleri ve sokaklar›n sa¤l›klaﬂt›r›lmas›,
liman ve Cumhuriyet Meydan›’n›n yeniden düzenlenmesi, Kent
Tarihî Müzesi ve Kültür Evi’nin oluﬂturulmas›n› amaçlayan üç
aﬂamal› proje, daha sonra
kentsel peyzaj,
yeﬂillendirme, Kentler
Çocuklar›nd›r, Uluburun
Bat›¤›’na destek projesiyle
devam edecek ve kentin
tümünü kapsayacak ﬂekilde
geliﬂecektir.

Meydanda, Saint Petersburg ve Moskova Üniversitesi’nden 11
kiﬂilik heykelt›raﬂ ve ressam›n kat›l›m›yla düzenlenen
çal›ﬂmalarla bronz Noel Baba heykeli ve bar›ﬂ› temsil eden
yontma taﬂ portakal
çiçe¤i heykeli kente
kazand›r›lm›ﬂt›r. Yine üç
ay süren bu etkinlikte
Atatürk’ü temsil eden “A
heykel” ve Anadolu’da
yeﬂermiﬂ üç semavi dini
temsil eden heykel
tamamlanm›ﬂt›r.

Kaﬂ’›n en önemli
beldelerinden birisi olan
Kalkan’da da Tarihî Kentler
Birli¤i ile kültürel
de¤erlerinin korunmas›
çabalar› h›zlanmaya
baﬂlam›ﬂt›r. 2005 y›l›n›n
Haziran ay›nda düzenlenen
“Havza Boyutunda
Korumada Kaﬂ-KalkanPatara ve Gelece¤i” konulu
panel önemli bir dönüm
noktas› kabul edilmektedir.

Geçen 10 y›l gelece¤e
umutla bakmam›z›
sa¤l›yor.
On y›l önce baﬂlayan
koruma kavram›
üzerindeki farkl› anlay›ﬂ›n
bugün Tarihî Kentler
Birli¤i ile kazand›¤› ivme
ve bu ivme ile yap›lan
uygulamalar sevindirici ve
umut vericidir.

Panel sonras› “Kalkan Eski
Nahiye Binas›” ÇEKÜL gönüllüleri ve Kalkanl›lar Derne¤i’nin
katk›lar›yla onar›larak “Kültür Evi”ne dönüﬂtürülmüﬂtür. Özellikle
yaz aylar›nda sanat galerisi olarak kullan›lmaktad›r. Yerel ve
ulusal sanatç›lar›n sergileri aç›lmakta, okul ö¤rencilerinin
kültürel ve sanatsal çal›ﬂmalar›na ev sahipli¤i yapmaktad›r.

Kamu-yerel-sivil-özel güç
birli¤ine inanan tüm kesimlerin baﬂlatt›¤› projeler sadece tarihî
beldelerimizin korunmas›na ve yeniden kimliklenmesine katk›
koymayacak, benzeri sorunlar› yaﬂayan tüm kentlere de örnek
olmaya devam edecektir.
Son y›llarda h›zla yiten de¤erlerin, on y›lda geri
kazand›r›lamayaca¤› düﬂüncesi ancak koruma bilincine inanm›ﬂ
kesimlerin deste¤i artt›kça de¤iﬂecek, önümüzdeki on y›llar›n
kentlerimizin korunmas›nda daha nitelikli ve baﬂar›l›, yerelulusal-evrensel de¤erlere giden yolda s›çrama yap›laca¤›n›n
ipuçlar›n› vermektedir.

1937 y›l›nda yap›lan ve ﬂu anda kullan›lmayan Mustafa
Kocakaya ‹lkokulu’nun “Likya Uygarl›klar› Müzesi” olarak
kullan›lmas› için yap›lan çal›ﬂmalar devam etmektedir. Okulun
rölöve projeleri haz›rlanm›ﬂ ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan
kullan›m izni için çal›ﬂma baﬂlat›lm›ﬂt›r.
7-Demre de Do¤al ve Kültürel Kimli¤ini Gelece¤e
Taﬂ›yor:
Bat›k ﬂehir Kekova, Myra Antik Tiyatrosu, Noel Baba Kilisesi gibi
birçok tarihî emanete sahip belde, bu de¤erleriyle bat›
Akdeniz’in önemli turizm potansiyeli olan yerleﬂim alanlar›ndan
birisidir.
Y›lda yar›m milyonun üzerinde turisti a¤›rlayan kent, bu
de¤erleriyle Tarihî Kentler Birli¤i’nin ilk üyelerinden olma
gururunu yaﬂamaktad›r. Geçen süreçte öncelikle Noel Baba
Kilisesi restorasyon çal›ﬂmalar›na katk› sa¤layan belediye,
kilisenin çevresinin düzenlenmesini tamamlam›ﬂ ve kilise önü
araç trafi¤ine kapat›lm›ﬂt›r. 2500 mÇ’lik yaya ve gezi yolu

Yaz›n›n derlenmesinde katk›lar›ndan dolay›, Elmal› Belediye Baﬂkan›
Hüseyin Yap›c›, Demre eski Belediye Baﬂkan› Adnan Genç, Finike
ÇEKÜL Temsilcisi Say›n Beyhan ﬁekerci, Alanya Çekül Temsilcisi Ahmet
Öztürklevent’e, ÇEKÜL Kalkan Temsilcisi Ergun Duran’a teﬂekkür
ederim.
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Giray Ercenk -Araﬂt›rmaca Yazar
üretim/sosyal/kültürel
ve da¤/deniz (k›y› ve iç
bölgeler) bak›mdan
bütünüyle homojen bir
havzay› s›n›rlar. Tarih ve
arkeolojik zenginlik,
da¤lar›n ve sahilin
(yaylak/k›ﬂlak)
kullan›m›ndaki yetkinlik,
ça¤lar boyunca
gösterilen özenle
korunmuﬂ do¤al çevre
ve co¤rafya ortadan
kalkmad›¤› sürece hiçbir
gücün
de¤iﬂtiremeyece¤i
tar›ma dayal› yetkin
kültür ve salt besin kayna¤› olmas›yla de¤il, bundan daha
önemlisi bir taﬂ›ma yüzeyi olarak deniz… Apollon’un Pataral›l›¤›,
Noel Baba’n›n Demrelili¤i, Abdal Musa’n›n, Sinan-i Ümmi’nin
Elmal›l›¤›, ancak böyle bir do¤a, insan, üretim, kültür çevresinde
gerçekleﬂebilirdi, öyle de oldu…

Antalya Bölgesi’nde
turizm süreci ikili bir
yap› üzerinde geliﬂen
seyir izlemiﬂtir…
Körfezin önce
güney/bat›, daha sonra
do¤u yönünde
gerçekleﬂtirilen yat›r›m
alan› düzenlemesinin
ard›ndan yap›lan yer
tahsisleri ve sa¤lanan
yat›r›m kolayl›klar› ile
çeyrek as›r gibi görece
k›sa bir süre sonunda
ﬂaﬂ›rt›c› boyutta ve
kalitede, “y›ld›zl›”
tesisler ortaya ç›karken,
planlama d›ﬂ›nda kalan alanlarda, kendi ya¤› ile kavrulan daha
çok yerel giriﬂimcilerin riski do¤rudan üstlenerek cesurca
giriﬂimleri sonucu, mekân boyutu küçük, “y›ld›zs›z” ya da “düﬂük
y›ld›zl›” bir turizm yap›lanmas› gerçekleﬂmiﬂtir.
Bu iki süreçten her biri kendi boyutlar› ile orant›l› olarak etkin ya
da de¤il, iki farkl› yat›r›mc› tipini yaratt›… Planlamas› devlet
eliyle yap›lm›ﬂ, tahsis ve yat›r›m kolayl›¤› sa¤lanm›ﬂ bölgelerde,
yönetime yak›n, tuttu¤unu koparan etkin turizmci tipine karﬂ›l›k,
bu bölgelerin d›ﬂ›nda kalan alanlarda yat›r›m yapan küçük ve
belki de böyle oldu¤u için edilgen turizmci tipi ç›kt› ortaya…

Yörenin hemen her ça¤da kutsal bir kimlik yaratmas›ndaki giz,
onun do¤as›nda sakl›d›r. Bu üretim, tarih ve kültür havzas›n›n
bat› köﬂesinde Kalkan yerleﬂmesi ve çevresi yer al›r.
Kalkan, bölgedeki öteki benzerleri gibi, turistin konaklama,
spor/e¤lence, do¤a ve kültür ba¤lam›nda herhangi bir s›n›rlama
olmadan dere tepe, çarﬂ› pazar dolaﬂt›¤› böylece kültürel
farkl›l›klar›n bire bir yaﬂand›¤› ender yerlerden biridir…

Oysa birincisi, turisti “bol y›ld›zl›” tesislerin
deniz/restoran/bar/oda aras›nda s›k›ﬂt›ran duvarl›, çitli
ortam›nda turizm yaparken, “y›ld›z esasl›” olmayan ikinci tür
turizmci, içinde ya da çevresinde yap›land›¤› yerleﬂmenin ve
uzak yak›n ötesindeki do¤a ve kültür ortam›nda, yani “turizm
dendi¤inde” akla gelen biçimde “aç›k alan ortamda” turist konuk
etmektedir. Bölgede bu tür yap›lanmaya örnek oluﬂturacak
yerlerin baﬂ›nda, Kaﬂ ve Kalkan yöresi gelmektedir.

Da¤lar›n denizden doksan dereceye varan dik aç›yla yükseldi¤i
bu k›y›larda yayla ve deniz iç içedir… Kalkan kuzeyindeki
Bezirgan, Sidek (Sar›belen), ‹kizce ve Hac›o¤lan gibi da¤ ve k›y›y›
birlikte kullanan köylere birkaç dakika içinde ulaﬂmak
mümkündür… Kalkan yöresinin bu özelli¤i, do¤a ve kültür ile
kurulan aktif ba¤›n bire bir yaﬂanmas›na olanak sa¤lar…

Konaklama ve spor/e¤lencenin, do¤a/tarih/kültür ortam› içinde
bir bütün olarak ele al›n›p de¤erlendirildi¤i, Türkiye’deki az
say›da yerler olarak Kaﬂ ve Kalkan incelenmesi gereken, baﬂar›s›
kan›tlanm›ﬂ “turistik bölge” örneklerindendir. Bununla birlikte
gelecek, turistik merkezlerin tek tek kendini kurtard›¤› bir
yap›lanmada de¤il, merkezlerin tümüyle içinde oldu¤u bütün bir
havzan›n planlanmas›nda yatmaktad›r. Böyle bir yap›lanmada en
önemli etkenin korunmuﬂ do¤a oldu¤undan kuﬂku yoktur.

Günün her saatinde yürüyüﬂ mesafesindeki köyler aras› yollarda,
yürüyen, foto¤raf çeken üçerli-beﬂerli turist gruplar›yla
karﬂ›laﬂmak mümkündür. Binlerce kilometrelik bir çevrenin
bütünüyle kat›ld›¤› bir turizm ortam›d›r kast edilen… Böyle bir
turizm türü, halk›n da sürecin içinde olmas›na olanak
sa¤lamaktad›r. Halk da bu olana¤› fark›na ve tad›na varm›ﬂ,
y›llard›r önemli bir adli vaka yaﬂanmadan bu günlere gelinmiﬂtir.

Elmal› ‹lçesi tepe noktas› olarak kabul edilirse, do¤uda Alak›r
Çay›, bat›da Eﬂen Çay› aras›nda kalan üçgen alan,

Kalkan’›n yaylas› konumundaki Bezirgan, 750 metre yükseklikte,
güneye (denize) do¤ru e¤imli 5 kilometre kare geniﬂli¤inde bir
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Bat› Antalya Bölgesi’nin
en önemli varl›¤› özgün
do¤as›d›r…

üretim alan›d›r. Antik
ça¤da da üretim alan›
olarak kullan›lan Bezirgan
Düzünde binlerce y›l önce
aç›lan bir kanalla biriken
sular boﬂalt›lm›ﬂ,
düzlü¤ün tar›ma
elveriﬂlili¤i
sa¤lanm›ﬂt›r… Bu kanal
bugün de iﬂlevini
sürdürmektedir…

Gelin görün ki, bir
süreden beri bölgenin
yemyeﬂil do¤as›,
kanamakta, cerahat
kusmaktad›r…
Orman alanlar›n›n, antik
kentlerin, üretim
alanlar›n›n, yerleﬂim
birimlerinin, her biri bir
“tapu belgesi” olan
mezarl›klar›n, aﬂa¤›
kodlarda tar›m yap›lan
alanlara su taﬂ›yan
derelerin yak›n uzak çevresinde mantar misali biten taﬂ
ocaklar›n›n yaratt›¤› tahribat felaket boyutlar›ndad›r…

Düzlü¤ün güneyindeki
Hisar Tepe ve köy ile
birlikte yak›n çevre tarihî
sit alan› olarak koruma
alt›ndad›r…Öte yandan
ÇEKÜL Vakf›, Bezirgan’›
havza boyutunda örnek köy yerleﬂmesi olarak de¤erlendirmiﬂ ve
korunmas› gerekti¤i karar›n› alm›ﬂt›r...

Yaz›r Deresi Vadisi (Kilepi/Yeﬂilköy-Çatallar aras›), Arif
(Arykanda) Finike aras›nda Arykandos/Ayk›rtça Çay Vadisi,
Myros/Demre Çay› Vadisi, Ça¤man ve Karaba¤ güneyinde türleri
tehlikede olan karaçam, meﬂe ve sedir gibi orman alanlar›nda
verilen taﬂ oca¤› ruhsatlar›yla gerçekleﬂtirilen do¤a y›k›m› ve
kirlilik bu kez baﬂka bir do¤a, tarih ve turizm çevresine yönelmiﬂ
durumdad›r…

‹kizce, Çamköy (Lengüme), Sütle¤en, Gömbe üretim
merkezlerinin oluﬂturdu¤u zincirin güney ucundaki Bezirgan,
bölgenin liman› konumundaki Kalkan ile sosyoekonomik ve
kültürel bir bütün oluﬂturur… Öyle ki, Kalkan sakinlerinin tah›l
ambarlar› bile Bezirgan’dad›r… Kalkan’›n içinde tah›l ambar›
olmamas›n›n nedeni budur... Bu, dün böyleydi, bugün de
böyledir… Eskiden beri Likya’n›n özgün konut mimarisinin
benzeri olarak modellendirilen ambarlar, köyün ortas›nda ya da
uygun bir yerinde, örne¤in evlerin bitiﬂi¤inde de¤il, köyün
Kalkan’a en yak›n noktas›nda, 1990’l› y›llarda yitirdi¤imiz son
ambar ustas› Esat Öcek’in evinin yan› baﬂ›nda
konuﬂland›r›lmas›n›n nedeni de budur....

Bezirgan’›n kuzey mezarl›¤› Tekke Mevkiinde AR 91687
numarayla 20.500 hektar alanda verilen “Kalker Oca¤› ve Taﬂ
K›rma ve Eleme Tesisi” ruhsat›, bölgenin bugün var olan
insan/do¤a/kültür/turizm dengesini onar›lmaz biçimde
yaralayaca¤› ortadad›r… En hafif “Çevre Etki De¤erlendirme”
ölçüsü ile bile kabul edilmesine olanak olmayan bu facian›n
önüne geçilmesinin gere¤i ortadad›r…

Sahip oldu¤u, zengin üretim olanaklar› ve üretimin deniz yoluyla
de¤erlendirilebilmesi, bölgenin hemen her devirde kutsall›k
atfedilen simgelerinin evrenselleﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r… Antik
ça¤›n en güçlü tanr›lar›ndan biri olan Apollon’un ve hemﬂerimiz
Noel Baba’n›n Pataral› oluﬂu,
Oca¤›n› Elmal›’n›n Tekke
köyünde kuran Abdal
Musa’n›n Rodos Adas›’n›n
tam karﬂ› k›y›s›nda, Finike’de
ve Bezirgan’da kendisine
ba¤l› tekkeler kurmas›,
binlerce y›ldan beri
yinelenen ayn› gerekçeyle,
üretim/kutsall›k olgusu ile
iliﬂkilidir…

Giderek oturmaya baﬂlayan insan odakl› bu
deniz/da¤/kültür/turizm
modelini iﬂlemez hale
getirecek hatal› giriﬂimler,
“bölgenin yeterince
tan›nmad›¤›” gerçe¤inden
baﬂka ﬂekilde yorumlaman›n
olana¤› yoktur…
Co¤rafyan›n sa¤lad›¤›
olanaklar ve yöre insan›n›n
do¤ayla kurdu¤u binlerce
y›ll›k uyum ve insanc›l
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tabiat›n›n, bir bütün olarak oluﬂturdu¤u ça¤daﬂ sosyo/ekonomik
turizm konsepti, dahas›, “temiz do¤ada üretim yapma ve yaﬂama
hakk›” tehlikeye düﬂürülmemelidir…

Bol y›ld›zl› tesislerde uygulanan, “turisti tesiste tutma
yöntemlerinin” aksine, “aç›k alan turizm” yaparak halk›n aras›na
girmesini sa¤layan Kalkan ve benzeri yerlerde hizmet veren
turizmcinin güvencesi, bozulmam›ﬂ do¤al ortamd›r… Bunun aksi
bir tutum turizmciyi de, yöre halk›n› da cezaland›rmak
demektir…

Yaﬂam, salt yaz›l› kurallardan, elle tutulup gözle görülebilen
de¤erlerden ibaret de¤ildir… ‹nsan ve toplum yaﬂam›nda
al›ﬂ›lm›ﬂ tan›d›k, bildik çevre, sürdürülebilir sa¤l›kl› geliﬂme
potansiyeli, gelece¤e güven ve gücünü binlerce y›ll›k birikimden
alan aidiyet duygusu… Bu de¤erlerin korunmas› gerekti¤ine dair
yaz›l› kural yoktur ama, bu de¤erlerin korunmas› gerekti¤i
ortadad›r…

Devletin planlad›¤› ve yer tahsisi yapt›¤› turizm alanlar›nda
gösterdi¤i koruyucu dikkati, küçük iﬂletmelerin ve görece düﬂük
gelirli halk›n yaﬂad›¤› Kalkan benzeri turizm bölgelerinde de
göstermesi gerekir…

Üyesi olmak için ne zamand›r nice gayret gösterdi¤imiz Avrupa
Birli¤i ülkeleri, do¤a düﬂman› bu tür taﬂ ve benzeri ocaklar›n
a¤açland›r›larak kapat›lmas› yoluna giderken, Türkiye’nin bunun
tam tersi bir uygulama içinde olmas›n› anlaman›n olana¤›
yoktur...
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‹smail Erten-Mimar, ÇEKÜL Çanakkale Temsilcisi

ﬂekillendirecek tasar›mlar› kontrol edip kimlikli hale getirmek
art›k kaç›n›lmazd›r.

Kimlik ve Estetik Tart›ﬂmas›
Bir süredir izliyorum, Eskiﬂehir Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› ile
Mimarlar Odas› Eskiﬂehir ﬁubesi Baﬂkan› aras›ndaki tart›ﬂmay›.
Tart›ﬂman›n konusu; kentin esteti¤i hakk›nda Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› taraf›ndan oluﬂturulan bir estetik kurula,
Mimarlar Odas› Eskiﬂehir ﬁube Baﬂkan› baﬂta olmak üzere baz›
kesimler taraf›ndan tasar›m özgürlü¤ünü k›s›tl›yor, diye itiraz
ediliyor. Olay›n siyasi kanala yönlenmesi ve k›smen insan›
hedefleyen y›pratmalar› saymazsak, bence oldukça güzel bir
tart›ﬂma, san›r›m ülkemiz gündemine de gittikçe girecek gibi
duruyor.

S›radanlaﬂan Yeni Kent, Kimlikli Eski Kent
Ülkemizde ve Çanakkale’de kentlerin yeni yüzü, yani son 40-50
y›lda oluﬂan, beton ve çok katl› binalar›n sokaklara bakan
cepheleri, hiç kimse taraf›ndan be¤enilmemektedir. Öyle ki, art›k
herhangi bir Türkiye kentinin yeni oluﬂan alan›ndaki görüntü, o
yerin neresi oldu¤unun cevab›n› içermemektedir. Hatta hangi
co¤rafi bölgesi oldu¤u bile bilinememektedir.
Halbuki, Anadolu kentlerindeki malzeme ve malzemenin kullan›m
biçimiyle oluﬂan yerel mimari üslup, yap›y› gördü¤ünüz anda
hangi yörenin yap›s› oldu¤unu, hatta kentini/mahallesini
müjdeler bizlere, hepimize görsel ve estetik mesaj verirler. Tarihî
kent mekânlar›m›zdaki yap›lar ile kentsel dokular, bu özelliklerini
hâlâ sürdürmektedir. Fakat bak›ﬂ›m›z kentin yeni yüzünü, yani
son 50 y›lda oluﬂan kent ilaveleri ile binalara yönlendi¤inde, ne
bir yerel yap› malzeme ve üslubunu ne ça¤daﬂ yorumlar› bizlere
sunan özgün mimari tasar›mlar› görürüz.

Ben de Çanakkale temellinden hareketle bu meselede birkaç
kelime yazmay› uygun gördüm. Asl›nda bu tart›ﬂmaya tüm
Türkiye dahil olmal›y›z, üstelik hemen ve vakit geçirmeden. Her
geçen an ve zamanda bu ülkenin gün görmüﬂ ve birikimli kentleri
kimliksizlik ve kiﬂiliksizlik girdab›nda bo¤ulup gidiyor. Art›k
görülmektedir ki; tarihî kentlerin yap›, mekân ve kent bölümlerini
korumak çok önemli olmakla birlikte, yetersiz bir yönetim
anlay›ﬂ›d›r. Dolay›s›yla, kentlerimizin son y›llarda oluﬂmuﬂ yeni
ve kimliksiz-kiﬂiliksiz yap›lar›n›, sokaklar›n›, meydanlar›n›,
mahallerini ve büyük parçalar›n› kimlikli hale dönüﬂtürmek ve
bundan sonra yeni oluﬂacak yap› ve kent mekânlar›n›

Bu kimliksizlik, kiﬂiliksizlik ve s›radanl›k, sadece sivil mimari
yap›lar, yani özel mülkiyette inﬂa edilmiﬂ binalar için geçerli
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ne derse desin, niyete ba¤l› olarak bir çok uygulama, insan
lehine kullan›labilir. Bu, asl›nda risk almak ve daha fazla eme¤i,
çal›ﬂmay› gerektirir. Her imar yasas›n›n bir bölümünde der ki;
yerel koﬂullara göre uygulay›c›s› taraf›ndan merkeze bilgi vermek
üzere de¤iﬂiklik yap›labilir. Her planlamada
koyaca¤›n›z hükümler ve notlar, yasa kadar
de¤erli olup, yerel ve özgün kent planlar› ve
mekânlar› oluﬂmas›n›n önünü açar. Siz
bunlar› yapan veya yapt›ran sorumlu ve
duyarl› memur gördünüz mü? ‹stisnalar› bir
tarafta tutarsak, tüm bunlar›n insan lehine
kullan›m› daha fazla emek ve do¤ruyu
oluﬂturmak ad›na risk de¤il midir?

de¤ildir. Bütün kamu binalar› için de söz konusudur. Postane,
hastane, sa¤l›k oca¤›, okul, kreﬂ, belediye binas›, idari binalar,
bilmem ne müdürlü¤ü ve di¤er resmi binalar, hatta camiler bile
tip projelerin uygulanmas›yla oluﬂur. Yani bu yap›lar, yerel hiçbir
de¤eri ve mimari malzeme ve üslubu
bünyesinde bar›nd›rm›yor.
Sorun mu? Hani Nerede?
Bu durum eleﬂtirildi¤inde;
-Bu oluﬂumun içinde yer alan karar verici
belediye (meclis, baﬂkanl›k, ilgili müdürlük
vb...) ve di¤er ilgili resmi kurumlar (valilik,
bay›nd›rl›k müdürlü¤ü, il özel idare, il genel
meclisi vb…),
-Tasar›mc›lar (ﬂehir planc›lar›, mimarlar,
mühendisler vb...),
-‹ﬂin esas karar vericisi olan mülkiyet
sahipleri (özel ﬂah›slar, mal sahipleri, hazine,
ilgili resmi kurum, kuruluﬂlar vb.)
-Uygulamac›lar (müteahhitler, yap satc›lar,
kat karﬂ›l›kç›lar, denetleyiciler, malzeme
sat›c›lar›, ustalar, emlakç›lar vb.)
baﬂta olmak üzere, kent ve yap› oluﬂum ve üretim sürecinde
görev alan hiçbir aktör, yanl›ﬂlar›, hatalar› ve suçlar› üzerine
almamakta, meseleyi onlar da herkes gibi tespit edip, sorunu
görmezlikten gelmektedirler.

Esas O¤lan:Kent Rant›
Asl›nda bir durum var ki kentlerin esas
belirleyicisidir. Ne yaz›k ki Türkiye’nin her
ﬂeyini belirleyen spekülasyona dayal› kent
rant›, kentlerin ve yap›lar›n
kimliksizleﬂmesinin, estetikten yoksun
oluﬂmas›n›n ve bu yöndeki anlay›ﬂ›n
yayg›nlaﬂmas›n›n temelini oluﬂturur. Kentin
ne yöne do¤ru geliﬂece¤ini, yollar›n boyutlar›n›, terk edilen
kamusal ve toplumsal alanlar›, kat say›lar›n›, kitle iﬂlemeleri,
emsalleri, TAKS’lar›-KAKS’lar›, alt yap›y›, yer alt› ve yer üstü
yap›lar›, sokaklar›, caddeleri, meydanlar›, ticari alanlar›, çarﬂ›lar›,
iﬂ merkezlerini, hiper marketleri, emlak de¤erlerini, hatta
borsay›, ço¤u defalar belediye baﬂkanlar›n›, hükümetleri,
baﬂbakan ve bakanlar› belirleyen ne yaz›k ki, ülkemizin her
köﬂesinde filizlenen kent rant›d›r.

Öbür yandan, birbirlerini suçlamaktan da geri durmamaktad›rlar.
Belediyeler mimarlar›, mimarlar mal sahiplerini, mal sahipleri
müteahhitleri, müteahhitler meclis üyelerini, meclis üyeleri
planc›lar›, planc›lar emlakç›lar›… Bu suçlamalar sürüp gider…

Satmak ‹çin Kullan›c›s›z Bina.
1970’lerin baﬂlar›nda oluﬂturulan kat mülkiyeti yasas›, çok katl›
apartmanlaﬂman›n her kat›n›n ayr› ayr› sat›lmas›n›n önünü açar.
Bundan önce yap›lar parçalanarak de¤il bir bütün bina olarak
al›n›p sat›labilir idi. Toplu üretim ve üretimin esas güdüsü olan
satmak için, ucuz ve niteliksiz yap›lar bir anda kullan›c›s› belli
olmayan yap›lar›n seri üretimine yol açt›. Halbuki mimarl›k
tasar›m›nda ilk ö¤retidir; kullan›c› özellikleri ve taleplerine göre
bina tasarlamak. Mimarlar art›k ve son 35 y›ld›r kullan›c›s› belli
olmayan, üretici firma ve müteahhidin veya kooperatif
baﬂkan›n›n öznel isteklerine göre binlerce yap› tasarl›yorlar.
Tipleﬂtirilmiﬂ ucuzlukta, kiﬂiliksiz absürdlükler yeni mahalleleri
oluveriyor bu kentlerin…

Yasal Zafiyet, Basma Kal›pç› Kurallar
Basma kal›p ve birbirinin ayn›, tipleﬂtirilmiﬂ planlama verileri,
norm ve standartlar›, parselleri, inﬂaat nizamlar›, bloklaﬂmalar›,
yol geniﬂlikleri, kiﬂi baﬂ› donat› alan› verilerini, terkleri, yap›
mekan ve piyeslerini, mekan ölçülerini, çizim ve ifade tekniklerini
ve di¤er her ﬂeyi belirlenmiﬂ ve köﬂeli bir ﬂekilde yerelin önüne
koyarak, alternatifsiz uygulanmas›n buyurmuﬂ ve emretmiﬂ ‹mar
Mevzuat›ndan bahsediyoruz. Hiç yarat›c› olmaya, tasar›m
yapmaya gerek yok, çünkü her ﬂey yasalarla belirlenmiﬂtir. Yasal
koﬂul ve kuralar› yerine getirdi¤inizde, kentleriniz planlanmakta,
binalar›n›z çizilmekte, inﬂaatlar›n›z yap›lmaktad›r.
‹nsan Lehine Risk ve Emek mi Dedin?
Yasalardan aﬂa¤› kalmayan bir de yasa uygulay›c›s›
memurlar›m›z var ki, kraldan çok kralc›d›r. Biliyoruz ki, bir yasa

Toplum Sütten mi Ç›kt›?
Bu yaz›y› okuyanlar, kent ve binalar›m›z› kimliksizleﬂtiren,

33

GÜNCEL
As›l olan bu rant›n kontrol edilmesidir. Kent rant›n›n, siyasi
iktidar odakl› yandaﬂ kesim ve çevrelere popülist yöntemlerle
da¤›tmak yerine, kiﬂi ve grup ç›kar›n› gözetmeksizin, toplum ve
kamu yarar›na kentlilere geri döndürülmesidir.

estetikten yoksun ve çirkin k›lan, benim unuttu¤um bir çok farkl›
kesimi tespit edebilir. Fakat müsaade buyurun, bu ülkenin halk›
da hiç masum de¤ildir.
Baz› laflar vard›r; “Aslan yatt›¤› yerden belli olur”, “Kentler
bünyesinde yaﬂatt›klar› toplumun aynas›d›r” gibi… Son 50 y›lda
bu kentlerde kimliksiz ve zevksiz bir ﬂekilde yaﬂamay› kabul
etmiﬂ, bu duruma itiraz etmemiﬂ, daha güzel ve iyisine talip
olmam›ﬂ, her ﬂeyin
iyisinin büyükleri
taraf›ndan
yap›laca¤›n› ummuﬂ
yurdum insan›! Biz
hiç de masum
olamay›z.

Görülüyor ki en uçtaki kapitalist ülkelerde bile, kentlerdeki yap›
mülkiyetinde s›n›rlamalar getiriliyor, zorluklar bulunuyor.
Mülkiyet ve kazanç, ülkemizdeki kadar özgür olunca, kentsel
ranta dayal›
uygulamalar ço¤u
zaman mevcut siyasi
iradeyi bile devirerek
iktidar olabiliyor. Bir
konut sahibi olmak
herkesin hakk›d›r,
ancak birden çok
konut sahipli¤i
yüksek dereceden
vergilendirilince, hiç
kimse gelecek
kuﬂaklar›n› da
garantiye alacak
daireler sahibi
olmuyor veya
olam›yor. Kentin
siyasi iktidarlar›, sosyal konut anlay›ﬂ›na dayal› ürettikleri
konutlar›, satmak ve para kazanmak yerine, ucuz olarak kiraya
verince, kiralarla yaﬂam›n› keyiflendiren, yatt›¤› yerden para
kazanan rantiyeler ortal›ktan toz oluveriyor.

Çözümsüz Sorun
Olur mu?
Ülkemizde yap›lan
hiçbir ﬂey, geri
dönülmez, telafisi
mümkün olmayan
özellikte de¤ildir.
Keza, bu hatalar›
bat› toplumlar› da
yapm›ﬂt›r. Fakat biz yapmaya bilirdik, çünkü bat› bizden önce
yapm›ﬂ ve hatas›n› telafi etmiﬂtir. Bu durumu görebilirdik.
Iskalad›k olmad›, ama bu s›ralar bir karar verme zaman›d›r. Biz
bu denli çirkin ve zevksiz, bir o kadar da kimliksiz mekânlarda ve
kentlerde yaﬂamay› hak ediyor muyuz? San›r›m cevap “hay›r”
olacakt›r.

Bu yöndeki örneklerin yüzlercesi 150-200 y›ldan bu yana
denenmiﬂ, dam›t›lm›ﬂ ve kent rant›n›n kentleri yok etmesi ve
bozmas› engellenmiﬂtir. Mesele, kent rant›n›n haks›z ve tahrip
edici uygulamalar›n› sistem d›ﬂ› b›rakmaya karar vermektir.

Önce ‹rade
Görülmektedir ki, çözümlemeye gidebilmek için öncelikli koﬂul
iradedir. Her boyut ve ölçekte irade.Yani en genel anlamda
toplumsal irade olmal›d›r. Toplumun önünü açacak siyasi irade
geliﬂmelidir. Bilim ve uzmanl›¤›n, teknoloji kullanan ve
uygulayan kesimlerin iradesi gereklidir. Varl›¤›n› mekân›yla
özdeﬂ gören ve kimlik oluﬂturan mal sahibi ve kullan›c› iradesi
gereklidir.

Gelinen noktada, öncelikli olan iki ilkesel karar verilirse, yani bu
konuda irade oluﬂturulup, kent rant› kontrol edilirse, iﬂimiz biraz
daha kolaylaﬂ›yor demektir. Bundan sonra ilk yapaca¤›m›z iﬂlerin
baﬂ›nda kent kimli¤i ve esteti¤inin, içerik ve niteli¤ini, toplumsal
platformda tart›ﬂ›lmas›, meﬂru k›l›nmas› ve geniﬂ mutabakat›
gerekiyor.

Kent Rant› Toplum ve Kamu Yarar›na
Bu iradenin varl›¤›yla çözülmesi gereken ana mesellerden birisi;
kent rant›n›n kamu yarar›na dönüﬂmesi meselesidir. Yani
kentleri ve binalar›, ç›karlar ve haks›z kazançlar de¤il, bilim ve
uzmanl›¤a dayal›, kimlikli ve estetik anlay›ﬂlar ﬂekillendirmelidir.
Art›k biliyoruz ki kentler taze ve büyük paralar, yani “rant” üretir.

Tarih Gelecek ‹çin Vard›r
Çanakkale kenti, 500 y›l› aﬂk›n bir kent kültürü ve tarihine
sahiptir. Ayr›ca bölgede, uygarl›klar yaratm›ﬂ 5000 y›l
öncesinden (Troia’dan) bu yana gelen insan yerleﬂimleri ve
kentler bulunur. Bu durum zengin ve renkli yap› kültürünün
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Kontrol ve Kural
Bir arkadaﬂtan duydum; gördü¤ümüz, duydu¤umuz bat›l›
ülkelerin korunmas› ve kimlikli geliﬂmesinin esas›n›n, 200 y›ldan
beri sokak ve yap› cephelerinin kontrol ediliyor oldu¤unu ifade
etti. Biz de ise, kör topal ve son 20 y›ldan beri (Çanakkale de
henüz 10 y›ldan beri), kentlerin çok dar bir bölgesinde bulunan
ve tarihî kent mekânlar›n› kapsayan “kentsel sit” alanlar›nda
oluﬂan ve k›smen uygulanmaya çal›ﬂ›lan kimlikli, uyumlu ve
estetik kayg›lar için
yap› tasar›m›
kurallar›, baz›
mimarlar ve mülk
sahiplerinin aﬂ›r›
tepkisine yol aç›yor.

günümüze aktar›lm›ﬂ çok de¤erli birikimini oluﬂturur. Yan›
baﬂ›m›zda fark edilmeyi bekleyen bu hazine kadar de¤erli kent
ve yap› kültürü, bugünkü kentimizin kimli¤idir. Bu kimli¤in
binlerce y›ldan bu yana insan akl›yla bütünleﬂen esteti¤i ise
bizim bugünkü kentimizi ça¤daﬂ yorumlarla güzelleﬂtirecek kent
esteti¤imizdir. Kent kimli¤ini ve esteti¤ini baﬂka yerlerde
araman›n beyhude oldu¤unu ne zaman ö¤renece¤iz bilmem.
Sözünü etti¤imiz
toplumsal
mutabakat, iﬂte
yukar›da söz konusu
olan yerel ve
bölgesel
de¤erlerden
hareketle ve bu
yöndeki kimlik ve
estetik de¤erlerin
niteli¤i üzerinden
olmal›d›r. Lütfen
aç›k yürekli olal›m.
Dünyan›n neresinde
olursa olsun, dünya
insanlar› taraf›ndan
sevilen kentler, yerel
kimli¤ini muhafaza etmiﬂ ve kentsel yaﬂam›n her alan›na uyumlu
bir ﬂekilde yaym›ﬂ hem eski kentlerini korumuﬂ, hem yeni
kentsel mekân ve yap›lara uyumlu estetik kimli¤i oluﬂturmuﬂ
kentlerdir. Kimliksiz kentler, hem dünya insanlar›na, hem bizzat
kentli hemﬂehrilerine s›cak gelmez.

On y›l kadar önce
Marsilya Baﬂ Mimar›
görevindeyken
tan›ﬂt›¤›m bir
meslektaﬂ› çok ilginç
bulmuﬂtum. Kentin
bütün sokaklar›ndaki
yap› cephelerinin
kimlik ve estetik
kararlar›n›, kat›l›mc›
halk toplant›lar› dahil, sokak ve kent yaﬂayanlar›yla birlikte
veriyorlarm›ﬂ. Bu arkadaﬂ da baﬂ mimar olarak ekibiyle birlikte
bu süreci yönetiyormuﬂ. Üstelik özerk ve ba¤›ms›z bir organ
olarak ve yasayla tan›mlanm›ﬂ görevleri üstlenerek... Bu örne¤i
de, tasar›m özgürlü¤ü deyip hiçbir ﬂey üretmeyen, korumac›l›k
çabalar›n› külliyen ret edip taklitçilik kabul eden, ama elini taﬂ›n
alt›na sokmak yerine, yan gelip yatan tasar›mc› ve karar vericiler
için verdim.

Belge, Bilgi, Bilinç.
Durduk yerde yerel kimlik ve estetik oluﬂmaz. Öncelikle, 50 y›ll›k
bir aradan sonra yerel ve geleneksel malzeme ve yap›sal kültürle
bar›ﬂ›k olmak gerek. Bunun için ilk iﬂ kent ve yap› uzmanlar› ile
akademisyenler bölgenin kültürünü belgelemelidir. Bilgiler ve
belgeler iﬂlenmiﬂ ve kullan›labilir de¤erlere dönüﬂmeli, kategorik
s›n›flamaya ve gruplamaya tabi tutularak bilinç oluﬂturabilecek
hale gelmelidir. Tüm bilgi ve belgeler, herkesin ulaﬂabilece¤i
kolayl›kta ve uzman-meslek insan› kullan›m›na haz›r yay›na
dönüﬂmeli, ayr›ca farkl› ve kolay iletiﬂim biçimleriyle topluma
sunulmal›d›r. Dolay›s›yla uzmanlar ve kent-yap› tasar›mc›lar›
baﬂta olmak üzere, herkesin akl›na düﬂecek yerel kimlik ve
estetik anlay›ﬂ› oluﬂmal›d›r. Bilinmeyen bir ﬂey nas›l istenir ki?
Biliyoruz ki, kat›l›mc›l›k art›k s›radanlaﬂ›yor, san›r›m böylesine
konularda yap›lacak korkusuz ve çekincesiz kat›l›m esasen
demokrasiyi geliﬂtirecektir.

ﬁah ve Padiﬂah
Bunlar› görünce, kural koymak ve kurallarla yaﬂamaktan
korkmamak gerekti¤ini düﬂündüm. Asl›nda kurals›zl›k,
kentlerimizin ﬂah ve padiﬂahlar›n› oluﬂturuyor. Sözüm ona
özgürlük diye orman kanunlar›n›n geçerli oldu¤u bir yaﬂam,
tehditlerle köﬂeye s›k›ﬂt›r›lan insanlar›n korkular› ve hukuk
d›ﬂ›l›k sistemleﬂtirilmek isteniyor. Dolay›s›yla, kimlikli ve estetik
kentin oluﬂumunda, toplumsal mutabakat› al›nm›ﬂ, evrensel
de¤erleri ilke edinmiﬂ kurallar oluﬂturulmal›d›r. Öbür yandan, bu
kurallara ba¤l› üretim ve kontrol mekanizmalar› oluﬂturup
çal›ﬂt›r›lmal›d›r. Tabidir ki, kentin karar verici siyasi iktidarlar›
taraf›ndan.
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‹kincisi; son elli y›lda
oluﬂmuﬂ çok katl›,
betonarme, kimliksiz
ve estetik anlay›ﬂtan
yoksun çirkin kent
yap›lar›, yerel
kimli¤e ve esteti¤e
uygun hale
getirilmelidir. Hiç de
zor de¤il, korkulmas›
da gerekmiyor,
çünkü her bat›l› ülke
bu tür süreçleri
yaﬂad›¤›n› itiraf
ediyor, uyumlu kent
sokaklar›ndaki bir çok yap›n›n fazla katlar› y›k›l›p, betonlar
gizlenerek yerel malzeme ve estetik anlay›ﬂlar yap› cephelerine
ve sokaklara giydiriliyor. Amaç kimliksiz absürdlükler yerine,
kimlikli yap›, sokak ve kentler oluﬂturmak.

Bir sokak çal›ﬂmas›
aﬂamas›nda, karar
verici arkadaﬂ yap›
renklerini sar› olarak
belirlemiﬂ. Ben de
ﬂom a¤›zl›l›k yaparak
sordum, “neden
sar›?” diye. Arkadaﬂ
“benim can›m öyle
istiyor” dedi. ‹kna
olmad›¤›mdan, bir
defa daha sordum.
Bu defa arkadaﬂ;
“benim için güzel
budur da ondan”
dedi. Bu cevaplar bir padiﬂah keyfiyetinin yans›malar›d›r
kuﬂkusuz. Kentin kamuya ait yüzünde, yani yap›lar›n soka¤a
bakan cephelerinde, padiﬂah keyfiyetinin giderilmesi art›k
kaç›n›lmazd›r. Estetik, can›n›n istedi¤inin yap›laca¤› kadar hafif
bir ﬂey olamaz. Dolay›s›yla, bireye ba¤l› güzellik ile can›n›n
istemesi, yap› ve kentlerimizin kimlik ve esteti¤ini oluﬂturamaz.
Onun içindir ki, daha fazla yerel tarihî de¤erler araﬂt›r›lmal›,
belgelenmeli ve ö¤retilmelidir.

Üçüncüsü ise; henüz oluﬂmam›ﬂ yap› ve kent mekânlar›nda yerel
kimlik ve esteti¤i gözeten tasar›mlar istemek için, planlama ve
yap›laﬂma koﬂullar› oluﬂturulmal› ve bu yöndeki tasar›mlar
(estetik kurullar taraf›ndan) onaylanarak uygulamaya
sokulmal›d›r.

Keyfiyet ve Özgürlük
Bu durum karar vericiler kadar, tasarlayanlar ve uygulayanlar
için de geçerlidir. Keyfiyete ba¤l› tasar›mlar yapmak, can›n›n
istedi¤i gibi kimliksiz yap›lar çizmek, çizilmiﬂ projeyi yok farz
ederek arabesk yaﬂam›n bütün karmaﬂas›n› soka¤a yans›tan
uygulamalar içinde olmak lüksü hangi toplumda vard›r ki? Bunun
ad› tasarlamak de¤ildir, hele tasar›m özgürlü¤ü hiçbir ﬂekilde
olamaz. Tasar›mc›n›n bireysel keyfiyetinin yan› s›ra, bu yanl›ﬂ
düzenin entegrasyonu içindeki meslek odalar› ve örgütleri de bu
tür kimliksizlikleri ve çirkinlikleri görmezden gelerek, yanl›ﬂlar ve
hatalar ad›na, sistem ile ortakl›¤›n›, iﬂbirli¤ini sürdürüyor.

Hayalin Varsa Zengin Yaﬂars›n…
Ço¤u zaman hayaller yaﬂam› zenginleﬂtiriyor. Hep söylerim, 10
y›l kadar önce bir grup sivil ve duyarl› kentli olarak ç›kt›¤›m›z
ÇEYAP koruma çal›ﬂmalar›nda, ülkemize örnek olduk,
üniversitelerimizde derslere ve tezlere konu olduk. Art›k
Çanakkale’de eski eser yap›lara olan talep çok artt›, bu yap›lar
h›zla onar›l›yor. Sit alan›ndaki koruma plan› ve uygulama
hükümleri dolay›s›yla, tasar›mc› ve uygulamac›lar, nitelikli yap›
üretmenin zevkini al›yor ve çevresindekilere anlat›yorlar. O
günlerde (1994-1997 y›llar›nda), bu günleri de¤il düﬂünmek,
hayal bile edemezdim. Dolay›s›yla, ben hayal de olsa
düﬂünüyorum ve yaz›yorum, “kimlikli ve estetik bir kent” için
yapmam›z gerekenleri.

Koruma, Yenileme, Tasarlama
Yerel kimlik ve estetik konusunda belgelenen bilgiler
uygulanabilir hale gelince, Çanakkale ve bir çok benzer kentimiz
üç ölçek ve boyutta çal›ﬂmaya baﬂlamal›d›r.

Ne yaz›k ki, bu topraklar ve toplum, tarihin hiçbir döneminde
estetikten ve kimlikten bu kadar uzaklaﬂt›r›lmad›, ç›karsal
amaçlar için çirkinliklere bu kadar mecbur b›rak›lmad›. Ben de
arada s›rada kafam› kald›r›p bak›yorum; bu kadar çirkin bir
kentte daha ne kadar yaﬂan›l›r diye…

Birincisi; her dönem ve aﬂamada vazgeçilmez bir gelecek ve
yaﬂam kayna¤› olacak tarihî kent mekânlar›, sit alanlar› ve tarihî
yap›lar, ça¤daﬂ ve geliﬂkin yöntem ve anlay›ﬂlarla, ileri
tekniklerle korunmal›d›r. Bu, ﬂu andaki ve günümüz koruma
anlay›ﬂ›n›n yetersizli¤i anlam›na da gelmelidir.
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Hilmi Balio¤lu-ÇEKÜL Vakf› Kemaliye Temsilcisi
Di¤er taraftan ÇEKÜL Baﬂkan› Prof. Dr. Say›n Metin Sözen’in;
“Kemaliye d›ﬂ›nda da Kemaliye var” ﬂeklinde tan›mlad›¤› ve her
biri kültür miras›m›z›n son örnekleri olarak varl›¤›n› sürdüren
onlarca köyümüzün, özgün yap›lar›n›n korunmas›na yönelik
çal›ﬂmalar, somut örneklerini vermeye baﬂlam›ﬂt›r.

Ülkemizin do¤al kaynaklar›n›, kültürel miras›n› ve bunlar› var
eden insan›n› bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL Vakf›’n›n gönüllü
bir kuruluﬂu olan ÇEKÜL Kemaliye Temsilcili¤i, Vakf›n temel
ilkeleri olan do¤al ve kültürel çevreyi korumak; “kent-havza”,
“bölge-ülke” ölçe¤inde baﬂlatt›¤› projeleri üreterek
uygulanmas›na olanak sa¤lamak; çal›ﬂmalar›n› bütüncül bir
yaklaﬂ›mla “kamu-yerel-sivil-özel” kesimlerin iﬂbirli¤i ile
yapmak amac›yla, 12 Temmuz 2002 tarihinde, ÇEKÜL Vakf›
Genel Sekreteri Say›n Betül Sözen’in de kat›l›m›yla aç›lm›ﬂt›r.

ÇEKÜL’ün 1975 y›l›nda Safranbolu yak›nlar›ndaki Yörük Köyü ile
baﬂlatt›¤› harekette oldu¤u gibi, Prof. Dr. Say›n Metin Sözen’in
deste¤i ile kent merkezi d›ﬂ›nda bulunan Apça¤a, Salihli,
S›rakonak, Baﬂp›nar köylerimizde, özgün yap›lar›n yitirilmemesi,
binlere y›ll›k gelene¤in izlerin tükenmemesi anlam›ndaki projeler
benimsenerek sürdürülmektedir.

Aç›ld›¤› günden itibaren ÇEKÜL’ün benimsedi¤i yöresel
ekonomik kalk›nma ile örtüﬂen “havza boyutunda koruma”
ilkesinden hareketle; tek yap›dan, sokak, mahalle, kent ölçe¤ine
taﬂ›nan koruma anlay›ﬂ›nda, öncelikle kamu ve yerel kesimle
birlikteli¤e önem vermiﬂtir.

Kendini Gelece¤e Taﬂ›maya Kararl› Bir Köy Apça¤a
Bu ba¤lamda Apça¤a köyümüzün öncülü¤ünde baﬂlat›lan
çal›ﬂmalar somut neticelere ulaﬂm›ﬂt›r. ‹stanbul dernek
binas›nda bir araya gelen A¤ça¤a köylüsü, uzman kiﬂilerle
birlikte belirledi¤i “Köy Geliﬂim Projesi”ni uygulamaya koydu.

Anadolu’da özgün özelliklerini henüz yitirmemiﬂ kentlerden biri
olan Kemaliye, ÇEKÜL Vakf›’n›n “7 Bölge 7 Kent” projesi
do¤rultusunda Do¤u Anadolu’daki aday kenti olarak, alm›ﬂ
oldu¤u bir dizi kararlara uygun olarak “kent kimli¤inin” yeniden
oluﬂmas›na olanak sa¤layacak projeleri, gücü yetti¤i ölçüde
uygulamaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu kimli¤in, Kemaliye’de var oldu¤unu
hissettiren ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan› Prof. Dr. Say›n Metin Sözen’in
gayretleri minnet ve ﬂükranla an›lacakt›r.

Bu projelerin uygulanabilmesi için ilk ayak olarak, Türkiye de
belki de ilk defa bir köyün ihtiyar heyeti, sit alan› ilan
edermiﬂçesine 17 Ekim 2003 tarihinde,“Apça¤a köyünün mimari
dokusunun korunmas›” karar›n› ald›. Köy Geliﬂim Projesi
kapsam›nda düﬂünülen uygulamalara h›zla baﬂland›.
Yüksek Mimar Eray Parlakkaya öncülü¤ünde ve Apça¤a Köyü
‹stanbul Derne¤i’nin deste¤inde “Kayabaﬂ›-K›r kahvesi-Amfi
Tiyatro” uygulamal› projesiyle ulusal ölçekte yap›lan “Ayd›n
Do¤an 2005 Kent Mimarisi, Kent Dokusu” konulu yar›ﬂmaya
iﬂtirak edildi. Ödüle lay›k görülen proje, 10 Temmuz 2005
tarihinde ‹stanbul da gerçekleﬂtirilen Uluslararas› Mimarlar
Birli¤i (UIA) Dünya Mimarl›k Kongresi’nde kat›l›mc›lar›n
izlenimine sunuldu.

Kentini geçmiﬂten gelece¤e taﬂ›ma kararl›¤›nda olan Kemaliye
insan› bu yaklaﬂ›m› benimsemiﬂ ve ÇEKÜL’ün öncülü¤ünde 2000
y›l›nda kurulan “Tarihî Kentler Birli¤i”nin 28. üyesi olarak
Anadolu birlikteli¤indeki onurlu yerini alm›ﬂt›r.
Do¤u Anadolu ile ‹ç Anadolu’nun birleﬂti¤i hat üzerinde bulunan
Kemaliye; kuzeyinde bulunan Karadeniz’e Giresun ili ile
ba¤lant›l› ve bat›- do¤u hatt›nda beﬂ il ve onalt› ilçenin
oluﬂturdu¤u Kelkit Havzas› bulunmaktad›r.

Apça¤a Köyü bu defa belirledi¤i projelerinden biri olan Ahmet
Kutsi Tecer Müzesi, Kayabaﬂ› K›r Kahvesi, Amfi Tiyatro, Apça¤a
Köyü Kona¤› ve Köy Odas›’n› içeren “Apça¤a Köyü Meydan› ve
Kayabaﬂ› Çevre Düzenlemesi Projesi” ile T.C. Kültür Ve Turizm
Bakanl›¤› 2006 y›l› “I. Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülleri”
yar›ﬂmas›na kat›ld›.

Bu birlikteli¤in hemen güneyinde; kuzey-güney istikametinde
uzanan tarihî Yukar› F›rat Havzas›, Malatya ve Elaz›¤ illerinde
ikiye ayr›larak Dicle Havzas›’na ulaﬂ›r.
Di¤er yandan bu tarihî kültür havzas›na, Kapadokya ve
Kayseri’den gelen hat; do¤u istikametinde Yukar› F›rat
Havzas›’na bir kama gibi girerek do¤uda Erzurum, Van ve Kars’a
ulaﬂ›r. Kemaliye, bu havza iliﬂkilerinde odak noktas›
durumundad›r.

Bu proje, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n de¤erlendirilmesi
sonucunda, seçkin isimlerin bulundu¤u jüri taraf›ndan baﬂar›l›
bulunarak “Apça¤a Köyü’ndeki özgün dokunun korunmas›, yeni
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inﬂaatlar›n da geleneksel sistemde yap›lmas›n› desteklemesi
konusundaki duyarl›l›¤› ve çal›ﬂmalar›ndan ötürü” Köy
Muhtarl›¤›’na plaket verilmesine karar verildi. Bu karar, 1 Ekim
2006 günü “Dünya Mimarl›k ve Konut Günü” çerçevesinde
aç›klanarak, 29 Kas›m 2006 tarihinde Ankara’daki Milli
Kütüphane’de yap›lan törenle derece alanlara ödülleri verildi.
Törene bizzat kat›lan Kültür ve Turizm Bakan› Say›n Atilla Koç,
yapt›¤› konuﬂmada, “…Ülkemizde ilk defa Bakanl›¤›m›z
taraf›ndan düzenlenen “I.Ulusal Mimarl›k Koruma Ödülü’ne
kat›lanlar› candan kutlar›m. Bu ödüle lây›k görülen yüzlercesi var
ancak bunlar aradan sivrilip ç›kan temsilcilerdir...” dedi. Ödülü
almak üzere gelen proje sorumlusu Eray Parlakkaya ve ekibi ile
çok say›daki Kemaliyeli bu onurlu günü birlikte izlediler.

öncülü¤ünde kurulan Kemaliye Temsilcili¤i; desteklemiﬂ oldu¤u
“do¤a ve kültür öncelikli bir gündemi” egemen k›lmak için
“e¤itim”, “tan›t›m”, “örgütlenme” ana baﬂl›klar›yla faaliyetlerini
sürdürmektedir.
ÇEKÜL’ün UNESCO deste¤i ile 2003-2004 e¤itim y›l›nda 13 yaﬂ
grubu ilkö¤retim ö¤rencilerine yönelik kültürel e¤itim program›
kapsam›nda “Kentler Çocuklar›nd›r” baﬂl›¤› ile çocuklar›n
do¤du¤u kentin kültürel kimlik duygusunu art›rmak, kentli olma
bilincini ve kültürel kimlik duygusunu geliﬂtirmek amac›yla,
Kemaliye’de e¤itim program›n› yap›lm›ﬂt›r. Haziran 2005’te yedi
kentten ‹stanbul’da toplanan 105 ö¤renci aras›nda 15 Kemaliyeli
ö¤rencinin de bulunmas› gelecekte “kültür elçisi” olarak bir
kadronun oluﬂmas›na katk› sa¤lam›ﬂt›r.

Yine 2006 y›l›nda, ÇEKÜL Kemaliye Temsilcili¤i’nin deste¤iyle
Eray Parlakkaya taraf›ndan Kemaliye Belediye Baﬂkanl›¤› için
haz›rlanan “Dr. Ahmet Çetinsaya De¤irmeni” projesi ile “Tarihî
Kentler Birli¤i Kültürel Miras› Koruma Projesi ve Uygulamalar›n›
Özendirme Yar›ﬂmas›”na kat›l›m sa¤land›.

Kemaliye’nin Kültür Turizm Merkezi Olan Köyleri
•Salihli köyü
Merkeze 10 kilometre uzakl›ktad›r. Ba¤›ﬂtaﬂ tren istasyon yolu
üzerinde bulunmaktad›r. Salihli Köyü, son y›llarda kültürel
de¤erlerini koruma ve yap›laﬂmas›nda özgün mimari yap› tarz›n›
tercih etmesi, örnek bir uygulama olarak devam etmektedir.

2000 y›l›ndan itibaren umutla, özveriyle güçlenen, bilgi ve
kat›l›mla beslenen bir sivil hareket olan ÇEKÜL Vakf›’n›n
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Kentsel bellek merkezi için ilk ad›m “Atatürk Kültür
Merkezi”
‹lçe merkezinde bulunan, taﬂ duvarl› ahﬂap tarihî bina, 19281940 y›llar› aras›nda ilkokul, 1940-1987 y›llar›na kadar ortaokul
olarak hizmet vermiﬂ olup, ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan› Prof. Dr. Say›n
Metin Sözen’in görüﬂ ve önerileri dikkate al›narak Erzincan Eski
Valisi Say›n Halil ‹brahim Alt›nok’un direktifi ve ÇEKÜL Kemaliye
gönüllülerinin deste¤inde Kaymakam Say›n U¤ur Kolsuz

Kemaliye’ye kuzeyden gelindi¤inde bir anda karﬂ›da özgün
evleriyle ortaya ç›kan ilk köydür.
•S›rakonak Köyü
Kemaliye’nin en eski yerleﬂim birimlerinden biri olan S›rakonak
Köyü, kentin güneyinde 6 kilometre mesafede merkeze ba¤l› bir
köydür. Hâlâ mevcudiyetini sürdüren eski konak evleri d›ﬂ›nda
ÇEKÜL’ün “Her köye bir konak” kapsam›nda baﬂlatt›¤› öneriyi

zaman›nda, Mimar Dr. Mehmet Alper’in projesi dikkate al›narak
yap›m›na baﬂlanm›ﬂ ve 2001 y›l›nda hizmete aç›lm›ﬂt›r.

dikkate alarak, eski okul binas› restorasyon projeleri haz›rland›.
Okulun cephesi ve içi yenilerek, 2005 y›l›nda “S›rakonak MüzeKültür Evi” olarak S›rakonakl›lar’›n hizmetine aç›ld›.

‹ki kattan oluﬂan binan›n birinci kat›nda fuaye, modern bir sergi
salonu, 95 koltuk kapasiteli ses ve ›ﬂ›k sistemi ile sinevizyon
destekli bir gösteri salonu yer almaktad›r. ‹kinci kat›nda ise,
divanhane diyebilece¤imiz aral›¤a ba¤lant›l› olarak, geniﬂ
kat›l›ml› toplant›lar için otantik görünümüyle E¤in odas›, Okuma
Odas› ve bilgisayar destekli “Müdür-Ö¤retmen Ahmet
Parlakkaya Kültür Araﬂt›rma Odas›” bulunmaktad›r.

Anadolu’da Bir ‹lk, Kemaliye Kent Müzesi
“ÇEKÜL Vakf›’n›n 1990 y›l›nda ald›¤› kararlara uygun olarak,
kentlerin “kendi varl›k nedenlerini” aç›klamaya olanak
sa¤layacak en önemli ö¤elerinden biri olan “Kent Tarihi
Müzesi”, 1999 y›l›nda ÇEKÜL Kemaliye Gönüllüleri’nin
iﬂbirli¤inde, Kaymakam Say›n U¤ur Kolsuz’un büyük gayretleriyle
aç›ld›.
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Örnek bir giriﬂim Mualla Poyraz Konuk Evi
1990’l› y›llardan itibaren ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan› Prof. Dr. Say›n
Metin Sözen’in yönlendirmesi ile bir araya gelen ÇEKÜL
Kemaliye Gönüllüleri’nden koordinatör Mualla Poyraz taraf›ndan
her yönü ile özgün bir Kemaliye evinin yaﬂat›lmas› için bir ev
sat›n al›nm›ﬂ ve
Erzincan Valili¤i’ne
hibe edilmiﬂtir.
Restorasyonuna devam
edilmektedir. Kemaliye
örf adetlerinin her yönü
ile yaﬂat›lmas›
amaçlanan bu ev ayn›
zamanda konuk evi
olarak Kemaliye’ye
gelen misafirlere
hizmet verecektir.

2000 y›l›nda kurulan Tarihî Kentler Birli¤i kurucu üyesi olan
Kemaliye, özellikle 2003 y›l›ndan sonra TKB’nin ön gördü¤ü
koﬂullarda kent mimari dokusunun özgün hale getirilebilmesi,
için k›s›tl› olanaklar› ile yapt›¤› çal›ﬂmalar somut neticeler
vermektedir. Özellikle
2003 y›l›nda baﬂlayan
“Konak Yurt Projesi”,
1996-1997 E¤itim
y›l›nda ö¤renime aç›lan
Meslek Yüksek Okulu
için büyük bir ihtiyaçt›.
ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›
Prof. Dr. Say›n Metin
Sözen’in önerisi ile
Eray Parlakkaya
taraf›ndan haz›rlanan
“Konak Yurt Projesi”
2006 y›l›nda
tamamlanarak hizmete
aç›lm›ﬂt›r. Özgün
mimari tarzda yap›lan
yurt binalar› 250
talebeye hizmet
vermektedir. Kemaliye
Kaymakaml›k Binas›
2006 y›l› içinde Yüksek
Mimar Y. Metin Keskin
taraf›ndan yap›lan
projeye göre yeniden
gözden geçirildi.

Kent için hibe edilen
Konak: Özkaymaz
Kardeﬂler Evi
Kemaliye ﬁahsuvar
Sokak’ta bulunan
Özkaymaz kardeﬂlere
ait 10 odal› bina, 31
A¤ustos 2004 tarihinde
yap›lan kongrede,
özgün Kemaliye Evi
tarz›nda restore
edilerek hizmet
vermesi amac›yla
Erzincan Valili¤i’ne
koﬂullu olarak hibe
edilmiﬂtir.
Restorasyonu devam
etmektedir.

Tüm bu çal›ﬂmalar
geçmiﬂte bölgedeki en
önemli yerleﬂmelerden
biri olan Kemaliye’nin
gelecekte de haketti¤i öneme kavuﬂmas› için umutlar› artt›r›yor.

Tarihî Medrese ve Yukar› Hamam Kurtar›l›yor
Kemaliye’nin en önemli kültür aks› üzerinde bulunan eski
medrese binas›, ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan› ve Kemaliye
Temsilcili¤i’nin ile KEMAV Baﬂkan› Hasan Basri Aktan’›n (Maliye
Bakanl›¤› Müsteﬂar›-Ulaﬂt›rma eski Bakan›) yo¤un çal›ﬂmalar›
sonunda, 2005 y›l›nda TOBB’den sa¤lanan 150 Milyar TL ile
restorasyonuna baﬂlanm›ﬂ olup çal›ﬂmalar devam etmektedir.
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Prof. Dr. Metin Sözen-ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan˘
buluﬂtuklar› “en önemli kap›s› ve geçit yollar›ndan” birisidir.
Süphan, Nemrut da¤lar› ve Van Gölü, bu giriﬂin alt›n› güçlü çizen
temel büyüklüklerdir. Anadolu co¤rafyas›na böyle bir
zenginlik/çeﬂitlilik içinden girmek, ard›ndan tutunmak ve burada
varl›¤›n› duyurmak, tüm “toplumlar›n öncelikli gündemi”
olmuﬂtur. Van Gölü çevresindeki derinlikli tarih, Ahlat için temel
girdilerden biridir. Sorumuzun cevab›, bu “özel co¤rafya ve
tarihten” kaynaklanmaktad›r. Bu tarih ve kültür havzas› içine
Ahlat’› do¤ru yerleﬂtirmek, bizlerin
vurgulanacak ö¤eleri sa¤l›kl›
belirlememize ba¤l›d›r. Hiç kuﬂkusuz
Ahlat’ta “özgün bir mezarl›klar
bütününde” oluﬂturaca¤›m›z “kültür
oda¤›”, geçmiﬂ-bugün-gelecek kadar
Asya-Mezopotamya-Anadolu
co¤rafyas›n›n temel özelliklerini de
içermelidir. Bu yaklaﬂ›m, ayr›ca
Ahlat’taki kültür varl›klar›n› “do¤ru
okumam›za, do¤ru
de¤erlendirmemize” olanak sa¤lar.

“Kaynaﬂ›r birbirine gün olur zamanlar;
Geçmiﬂ, gelecek birleﬂir tek kesitte.
Sanki ilk kez yaﬂar›z, yaﬂanm›ﬂ› geçmiﬂte;
Ya da baﬂlar ans›z›n tâ ilerde gelecek.”
Behçet Necatigil’in bu dizeleri, bir bak›ma Ahlat’›n bütünü için
düﬂündü¤ümüz/düﬂledi¤imiz “yeni gelecek” ad›na ç›k›ﬂ
noktalar›n›, temel hedefleri belirlemektedir. Burada “zaman›n
kaynaﬂt›¤› geçmiﬂ”, bugün bizlerin o
“geçmiﬂe bak›ﬂ aç›m›z”, zengin bir
gelecek yaratma yolunda “önümüzde
duran büyük olanak”, üç yönlü bir
inceli¤i/yaklaﬂ›m› kaç›n›lmaz
k›lmaktad›r. Dünü bugünü gelece¤i
ortak de¤erlendirmede gözden ›rak
tutmamam›z gereken bu ana
noktalar›n sa¤l›kl› saptanmas›ysa,
bizleri diledi¤imiz do¤ru çözüme,
“özgün alan›” yeniden düzenlemeye
götürmede say›s›z kolayl›klar
sa¤layacakt›r.

Geniﬂ co¤rafyalar› ba¤layan
yoldan Van Kültür Havzas›’na...
Konuyu belirli co¤rafyaya yöneltip
“Van Gölü Havzas›’nda Ahlat hangi
de¤erleriyle bütün içinde yer
almal›d›r?” diye kendimize ikinci bir
soru sorarsak bunun cevab›, “özel
konumuyla” ve içerdi¤i “do¤altarihsel-kültürel varl›klarla” ilgili
olacakt›r. Yüzlerce y›l içinde
Anadolu’yu de¤erlendirmeye alan ünlü
gezginlerin ve araﬂt›rmac›lar›n
belirttikleri gibi, “günün her saatinde
de¤iﬂen görkemli do¤as›” ve
yap›tlar›n›n “çarp›c› zenginli¤e”
ekledikleri, konunun temel girdilerini
oluﬂturacakt›r. ‹ster istemez bu durum,
“kentin do¤ru okunmas›n›” zorunlu
k›lacakt›r. Hemen bunun ard›ndan, her
ulusun ve her kesimin alg›lamas› için, tüm ça¤daﬂ anlat›m
tekniklerine yer veren bir “kurguya”, süzülmüﬂ do¤ru bilgilerle
donat›lm›ﬂ “stratejik plana” gereksinim duyulacakt›r. Buna ba¤l›
olarak, kentin geçmiﬂ birikimlerinden kalan ö¤elerinin yeniden

Sorular bizi büyük co¤rafyalardan
ad›m ad›m Ahlat’›n do¤rular›na
yöneltse...
Konuyu de¤iﬂik ölçekler içinde “Ahlat
odakl›” düﬂünmeye baﬂlad›¤›m›zda,
ister istemez kendimize bir dizi soru
sormam›z gerekiyor. Bir baﬂlang›ç
olarak “Ahlat’›n büyük co¤rafyalar›n
birbirine ba¤land›¤›/akt›¤› noktadaki
önemi ve önceli¤i nedir?” diye bir
soruyla yola ç›ksak, hemen kent olarak
Ahlat’›n özel konumu varl›¤›n› gösterir.
Ayr›ca bu salt bulundu¤u co¤rafyadan
kaynaklanmamakta, tarihin ak›ﬂ›n› da
izleme olana¤› vermektedir. Bu iki ö¤e
ayn› zamanda, saptayaca¤›m›z
“an›lar›n/birikimlerin süreklilik kenti
Ahlat vizyonu” için de önemli bir girdi
oluﬂturmaktad›r.
Asya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Akdeniz’e Avrupa’ya ulaﬂmak
isteyen toplumlar için Ahlat, Anadolu’nun büyüklükleriyle
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“ayr›nt›l› envanteri”, sa¤l›ks›z geliﬂmelerin saptanmas› gündeme
gelecek, böylesi bir çal›ﬂman›n ard›ndan, Van Gölü Havzas›
bütünü içinde iliﬂkiler a¤›n› sa¤lam oluﬂturmak kolaylaﬂacakt›r.

Buras› kavranabilir bütünlü¤e nas›l ulaﬂt›r›lacakt›r?
Buraya kadar sorulan sorular› alt alta yaz›p düﬂündü¤ümüzde,
“temel hedeflerimizi/bütüncül bak›ﬂ aç›m›z›/önceliklerimizi/
aﬂamalar›m›z› içeren vizyonun”, “stratejik plan›n” içini
doldurmaya çal›ﬂt›¤›m›zda gelece¤imiz nokta, “Anadolu’da Ahlat
bu mezar an›tlar›yla dünyaya neleri anlatmal›d›r?” sorusuna
verece¤imiz cevapta dü¤ümlenmektedir. Sonuçta her ﬂey ,“dün”,
“bugün”, “gelecek” sözcüklerine dayanarak “ölüm” ve “kal›c›l›k”
çizgisinde bir “yol” izlememizden geçmektedir. Elimizde
kendimizi anlatacak temel veriler “mezar taﬂlar›”, “kümbetler”,
bunlar› anlaml› k›lan de¤iﬂik iﬂlevli di¤er yap›lard›r.

Bu ayn› zamanda, “Bugünkü Ahlat yerleﬂmesi hangi ö¤eleriyle
yeniden bütünleﬂtirilecektir?” sorusunu gündeme getirecektir.
‹ster istemez ç›k›ﬂ noktam›z, “Harabe ﬁehir Kabristan›”, “Taht-›
Süleyman Kabristan›”, “K›rklar Mezarl›¤›”, “Merkez Kabristan›”,
“Meydanl›k Kabristan›”, “Kale Mezarl›¤›” baﬂl›klar› alt›nda
toplanan bu özel alanlar olacakt›r. Konunun a¤›rl›k merkezini
oluﬂturan bu bütünün gereken incelikte ve çok yönlü “kendisini
anlatacak” nitelikte devreye girmesi için, bir dizi “temel
kavramlara” dayal› tasar›m ve uygulamalara gerek duyulacakt›r.
Çünkü tarih yüklü on mahalleden oluﬂan Ahlat, “Harabeﬂehir”,
“Kale” ve benzeri birimleriyle geniﬂ bir alan› içermekte, son
y›llarda sa¤l›ks›z düzenlemeler sonucu dünün Ahlat’›n› hemen
alg›lamak güçleﬂmektedir. Salt mezarl›klar konusunda yap›lacak
çal›ﬂmalar ise, dünü bugüne ba¤lamada baz› boﬂluklar
yaratacakt›r. Bu durumun, günümüz olanaklar›yla ve anlat›m
teknikleriyle, bir oranda kavranabilir bir çizgiye getirilmesi
mümkündür.

Çevresi yer yer duvarlarla s›n›rland›r›lm›ﬂ bugünkü ortamda bu
alan› “anlamland›rmak” için bir dizi bilginin yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir. Bugüne kadar yap›lan kaz› ve
araﬂt›rmalardan elde edilen verilerin gözden geçirilmesinden
sonra, bütün içinde tart›ﬂ›larak belirlenecek ve özenle
tasarlanacak “ana giriﬂin” ard›ndan art›k kendimize tüm alan›
içeren bir “yol çizmemiz” gerekir. Burada tasarlanacak ana giriﬂ
ise, baﬂl› baﬂ›na bir “simge niteli¤i”
taﬂ›mal›d›r. Ard›nda levhalar, oklar, ayd›nlatma ö¤eleri,
mezarl›klar›n “do¤all›¤›n› bozmadan” geçmiﬂin “yönetenlerini-
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yönetilenlerini”, “sanatç›lar›n›-zanaatç›lar›n›”, birbirini izleyen
“her dönemin belirgin özelliklerini” kesintisiz okumam›za, onlar›n
dünyas›yla kendi aram›zda ba¤ kurmam›za olanak verecek
nitelikte olmal›d›r.

Karahanl›lar, Gazneliler, Büyük Selçuklulardan ak›p gelen
de¤erlerinin, mezar an›tlar›n›n bu mezarl›kta somutlaﬂt›r›lm›ﬂ
olmas›, geniﬂ co¤rafyam›z›, tarihimizin her evresini ad›m ad›m
duyurmas›, bizler için önemli bir ﬂans olarak gözükmektedir. Bu
aç›dan tüm verilerin ça¤daﬂ anlat›m teknikleriyle sunulmas› için
mezarl›kta çizilecek “düﬂünme/ö¤renme yolu” önem
kazanmaktad›r. Ard›ndan, Ahlat’›n di¤er yap›lar›yla “ayn› anlat›m
tekni¤iyle” iliﬂki kurmam›z kolaylaﬂmakta, sorun “ba¤lant›
ö¤elerinin belirlenmesine” kalmaktad›r.

Bu çok geniﬂ alanda çizece¤imiz anayol ve ona ba¤lanan yollar
boyunca her nokta, “iki dünya aras›ndaki konumumuzu”
belirlemelidir. Behçet Necatigil’in dizelerine benzer ö¤eler mezar
taﬂlar›n›n, kümbetlerin yaz›tlar›ndan al›narak önümüze
“duyarl›¤›/bilgileri art›r›c›” nitelikte gelmelidir. Ayr›ca
oluﬂturulacak gezi yollar›, gezenlerin zamanlar›yla ilgili olarak
alternatifli olarak düzenlenmelidir. Burada göz ard› edilmemesi
gereken temel nokta, “dün bugün” “bu dünya öbür dünya”
aç›klamalar›n›n/metinlerinin hep insan odakl› öne ç›kmas›d›r.
Büyük bir birikimin ürünü olan mezarl›¤›n inan›lmaz “yaﬂam ve
düﬂünce zenginli¤inin kayna¤›” oldu¤unun gösterilmesidir.
Taﬂlar›n, birbirinden ilginç yap›tlar›n, anlat›lanlar›n çok ötesinde
farkl› anlamlar› oldu¤unun günümüz insan›na an›msat›lmas›d›r.

Her bilgiyi kronolojik s›ralamak kadar anlamland›rmak da, farkl›
“yöntemleri/yaklaﬂ›mlar›” gerektirmektedir. Böylesi bir birikimin
sunumu, “güçlü bir çat›ya”, sa¤lam bir “hedef belirlemesine”
ihtiyaç göstermektedir. Düz tasar›mlar› aﬂan, geniﬂ co¤rafyalar›
dikkate alan ak›ﬂ ﬂemas›n›, tarihin her evresinin temel ö¤eleriyle
belirlemek, de¤iﬂik ölçekte ba¤lant›lara yol açacak bir “geniﬂli¤e
ulaﬂt›rmak”, yola ç›k›ﬂ nedeninin kaç›n›lmaz sonucu olmaktad›r.
Geniﬂ co¤rafyay›, havzay›, Ahlat’› anlatacak iki nokta...
Burada yarat›lacak “farkl›l›k/çeﬂitlilik/özgünlük” iki ana noktada
toplanacakt›r. Birinci a¤›rl›kl› nokta, Ahlat Müzesi’dir. Bu müzede
var olan birikimin ötesine geçilerek, “tarih ve co¤rafya”,

Dünyada, mezar taﬂlar›n›, kümbetleri/türbeleri izleyerek bir
toplumun yaﬂad›¤›/de¤erlendirdi¤i co¤rafyalar› ö¤renmemize
olanak sa¤layan örnekler azd›r. Toplumumuzun Asya’da
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ortam›nda de¤erlendirmeye al›nmal›, “geçmiﬂin her kesim
insan›n›n” mezar taﬂlar›ndan, kümbetlerinden bize aktard›¤›
de¤erler öne ç›kmal›d›r.

do¤udan Anadolu’ya akan Ahlat’tan Bat›’ya yönelen bir büyük
kültürün izini belirtecek nitelikte vurgulanmal›, müzenin temel
tasar›m›n› yönlendirmelidir. Bir bak›ma sürekli yineledi¤imiz
“‹pek Yolu Kültür Yolu” temeline dayal› olarak, “do¤udan ak›p
gelenler”, “Anadolu’da karﬂ›laﬂ›lanlar”, “bu buluﬂman›n sonucu
yarat›lanlar” eldeki verilerle “do¤ru bir kurgu içinde”
anlat›labilirse, buradan sa¤lanan bilgi altyap›s›yla Ahlat’›
gezenler, farkl› bir dünyan›n varl›¤›n› daha kolay alg›larlar.

Ayr›ca bu geniﬂ alan› yaratm›ﬂ taﬂç› ustalar›n›n, di¤er
sanatç›lar›n ve zanaatç›lar›n nas›l çal›ﬂt›klar›n› göstermek için,
müze çevresinde bir “Ahlat Kent Atölyesi” oluﬂturularak,
“gelene¤in yaﬂat›lmas›” sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca atölye de
gezilebilmeli, ürünler
burada
sat›labilmelidir.
Bunun yan› s›ra,
an›tlar›n üzerinden
al›nacak ilginç
örnekler, günümüz
yaﬂam›na girebilecek
nitelikte “yeniden
yorumlanarak”,
ça¤daﬂ bak›ﬂ aç›s›n›n
da yans›t›lmas›
sa¤lanmal›d›r.

Kuﬂkusuz bu yeni
düzenlemede, müze
kadar birbirinden
ilginç yap›tlar›n ve
mezar taﬂlar›n›n
yaratt›¤› özgün
alan›n tüm verilerinin
ve kurgusunun baﬂta
bilinmesi, sistemin
bu verilere dayal›
oluﬂturulmas›
gerekir. Denenecek
anlat›m tekniklerinin
“gerçekçi
belirlenmesi,
süreklili¤inin iyi
ölçülmesi”, müzeyle
alan aras›ndaki iliﬂki için büyük önem taﬂ›maktad›r.

Sonuç olarak, bu
büyük mezarl›k
alan›nda, bilimsel
kaz›lar yeniden
programa ba¤lanarak ve sürekli ilgi oda¤›na dönüﬂtürülerek,
geleneksel atölyeler geliﬂtirilerek, müzeyle alan aras›nda farkl›
ba¤lant›lar sa¤lanarak, Ahlat’›n ve Van Gölü Havzas›’n›n di¤er
zenginliklerine gönderme yap›larak, ça¤›n gere¤i düzeyli tan›t›m
malzemeleri üretilerek, geniﬂ zaman içinde co¤rafyalar›n
yaratt›¤› kültürlerin “akt›¤›/ kesiﬂti¤i/zenginleﬂti¤i” bu ortam,
“ikinci yaﬂam›na” kavuﬂturulmal›d›r... Kimli¤ine uygun süreklili¤i
sa¤lanmal›, Anadolu’nun “kültür kap›s›” oldu¤u art›k kolay
alg›lanmal›d›r....

Ayn› durum kullan›lacak her ö¤e için de söz konusudur.
Dayanakl› ve bütünlü¤ü sa¤lay›c› “malzeme ve inceltilmiﬂ bir
tasar›m”, geniﬂ alan›n hedefledi¤imiz nitelikte okunmas›n›
kolaylaﬂt›r›r. Müzenin ötesinde alana giriﬂlerin farkl› bir önemi
vard›r. Gelenekle günümüz aras›nda ba¤ kurmadaki “yorum ve
baﬂar›”, özgün kimli¤i belirlemeyi kolaylaﬂt›r›r. Macaristan’da
Mohaç’ta savaﬂ alan›n›n düzenlenmesinde, “temel bir felsefenin
varl›¤›” daha giriﬂte anlaﬂ›lmakta, her ayr›nt› anlaml› bir bütünün
parças› olmaktad›r.

Belki o zaman, “geçmiﬂ ve gelecek tek kesitte birleﬂme” ﬂans›na
ulaﬂm›ﬂ olacakt›r...

Ahlat’ta elimizde de¤erlendirecek say›s›z ö¤e oldu¤u için, hep
varolandan kalkarak “yal›n bir anlat›m diline” ulaﬂmam›z temel
hedefimiz olmal›d›r. Mümkün oldu¤u oranda mezar taﬂlar›na,
kümbetlere birbirleriyle iliﬂki kurulabilecek nitelikte yaklaﬂ›larak,
zaman içinde yarat›lm›ﬂ ortam› zedelememiz gerekir. Bu nedenle
derlenen verilerin özelli¤i, “bu dünya öteki dünya iliﬂkisi”
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ANAR-ÇEKÜL Anadolu Araﬂt›rmalar› ve Uygulamalar› Merkezi

yönetimler” desteklenmiﬂ, kalan
kültürel varl›klar› do¤ru bir
ﬂekilde de¤erlendirmek temel
hedef olmuﬂ, ÇEKÜL Vakf›’n›n
kurulmas›yla kesintisiz bir süreç
baﬂlam›ﬂt›r.

Türkiye’de 1950 sonras›nda
do¤al-tarihsel-kültürel çevreyi
koruma çal›ﬂmalar›n›n yeni
aray›ﬂlara girdi¤i süreçte, Tarakl›
da varl›¤›n› duyurmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Yar›m yüzy›l› içeren
bu dönemin, özellikle son otuz
y›l›nda de¤iﬂik nedenlerle önemi
belirtilen Tarakl›’n›n bütünüyle
ele al›n›ﬂ›, bu yolda farkl›
örgütlenmelerin
gerçekleﬂmesiyle istenilen
düzeye ulaﬂabilmiﬂtir.

Uygulanabilir bir plana ulaﬂma
gayretleriyle birlikte önlem
olarak, Çarﬂ› Bölgesi’ndeki yanl›ﬂ
yap›laﬂma durdurulmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂ, Hac› At›f Han›’na
uzanan bütünlü¤ün korunmas›
ilk aﬂama olarak görülmüﬂtür. Bu
merkezden kalkarak bir yönüyle
Hisartepe, di¤er yönüyle Göynük
Suyu’na uzanan dokunun iyileﬂtirilmesine öncelik
verilmiﬂtir.

1975 y›l›nda Bat› Karadeniz
Havzas›’nda baﬂlayan
araﬂt›rmalar›n ›ﬂ›¤›nda, bir büyük bütünün parças› olarak
‹stanbul-Amasra, ‹stanbul-Beypazar› yönünde geliﬂtirilmesi
düﬂünülen “Do¤a-Kültür Yolu” projesinde Tarakl›, önemli
duraklardan biri olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu hedeflere
uygun olarak sürdürülen bilimsel araﬂt›rmalar zamanla
yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂ, özgün dokunun bozulmamas› için de¤iﬂik
önlemlere baﬂvurulmuﬂtur.

Burada Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün Yunus Paﬂa Camisi
ve Hamam›’n› gündemde tutmas›, Safranbolu Arastas›’nda
denendi¤i gibi Çarﬂ›’n›n Tarakl› Belediyesi, geleneksel
konutlar›n onar›m›n›n da Tarakl› Kaymakaml›¤› taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmesi uygun
görülmüﬂ, ilgili e¤itim kurumlar›
harekete geçirilmiﬂtir.

Çok yönlü denemelere örnek
olmak üzere, bu do¤rultuda ilk
seçilen yer olan Safranbolu’yla
birlikte Tarakl›, ortak
çal›ﬂmalar›n gündeminde sürekli
yer alm›ﬂt›r. Art›k varl›klar›n›
duyurmaya baﬂlayan Tarakl›Göynük-Mudurnu-Beypazar›Ayaﬂ’taki baﬂar›l› giriﬂimlerin
temelinde, y›llar önce “Do¤aKültür Havzas›” giriﬂimlerinin
büyük pay› vard›r.

Al›nan ortak kararlar
do¤rultusunda ÇEKÜL Vakf›,
“Do¤a-Kültür Havzas›”
kapsam›nda y›llard›r sürdürdü¤ü
çabalar›na uygun olarak, tüm
kurum-kuruluﬂ-kiﬂilerin ilgisini
havzada ve Tarakl›’da
yo¤unlaﬂt›rmaya, somut
örneklerle harekete ivme
kazand›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.

Zaman içinde Safranbolu’daki
denemelerin sonuçlar›, bir
bak›ma Tarakl› için önemli bir
örnek niteli¤i taﬂ›m›ﬂ, en az›ndan
Tarakl›’n›n büyük yara almas›
önlenmiﬂtir. Bu konuda Bursa
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kurulu’nun yak›n ilgisi
unutulmamal›d›r. Çevresindeki do¤al de¤erlerle bir bütün
oluﬂturulmas› için koﬂullar›n el verdi¤i oranda “yerel

Adapazar› depreminin ard›ndan
“Kent Tarihi Müzesi” olarak
dönemin Valisi Cahit K›raç’›n
özel ilgisi, yüksek mimar
restoratör Metin Keskin’in proje
deste¤iyle “Kültür Evi”nin
onar›m› gerçekleﬂmiﬂ, bir
anlamda farkl› bir söylemin geliﬂmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Bu
durum, depremde gözden ç›kar›lan geleneksel konutlar›n
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1975 y›l›nda Safranbolu’yla birlikte baﬂlayan yak›n ilgi
böylece kal›c› hedeflere yönelmiﬂ, Prof. Dr. Metin Sözen’in
tüm yetkililerle birlikte Tarakl›’da ve havzada yapt›¤›
birbirini izleyen bir dizi toplant›da al›nan kararlara uygun
olarak, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Müsteﬂar›
Enis Yeter’in yönlendirmesi, Türk Federasyon Vakf›’n›n
deste¤iyle “Restorasyon E¤itim Merkezi”nin kurulmas›
gerçekleﬂmiﬂtir. Ard›ndan el sanatlar›n› geliﬂtirmek için
“Halk E¤itim Merkezi”nin onar›larak aç›lmas›, Hisartepe
çevresi ve Göynük Suyu kenar›nda özelliklerini koruyan
baz› geleneksel konutlar›n mülkiyet sorunlar› çözülerek,
Prof. ‹smet A¤ary›lmaz’›n yo¤un deste¤iyle h›zla onar›m ve
iﬂlevlendirme çal›ﬂmalar›na geçilmesi, Çarﬂ›’n›n meydana
bakan köﬂesindeki yap›n›n eﬂzamanl› ele al›nmas›,
birbirini izleyen somut sonuçlara yönelinmesi, tüm
taraflar›n içtenlikli çabalar›yla olmuﬂtur.

ayakta kalabilmesinin nedenlerini geniﬂ çevrelere
aç›klayabilme olana¤› yaratm›ﬂt›r.
Böyle bir süreçte, ÇEKÜL Vakf›’n›n giriﬂimleriyle yaﬂama
geçen “Kelkit Havzas› Kalk›nma Birli¤i”nin ard›ndan “Bat›
Karadeniz Havzas› Kalk›nma Birli¤i”nin kurulma aﬂamas›na
gelmesi, bunun içinde Tarakl›’n›n yer almas› önemli bir
ad›m olacakt›r. Sorunlar› birlikte gö¤üsleme, do¤a-kültür
öncelikli bir kalk›nma modeli yaratma düﬂüncesi bu
ortamda gittikçe güç kazanmaktad›r. Ayn› y›llarda “Tarihî
Kentler Birli¤i”ne Tarakl›’n›n kurucu üye olmas›, dönemin
Belediye Baﬂkan› Halil Ayd›n’›n ard›ndan Tacettin
Özkaraman’›n duyarl› yaklaﬂ›m› Tarakl›’ya ilgiyi art›rm›ﬂ,
proje üretimini h›zland›rm›ﬂt›r.
Sakarya Valisi Nuri Okutan’›n olaya zaman yitirmeden
bütüncül yaklaﬂ›m›, bu konularda deneyimli Vali Yard›mc›s›
Suphi Olcay’›n aral›ks›z ilgisi, yeni Tarakl› Kaymakam›
Ozan Balc›’n›n coﬂkulu varl›¤›, kaymakaml›k-belediye
dayan›ﬂmas›, ÇEKÜL Vakf›’n›n sürekli gündemde tuttu¤u
“kamu-yerel-sivil-özel” kesimlerin birlikteli¤ine somut bir
örnek yaratm›ﬂt›r.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n yeni yasal düzenlemelerinin
›ﬂ›¤›nda, sa¤lanan olanaklar ve kaymakaml›k-belediye
iﬂbirli¤iyle evlerin cephelerinin iyileﬂtirilmesi giriﬂimleri,
Tarakl›’da farkl› bir ortam›n yarat›lmas›na neden olmuﬂ,
baﬂlanan her iﬂin süresinde bitirilmesi, “görünür bir
de¤iﬂmeyi” birlikte getirmiﬂtir.
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korumaya al›nan ‹zmit’in Sarayl›-Kaymaz ve Geyve’nin
Saraçl› köylerinde; Göynük-Mudurnu-Safranbolu’da, YörükBulak köylerinde, Bart›n-Amasra’da, KastamonuTaﬂköprü’de, Beypazar›-Ayaﬂ’ta, do¤a ve kültürü öncelikli
hedef gören ”kurum-kuruluﬂ-kiﬂilerin birlikteliklerinin”
yaratt›¤› sonuçlar› görebilecekler, do¤ruyla yanl›ﬂ›
somutlayabileceklerdir.

Sakarya Valili¤i-ÇEKÜL Vakf› iﬂbirli¤i salt Tarakl› merkezi
ile s›n›rl› kalmam›ﬂ, “Köyler Yaﬂamal›d›r” baﬂl›¤› alt›nda
sürdürülen uygulamalar çevreyi de etkilemeye baﬂlam›ﬂ
bulunmaktad›r. Gelecekte Tarakl›’yla bütünleﬂecek do¤altarihsel-kültürel birikimlerini koruyan de¤iﬂik ölçekteki
yerleﬂme yerleriyle, yeni odak noktalar› yarat›larak,
görünür bir
çeﬂitlili¤e
ulaﬂ›lmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r.
Böyle bir koruma
anlay›ﬂ›, “Bat›
Karadeniz Kalk›nma
Birli¤i”nin de temel
hedefidir.

Özel bir co¤rafya
olan “Do¤a-Kültür
Havzas›”
çevresindeki
özellikli yerler,
yar›m yüzy›lda
varl›klar›n›n bir
bölümünü yitirseler
bile, özverili
çal›ﬂmalarla
küçümsenmeyecek
bir güce ulaﬂm›ﬂ,
do¤a ve kültürü
koruma yolunda
yeni denemelere
yönelmiﬂ
bulunmaktad›rlar.

Büyük bir sab›r ve
dikkatle sürdürülen
tüm bu koruma
çabalar›nda en
önemli noktalardan
biri, yerelde yeni
örgütlenmelere
uygun, güçlü bir
ortam›n
yarat›lmas›d›r. Bu
ortak üretimin beklentisi, kaynaklar› do¤ru kullanma, genç
insanlara iﬂ alan› açma, kendi de¤erlerini do¤ru aç›klama,
kat›l›m› ana girdi görme, k›sacas› do¤a ve kültürü “yeniden
yap›lanma” süreci içinde sa¤l›kl› de¤erlendirmedir.

Tarakl›’da dün
korumaya karar verilen yap›lar, e¤er bugün birbirinin
ard›ndan yaﬂama geçebiliyorsa, bilinçlenmenin yolu
aç›lm›ﬂ, “sahiplilik duygusu” baﬂlam›ﬂ demektir.

Art›k ‹stanbul’dan yola ç›kanlar, ‹zmit’te Kapanc›
Soka¤›’nda, Saat Kulesi ve ‹stasyon çevresinde, bütünüyle
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Avniye Tansu¤

“200 Ortak 200 Eser” ‹çin ‹letiﬂim
Yöntemi: “Web kütükleri” II
Neden “web-kütü¤ü”, neden “200”?
Geçen say›da burada “200 Ortak 200 Eser” projesini hayata
geçirmede, etkin bir “iletiﬂim a¤›” kurulmas›n›n gere¤inden
sözederken, bunun ilk ad›m› olarak tüm baﬂkanlar›n ve projede
rol alanlar›n Tarihi Kentler Birli¤i elektronik haberleﬂme a¤›na
ﬂahsen üye olmalar›n›n önemine dikkat çekmek istemiﬂtim1.
Ard›ndan da proje ile ilgili bilgi ve belgelerin saklanabilece¤i ve
paylaﬂabilece¤i, esnek ve pratik yap›lar›yla çok iﬂlevsel bir
iletiﬂim arac› olan “web-kütü¤ü” (“blog”) kullan›m› hakk›nda TKB
web sitesine yard›mc› malzeme yüklenece¤ini bildirmiﬂtim... Bu
malzemeler ﬂu anda kullan›ma haz›r! Hemen uygulamaya
geçebiliriz...

Ad›m-2:
Önce “Web_Kutugu_Olusturma” sunumunu aç›yoruz. Karﬂ›m›za
ad›m ad›m izleyece¤imiz resimli bir yol haritas› ç›k›yor. ‹lk
resimde ﬂöyle denmiﬂ:
“Öncelikle yapman›z gereken http://www.blogger.com adresine giderek
bir kullan›c› hesab› oluﬂturman›z. Aﬂa¤›da görülen ‘Create An Account’
linkine t›klayarak kullan›c› hesab› oluﬂturmaya baﬂlayabilirsiniz:”

Sevil Albayrak burada bize “Blogger.com” yaz›l›m›n› tavsiye
etmiﬂ. Çünkü bu, en
yayg›n kullan›lan ve ﬂu
s›ralar kullan›m
olanaklar›
zenginleﬂtirilmiﬂ bir
web-kütü¤ü yaz›l›m›.
Üstelik iki y›l önce
“Google” taraf›ndan bu
özellikleri farkedilerek
sat›n al›nd›¤› için,
“Google” ile arama
yap›ld›¤›nda önce bu yöntemle yenilenen siteler bulunuyor. Tek
kusuru henüz Türkçe ara-yüzünün olmamas›. Ama sorun de¤il,
biraz ‹ngilizce ile ve haz›rlanan bu sunumun yard›m›yla bu ad›m›n
aﬂ›lmas› iﬂten bile de¤il!

Gerçekten de günümüzde bir içerik yönetimi arac› ve tümüyle
“kullan›c› dostu” olan, tasar›m ve teknik bilgi gerektirmeyen bu
web-kütüklerinden edinmek/yapmak çok kolay. Bunun için klavye
ile biraz dost olmak yeter. Web-kütü¤ü sahibi olmak için
kullan›lan yaz›l›mlar›n hemen hemen tümünün paras›z olmas› da
bu seçene¤in ayr› bir avantaj›.
‹ﬂte bu yüzden “web-kütü¤ü”. Neden 200 tane? Çünkü “200”,
Tarihi Kentler Birli¤i “200 Ortak 200 Eser” projesinin simgesi ve
hedef say›s›!
Yaz›n›n bundan sonras› öncelikle bu projeye kat›lan üyeleri
ilgilendiriyor...

“Create An Account” ba¤lant›s›n› t›klad›¤›m›zda karﬂ›m›za
“Kullan›c› hesab›” sayfas› geliyor. Bunu yaparken bir “G-mail” eposta adresine sahip olman›z gerekiyor. O hesab› kullanarak bu
sisteme girip ç›kmak için kendinize bir kullan›c› ad› ve ﬂifre
belirliyorsunuz.
Sunumun 4. sayfas›nda görülece¤i gibi bu ad› ve ﬂifreyi
kullanarak sisteme giriﬂ yapabilirsiniz!
Sunumun 5. sayfas›nda görüldü¤ü üzere art›k web-kütü¤ünüze bir
ad vereceksiniz... Tabii ki belediyenizin ad›n› kullanarak. Bunu

“200 Ortak 200 Eser Web-kütükleri” için Ad›m-1:
‹lk ad›m olarak Tarihi Kentler Birli¤i web sitesine girip “200 Ortak
200 Eser”i, sonra aç›lan ba¤lant›lardan “Web-kütü¤ü Oluﬂturma
Hakk›nda Bilgi”yi ve oradan da “Yard›m dosyalar›” ba¤lant›s›n›
t›kl›yoruz. Bunu yapar yapmaz, -bu sitenin tasar›mc›s› Sevil
Albayrak taraf›ndan- “zip” format›nda s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ
“web_kutugu.zip” adl› bir dosya bilgisayar›n›za h›zla inmeye
baﬂl›yor2. Bu dosyay› açt›¤›n›zda içinden iki ayr› yard›m dosyas›
ç›k›yor. Birinin ad› “template.txt” ki bu, tasar›mda “bir örnek”li¤i
sa¤lamak için kullanaca¤›m›z bir sayfa kal›b› (“template”), di¤eri
de çoktan al›ﬂt›¤›m›z “PowerPoint” format›nda bir “sunum”: Ad›
da “Web_Kutugu_Olusturma.ppt”.

1

TKB Elektronik ‹letiﬂim A¤›:
http://groups.google.com/group/tarihikentler
2
(‹nmekte olan bu dosyay› açabilmeniz için bilgisayar›n›zda
http://www.winzip.com/ adresinden sa¤layabilece¤iniz “Winzip”
adl› yaz›l›m›n kurulu olmas› gerek.)
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Türkçe harf kullanmadan yapmak gerek ﬂimdilik. Diyelim ki bu iﬂi
A¤›rnas Belediyesi yap›yor! “Blog Title” yani “Web-kütü¤ünün
Ad›” hanesine örne¤in “Agirnas_200Eser200Ortak” yaz›yor.
Hemen alt›nda web adresi sat›r› geliyor. Oradaki boﬂlu¤a da ayn›
ad›: “Agirnas_200Eser200Ortak” yaz›yor. Böylece web-kütü¤ünün
Internet’teki adresi de ortaya ç›k›yor:
http://Agirnas_200Eser200Ortak.blogspot.com .

baﬂlayabilirsiniz. Ancak bir iki “ince-ayar” daha yapaca¤›z...
Ad›m-4
ﬁimdi “200 Ortak 200
Eser” için özel
haz›rlanan tasar›m›
web-kütü¤ümüze
uyarlayaca¤›z.
Blogger.com’dan
kullan›c› ad›n›z ve
ﬂifreniz ile webkütü¤ünüzün içeri¤i ve
görünümü ile oynayabilece¤iniz (“Dashboard” = “Kontrol paneli”)
alana girin.
“Template” tuﬂunu t›klay›n. Aç›lan sayfan›n içindeki tüm yaz› ve
ﬂekilleri silin. (Bunun için “Ctrl” ve “Alt” tuﬂlar›na ayn› anda ve
sonra da “Delete” tuﬂuna basman›z iﬂi sa¤lama al›r.) TKB
sitesinden indirdi¤iniz zip dosyas›ndan “template.txt” adl› bir
dosya ç›km›ﬂt› hani, iﬂte bu ad›mda o dosyay› aç›p yukar›da
“Edit” tuﬂunun alt›ndaki “tümünü seç” ve sonra “kopyala”y›
seçerek içeri¤i bilgisayar›n›z›n fare haf›zas›na al›n. Sonra bu
içeri¤i yine Blogger’daki “Template”in içine farenizin sa¤
tuﬂundaki “Yap›ﬂt›r” komutu ile geçirin. Sayfan›n alt›ndaki “Save
Template Changes” (“De¤iﬂikleri kaydet”) tuﬂunu t›klayarak
yapt›klar›n›z› kaydedin. (Sunumdaki 9 ve 10. resimler...) Bundan
sonra gelen sayfadaki “Republish” (“Yeniden yay›nla”) tuﬂuna da
bas›p de¤iﬂiklerin sayfaya yans›mas›n› sa¤lay›n. “View Blog”
(“Web-kütü¤ünü gör”) tuﬂuna basarak web kütü¤ünüzün son
halini görebilirsiniz. Sonra kontrol panelindeki “New post” (“yeni
içerik giriﬂi”) tuﬂunu t›klayarak aç›lan ekranda, t›pk› herhangi bir
kelime/iﬂlem programda çal›ﬂ›r gibi içeri¤inizi girin, resimlerinizi
yükleyin ve “Publish” (“Yay›nla”) tuﬂuna bas›n. Her yeni içerik
giriﬂinden sonra bu tuﬂa her bas›ﬂta da sitenizin içeri¤i
yenilensin, zenginleﬂsin...

Siteye yüklenecek her türlü veriyi “Blogger.com” taﬂ›yaca¤› için,
bu adresin sonundaki “blogspot.com” uzant›s›, bir tür reklam gibi,
tahammül edilmesi gereken bir ayr›nt›. “Yok, biz böyle ad›m›z›n
ard›nda baﬂka sözcükler istemeyiz” diyenler için ayn› iﬂi kendi
alan adlar› alt›nda yapma olana¤› da var. Yine A¤›rnas örne¤ini
alacak olursak, onlar bu özel proje web-kütü¤üne ﬂu anda
kulland›klar› http://www.agirnas.bel.tr/ alan ad›na ekleme
yaparak örne¤in http://www.agirnas.bel.tr.200Eser200Ortak
ad›n› adres verebilirler.
Bu aﬂamada ayn› ekranda, üçüncü sat›rdaki boﬂlu¤a da o s›rada o
sat›r›n üstünde görülen güvenlik kodu (“Word verification” = Harf
onaylama”) harfler de aynen yaz›lacak. Bunun nedeni, o webkütü¤ünü gerçek insanlar›n açt›¤›n› kan›tlamak ve web-robotlar›
taraf›ndan aç›l›p, istenmeyen gönderiler ileten -Spam-blog”
denen- siteleri engellemek. Sonra “devam” tuﬂuna bas›lacak...
Ad›m-3
Sunumun 6. sayfas›nda
görüldü¤ü üzere, bu aﬂamada
web-kütü¤ünün tasar›m›n›
seçeceksiniz. Ekranda
gördü¤ünüz tasar›mlardan
be¤endi¤iniz herhangi birini
seçip kullanabilirsiniz. Ancak
biz, bir ad›m sonra, -di¤er
yard›m dosyas›na yüklenen
ve- “200 Eser 200 Ortak” için
özel haz›rlanm›ﬂ tasar›m› kullanaca¤›m›z için- do¤rudan do¤ruya
“Continue” (“Devam”) tuﬂunu t›kl›yoruz bu sayfada da. O tasar›m›
ise http://200ortak200eser.blogspot.com/ adresini t›klarsan›z
hemen görebilirsiniz.

Son olarak...
Bu özel proje web-kütü¤ü yarat›ld›ktan sonra her TKB üyesi
belediye, buraya varolan web sitesinin ana sayfas›ndan ba¤lant›
verebilir. Bunu yaparken ﬂu proje logosunu da kullanabilir:
“200 Ortak 200 Eser” projesinin bir örnek baﬂl›klar alt›nda ama
birbirinden farkl› içeriklerle hayata geçirilmesi, yap›lanlar›n
izlenmesi, ortak kaynaklar›n paylaﬂ›larak yorumlar al›nmas› için
bundan daha pratik ve ekonomik bir yöntem ﬂu anda yok. O halde
neden hemen baﬂlamayal›m? Taze içerikli bir 2007 dile¤iyle!

Sunumun 7. sayfas›nda görece¤iniz gibi ﬂimdi önünüze gelecek
ekranda, art›k çarklar dönüyor ve web-kütü¤ünüz oluﬂturuluyor...
Bir iki dakika hiç bir yere basmadan bekliyorsunuz ve iﬂte... webkütü¤ünüz haz›r. Hemen içerik girmeye ve onu yay›nlamaya
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Ünlü Antik dönem ﬂairlerinden Catullo, 3200 y›l önce Amasra’da
yap›lm›ﬂ bir gemiyi ve Amasra’dan Venedik bölgesine yap›lan
yolculu¤u ﬂu dizelerle anlat›yor;

AMASRA ÇALIﬁTAYI’NDA KENT TUR‹ZM‹N‹N GELECE⁄‹
TARTIﬁILDI
Bart›n Valili¤i, Amasra Belediye Baﬂkanl›¤› ve Bart›n Orman
Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü taraf›ndan ortaklaﬂa
düzenlenen “Amasra’da Turizmin Gelece¤i” konulu Amasra
Çal›ﬂtay›, 30 Kas›m 2006 Perﬂembe günü gerçekleﬂtirildi.

“Bir tekneye dönüﬂmezden önce o,
Ormanda yapra¤› bol a¤açlardan biriydi
Karadeniz k›y›s›ndaki Amastris,
Zengin ﬂimﬂir ormanlar›yla Gidros
Onu biliyorlard›, onu çok iyi tan›yorlard›.
Derler ki; bu tekne senin tepelerinde hayat buldu,
Kürekleri senin denizlerinde suya de¤di ilk kez.”

Bart›n Valisi ‹sa Küçük, Amasra Belediye Baﬂkan› Ali Y›ld›r›m,
ÇEKÜL Vakf› Amasra Temsilcisi Hüseyin Çoban, Bart›n Orman
Fakültesi ö¤retim üyeleri ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n kat›ld›¤›
Amasra Çal›ﬂtay›’nda, Amasra turizminin gelece¤i ele al›nd›.
Çal›ﬂtayda ayr›ca, “Amasra'da nas›l bir hazine üzerinde
yaﬂad›¤›m›z›n fark›nda m›y›z? Bu hazineyi nas›l koruyaca¤›m›z ve
de¤erlendirece¤imiz hakk›nda neler düﬂünüyoruz? Amasra'n›n
gerçek sahipleri olarak sizler ve bizler bu eﬂsiz do¤ay›, tarihi,
kültürü korumak ve geliﬂtirmek için birlikte hangi çal›ﬂmalar›
yapabiliriz? Sizlerin oluﬂturaca¤› gönüllü gruplar›n yapacaklar›
çal›ﬂmalar, ulusal ve uluslararas› desteklerin al›nabilmesinde
hangi katk›lar›n sa¤lanmas›na yard›mc› olabilir?...” gibi kent için
büyük önem taﬂ›yan sorulara yan›t arand›.

Bu dizelerden yola ç›kan Amasra Kent Kültürü Araﬂt›rmalar›
Grubu, “Amastris Gemisi Yap›m› ve Paflagonya’dan Venedik’e
Yolculuk” projesini hayata geçirmeye haz›rlan›yor. Bu proje ile
arkeolojik kaynaklardan, tarihi ve bilimsel verilerden
yararlanarak Amastris gemisinin yeniden yap›m› ve Venedik
bölgesine yolculu¤u canland›rarak Amasra’n›n kültür ve
turizmine katk› sa¤lamak amaçlan›yor. Ayr›ca projenin Amasra
kültür ve turizmine birtak›m katk›lar sa¤layaca¤› da ön görülüyor.
Söz konusu katk›lara gelince:

Aç›l›ﬂta konuﬂan Amasra Valisi ‹sa Küçük, “Amasra’y› kurtaracak
olan yine Amasral›lard›r. Hatalar›m›z› bilimsel veriler ›ﬂ›¤›nda
de¤erlendirip bugün ortaya koyaca¤›z. Bu bir baﬂlang›çt›r.
Önümüzde kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Sorunlar› net
bir ﬂekilde ortaya koymak, çözüm yollar›n› ve hedefleri do¤ru
olarak belirtmek gerekiyor. Örne¤in, Çeﬂm-i Cihan bugün a¤l›yor.
Çeﬂm-i Cihan’›n gözyaﬂlar›n› silip bir makyaj yaparak tekrar m›
gündeme koymal›y›z, yoksa Çeﬂm-i Cihan’›n a¤lama sebeplerini
bilimsel olarak ortaya ç›kar›p do¤ru teﬂhisi koyarak, do¤ru tedavi
yöntemlerini mi uygulamal›y›z? Bize göre bu çal›ﬂtay, do¤ru
tespitleri, do¤ru teﬂhisleri bulup do¤ru tedavi yöntemlerini
ortaya koyacak.” dedi.

-Gemi yap›m› süresince Amasra; bir do¤al liman kenti, üretim
yapan insanlar›n bölgesi, bal›¤›n, denizin ve denizcili¤in kalesi
olarak “denizden al›n›p karaya verilen, do¤adan al›n›p insana
verilen, nimetlerin kap›s›n› hep aç›k tutmaya çal›ﬂan insanlar›n
kenti olarak” yeniden ünlenecek.
-Tekne yap›m› ve destek atölyeleri ile Canl› Müze Kent oluﬂacak.
-Gemici kahveleri, maket yap›m evleri, denizci ﬂark›lar›n›n canl›
çal›nd›¤› turistik mekanlar› ile Üreten Müze Kent projesi
gerçekleﬂtirilecek.
-Tarihî bir geminin yeniden yap›m›, bu geminin tipi, yap›m
tekni¤i ve yap›m süreci de oldukça ilginç sürprizler içerecek ve
bu süreç turistlerin kat›l›m›na aç›k olacak.
-Kardeﬂ Venedik bölgesi ile paylaﬂ›lacak olan bu çal›ﬂma,
‹talya’n›n ve bütün dünyan›n ilgi ile izleyece¤i bir Amasra projesi
olacak.
-Tarihî Kentler Birli¤i ve ÇEKÜL Vakf›’n›n deste¤i ile proje,
Amasra’da yeni mesleklerin ve yeni turizm sunumlar›n›n
do¤mas›na öncülük edecek.

ÇEKÜL Vakf› ve Amasra Kent Kültürü Araﬂt›rmalar› Grubu,
çal›ﬂtaya katk› sa¤lamak amac›yla kent için birtak›m öneriler
sundu. Bunlardan biri, turizmi geliﬂtirecek önemli ad›mlardan biri
olan kardeﬂ ﬂehir gezilerine Amasra’y› temsilen yazarlar, meslek
lisesi ve yüksekokul ö¤rencileri, baﬂar›l› sporcu ve sanatç›lar›n
idarecilerle birlikte bulunmalar› önerisiydi. Bir di¤eri ise çal›ﬂtay
sonucu ortaya ç›kacak projelerin hayata geçirilmesi,
devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve denetlenmesi amac›yla kent
meclisinin kurulmas› önerisiydi.

BARTIN BELED‹YES‹’N‹N ‹LK GÖZ A⁄RISI SAMANCIO⁄LU
KENT MÜZES‹ TAMAMLANDI
Bart›n Belediyesi’nin ilk restorasyon çal›ﬂmas› olan ve 1800’lü
y›llar›n Bart›n yaﬂam kültürünü yans›tan Samanc›o¤lu Kent
Müzesi tamamland›.
Dört dönem belediye baﬂkanl›¤› yaparak Bart›n’a say›s›z kal›c›

3200 YILLIK “AMASTR‹S GEM‹S‹” AMASRA’DA YEN‹DEN
DO⁄ACAK
Amasra Kent Kültürü Araﬂt›rmalar› Grubu, “Amastris Gemisi
Yap›m› ve Paflagonya’dan Venedik’e Yolculuk” projesi ile 3200
y›l önce Amasra’da yap›lan gemiye yeniden hayat verecek.
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Müze içerisinde, Kemal Samanc›o¤lu’nun özel eﬂyalar›n›n yan›
s›ra, Bart›n’›n kültürel ve geleneksel tarihini yaﬂatacak
malzemelerin bulundu¤u etnografik sergi salonlar› oluﬂturulacak.
Yap›n›n mimari özelli¤ine gelince; Samanc›o¤lu Kent Müzesi,
mimari aç›dan 1800’lü y›llar›n kültürünü yans›t›yor. Geleneksel
Bart›n evi plan tipine uygun ve bahçe içinde, köﬂe sofal›, 3 katl›
ahﬂap karkas bir yap›. Genellikle depolama amaçl› kullanan
zemin kat, ayn› zamanda hergil ve tah›l ambarlar›n› bar›nd›ran,
taban› taﬂ kaplama olan yap›n›n giriﬂ kat›. Bu tarihî yap›,
geleneksel Bart›n evlerinden farkl› olarak yüksek tavanl› inﬂa
edilmiﬂ olup bu bölümde mutfak ve yemek odas› bulunuyor.
Köﬂe sofal› olarak inﬂa edilmiﬂ birinci ve ikinci katlarda, sofaya
aç›lan iki oda ve ›slak mekânlar›n depoland›¤› bir bölüm
bulunuyor. Her katta, ebeveyn yatak odas› olarak kullan›lan
dolapl› ve ocakl› iki oda yer al›yor.
B‹LKENT KENTSEL TASARIM Ö⁄RENC‹LER‹N‹N ÖDÜLLÜ
ANTAKYA PROJES‹ PEK‹N’DE SERG‹LENECEK
2005 y›l› Kas›m ay›nda Carleton Üniversitesi taraf›ndan UNESCO
ve UIA’n›n (Dünya Mimarlar Birli¤i) destekleriyle tarihî bölgelerin
yenilenmesi ile ilgili aç›lan yar›ﬂman›n sonuçlar› 19-23 Haziran
2006 tarihleri aras›nda Vancouver, Kanada’da yap›lan UNHABITAT Dünya Kent Forumu III s›ras›nda aç›kland›.

eserler b›rakan Kemal Samanc›o¤lu’nun yaﬂad›¤› ev, art›k bir
kent müzesi.
Bart›n’›n geleneksel, tarihî ve mimari özelliklerini en iyi ﬂekilde
yans›tan yap›lardan biri olan bu ev; Samanc›o¤lu ailesi varisleri
taraf›ndan, restorasyonu yap›larak kent müzesi haline getirilmesi
ﬂart› ile 2004 y›l›nda Bart›n Belediyesi’ne hibe edildi. Ayn› y›l
restorasyon çal›ﬂmalar›na baﬂland›.
Bart›n Belediyesi’nin tarihî eserleri koruma-kullanma projelerinin
ilk ve en ciddi restorasyon çal›ﬂmas› olan Samanc›o¤lu Kent
Müzesi, tescilli bir yap›n›n iﬂlev de¤iﬂtirerek yeni bir kimlik
kazanmas›n›n somut bir örne¤i. Ayr›ca Bart›n için bu müze,
kentsel yenilenme unsurunun önemli bir yap› taﬂ›. Bu çal›ﬂmayla,
kentteki di¤er tescilli tarihî binalar›n da onar›larak Bart›n’a
kazand›r›lmas› amaçlan›yor.
Bu tarihî yap›; 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda inﬂa edilmiﬂ olup, sit
alan› içinde ve çevresinde tescilli binalar›n bulundu¤u, Bart›n
›rma¤› boyuna aç›lan sokaklar›n birinde konumlan›yor.
Restorasyon aﬂamas›nda, yap› içerisindeki mekânlarda küçük
de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ olsa da yap›n›n özgünlü¤ü korunmuﬂ.

Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar›m
Bölümü’nden Dr. Ayﬂegül Tokol dan›ﬂmanl›¤›ndaki Sevgi
Yücesan, Harun Ekino¤lu, Gökçe Gerekli, Müge Durusu ve Seda
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Prof. Dr. Metin Sözen-Tarihî Kentler Birli¤i Dan›ﬂma Kurulu
Baﬂkan›, ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan›
Konuﬂmac›lar:
•Yalç›n Kurt-Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve
Müzeler Genel Müdür Yard›mc›s›
•Recep Esengil-Mimar, ÇEKÜL Vakf› Güneybat› Anadolu Bölge
Koordinatörü
•Hüseyin Yap›c›-Elmal› Belediye Baﬂkan›
12.00-13.00 Ö¤le Aras› / Sergi
13.00-18.00 Kent Gezisi / Aç›klama – Tart›ﬂma
•Tlos-Akdeniz Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Fahri Iﬂ›k
•Patara-Akdeniz Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Fahri Iﬂ›k
•Kalkan-Kalkan Belediye Baﬂkan› Mustafa ﬁalvarl›, ÇEKÜL Vakf›
Kalkan Temsilcisi Ergun Duran
19.00 Akﬂam Yeme¤i

Pat›r’dan oluﬂan ekip Kuzey Amerika, Avrupa, Asya'dan 42
ülkeden gönderilen 126 proje aras›ndan “Antakya-Tarihî
Kentlerin Sürdürülebilirli¤inde bir Yöntem Olarak `Atomik
Aktivasyon Enerjisi Metaforunun Kullan›lmas›” baﬂl›kl›
projeleriyle beﬂincilik ödülünü kazand›. 8-10 Ocak 2007 tarihinde
Çin”in baﬂkenti Pekinde yap›lacak olan “Social Sustainability of
historical districts” (Tarihî Kentlerin Sosyal Sürdürülebilirli¤i)
konferans›nda kazanan projeler sergilenecek ve kazanan
üniversite ekipleri ödüllerini alacaklar.

28 Ocak 2007, Pazar
09.30-12.30 Kent Gezisi / Aç›klama-Tart›ﬂma
09.30-12.31 Kaﬂ / Kaﬂ Belediye Baﬂkan› Halil Kocaer
Demre / Araﬂt›rmac›, Yazar Giray Ercenk
Finike / ÇEKÜL Vakf› Finike Temsilcisi Arkeolog Beyhan ﬁekerci
12.30-13.30 Ö¤le Yeme¤i
13.30-15.00 Kent Gezisi / Aç›klama – Tart›ﬂma
Elmal› / Elmal› Kaymakam› Veysel Yurdakul

TAR‹HÎ KENTLER B‹RL‹⁄‹ SEM‹NERLER‹
KAﬁ TOPLANTISI PROGRAMI
27 Ocak 2007, Cumartesi
08.00-08.30 Karﬂ›lama ve Kay›tlar
08.30-08.35 ‹stiklal Marﬂ› ve Sayg› Duruﬂu

“MALATYA ‹L GEL‹ﬁME PLANI” ÇALIﬁTAYI
‹STANBUL’DA YAPILDI
‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ﬁehir ve Bölge
Planlama Bölümü ö¤rencileri taraf›ndan Malatya’n›n ekonomik,
sosyal ve kültürel yönden kalk›nmas›n› amaçlayan “Malatya ‹l
Geliﬂme Plan›” çal›ﬂmas›, 4 Aral›k 2006 Pazartesi günü
‹stanbul’da düzenlenen çal›ﬂtayla sunuldu. Çal›ﬂtayda
Malatya’n›n her anlamda kalk›nmas› için, bir an önce hayata
geçirilmesi gereken f›rsatlar ele al›narak bu f›rsatlar›n nas›l
de¤erlendirilmesi gerekti¤i tart›ﬂ›ld›.

08.35-08.50 Sunum:
“Neredeyiz?”-Giray Ercenk, Araﬂt›rmac›, Yazar
08.50-09.20 Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›
09.20-09.30 “TKB’nin 2007 Beklentileri ve Hedefleri”
Mehmet Özhaseki- Tarihî Kentler Birli¤i Baﬂkan›, Kayseri
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›

“Malatya ‹l Geliﬂme Plan›” çal›ﬂtay›na Malatya Milletvekili
Mevlüt Aslano¤lu, Malatya Valisi Halil ‹brahim Daﬂöz, Malatya
Belediye Baﬂkan› Cemal Ak›n, ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan› Prof. Dr.
Metin Sözen, ‹nönü Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Do¤an,
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Derne¤i Baﬂkan› Ahmet
Karaaslan, Malatyal› ‹ﬂadamlar› Derne¤i Genel Sekreteri Ahmet

09.30-10.00 Kahve Molas›
10.00-12.00
Panel: “Tarihsel Dokular›n Kültürel Turizm Amaçl› Yenilenmesi‹ﬂlevlendirilmesi”
Yöneten:
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kalk›nman›n insanlar›n niteli¤iyle iliﬂkili oldu¤una, bunun da
e¤itimden geçti¤ine inan›yorum. Bu noktada Malatya’da ciddi
sorunlar var.”

Turan Koçer, TMMOB Mimarlar Odas› Malatya ﬁube Baﬂkan›
Abdurrahman Yavuz, ÇEKÜL Vakf› Malatya Temsilcisi Bekir
Sözen, Arguvan Temsilcisi Hüseyin Do¤an, Pütürge Temsilcisi
Sabri Özen, Do¤anyol Temsilcisi Murat Cengiz, Hekimhan
Temsilcileri R›fat Gökçe ve ‹lhan Deniz, Köy Dernekleri
Temsilcisi Haydar Topal, akademisyenler ve ö¤renciler kat›ld›.

Malatya Belediye Baﬂkan› Cemal Ak›n, Malatya’n›n çok fazla
göç ald›¤›ndan ve aﬂ›r› göçün etkisiyle kentte sosyal dengesizlik
yaﬂand›¤›ndan yak›nd›. Malatya’da yetiﬂen tar›m ürünlerinden
elde edilmesi gereken girdinin sa¤lanamad›¤›na dikkat çeken
Ak›n, bunun tan›t›m ve pazarlama eksikli¤inden kaynakland›¤›n›
vurgulad›. Ak›n, “Zenginlikler iﬂlenmedi¤i ve gün yüzüne
ç›kar›lmad›¤›nda iﬂe yaramaz. Bu toplant›yla Malatya’n›n
zenginliklerinin gün yüzüne ç›kaca¤›na inan›yorum. Bu çal›ﬂma,
Malatya’y› yönetenlerin elinin alt›nda bulunmas› gereken bir
kaynak olacakt›r.” dedi.

Toplant›ya ev sahipli¤i yapan ‹TÜ’yü temsilen Mimarl›k
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Cengiz Giritlio¤lu, Proje Koordinatörü
‹TÜ ﬁehir ve Bölge Planlamas› Ö¤retim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet
Ocakç›, Prof. Dr. Gülden Erkut, Yrd. Doç. Dr. Azime Tezer, Yrd.
Doç. Dr. Ferhan Gezici, Yrd. Doç. Dr. ﬁence Türk kat›ld›.
Toplant›da kalk›nmada öncelikli iller aras›nda bulunan
Malatya’ya yönelik geliﬂme stratejileri tart›ﬂ›ld›. ‹TÜ Mimarl›k
Fakültesi ﬁehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans Bölümü
ö¤rencilerinin Proje V dersi kapsam›nda yapt›klar› “Malatya ‹l
Geliﬂme Plan›” çal›ﬂmalar› de¤erlendirildi.

ÇEKÜL Vakf› Baﬂkan› Prof. Dr. Metin Sözen, “Kenti kent k›lan,
bilinçli bireyler bilinçli hemﬂerilerdir. Do¤du¤unuz ve yaﬂad›¤›n›z
kenti bilincinizle zenginleﬂtirin. Yurttaﬂ olmak buradan geçiyor.
Küreselleﬂen dünyada ciddi bir birey olmak da buradan geçiyor.
Burada bir iﬂbirli¤i do¤uyor. Bu iﬂbirli¤inde taraflar çok
önemlidir. Yerel yöneticiler, o kent için çok önemlidir. Biz birlik
oldu¤umuz sürece dünyada farkl›l›k yaratmaya devam edece¤iz.
Bizi burada boﬂ yere b›rakmazlar. Türkiye’de boﬂluk yoktur,
olmamas› gerekir. Bu topraklar çok özeldir ve çok çal›ﬂmay›
gerektirir. Çünkü dünyan›n gözü bizim üzerimizdedir. Malatya
Malatya olmal›d›r, ‹stanbul ‹stanbul olmal›d›r, yurt yurt olmal›d›r.
Malatya’da iﬂler baﬂlam›ﬂt›r. Malatya’da yanl›ﬂ yap›lmamas›
gereken bir dönemi yaﬂ›yoruz.” dedi.

Aç›l›ﬂta konuﬂan Malatya Milletvekili Mevlüt Aslano¤lu,
Malatya ad›na yap›lan her türlü çal›ﬂmada siyasilerin, sivil
toplum örgütlerine destek olmas› gerekti¤ine iﬂaret etti.
Aslano¤lu, “Kentimiz için hepimiz özveride bulunmak
durumunday›z. Gerekirse siyaset ﬂapkam›z› ç›kararak orada
olmal›y›z.” dedi.
Malatya Valisi Halil ‹brahim Daﬂöz,“Bilim do¤runun ne oldu¤u,
neyin gerçe¤e en yak›n oldu¤unu ortaya koyacakt›r. Bazen
bilimin gerçekleri ile demokrasinin ﬂekli gerçekleri
örtüﬂmeyebiliyor. Ald›¤›n›z kararlar ne kadar meﬂru olursa olsun,
toplum dinamikleri taraf›ndan benimsenmiyorsa yara al›r.” dedi.

‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Cengiz Giritlio¤lu, “Bu çal›ﬂmay› vali ve belediye baﬂkan›
gerçekten benimseyip geliﬂtirilmesi için büyük katk›lar yapt›lar.
Üniversite ve kamu kuruluﬂlar› aras›ndaki bu köprünün kurulmas›
ve sivil toplum örgütlerinin konuyu benimsemesi çok önemliydi.
Üniversite, yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin iﬂ birli¤i
içerisinde plan, program ve proje çal›ﬂmas›n›n dünüyle
bugünüyle yap›lm›ﬂ olmas› örnek bir çal›ﬂmad›r.” dedi.

Malatya’n›n bir tar›m kenti oldu¤unu belirten Daﬂöz, kentte
kay›s›n›n yaratt›¤› bir körlük oldu¤undan yak›nd›. Malatya
halk›n›n kay›s› d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey düﬂünememe noktas›na
geldi¤ini söyleyen Daﬂöz, daha fazla kay›s› alanlar› kurmak
yerine mevcut kay›s›n›n nas›l de¤erlendirilece¤inin planlanmas›
gerekti¤ini vurgulad›. Kay›s›n›n tüketim ürünü oldu¤u kadar ayn›
zamanda bir hammadde özelli¤i taﬂ›d›¤›na da dikkat çeken
Daﬂöz, bunun en iyi ﬂekilde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini dile
getirdi. Su s›k›nt›s› yaﬂanan birimlerde susuz tar›ma da a¤›rl›k
verilmesi gerekti¤ini söyleyen Daﬂöz, kesme çiçekçilik ve t›p
turizminin de önemli girdi kaynaklar› haline getirilmesinin
önemine de¤indi.
Daﬂöz, konuﬂmas›n› ﬂu cümlelerle tamamlad›: “Dünyada
insanlar›n›n niteli¤ini geliﬂtirmeden gerçek anlamda
kalk›nabilmiﬂ bir ülke tan›m›yorum. Sa¤l›kl› bir temele dayanan

MASTÖB Baﬂkan› Ahmet Karaaslan ise, bu çal›ﬂman›n Malatya
için bir kalk›nma plan› niteli¤i taﬂ›d›¤›n› söyledi. ‹lerleyen
dönemde Malatya’n›n tüm ilçelerinde uygulanacak bu plan›n, 78 y›ll›k bir dönemde herkesin görmek istedi¤i bir platforma
taﬂ›naca¤›n› sözlerine ekledi.
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ULUSLARARASI

Sevil Yeﬂim Dizdaro¤lu

Somut ve somut
olmayan kültür miras›n
korunmas› ﬂüphesiz
insanl›¤›n ortak
belle¤inin
oluﬂturulmas› ve yerel
kimliklerin korunmas›
için son derece
önemli. Günümüzde
kültürel miras›n
korunmas› için yerel,
ulusal ve uluslararas›
organizasyonlar
koruma politikalar› ve
yöntemleri
geliﬂtirmekte, kültürel
çeﬂitlili¤in sa¤lanmas›
için çal›ﬂmalar
yapmaktad›rlar.
Geçmiﬂten Gelece¤e
Yerel Kimli¤i Dergisi’nin
bu say›s›nda ülkemizde
ad› duyulmayan bir sistemi tan›tmak istiyoruz. Tarihî
Kentler Birli¤i üyelerinin Herity Sistemi’yle yak›ndan
ilgilenece¤ini düﬂünüyoruz.

Halka Aç›k Kültür
Varl›klar› ‹çin
De¤erlendirme Sistemi

sunulmas› ve
ziyaretçiye seçme
olana¤› tan›yacak
nitelikte bilgi
bulunmamas›d›r.

Kültürel Miras yönetimi
konusunda en önemli
uluslararas›
sistemlerden biri, 2002
y›l›nda Roma’da DRI
bünyesinde kurulan
“Halka Aç›k Kültür
Varl›klar› ‹çin
De¤erlendirme
Sistemi”dir (HERITY).
Sistemin yabanc›
dildeki ismi “heritage”
ve “quality”
kelimelerinin
k›salt›lmas›ndan
oluﬂmuﬂtur. HERITY,
temelde, kültürel miras alanlar›nda kalite hakk›nda
ziyaretçiye seçme olana¤› tan›yacak nitelikte bilgi
sunmakta; güncel, tarafs›z ve kolay bir de¤erlendirme
yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r. DRI bünyesinde Uluslararas›
Kültür Miras› Yönetiminde Kalite Komitesi’nin 7 y›ld›r
yapt›¤› çal›ﬂmalar›n sonucu olarak bilimselli¤i kabul
edilen ölçütler do¤rultusunda, HERITY sistemi halka bir
kültür varl›¤›n› ziyaret etmek isteyip istemedi¤ini
belirleyecek nitelikte bilgiler verir. Kalite de¤erlendirmesi;
dört ölçüt, onalt› parametre ve bunlara ba¤l› 186 ön koﬂul
üzerinden yap›lmaktad›r. Ölçütler, 1997 (Viterbo), 1998
(Cagliari), 1999 (Turin), 2000 (Salerno), 2001 (Barletta), ve
2002 (Cesena) y›llar›nda yap›lan toplant›larda kabul edilip,
9 Aral›k 1998 ve 5 Aral›k 2001 tarihli toplant›larda 15
ülkenin temsilcilikleri taraf›ndan imzalanarak
resmileﬂtirilmiﬂtir. Sistemin çat›s›n› oluﬂturan dört ölçüt,
kültürel de¤erin alg›lanmas›, ziyaretçinin bilgilendirilmesi,
ziyaretçi kabulü ve ziyaretçi hizmetleri, kültür varl›¤›n›n
bak›m›, korunmas› ve restorasyonudur.

Uluslararas› boyutta kültürel miras konusunda al›nan en
önemli ad›m UNESCO’nun 1972 y›l›nda karara ba¤lanan
“Dünya Miras› Listesi”dir. UNESCO’nun sözleﬂmesini
imzalayan her ülke listede yer alan kültürel miras
varl›klar›n›n korunmas›, gelecek nesillere iletilmesi ve
topluma tan›t›lmas› için çal›ﬂmalar yapmaktad›r. (UNESCO
ve Dünya Miras› Listesi hakk›nda ayr›nt›l› bilgileri alt›nc›
say›m›zda yay›mlam›ﬂt›k.)
Günümüzde sadece koruma amaçl› kültürel miras
politikalar›, kültürel miras›n fiziksel, sosyal, ekonomik,
kültürel ve tarihsel yönlerine iliﬂkin sorunlar› ve bu
sorunlar›n analizi için gerekli olan gereksinimleri
karﬂ›lamakta zorlan›yor. Bunun en büyük nedenlerinden
biri kültürel miras›n sadece korunmas›n›n de¤il ayn›
zamanda yönetilmesinin de gerekli oldu¤u gerçe¤idir.
Halka aç›k kültürel miras alanlar› ziyaret edilirken
karﬂ›laﬂ›lan eksikliklerden biri bilginin yetersiz veya
yönlendirici özellikteki bir rehber yay›n taraf›ndan

HERITY sistemi halka aç›k ören yeri, an›t, ve özel veya
kamusal müze, kütüphane veya arﬂivin giriﬂine
yerleﬂtirilen HERITY sembolü ile ziyaretçiye yeni, güncel,
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ULUSLARARASI
ba¤l› kalan di¤er
sistemlerin ötesinde
çok yönlü bir sistem
oldu¤u vurguland› ve
getirdi¤i faydalar
anlat›ld›. Konferans›n
ikinci bölümünde halka
aç›k kültür varl›klar›n›n,
an›t, müze ve
kütüphanelerin
de¤erlendirilmesinde
kullan›lan di¤er
sistemler örneklerle
anlat›ld› ve karﬂ›laﬂ›lan
sorunlar kat›l›mc›lar
taraf›ndan tart›ﬂ›ld›.

kolay ve tarafs›z bir
kalite de¤erlendirmesi
sunar. Söz konusu
ölçütler sürekli
de¤erlendirilmekte ve
geliﬂtirilmektedir,
dolay›s›yla sadece tek
ölçüte ba¤l› olmaks›z›n
çok yönlü bir sistem
olma özelli¤ine sahiptir.
HERITY Belgesi alan
kültürel miras alan› her
üç senelik dönemin
sonunda yeniden
de¤erlendirilir. Bu
de¤erlendirmede, kullan›c›lar, kamusal kurumlar ve tur
rehberlerinden elde edilen bilgilerden de yararlan›l›r.
HERITY, kalite seviyesini de¤erlendirme özelli¤inin
d›ﬂ›nda, uluslararas› ortamda kolayca tan›n›r niteliktedir.
De¤erlendirme sisteminin uluslararas› ba¤›ms›z
standartlardaki gibi ba¤›ms›z bilgiye dayal› olmas›
ölçütlerin sürekli geliﬂmesini teﬂvik eder. Ayn› zamanda
HERITY Belgesi ziyaretçiye yönelik oldu¤undan dolay›
hizmet kalitesi anlam›nda rekabetin artmas›na yard›mc›
olur.

Konferans›n üçüncü ve son bölümünde, Portekiz, ‹spanya
ve Brezilya’dan gelen kat›l›mc›lar taraf›ndan HERITY
Sistemi’nin uygulama haz›rl›klar›n›n yap›ld›¤› çal›ﬂmalarla
ilgili bir sunum yap›ld›. Bunu d›ﬂ›nda Uluslararas› HERITY
Komisyonu Genel Sekreteri taraf›ndan HERITY Sistemi’nin
altyap›s›, kriterlerin ve kriterlere ba¤l› önkoﬂullar›n
belirlenmesi, sistemin yerele uygulanmas›, sonuçlar›n
de¤erlendirilmesi gibi teknik bilgiler içeren bir sunum
yap›ld›.
Konferans›n kapan›ﬂ konuﬂmas› UNESCO Baﬂkan›
Francesco Bandarin taraf›ndan yap›ld›. Bandarin
konuﬂmas›nda “kültürel miras” ve “de¤er”
konular›nda uzman kiﬂilerin fikirlerinin yan›nda
ziyaretçinin, daha do¤rusu, halk›n fikirlerinin de
HERITY Sistemi sayesinde de¤erlendirmeye dahil
edilmesinin önemli bir ad›m oldu¤u, ve böylece
ziyaretçi ile kültürel miras aras›nda direkt bir iliﬂki
kuruldu¤unu belirtti. Kültürel miras ve ziyaretçi aras›ndaki
arz/talep iliﬂkisinin gözard› edilmemesini ve bu iliﬂkinin son
derece dikkatle ele al›nmas› gerekti¤ini vurgulayan
Bandarin, kültürel miras konusunda yap›lan çal›ﬂmalar›n
h›z kazanmas› ve toplumlar›n beklentilerini karﬂ›layacak
güncel bilgiyi takip etmesi gerekti¤ini belirtti.

Ülkemizde HERITY Milli Komisyonu’nun
oluﬂturulmas› için çal›ﬂmalar Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan sürdürülmektedir. HERITY
Sistemi’nin ilk uluslararas› toplant›s› 5-9 Aral›k
2006 tarihleri aras›nda Roma’da yap›ld›. “Kültürel
Miras›n Yönetiminde Kalite: De¤erlendirme Model
ve Yöntemleri- HERITY’nin Önerisi” baﬂl›¤›yla düzenlenen
toplant›ya Portekiz, ‹spanya ve Brezilya’dan gelen
yetkililerin yan› s›ra Türkiye’den ÇEKÜL Vakf› ve ‹sveç’ten
Gotland Üniversitesi kat›ld›.
Konferans›n ilk bölümünde HERITY ‹talya, Uluslararas›
Kalite Akademisi ve UNESCO (Birleﬂmiﬂ Milletler E¤itim,
Bilim ve Kültür Organizasyonu) ve WTO (Dünya Turizm
Organizasyonu) temsilcileri taraf›ndan aç›l›ﬂ konuﬂmalar›
yap›ld›. HERITY Sistemi’nin kültürel miras varl›klar›n›n
de¤erlendirilmesinde bugüne kadar sadece tek kritere

HERITY hakk›nda daha fazla bilgi için (‹talyanca):
http://www.herity.it/
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ÜYE BELED‹YELER
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

BELED‹YE BAﬁKANI

BELED‹YES‹

‹L‹

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

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

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

TEL

FAKS

564 10 08
454 19 11
215 22 53
293 23 15
731 26 42
412 41 13
227 13 00
336 65 83
213 10 59
678 10 08
813 29 06
422 75 15
513 10 02
311 89 73
396 15 64
315 10 81
218 80 14
814 11 15
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
318 10 09
280 48 00
872 11 10
762 25 10
614 12 09
212 10 42
652 10 07
531 50 04
226 59 11

564 22 41
454 37 87
212 09 74
293 23 13
731 20 90
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
814 20 20
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
318 12 21
280 48 02
872 11 14
763 13 58
614 33 13
212 18 02
652 13 92
531 50 04
226 59 12

ÜYE BELED‹YELER
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
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

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

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

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

316 12 14
452 20 21
612 52 34
315 10 01
431 35 83
233 16 51
412 64 50
223 50 41
712 10 40
295 42 95
883 29 96
616 17 58
217 54 02
212 14 00
225 08 10
616 10 05
712 30 98
265 21 37
251 30 24
621 60 41
638 10 13
418 11 13
221 13 18
312 63 04
226 21 10
213 50 11
373 44 24
218 10 05
618 67 01
715 10 19
424 25 15
344 05 20
218 25 04
212 21 98
231 10 90
612 20 01
534 80 20
855 11 02
812 11 27
211 12 00
216 21 82
485 50 36
271 21 21
451 60 20

316 49 13
452 20 21
612 48 29
315 30 18
431 30 08
233 53 94
412 10 06
225 18 16
712 19 47
295 43 50
883 69 68
616 85 13
217 12 28
213 25 05
212 38 00
616 22 94
712 34 92
242 10 79
251 30 39
621 24 74
638 13 14
418 10 02
224 41 73
312 63 99
226 21 10
212 09 94
373 10 94
212 28 82
618 12 78
715 11 47
424 25 13
344 05 23
218 15 06
212 24 65
220 42 35
544 00 02
532 53 21
855 32 25
812 24 22
221 12 53
216 33 27
485 51 25
271 21 24
451 24 54

ÜYE BELED‹YELER
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

MUSTAFA CANLI
HASAN YILMAZ
KUDRET ÖZEﬁ
H. HÜSEY‹N MÜLAZIMO⁄LU
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
SELAM‹ ÖZTÜRK
MUSTAFA POYRAZ
SÜLEYMAN TOPÇU
MUSTAFA ﬁALVARLI
MEHMET KARACA
EM‹N METE
HAL‹L POSBIYIK
AL‹ KANTÜRK
MEHMET MUGAY‹TO⁄LU
NA‹F AL‹BEYO⁄LU
TURHAN TOPÇUO⁄LU
HAL‹L KOCAER
ABDULLAH ÇEK‹Ç
MEHMET ÖZHASEK‹
ﬁÜKRÜ BALCI
MUSTAFA HAZNEDAR
‹BRAH‹M ÜNAL
HAL‹M ÇAKIR
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

Gümüﬂhane Belediyesi
Güneﬂli ‹lk Kademe Belediyesi
Güzelyurt Belediyesi
Halkap›nar Belediyesi
Harbiye Belediyesi
Harran Belediyesi
Hasankeyf Belediyesi
‹ncesu Belediyesi
‹nebolu Belediyesi
‹skilip Belediyesi
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
‹zmit Büyükﬂehir Belediyesi
‹znik Belediyesi
Kad›köy Belediyesi
Kahramanmaraﬂ Belediyesi
Kale Belediyesi
Kalkan Belediyesi
Kanl›ca Belediyesi
Karacasu Belediyesi
Karadeniz Ere¤li Belediyesi
Karaman Belediyesi
Karap›nar Belediyesi
Kars Belediyesi
Kastamonu Belediyesi
Kaﬂ Belediyesi
Kaymakl› Belediyesi
Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi
Kemah Belediyesi
Kemaliye Belediyesi
Kemerhisar Belediyesi
K›rﬂehir Belediyesi
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
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Gümüﬂhane
Kayseri
Aksaray
Konya
Hatay
ﬁanl›urfa
Batman
Kayseri
Kastamonu
Çorum
‹zmir
‹zmit
Bursa
‹stanbul
Kahramanmaraﬂ
Antalya
Antalya
Nevﬂehir
Ayd›n
Zonguldak
Karaman
Konya
Kars
Kastamonu
Antalya
Nevﬂehir
Kayseri
Erzincan
Erzincan
Ni¤de-Bor
K›rﬂehir
‹zmir
Konya
Adana
Manisa
Ayd›n
Kayseri
Antalya
Hatay
Kütahya
Malatya
Muﬂ
Manisa
Mardin

456
352
382
332
326
414
488
352
366
364
232
262
224
216
344
242
242
384
256
372
338
332
474
366
242
384
352
446
446
388
386
232
332
322
236
256
352
242
326
274
422
436
236
482

213 10 10
292 23 64
451 20 19
771 20 20
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
414 38 53
223 50 72
871 51 28
844 31 31
484 55 67
441 20 11
323 28 40
213 46 16
755 10 63
212 39 42
214 11 53
836 10 20
218 21 60
222 49 19
511 20 06
751 20 16
329 20 50
213 10 23
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

213 73 06
292 23 65
451 20 36
771 21 98
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
414 38 56
221 34 73
871 36 61
844 30 36
484 55 67
441 23 14
323 28 49
212 83 82
755 25 16
223 21 55
214 99 83
836 10 30
218 20 03
222 67 20
511 26 59
751 25 52
329 32 86
213 44 87
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
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137
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139
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142
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146
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
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172
173
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NURAN ATLI
DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
Ö. HAKAN DEM‹RSOY
ﬁEHMUS NASIRO⁄LU
FEVZ‹ TOPUZ
NA‹L ﬁAHAN
EROL DEM‹RH‹SAR
MET‹N SOYGÜR
OSMAN GÜRÜN
MUSTAFA ÖZER
SELAHATT‹N ARSLAN
HASAN ÜNVER
MÜM‹N ‹NAN
‹DR‹S ﬁAH‹N
MUSTAFA BOZBEY
HACI FEVZ‹ AKDO⁄AN
DR.MEHMET TANHAN
BURHAN SAKALLI
AL‹ UYANIK
SEY‹T TORUN
YÜCEL YAZICI
HACI ÖMER ATAK
EM‹N SERDAR KURﬁUN
M.SELAHATT‹N ÇET‹NTAﬁ
RECEP ALTEPE
A.MAHMUT BADEM
KAZIM TURAN
M. SA‹T DA⁄O⁄LU
OSMAN AKKULAK
BEK‹R ALTAN
ﬁERAFETT‹N PERVANLAR
HAL‹L SARIMEﬁE
YAKUP ÇEL‹K
N‹HAT CEBEC‹
EﬁREF AYVAZ
HAM‹T N‹ﬁANCI
H.VEFA ÜLGÜR
AZ‹M ÖZTÜRK
OSMAN DEL‹KKULAK
BAYRAM AL‹ ÖNGEL
F‹KRET KAYA
ZEK‹ YILMAZER
SAM‹ AYDIN
YAﬁAR YURTDAﬁ

Maz›da¤› Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Mezitli Belediyesi
Midyat Belediyesi
Milas Belediyesi
Mimarsinan Belediyesi
Mudanya Belediyesi
Mudurnu Belediyesi
Mu¤la Belediyesi
Mustafapaﬂa Belediyesi
Mut Belediyesi
Nevﬂehir Belediyesi
Ni¤de Belediyesi
Niksar Belediyesi
Nilüfer Belediyesi
Nizip Belediyesi
Nusaybin Belediyesi
Odunpazar› Belediyesi
O¤uzlar Belediyesi
Ordu Belediyesi
Ortahisar Belediyesi
Ortaköy Belediyesi
Osmanc›k Belediyesi
Osmaneli Belediyesi
Osmangazi Belediyesi
Ödemiﬂ Belediyesi
Ören Belediyesi
Palu Belediyesi
Pamukkale Belediyesi
Payas Belediyesi
Pazar Belediyesi
P›narbaﬂ› Belediyesi
Polatl› Belediyesi
Safranbolu Belediyesi
Savur Belediyesi
Seferihisar Belediyesi
Selçuk Belediyesi
Seyhan Belediyesi
Side Belediyesi
Silifke Belediyesi
Silvan Belediyesi
Sinop Belediyesi
Sivas Belediyesi
Sivrihisar Belediyesi

Mardin
Kayseri
Mersin
Mardin
Mu¤la
Kayseri
Bursa
Bolu
Mu¤la
Ürgüp-Nevﬂehir
‹çel
Nevﬂehir
Ni¤de
Tokat
Bursa
Gaziantep
Mardin
Eskiﬂehir
Çorum
Ordu
Nevﬂehir
Çorum
Çorum
Bilecik
Bursa
‹zmir
Mu¤la
Elaz›¤
Denizli
Hatay
Tokat
Kastamonu
Ankara
Karabük
Mardin
‹zmir
‹zmir
Adana
Antalya
Mersin
Diyarbak›r
Sinop
Sivas
Eskiﬂehir
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482
352
324
482
252
352
224
374
252
384
324
384
388
356
224
342
482
222
364
452
384
364
364
228
224
232
252
424
258
326
356
366
312
370
482
232
232
322
242
324
412
368
346
222

511 10 11
222 14 70
358 10 05
462 11 31
512 51 11
294 20 02
544 78 00
421 31 99
214 15 43
353 50 01
774 27 27
213 12 20
232 35 55
527 81 51
451 21 50
517 39 00
415 36 99
217 30 30
561 70 45
225 01 04
343 32 04
491 40 05
611 43 23
461 41 31
444 16 01
544 90 97
532 26 47
651 20 04
272 20 82
755 78 00
261 20 15
771 22 42
623 45 45
712 41 14
571 21 42
743 39 60
892 69 11
432 89 39
753 10 13
714 10 05
711 50 81
261 15 10
221 16 47
711 38 20

511 10 09
222 90 20
357 00 42
462 15 20
512 80 29
294 24 42
544 16 57
421 34 47
212 07 18
353 55 00
774 23 39
213 19 91
232 35 68
527 63 70
451 21 24
517 21 38
415 59 01
227 96 07
561 21 50
225 01 15
343 30 04
491 42 92
611 99 84
461 40 18
270 70 73
545 12 69
532 26 47
651 33 42
272 22 81
755 78 08
261 20 23
771 22 43
623 43 29
712 36 42
571 20 40
743 34 65
892 69 13
433 49 70
753 33 60
714 21 86
711 50 48
261 45 06
221 16 42
711 45 27

ÜYE BELED‹YELER
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

HAL‹L AYDO⁄DU
NECDET ÖZEKMEKÇ‹
FAZIL TÖRÜN
ABDULLAH DEM‹RBAﬁ
MUSTAFA UYGUN
CEMALETT‹N AKSOY
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
U⁄UR ‹MREN
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
MEHMET SOYO⁄LU
OSMAN YURTSEVEN
ABDÜLKAD‹R AKDEN‹Z
ÖZGEN KESK‹N
YUSUF BAﬁER
AL‹ TURAN
MURAT AYVALIO⁄LU
MUSTAFA AKSU
SAL‹H KINAY

Sö¤üt Belediyesi
Söke Belediyesi
Sultanhisar Belediyesi
Sur Belediyesi
Süleymaniye Belediyesi
Sürmene 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
Turan Belediyesi Belediyesi
Turhal Belediyesi
Uçhisar Belediyesi
Urla Belediyesi
Uﬂak Belediyesi
Ünye Belediyesi
Ürgüp Belediyesi
Van Belediyesi
Viranﬂehir Belediyesi
Vize Belediyesi
Yahyal› Belediyesi
Yalvaç Belediyesi
Yelki Belediyesi
Yenifoça Belediyesi
Yeﬂilhisar Belediyesi
Y›ld›r›m Belediyesi
Yozgat Belediyesi
Zeytinba¤› (Tirilye) Belediyesi
Zile Belediyesi
Zincidere Belediyesi
Ziyaret Belediyesi
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Bilecik
Ayd›n
Ayd›n
Diyarbak›r
Antalya
Trabzon
Gaziantep
ﬁanl›urfa
‹stanbul
Kayseri
Sakarya
Mersin
Kastamonu
Mersin
Tekirda¤
‹zmir
Tokat
Kastamonu
Trabzon
Kayseri
Tokat
Nevﬂehir
‹zmir
Uﬂak
Ordu
Nevﬂehir
Van
ﬁanl›urfa
K›rklareli
Kayseri
Isparta
‹zmir
‹zmir
Kayseri
Bursa
Yozgat
Bursa
Tokat
Kayseri
Siirt

228
256
256
412
242
462
342
414
212
352
264
324
366
324
282
232
356
366
462
352
356
384
232
276
452
384
432
414
288
352
246
232
232
352
224
354
224
356
352
484

361 32 76
518 23 11
351 32 43
223 60 62
674 70 92
746 10 65
231 70 31
313 16 34
288 98 39
437 00 55
491 20 15
613 36 90
417 10 58
741 41 69
261 23 22
512 10 59
214 11 64
313 10 09
321 10 23
296 64 40
275 10 31
219 22 06
754 15 22
215 12 82
323 19 41
341 40 08
216 73 40
511 30 17
318 10 21
611 30 07
441 24 67
236 70 03
814 64 16
651 30 15
363 55 00
212 27 22
563 21 51
317 50 80
424 25 26
565 22 05

361 38 66
512 04 96
351 32 90
223 55 51
674 71 54
746 10 67
231 70 40
313 32 58
266 10 52
437 22 21
491 20 17
613 24 56
417 26 21
741 42 55
261 10 69
511 20 77
212 07 07
313 21 93
321 08 01
296 61 21
276 11 56
219 22 06
754 10 09
215 48 81
324 84 05
341 42 26
216 20 08
511 35 82
318 10 46
611 99 11
441 50 07
236 77 23
814 91 86
651 30 15
363 30 58
212 39 23
563 20 17
317 13 89
424 25 28
565 22 06

