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Birikimin
gücüyle geleceğe
bakmak

Bilim insanları ve uzmanlar 15 yıl
önce bir fidan dikti. Bu fidan, gövdesi
güçlenerek büyümeye devam eden,
yaprakları yeşillenen, meyve veren
15 yaşında genç bir ağaç oldu. Bir
ağaç gibi kökleri her yıl daha derinlere
giderek güçlenen Tarihi Kentler Birliği,
bu gücünü, üyeleriyle birlikte yürüttüğü
çalışmaların birikim ve tecrübesinden
alıyor.
Öyle ki, 52 kurucu üyeyle ilk can suyunu
verdiğimiz TKB şimdi 412 üyeye ulaştı.
Üyelerimizin özveriyle hazırladığı koruma
proje ve uygulamalarını “özendirmek”

Yusuf Ziya Yılmaz
Tarihi Kentler Birliği ve Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı

amacıyla başlattığımız yarışmanın
ise bu yıl 14.sünü sonuçlandırdık.
2001 yılından bu yana devam eden
Özendirme Yarışmasına bu güne kadar
1000’in üzerinde başvuru oldu. Toplam
209 koruma projesine ödül verdik.
Birliğimizin verdiği hibe desteğiyle 190
proje hayata geçti.
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü
ve Jüri Özel Ödülünün yanı sıra,
15. Yıl Özel Ödülünü de bu yıl yarışma
kapsamına ekledik. 31 belediyenin
birden fazla proje ile katıldığı yarışmanın
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Büyük Ödülü bu yıl Konya Büyükşehir

ve somut olmayan kültürel miras ile

Belediyesinin oldu. Kurucu üyelerimizden

doğal mirasının korunmasından da

olan, İpek Yolunun geçtiği, Hz. Mevlana

sorumluyuz. 2015 yılının yarışmasına

gibi dünyanın tanıdığı ilim ve bilim

muhakkak kırsal mirasın korunması

insanlarının kenti Konya, koruma-

alanında da başvurular beklediğimizi

yaşatma çalışmalarını ilçeleriyle birlikte

buradan sizlerle paylaşmak isterim.

yürüterek süreklilik kazandırıyor; emeği

Köylerimiz bu konuda yıllardır yalnız

geçenleri kutluyorum.

bırakıldı. TKB olarak bu konudaki
duyarlılığımızı artık göstermemiz

Jürimiz bu yıl 52 projeyi detaylarıyla

gerekiyor. Atalarımızın doğadan aldıkları

inceledi. 5 proje, 5 uygulama ve 6 adet

malzeme ve ilhamla, yaşam biçimlerini

süreklilik ödülü ile 13 başarı belgesi, beş

ve coğrafi şartları yansıttıkları, hem

yıldır desteklediğimiz YAPEX Restorasyon

kırsal mimarlık mirası hem de günlük

Fuarında sahiplerine ulaşacak.

hayat hakkında bize ipuçları veren köy
evlerimiz, camilerimiz, köy kahvelerimiz,

Elinizde tuttuğunuz Yarışma

yemek kültürümüz kısacası bizi biz yapan

Kataloğumuzu ve önceki yılların

asıl değerlerimiz köylerimizde yaşamaya

Kataloglarını incelediğinizde Türkiye’deki

devam etmeli. Bu nedenle Türkiye artık

kültürel mirasın ne emeklerle

kırsal mirasına sahip çıkmalı. Bunun

korunduğunu, artan kaliteli uygulamaları

öncülüğünü yapacak yine TKB üyeleri

görmüş olacaksınız. Sokakların,

olacaktır.

terkedilmiş tarihi mahallelerin
restorasyon sonrası nasıl yeniden

Yarışmaya katılan tüm üyelerimizi

canlandığına şahit olacaksınız.

kutluyorum; 15 yıldır göz ardı
edilemeyecek bir başarıya hep birlikte

Mahalle olan köylerimizle birlikte

imza attığımızı bir kez daha onurla dile

belediyelerinin yükü ağırlaştı. Sadece

getirmek istiyorum…

kentsel sit alanlarından sorumlu
değil; tarihi köylerimizdeki somut
7

Ülkemizin
kültürel
mirasının
korunması
süreci yeniden
yazılmalıdır

2015 yılına değişik nedenlerle çok
önem veriyoruz. Çünkü yarım yüzyıl
önce, ülkenin doğal-tarihsel-kültürel
mirasının kimliğine uygun yaşatılmasını,
yaşamımızın temel hedefi olarak
almıştık. Uzun hazırlık yıllarından
sonra Safranbolu’da “kamu-yerelsivil-özel birlikteliğine” dayalı, yerelulusal-uluslararası boyutta başlattığımız
girişimler, 40. yılını doldurdu. Bu sürede
düşündüğümüz hedeflere, tüm engellere
karşın büyük oranda ulaştık. Safranbolu
artık bugün Dünya Mirası Listesi’nde.
1984’de ise, TBMM’nin
sorumluluğundaki kültürel miras, kurum-

Prof. Dr. Metin Sözen
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu ve
ÇEKÜL Vakfı Başkanı

kuruluş-kişilerin açık destekleriyle ülke
gündemine taşındı, somut sonuçlara
ulaştı ve Anadolu kentlerine etkileri hızla
yöneldi. 1985’te Bursa bu birikimden
yararlanarak, günümüze bilinçli bir
süreklilik içinde büyük bir başarıyı 30 yıl
içinde sergiledi. 1960’lı yıllarda başlayan
tüm bu özverili birliktelikler ise, 1990
yılında ÇEKÜL Vakfı’nın oluşumunu
sağladı. Zaman içinde oluşan deneyimler
ve birikimlerle, “ülke gündeminde yeni
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kavramlar, tasarım ve uygulamalar”

büyük bir yarış ve dayanışma içinde

umutsuzluk kapısını zorladı. Ülkeyi bir

yalın evlerden başlayarak kent bütününe,

bütün olarak kavradı.

kırsal çevreden uluslararası nitelikteki
girişimlere artık gündem oluşturduğu

Ülkemiz açısından diğer önemli bir

görülür. Doğal-kültürel miras-eğitim-

nokta ise, bu yolda çaba gösteren kurum-

örgütleme-tanıtım başlıklarının içini

kuruluşlara da açık desteğin geleneğe

nasıl doldurduğumuzu, yalnız bu yayının

dönüştürülmesi ve kaçınılmaz bir görev

bütünü incelendiğinde bile, 15 yılımızın

olarak bilinmesidir. Şimdi ÇEKÜL

boşuna geçmediği anlaşılır.

25. yılını kutluyor. ÇEKÜL’deki bu
anlayış bizi 2000 yılında Tarihi Kentler

Bugünlerde, 2025 yılına kadarki süreyi

Birliği’nin kuruluşuna götürdü ve yerel

tasarlayacak bir özgüvene ulaşmış

gücün gerekliliğini kanıtladı. Tüm bu

bulunuyoruz. Tüm olası zorlukları

süreçte, “Tarihi Kentler Birliği’nin”

gözardı etmeden çıktığımız yolu, “ülkeye

15. yılını başarılarla kutlaması, anlamlı

bir armağan” olarak görüyoruz.

bir kalıcılığın, tüm birikimlerin ülke

Birliktelikten güç aldık, düşü gerçek

bütününe yayılmasının işaretidir. Bu

kıldık. Bunda herkesin emeği var.

nedenle Türkiye gündeminde artık özel
bir önem taşıyor.

Ülke tarihinde zengin “varlığımızınkimliğimizin” sonsuza kadar süreklilik

Eğer şimdi geriye dönüp bakarsak,

kazanması dileğiyle.

elimizdeki bu “TKB Tarihi ve Kültürel
Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları
Özendirme Yarışması” başlıklı yayının
14’üncüsü, başladığımız noktadan
bugüne hangi aşamalardan geçtiğimizi
kanıtlayacak niteliktedir. Kentlerimizin,
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Dan›şma Kurulu
Jüri
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Prof. Dr. Metin Sözen
Başkan

Prof. Dr. Haluk Abbaso€lu
Üye

Prof. Dr. Ülkü Azrak
Üye

Erdoğan Bilenser
Üye

Nurullah Çak›r
Üye

Oktay Ekinci (Anısına Saygıyla)
Üye

Süleyman Elban
Üye

Prof. Dr. Cevat Geray
Üye

Prof. Dr. Zekai Görgülü
Üye

Dr. Asım Güzelbey
Üye

Kayhan Kavas
Üye

Prof. Dr. Ruşen Keleş
Üye

Mithat K›rayo€lu
Üye

Hasan Özgen
Üye

Mehmet Özhaseki
Üye

Derviş Parlak (Anısına Saygıyla)
Üye

Dr. Fikret N. Üçcan
Üye

Fikret Toksöz
Üye
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İyi ki
varsınız…

Kuruluşunun 15.yılını kutlayan Tarihi
Kentler Birliği, düzenlediği toplam
14 yarışma ile; korumada ulusal yeni
bir eksen oluşturmuştur. Önceleri
doğal olarak bazı acemilikleri içeren
ama samimi ve içten çabalarla kendini
fazlaca hissettirmeyen bu eksen
günümüzde; izlenen, bilgilendiren,
paylaşılan ve giderek korumaya ilişkin
sorunların çözümünde öneriler
geliştiren bir niteliğe ulaşmıştır.
Başlangıç adına değindiğim mahcup
naiflik üye belediyelerimiz ile özdeşleşen
benimseme ve inanç sonucunda
özenmenin, özendirmenin ötesine

Prof. Dr. Zekai Görgülü
Tarihi Kentler Birliği
Danışma Kurulu Üyesi

geçerek ulusal anlamda “yarışma”
olmuş, bağlamında literatürde kendine
kolaylıkla yer bulmuştur. Dolayısıyla bu
yarışma artık ilk olma özelliği ile birlikte
kurumsallaşmıştır.
Ancak yine de yapacak çok işimiz
olduğunu, ulaşılan düzeyi koruma
adına daha da yukarılara taşımamız
gerektiğinin beraberce bilincindeyiz.
Bu doğrultuda ulusal diğer yarışmaların
(mimari, planlama, tasarım gibi) katılım
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ortalamalarına yaklaşmış olsak dahi

şunlar söylenebilir. Bugünlere

bunu yeterli bulmadan yarışmaya

gelmemizde emeği geçen herkese

katılımı arttırmalıyız. Benzer biçimde

ve özellikle belediyelerimize içten

proje ve uygulamaların sergilediği

teşekkürlerimi sunuyor, bir kez daha

niteliği takdir edilesi bulmakla beraber

“iyi ki varsınız” diyorum.

yine daha iyiyi ve daha kapsamlı
içerikleri hedeflemeliyiz. Örneğin,

Sevgi ve saygılarımla…

sokak sağlıklaştırma proje ve/veya
uygulamalarında yalnızca cephe
düzenlemesi ile yetinmemeliyiz. Böylesi
tasarım ve uygulamaların artık binalar
ile birlikte ele alınarak (restorasyon,
rekonstrüksiyon gibi) gerçekleştirilmesi
koruma ilkelerine uygunluğunun
yanı sıra Tarihi Kentler Birliği’nin
birikim ve deneyimi ile doğrudan
örtüşecektir. Yarışma kitapları için
yazdığım kısa giriş yazıları içinde ilk
kez bir değerlendirmeye ya da eleştiriye
yer verdim. Çünkü sürekli değindiğim
üzere bu süreçte ulaşılan nitelik beni
kendiliğinden böyle bir not düşmeye
ve paylaşıma sürüklemiştir. Bunu ise;
en azından kendi adıma memnuniyetin
ötesine geçen bir coşku ve mesleki
heyecan olarak kabul ediyorum.
Dolayısıyla son söz olarak kolaylıkla
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2014

MET‹N SÖZEN
KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ
KONYA BÜYÜKŞEHİR
Belediyesi
II.Kılıçarslan Köşkü
Arkeolojik Kazı Alanı ve
Kentsel Tasarım Projesi

Anadolu tarihi ve kimliği açısından
büyük öneme sahip Alaaddin Tepesi
üzerinde, alanın kültürel değerine
yakışan, farklı, özgün ve cesur bir
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mimari ve kentsel tasarım önerisi
sunan, arkeolojik sit alanının
korunurken kent merkezinde kamusal
niteliği yüksek bir rekreasyon
alanı yaratabilen, yeşil alan ve
açık hava müzesinin uyum içinde
çözüldüğü projesi nedeniyle Konya
Büyükşehir Belediyesi, Metin Sözen
Koruma Büyük Ödülü’ne uygun
görülmüştür.
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Mimarlık ve kentsel tasarım önerilerinin yüksek
niteliği ile dikkat çeken proje, Konya Alaaddin
Tepesi üzerinde yer alan Roma, Selçuklu ve
Osmanlı dönemine ait buluntuların olduğu
arkeolojik sit alanının düzenlenmesi ve aynı alan
içinde bulunan II.Kılıçarslan Köşkü kalıntılarının
askıya alınarak korunmasını kapsamaktadır.
Proje öncelikle Alaaddin Tepesi üzerindeki
arkeolojik sit alanının Konya’nın merkezinde bir
kültür odağı haline getirmeyi amaçlamaktadır.
Bu kapsamda rampalar, seyir noktaları ve
sergileme alanları ile kazı alanı rahat gezilebilen
bir açık hava müzesi olarak düzenlenmiştir. Proje
kapsamında ayrıca II.Kılıçarslan Köşkü’nün
koruma amaçlı olarak çelik konstrüksiyon sistem
ile desteklenerek askıya alınması ve arkeolojik
alan ile bütünleştirilmesi önerilmiştir.
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Projenin tasarım ilkesi, alanın farklı noktalarında
projeye yön veren mimarlık öğelerinin
birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve bu unsurların
korunarak değerlendirilmesidir. Yapıların
Anadolu Selçuklu Mimarisi’ndeki önemleri yanı
sıra, alanın kentle ve kentsel kimlikle birlikte
koruma-kullanma ilişkisi tasarıma yön vermiştir.
II. Kılıçarslan Köşkü kalıntısının canlandırması
ve arkeolojik kazı alanının korunmasına
yönelik planlama, koruma-kullanma ilkeleri
doğrultusunda yapılmıştır. II. Kılıçarslan
Köşkü’nün koruma ve canlandırılmasına ilişkin
tasarım, mevcut köşk kalıntısına zarar vermeyecek
yöntemler doğrultusunda planlanmıştır.
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Projenin amacı; koruma ilkeleri doğrultusunda
köşkün ana kütlesinin eski balkon düzlemi
olarak tanımlanan cam taban/örtü üstünde,
1900 başlarından kalan fotoğraflarda görülen
veriler, belgeler doğrultusunda, varsayımsal
kararlardan uzak durularak, bezemesel detaylar
gözardı edilerek, kütlesel ve simgesel boyutuyla
yeniden canlandırılmasıdır. Canlandırma
1897 yılında dondurulacaktır. Canlandırmada
malzeme tanımı yapılmayacak, yüzey etkisi
model kavramı esas alınarak tanımlanacaktır.
Köşkün kuzey duvarı üzerinde yapılacak
geometrik motifler ve F.Sarre’nin çizimi esas
alınarak yapılacak yazı, renk ve malzeme
farklılığı olmaksızın, kabartmalı stuk (stucco)
yöntemiyle cephe yüzeyinde oluşturulacaktır.
II. Kılıçarslan Köşkü’nün doğu ve batı
yönünde kalan alanlarda yapılan kazılarda
Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine
ait yapı parçaları ve sur duvarları ortaya
çıkartılmıştır. Arkeolojik kalıntılar köşk ile
birlikte değerlendirilecektir. Arkeolojik kazı alanı
üstü, gezilebilir bir cam döşemeyle kapatılarak
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koruma altına alınacak, arkeolojik kalıntıları
izleme ortamı yaratılacaktır. Köşk ve arkeolojik
kalıntıların Konya’nın merkezinde bir kültür alanı
olarak değerlendirilmesi, bilgilendirme ortamının
yaratılması planlamanın bir parçasıdır.
Alaaddin Tepesi eteklerinde yer alan Konya İç
Kalesi surlarının ortaya çıkartılması için, tarihi
meydanın karşı cephesi ve İnce Minareli Medrese
karşısındaki iki noktada yol ve sur duvarları
arasında kalan dolgu toprağı alınacak, iç kale
surları korunarak yol kotuna kadar açılacaktır.
Alaaddin Tepesi, Konya merkezinde bir kültür
alanı olarak değerlendirilerek, doğal dokuda
yapılacak yaya yolları ve meydanların tasarımında,
tepenin doğal eğrilerinin kullanılarak, yaya
rampaları ve merdivenlerle ulaşım sağlanması
planlanmıştır.
Ana akslar tarihi meydandan Alaaddin Camisi’ne
yönlendirilmiştir. Yaya yollarının kesiştiği akslar
küçük meydanlarla birbirine bağlanmıştır. Aksların
kesiştiği meydanlar alanın tarihsel geçmişine
yönelik bilgi panolarıyla donatılacaktır. Projenin
tasarımı Metin Keskin tarafından yapılmıştır.
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2014

jüri özel ÖDÜLÜ
Kayseri Büyükşehir
Belediyesi
Selçuklu Uygarlığı
Müzesi Projesi

Konusunda dünyanın en kapsamlı
müzesi konumundaki, dinamik
iç mimari çözümleri ve sergileme
teknikleri özellikle dikkat çeken,
Anadolu’da pek çok benzer projeye
model oluşturmuş, ayrıca çevresindeki
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yeşil alanlar ve kamusal mekanlarla
kurduğu ilişki ile bütüncül bir kentsel
senaryonun parçası olmayı başaran
projeleri nedediyle Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Jüri Özel Ödülü’ne uygun
görülmüştür.
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Selçuklu Uygarlığı Müzesi Projesi, Gevser Nesibe
Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi’nin yeniden
restore edilmesi ve dağınık halde bulunan
Selçuklu eserlerinin modern bir müzecilik
anlayışı ile bir araya getirilerek sergilenmesini
kapsamaktadır.
Çifte Medrese olarak da tanınan Gevher
Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi
(1205), Anadolu’nun ilk tıp medresesi olarak
bilinmektedir. Medrese ve Şifahane, birçok kez
onarım görmüştür. Yakın tarih olarak; Erciyes
Üniversitesi 1980 yılında yapıyı onarmış ve
Tıp Tarihi Müzesi haline getirmiştir. 2010 yılında
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan
yeni restorasyon çalışmalarının ardından anıtta
bir Vakıf Müzesi kurma girişiminde bulunulmuş,
çalışmalarının kesintiye uğramasıyla, teşhir
tanzim uygulamaları da tamamlanamamıştır.
2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından müze olarak işlevlendirilmek üzere
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir.
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Yapıda yapılmış olan hatalı restorasyon
uygulamaları, Büyükşehir Belediyesince
yeniden restore edilerek giderilmiş, modern
müzecilik anlayışı ile teşhir ve tanzim işleri de
tamamlanarak 21 Şubat 2014 tarihi itibariyle,
‘Selçuklu Müzesi’ olarak halkın kullanımına
açılmıştır. Bu sayede; hem ‘anıt’ özelliğindeki
yapı yaşayan ve aktif bir yapı haline gelmekte,
hem de tüm Selçuklu koleksiyonu tek bir
bünyede toplanmaktadır. Müze konusunda
dünyanın en büyük koleksiyonuna sahiptir.
Müzede kullanılan modern sergileme teknikleri
ve Türkiye’de pek çok belediyeye örnek
olmuştur ve proje müzecilik konusunda ilkleri
barındırmaktadır.
Selçuklu Müzesi açıldığından bu yana yıllık
150.000 ziyaretçi potansiyeline ulaşılmış, atıl
durumda kalmayan ve yaşayan bir yapı haline
dönüşmüştür. Yapılan kültürel faaliyetler ve
süreli sergilerle halkın ilgisi sürekli yeni ve taze
tutulmaktadır. Müzede, kalıcı ve geçici sergilerin

28

yanında farklı yaş gruplarına hitap eden birçok
kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.
Projelendirme sürecinde akademi ve sivil
toplum ile kurulan işbirlikleri de özellikle dikkat
çekicidir. Müze ayrıca çevresindeki yeşil alanlar
ve kamusal mekanlar ile uyum içindedir. Bu
bakımdan kentsel anlamda bir senaryonun
parçası olarak değerlendirilebilir. Müzenin
tasarımı Burçak Madran, uygulaması ise
NDR Tasarım tarafından gerçekleştirilmiştir.
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15.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ
Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi
Hışvahan
Restorasyonu Projesi
Jüri bu yıl TKB’nin kuruluşunun 15.
yılı onuruna, koruma konusunda kısa
bir sürede pek çok örnek çalışmaya
imza atan, bütüncül koruma stratejisini
istikrarlı biçimde sürdüren, korumayı
kentsel gelişim senaryosunun önemli
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bir parçası haline getirmiş Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi’ne; yıllardır
sürmekte olan Kültür Yolu Projesi’nin
önemli bir odağı olan Hışva Han’ın
restorasyonu ile 15. Yıl Özel
Ödülü’nü vermiştir.
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Projede Kültür Yolunun son derece önemli
noktasında konumlanan Hışva Hanın
turizme kazandırılması, bölgeye gelen turist
sayısının artarak, bölgede kalış sürelerinin
uzaması, Gaziantep halkının kültürel mirasın
korunması ve kültürel turizm potansiyeli
oluşturulması konularında bilinçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
Gaziantep Kalesi’nin güneyinde ve kültür
yolunun son derece önemli noktasında
konumlanan ve harap durumdaki Hışva Han,
Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi girişimiyle
yürütülen restorasyon sürecinde projelerin
hazırlanması için araştırma kazısına ihtiyaç
duyulmuştur. Dönem ihtiyacından dolayı
yapılmış olan niteliksiz ekler kaldırılarak, yapı
öncelikle özgün planına kavuşturulmuştur.
Hışva Hanın, özgün plan şemasının ve cephe
düzeninin korunması, mekanın niteliğini
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oluşturan özgün mimari elemanların yerinde
korunmasını sağlamıştır. Restorasyon
aşamasında yapının özgün bölümleri olan
taçkapı, ahır bölümü ve üst örtüsü, beden
duvarları niteliklerine uygun korunmuştur.
Hücrelerin büyük oranda yok olan tonozlu
üst örtüleri ise, geleneksel yapım yöntemiyle
yapılmıştır. Yok olmuş avlu kaplaması, özgün
malzeme olan bazalt taşlarla döşenmiştir.
Hışva Hanın korunmasıyla, bölgede yaşayan
insanların sosyal, ekonomik, kültürel ortak
gereksinimleri karşılanmış, yapıldığı dönemin
mimari-sanat anlayışı ve yöresel yaşam biçimi
yansıtılmış, kent kimliğinin korunması
açısından da önemli bir bütünlük sağlanmıştır.
Hışva Hana, yerli-yabancı turistlerin ve
Gazianteplilerin girebileceği bir fonksiyon
verilmesi planlanmaktadır. Böylece, kent
tarihinde ve belleğinde önemli yere sahip
olan hanın, korunması, yaşatılması ve gelecek
nesillere aktarılması sağlanmıştır.
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SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
Alanya BELEDİYESİ
Hasanağalar Konağı
Restorasyon Projesi

Yarışmaya 2001, 2008, 2009, 2011,
2012, 2013 yıllarında olmak üzere
toplam 6 kez katılan, 2001 yılında
“Duyarlılık “, 2009 yılında “Danışma
Kurulu Özel” , 2013 yılında ise
“Süreklilik Ödülü’nü” alan Alanya
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Belediyesi’ne, kent içinde sivil mimarlık
örneklerinin korunmasına yönelik devam
eden çalışmaları nedeniyle Süreklilik
Ödülü verilmiştir.
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Alanya Belediyesi tarafından restorasyonu
tamamlanan Hasanağalar Konağı, Alanya’nın
yoğun trafiğine sahip Şevket Tokuş Caddesi
üzerinde bulunmakta ve 1860’lardan sonra
sur dışında düzlük alanda kurulan yeni kentin
sahip olduğu en gösterişli geleneksel Alanya
evlerindendir. Dönemin varlıklı ailelerinden
olan Alaydın ailesi tarafından inşa edilen yapı,
günümüze kadar mimari karakterini koruyarak
gelmiştir.
Restorasyonu sırasında özgün elemanların
kullanılmasına dikkat edilerek iyi durumda
olmayanlar değiştirilmiş, sağlam ve özgün olanlar
ise elden geçirilerek tekrar yerinde kullanılmıştır.
Duvarların tuğla ve ahşap çatkıları sökülerek,
kötü durumdaki ahşap parçalar yenilenerek,
duvarlar özgün durumuna uygun olarak yeniden
inşa edilmiştir. Taş duvarlarda çatlaklara
enjeksiyon metodu kullanılarak iyileştirilme
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yapılmış ve iyi durumda olmayan ahşap hatıllar
yenilenmiştir. Ayrıca bina sahipleri ile sözlü tarih
çalışması yapılmıştır.
Bodrum katında çeşitli kültür aktivitelerinin
yapılması amacıyla yeni mekan düzenlemelerine
gidilmiş, ıslak mekanlara ulaşım için uygun
çözümler üretilmiştir. Islak mekanlardaki
orijinal mermer eviyeler temizlenerek yerinde
kullanılmıştır. Bahçe kotu güncel kottan aşağıda
kaldığı için binanın etrafında bahçe düzenlemesi
yapılmıştır. Binanın üst katları belediye
hizmet birimleri, alt katları ise sergi ve kültürel
etkinlik mekanları olarak işlevlendirilmiştir.
Ocak 2014’te Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü ve Başkanlık Makamı olarak
faaliyete başlayan Hasanağalar Konağı’nın
restorasyon çalışmaları Mayıs 2013 - Ocak 2014
arası sürmüştür. Proje nitelikli bir restorasyon
projesi olarak dikkat çekicidir.
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SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
Eyüp Belediyesi
ZAL MAHMUT PAŞA CAMİ VE
KÜLLİYESİ RESTORASYON PROJESİ

Yarışmaya 2004, 2005, 2006, 2008,
2012 yıllarında olmak üzere toplam
5 kez katılan, 2012 yılında uygulama
ödülü alan Eyüp Belediyesi’ne, kent
merkezinde devam eden canlandırma
ve anıtsal eser koruma çalışmaları
nedeniyle Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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Eyüp Camisi’nden sonra, en büyük arazi
yerleşimine sahip cami olma özelliğini taşıyan
Zal Mahmut Paşa Camisi ve Külliyesi, Eyüp
merkezinin ikinci önemli odak noktasıdır. Farklı
kotlardaki her iki avlunun dış duvarlarının,
caminin aksına çapraz giden yollara göre
biçimlenmesi, içerideki düzeni hiç bozmaması,
Mimar Sinan’ın arazi kullanımı ve yerleşim
planındaki ustalığının eseridir. Doğa ve inşa
kullanımı neticesinde bir hayli yıpranmış olan
Zal Mahmut Paşa Cami ve Külliyesi, 1894
yılındaki depremde zedelenmiş ve minaresi
yıkılmıştır. İlerleyen yıllarda minare farklı formda
yeniden yapılmıştır. 1955-1963 yılları arasında
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı
bir restorasyon geçiren Zal Mahmut Paşa Cami
ve Külliyesine, günümüze kadar gelen sürede,
ihtiyaca yönelik betonarme muhdes yapılar
eklenerek zarar görmesine yol açılmıştır.
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Zal Mahmut Paşa Cami ve Külliyesi, Mimar
Sinan’ın farklı kotta uygulama yaptığı birkaç
eserden biridir. Mimari açıdan önem arz eden
bu eserin korunarak ömrünü uzatmak, gelecek
nesillere Osmanlı dönemi şehircilik anlayışı
ve kimliğinin devamlığını göstermek açısından
önem taşımaktadır.
Yapı kent silüeti içinde görülebilmektedir ve
anıtsal özelliktedir. Kentsel bir çerçeve içinde
Eyüp Cami ana odak noktası olarak seçilmiş,
Zal Mahmut Paşa Camisi ise bu odağı
destekleyecek ikincil bir odak olarak ele alınmıştır.
Bu bakımdan proje koruma senaryosunun da
önemli bir basamağını oluşturmaktadır.
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SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
Konak Belediyesi
Agora Carfi Evi Restorasyonu
ve Basmane 960. Sokak
Sağlıklaştırması Projeleri

Yarışmaya 2003, 2004, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 yılları olmak üzere 10 kez
katılan, 2004, 2007 yıllarında “Başarı
Ödülü”, 2008, 2011 yıllarında “Proje
Ödülü”, 2009, 2012, 2013 yıllarında
“Süreklilik Ödülü” alan Konak
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Belediyesine, Basmane – Alsancak
arasında devam eden mahalle ölçekli
canlandırma ve koruma çalışmaları
nedeniyle Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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960. Sokak için önerilen proje, kentsel sit alanı
içinde kalan Altınpark kazı alanının çevresi
ile bütünleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu
doğrultuda alanın kent dokusu ile birleştiği
noktada çeşitli kentsel tasarım ve sokak
sağlıklaştırma önerileri getirilmektedir. Alan
ayrıca sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı
grupların yaşadığı bir bölgedir. Bu doğrultuda
içinde eğitim merkezi önerilen proje ile bölgede
sosyal iyileşme sağlanması da hedeflenmektedir.
Alan; arkeopark projesi, belediye tasarım
atölyesi ve spor kulübünün çakıştığı noktada
bir odak konumundadır. Sosyal kurgusu ve
kentsel müdahale senaryosu Konak belediyesince
sürdürülen bölgedeki koruma çalışmalarını
tamamlayıcı nitelikte, geçmiş yıllarda ödül
almış diğer projeleri ile bütünlük arzetmekte ve
süreklilik sergilemektedir. Önerilerde basit kentsel
müdahaleler ön görülmüştür.
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Dezavantajlı grupların bulunduğu bir bölgede
sosyal donatılar oluşturulması ve korumanın
desteklenmesi ile kentsel iyileşme sağlanmasını
amaçlayan Agora Carfi Evi Restorasyonu,
Kemeraltı Yenileme Planı sınırları içinde
tamamen atıl durumdaki bir evin EÇEV Vakfı
ile ortak olarak restore edilip işlevlendirilmesini
kapsamaktadır. Yapı Agora kazı alanı ile
ilişki içindedir ve yenilemeye dönük koruma
çalışmalarının ağırlıkla sürdüğü bir dokudadır.
Projede sosyal canlanmanın sağlanmasına
yönelik bütüncül bir yaklaşım güdülmüştür.
İşlevlendirmede önerilen halkın mesleki
becerilerini geliştirmeye yönelik çocuk ve genç
eğitim merkezi EÇEV Vakfı ile ortak bir protokol
ile yürütülmektedir. Kurulan işbirliği projenin
sosyal etki senaryosunu kuvvetlendiren bir
niteliktedir.
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SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
Odunpazarı Belediyesi
Sivrioğlu Konağı Restorasyon ve
Çürük Hoca Sokak Sağlıklaştırma
Projeleri

Yarışmaya 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında
olmak üzere toplam 8 kez katılan,
2007 yılında uygulama, 2008 ve
2011 yıllarında proje, 2009, 2010 ve
2012 yıllarında süreklilik ödülü alan
Odunpazarı Belediyesine; kentsel sit
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alanı içinde devam eden sivil mimarinin
korunması ve sokak sağlıklaştırma
çalışmaları nedeniyle nedeniyle
Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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Sokağa, bölgede daha önceden tamamlanmış
olan sokak sağlıklaştırma projeleri ve üzerindeki
“Cam ve Seramik Sanatları Çarşısı” ile bütünlük
kazandırmayı hedefleyen proje sayesinde yeni
bir kentsel buluşma noktası yaratılacaktır.
Sokak iki önemli aks olan Malhatun Caddesi ve
Kemal Zeytinoğlu Caddesini birbirine bağlayan
noktadadır. Bu bakımdan sit alanında yürütülen
koruma programının parçası olarak ele alınmıştır.
Proje ile “Cam ve Seramik Sanatları Çarşısı”nın
mahalle ile bağlantısı kurulmuş, uzun yıllardır
metruk vaziyetiyle hem görsel kirlilik yaratan hem
de can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan yapı
grubunun, turistik bir vizyon edinmesi sağlanmış,
ekonomik hareket artmış ve sokak, mahalle
bütünündeki turizm hareketliliğinin parçası
haline gelmiştir.
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Odunpazarı Kentsel Sit Alanı dâhilinde olan ve
uzun yıllardır metruk vaziyette günümüze ulaşan
Sivrioğlu Konağının Restorasyon projesinde ise
yapının turistik bir işlev edinmesi amaçlanmıştır.
Konak, Kemal Zeytinoğlu Bulvarı üzerinde, sit
alanında ziyaretçileri karşılayan; ayrıca büyüklüğü
ve konumu ile kent silüeti içinde hakim bir
noktadır. Proje Odunpazarı’ndaki canlanma ve
devam eden koruma çalışmalarını destekleyecek
niteliktedir. 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyıl
başlarında inşa edilen son tip Eskişehir evlerinin
plan mimari tasarım malzeme ve yapım tekniği,
cephe ve süsleme özelliklerini yansıtan konak
özgün bir mimari karaktere sahiptir.
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SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
Safranbolu Belediyesi
MUALLİMLER Birliği Binası
Rekonstirüksiyon Projesi

Yarışmaya 2011’de “Çarşı Bölgesi
Rehabilitasyon Projesi”, 2012’de
Safranbolu Bağlarbaşı Hamamı Projesi,
2013’de ise Safranbolu çeşmeleri
restorasyonu ile toplam üç kez katılan
Safranbolu Belediyesine; uzun yıllardır
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sivil mimarinin korunması konusunda
kent ölçeğinde istikrarlı biçimde devam
eden çalışmaları nedeniyle Süreklilik
Ödülü verilmiştir.

51

52

Zaman içinde yıkılarak yok olmuş Muallimler
Birliği Binasının aslına uygun olarak yapılan
rekonstrüksiyon çalışmasıdır. Camikebir
Mahallesi’nde bulunan Mualimler Birliği Binası,
geleneksel Safranbolu dokusu ve silüetinde
önemli bir yere sahiptir. 1354 - 1358 yılları
arasında Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından
yaptırıldığı tahmin edilen yapının, Abdülmecid
tarafından onartıldığı bilinmektedir. Yapı sırasıyla;
medrese, ilkokul, muallimler birliği, halk evi ve
sinema olarak hizmet vermiştir. Zaman içinde
işlevini kaybeden yapı 1976 yılında yıkılmıştır.

Rekonstrüksiyon projesinde yerinde yapılan temel
kazıları sonucu gün ışığına çıkan buluntular ve
dönem fotoğraflarından yararlanılmıştır. Zemin
kat taş duvarlarının imalatında Yazıköy taşı ve
horasan harcı kullanılmış, ahşap kısımların
imalatı geleneksel duvar arası dolgu sistemi ile
yapılmıştır. Çatıda özgün alaturka kiremitler,
zeminde ise doğal eflani yeşil taşları kullanılmıştır.
Ayrıca zeminde enjeksiyon yöntemi ile iyileştirme
yapılmıştır. Böylece kentsel görünümdeki ağırlıklı
bir nokta, eldeki buluntularla eski görüntüsüne
kavuşturulmuştur.

Safranbolu Belediyesi kent belleği, dokusu ve
silüetinde önemli bir yeri olan yapının kente
geri kazandırılması için bir rekonstrüksiyon
projesi hazırlanmış ve uygulanmıştır.
Rekonstrüksiyonunun tamamlanması ile birlikte
yapı Uluslararası Altın Safra Belgesel Film
Festivali sekretaryası, film gösteri ve galalarının
yapılacağı kültür merkezi olarak işlevlendirilmiştir.

Proje, çarşı bölgesinde planlanan Tabakhane
rehabilitasyon projesinin ilk ayağını
oluşturmaktadır ve UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesindeki kentte koruma çalışmalarının
devamı niteliğindedir.
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SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ
Şahinbey Belediyesi
Mecidiye Hanı ve Ev
Restorasyonu Projesi

Yarışmaya 2006, 2011, 2012, 2013
yılarında olmak üzere 4 kez katılan,
2006 yılında “Özendirme Ödülü”,
2012 yılında Suyabatmaz, Şıh Hamam
Bölgesi, Kepenek Mahalleleri, Şehitler
Cad. Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları
ile “Metin Sözen Büyük Ödülü”,
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2013 yılında ise “Süreklilik Ödülü”
alan Şahinbey Belediyesine; Gaziantep
Kültür Yolunu destekleyen ve kent
merkezindeki geleneksel kent dokusunun
ayağa kaldırılmasına yönelik devam
eden canlandırma çalışmaları nedeniyle
Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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Yarışmaya iki proje ile katılan Şahinbey
Belediyesi’nin ilk projesi,Gaziantep Kültür Yolu
üzerinde bulunan Mecidiye Han’ın restorasyon
ve yeniden işlevlendirilmesini kapsamaktadır.
Proje ile yanlış kullanımlardan dolayı tahrip
olmuş, geleneksel Gaziantep dokusunun
karakteristik örneklerinden biri olan, 1725 yılına
tarihlenen hanın yeniden ayağa kaldırılması
amaçlanmaktadır.
Mecidiye Hanı bir yanı dar, yamuk bir
avlu etrafında kurulu iki katlı bir yapıdır.
Ayrıca caddeye bakan yüzlerinde dükkanlar
bulunmaktadır. Gerek avlu içindeki kısımlar,
gerekse bu dükkanlar özgünlüklerini dönem
ekleriyle kaybetmiştir. Kültür Yolu projesinin
devamlılığının sağlanması açısından önem
arzeden projede, özel mülkiyette bulunan anıtsal
eserin kamulaştırılarak halka kazandırılması yine
proje sayesinde gerçekleştirilebilecektir.
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Han, Şehitler Caddesi üzerinde kentin önemli
anıtsal yapıları arasında, ticaret ve turizm aksı
üzerinde bulunmaktadır.
Şahinbey Belediyesi tarafından sunulan diğer
projede ise, yine Şehitler Caddesi üzerinde
bulunan iki katlı sivil mimarlık örneği bir
konağın restorasyon ve yeniden işlevlendirmesi
önerilmiştir. Orta avlulu yapının plan şeması
mimari karakterini bugüne kadar korumuş, içinde
ayıklanması ön görülen betonarme ekler dışında
özgün halinde kalmıştır.
Her iki proje de geçmiş koruma çalışmaları ile
bütünlük oluşturmaktadırlar. Çalışmalar ile
Şahinbey Belediyesinin Suyabatmaz Mahallesi
ve Şehitler Caddesi üzerindeki koruma
çalışmalarının sürdürülerek atıl durumdaki
yapıları kamusal kullanıma kazandırılması
sağlamayı amaçlamaktadır.
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2014

PROJE ÖDÜLÜ
Kuşadası Belediyesi
Güvercinada Çevre
Düzenlemesi, Kültürevi ve
Müze Projeleri

Yarışmaya üç proje ile katılan Kuşadası
Belediyesine; “Müze Sokağı” projesini
tamamlayan, müze ve kültür evi projeleri
ve Güverciada çevre düzenlemeleriyle,
bütüncül bir kentsel koruma senaryosu
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çerçevesinde yaklaştığı proje kurgusu,
yıllara yayılan bir programı istikrarlı
biçimde uyguluyor olmaları ve projelerin
kamusal niteliğinin yüksekliği nedeniyle
Proje Ödülü’ne uygun bulunmuştur.
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Bütüncül bir koruma senaryosunun parçası
olarak sunulmuş üç proje sunan Kuşadası
Belediyesinin ilk projesi, geçtiğimiz yıl
restorasyonu tamamlanan Güvercinadası ve
Kalesi’nin turizme yönelik olarak gezi güzergahı
ve çevre düzenlemesini kapsamaktadır. Adanın
kara bağlantısının iyileştirilmesi, engelli
erişiminin sağlanması, etkinlik alanlarının
planlanması ve peyzaj düzenlemelerini
içermektedir.
Bu sayede alanın arkeolojik ve tarihi öneminin
ortaya çıkartılması, arkeolojik sit alanının
denetimli hale getirilerek kullanımdan
ortaya çıkan sorunların bertaraf edilmesi
amaçlanmıştır. Projede ayrıca su altında bulunan
farklı dönemlere ait buluntuların ada içinde
sergilenmesine olanak verecek düzenlemeler de
önerilmektedir. Alan Kuşadası’nın sembol anıtsal
yapısıdır. İlçeye ismini veren bu ada ekonomik,
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sosyal ve fiziksel olarak değerli bir çekim
noktasıdır. Önerilen proje alanın sürdürülebilir
biçimde kullanılmasına ve korunmasına yönelik
olumlu çözümler sunmaktadır.
“Müze Sokağı” kurgusunun birer parçası olarak
önerilen Kültür Evi ve Müze projelerinde ise,
kentsel sit alanı içinde bulunan ve yörenin
geleneksel sivil mimarlık özelliklerini taşıyan
iki farklı yapının restore edilerek kente geri
kazandırılması hedeflenmektedir. Kuşadası
geleneksel sivil mimarlığının karakteristik birer
örneği olan bu yapılar müzeler sokağı olarak
kurgulanmış, Yıldırım Caddesi üzerinde ve
yakınında bulunmaktadırlar. Bu bakımdan
önerilen işlevler Kuşadası’ndaki koruma
çalışmalarını tamamlayıcı niteliktededir. Yapının
çevresinde Çalıkuşu, Efe Suphi evleri ve Kegev
Kent Müzesi bulunmaktadır ve tarihi dokunun
yoğunlaştığı bir bölgedir.
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2014

PROJE ÖDÜLÜ
Melikgazi Belediyesi
Jandarma Okulu, GeRmir
Bezirhanesi ve Kiçikapı
Konağı Projeleri

Yarışmaya üç proje ile katılan
Melikgazi Belediyesine; projelerin kent
kimliğinin devamlılığını sağlamasına
olumlu etkisi, Kayseri Büyükşehir
Belediyesinin koruma programı ile
uyumu ve birbirlerini tamamlıyor
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olmaları, proje programları ve
işlevlendirme önerilerinin kapsamlı bir
senaryoya sahip olması, çalışmaların
gelecekteki koruma faaliyetlerine kapı
açacak sürdürülebilir bir yapıya sahip
olmaları nedeniyle Proje Ödülü’ne
uygun bulunmuştur.
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Melikgazi Belediyesi sunduğu koruma
projelerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin
mahalle ölçekli restorasyon çalışmalarının devam
ettiği Tavukçu Mahallesindeki uygulamalar ile
bütünleşecek bir yol izlemiştir. Bu yaklaşım
kentte koruma çalışmalarında yerel yönetimler
arası işbirliği ve bütünlüğe ulaşmada iyi birer
örnek teşkil etmektedir.
Tavukçu Mahallesinde stratejik bir noktada
bulunan Kiçikapı Konağı’nın restorasyonu
sonrasında Kayseri’deki mimarlık öğrencilerinin
koruma faaliyetlerine katılımını destekleyecek
ve alanda deneyim kazanmalarını sağlayacak
bir işlevlendirme hedeflenmiştir. Bütüncül
bir senaryo içinde kurgulanmış olması, sivil
toplum kuruluşları ile aktif bir işbirliği içermesi
de projenin altı çizilmesi gereken olumlu bir
yaklaşımdır. Verilen işlev ve proje senaryosu
bütüncül kentsel koruma çalışmalarını destekler
niteliktedir.
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Tavukçu Mahallesine yakın konumdaki eski
Jandarma okulu binasının restorasyon ve
işlevlendirme projesinde ise, kent içinde atıl
durumda kalmış anıtsal bir yapının tekrar bir çekim
merkezi ve prestij mekanı olması amaçlanmaktadır.
Geçmişte kentsel üretimin önemli bir parçası
olan yüzlerce bezirhaneden sonuncusunun
restorasyonunu, bu nedenle de yerel endüstri
mirasının algılanabilir ve çalışır hale getirilmesini
amaçlayan Germir Bezirhanesi projesinin, mahalle
ölçeğindeki kapsamlı bir koruma programının
ilk adımı olması hedeflenmektedir. Proje, yerelde
turizm faaliyetlerini tamamlayıcı bir rol oynayacak,
kent kimliğinin parçası olan yerel üretimin
devamlılığını sağlanacaktır. Bezirhane özgün sistemi
ile çalışabilir durumdadır. Ticaret ile ön plana çıkan
Kayseri’nin çevre ilçelerinde bu ticareti destekleyen
üretim faaliyetlerinin korunması, kent kimliğinin
görünür kılınması açısından önemlidir.
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2014

PROJE ÖDÜLÜ

Milas Belediyesi
Hacı İlyas Meydanı, Baltalıkapı,
ÇÖLLÜOĞLU HANI Restorasyonu ve
Sokak Sağlıklaştırma Projeleri

Yarışmaya üç proje ile katılan
Milas Belediyesine; projelerin çok
kapsamlı bütüncül bir dil oluşturuyor
olması ve kamusal alanlardan,
anıtsal yapı restorasyonlarına,
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sokak sağlıklaştırmadan, alt yapı
düzenlemelerine kadar farklı kulvarları
içeren detaylı bir program haline
getirilmiş olmaları nedeniyle Proje
Ödülü’ne uygun bulunmuştur.
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Baltalıkapı Restorasyonu ve çevre düzenlemesi
projesi, kentin anıtsal yapılarından biri olan
M.Ö.2. yüzyıldan kalma, kent surlarının
parçasını oluşturan Baltalıkapı ve çevresindeki
alanları kapsamaktadır. Antik dönemden kalma
Baltalıkapının restore edilmesi, çevresindeki
alanın rekreasyonel işlevlerle canlandırılması
ve çevresindeki sokaklarda cephe sağlıklaştırma
çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. Proje
ile bu alan içinde sosyal, ekonomik ve fiziksel
bir canlanma sağlanması hedeflenmektedir. Bu
açıdan sokakların üzerinde ticari pop-up birimler
önerilmiş, tasarım ara meydan düzenlemeleri
ile zenginleştirilmiştir. Söz konusu sur kapısı
kentin antik kimliğine vurgu yapan yegane anıtsal
izlerdendir. Projede yaya öncelikli uygulamalar
önerilmiş, kamusal mekan yaratılmasına dair
fikirler sunulmuştur.
Kentin tarihi özellikleri olan tek meydanı
niteliğindeki Hacı İlyas Meydanı ve çevresinin
düzenlenmesinde ise, çağdaş koruma yaklaşımları
uygulanarak bölgenin tarihi ve kimlik değerlerinin
ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Proje alanı
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içinde yaşanabilir bir kent dokusu oluşturulmasına
öncelik verilmiştir. Yapılacak düzenlemelerle
alandaki yaşam kalitesinde sürdürülebilir iyileşme
sağlanması hedeflenmektedir. Hacı İlyas Meydanı,
Milas’ta Osmanlı döneminden bu yana meydan
olma özelliğini koruyan tek alandır. Geleneksel kent
dokusu ve ticari faaliyetlerinin sürdürülebilmesi
açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılacak
çalışmaların kentin sosyal dokusuna da büyük yarar
sağlayacağı düşünülmektedir.
Milas kent merkezinde bulunan Çöllüoğlu
Hanı’nın restorasyonu ve çevresindeki arasta
dükkanlarının cephe sağlıklaştırması projesi,
alanda bulunan 23 adet tescilli yapının ayağa
kaldırılmasını amaçlamaktadır. Bununla birlikte
arasta dükkanlarının cephelerinin basit onarım ve
temizliği yapılmış, ara odak noktaları ve meydanlarda
çevre düzenlemeleri uygulanmıştır. Arastaya engelli
erişimine yönelik düzenlemelerin yapılması da
proje hedefleri arasındadır. Proje kent merkezinde
bulunan ve geleneksel kent kültürünü yansıtan bir
bölgeyi bütüncül olarak ele almaktadır.
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2014

PROJE ÖDÜLÜ

Nilüfer Belediyesi
Gölyazı YELDEĞİRMENİ
Restorasyon projesi

Kültürel varlıklardan ekonomik yarar
beklemeden korunmaya çalışılması
önemli bir yaklaşımdır. Küçük ama
özenli ele alınmış bu proje, Nilüfer
Belediyesine ödül kazandırmıştır.
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Restorasyon projesi, Ulubat Gölü kenarındaki
Gölyazı beldesinde bulunan ve bölgede ayakta
kalmış tek örnek olan yeldeğirmeninin onarılarak
çalışır hale getirilmesini kapsamaktadır.
Projede Bursa çevresinde bilinen başka örneği
bulunmayan yeldeğirmeninin çalışır hale
getirilmesi, sadece değirmen binasını değil, özgün
mekanizmasının da onarılarak geleneksel üretim
kültürünün yaşatılmasını hedeflemektedir.
Değirmenin bulunduğu Gölyazı beldesi tarihi
M.Ö.6.yüzyıla kadar uzanan antik Apolyont
kentine de ev sahipliği yapmaktadır. Proje ile
bölgenin farklı katmanları görülebilir kılınacaktır.
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Sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan
bölgede, anıt eser yeldeğirmeninin turistik
ve tarihi değeri açısından önemli bir yeri
bulunmaktadır.
Proje öncesi bakımsız ve harap durumda olan
değirmen, Gölyazı Ünallar İlköğretim Okulunun
kömür deposu olarak kullanılmaktaydı. Projenin
uygulama çalışmaları başlamış ve halen devam
etmektedir.
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2014

PROJE ÖDÜLÜ

Tire Belediyesi
Bedesten, Kutluhan, Yalınayak
Hamamı Restorasyonu ve
Kent Müzesi Projeleri

Yarışmaya dört proje ile katılan
Tire Belediyesine; önerilen projelerin
tamamının geleneksel kent merkezi ve
çarşıdaki anıtsal nitelikteki yapıları
kapsaması, bütüncül bir yaklaşım
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sergileyen bu projelerin birarada
değerlendirilmesi, kapsamlı bir koruma
çalışmasının ilk ayağını oluşturması
nedeniyle Proje Ödülü verilmiştir.
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Bedesten Restorasyonu projesi, 500 yıllık bir
geçmişi olan eski bedesten yapısını restore
ederek ayağa kaldırmayı amaçlamaktadır. Proje
kapsamında bedestenin yöresel el sanatları
merkezi olarak işlevlendirilmesi, bu sayede
somut olmayan kültür mirası korunurken kentin
tanıtımının yapılması önerilmiştir. Projenin
hayata geçmesi ile çarşı içinde atıl bir mekan can
bulacak ve bölgede ekonomik, sosyal ve fiziksel
iyileşme tetiklenmiş olacaktır.
Tire’nin merkezinde atıl durumda bulunan
Kutluhan’ın restorasyon projesinde; kent
tarihinde ve belleğinde önemli bir yer tutan
600 yıllık Kutluhan’ın ayağa kaldırılıp, alt
katlardaki dükkanlara ticari işlevler verilirken
han yapısının butik otel olarak değerlendirilmesi
önerilmektedir. Yapının çevresinde ticari
hayat halen sürmektedir. Önerilen yeni işlev
sayesinde merkezde nitelikli konaklama imkanı
yaratılabilecektir.
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Yalınayak Hamamı’nın restorasyon projesi,
Mimar Sinan tarafından yapılmış olabileceği
düşünülen yapının, özgün işlevini koruyacak şekilde
kente kazandırılmasını hedeflemektedir. Proje
kapsamında ayrıca hamam çevresindeki nitelikli
tescilli yapılar da, bir sağlık kompleksi oluşturacak
şekilde ele alınmıştır. Hamam emsallerine az
rastlanan büyüklükte bir çifte hamamdır ve
mimari özellikleri ile dönem hamamları arasında
dikkat çekici bir örnektir. Yapıldığından beri hiç
onarım görmediğinden pek çok dönem detayı
kaybolmamıştır.
Kent Müzesi projesinde ise; kent belleğinde yeri
olan, erken modernizmin örneklerinden ve Tireli
mimar Can Egeli tarafından tasarlanmış eski
belediye binasının, kentin somut olmayan kültür
mirasını gelecek nesillere aktaracağı bir müze olarak
yeniden işlevlendirilmiştir. Ayrıca bina içinde hizmet
veren üç boyutlu sinema salonu kente kültürel
anlamda katkı sağlamaktadır.
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2014

UYGULAMA ÖDÜLÜ
bergama BELEDİYESİ
Havra ve Ev
Restorasyonu Projeleri

Yarışmaya iki proje ile katılan Bergama
Belediyesine; projelerinin geçmiş
uygulamalar ile uyumları, özenli teknik
uygulama detayları ve ulusal anlamda
örnek oluşturuyor olmaları nedeniyle
Uygulama Ödülü verilmiştir.
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Havra Restorasyonu Projesi, kısmen yıkık
durumdaki yapının emsal yapılar esas
alınarak restore edilmesini amaçlamaktadır.
Havranın ibadet turizmine katkı sağlaması
hedeflenmektedir. Uygulama çok detaylı
bir araştırma süreci ile desteklenmiştir. Bu
bakımdan teknik olarak özenli bir restorasyon
uygulaması olarak dikkat çekmektedir. Kentin
geçmişteki musevi nüfusuna ait kalan tek
yapı olduğundan kent kimliği için önem
arzetmektedir. Yapılan sıva raspasında; üst sıva
altından bazı kalem işi dekorların varlığı tespit
edilmiştir. İtinalı bir raspa çalışması sonucunda
elde edilen bu dekorların mevcut sağlam
kısımları onarılmıştır. Kalem işlerinde, su
bazlı geleneksel bir boya tekniği, yer yer şablon
kullanılarak fırça ile uygulanmış ve transparan
renklerin üst üste kullanılmasıyla kısmen sulu
boya etkisinde bir görünüm verilmiştir.
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656 ada 36 parseldeki evin restorasyon
projesinde ise, kentin turistik merkezinde
bulunan 19.yüzyıl yapısının turizme katkı
sağlayacak şekilde işlevlendirilmesi, özgün
cephe düzeninin ve karakteristik yerel mimari
özelliklerin korunması hedeflenmektedir.
Uygulama içinde yapının özgün olmayan
parçaları ayıklanmış ve karakteristik cephe
düzeni korunmuştur. Geniş avlusu ve ahşap
detayları ile dikkat çeken ev, kentte arkeolojik
ve kültürel tesislerle bağlantılı bir konumda
bulunmaktadır. Kent kimliğini açısından temsil
edici özelliktedir.
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2014

UYGULAMA ÖDÜLÜ
Burdur Belediyesi
Tarihi Şehir Kulübü
Restorasyonu Projesi

Burdur Belediyesi Projelerinin, kent
ile kurduğu ilişkinin iyi niteliği, işlevin
günümüz şartlarına uyarlanarak
korunuyor olması ve özenli bir uygulama
örneği teşkil etmesi nedeniyle belediyeye
Uygulama Ödülü verilmiştir.
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Proje, kent belleğinde yeri olan Tarihi Şehir
Kulübünün ayağa kaldırılması ve yapıldığı dönemin
geleneksel kültürel değerlerinin yaşatılmasını
amaçlamaktadır. Kentsel sit alanı içinde yer
alan yapının restorasyonunun tamamlanması,
çevresindeki korunmaya değer kültür varlıklarının da
korunmasına öncülük etmiştir.
Cumhuriyetimizin kuruluşuyla kültürel birikimlerin
ve düşüncenin paylaşıldığı sosyal mekânlardan olan
şehir kulüplerinin kentlerde önemli bir yere sahip
olduğu bilinmektedir. Burdur Şehir Kulübünün
bulunduğu yapı, yaklaşık yüzyıllık geçmişiyle,
deprem ve yangın gibi afetlere karşı ayakta kalmış
olmasıyla değerlidir. Halkevinin yapımı sonrasında
bir süre işlevsiz kalan, 1941 yılından 1971 yılına
kadar hizmet veren şehir kulübü binası, daha
sonraki yıllarda işlev dışı kullanımdan dolayı
metruk duruma düşmüştür. 2010 yılında Burdur
Belediyesince Vakıflar Genel Müdürlüğünden 49
yıllığına kiralanarak onarılan, 2013 yılında inşaatı
tamamlanan ve tefrişi yapılan Tarihi Şehir Kulübü,
2014 yılında hizmete girmiştir.
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Kent merkezinde, stratejik bir aks üzerinde bulunan
yapı ayrıca Burdur’daki geçmiş koruma çalışmalarını
tamamlayıcı niteliktedir. Bu bakımdan bütüncül bir
koruma senaryosunun parçasıdır.
Belediye öz kaynaklarıyla tamamlanan projede
kullanım amacının değişmesiyle yapıya sonradan
ilave edilen niteliksiz eklerin kaldırılması, günümüz
kullanımına uygun çağdaş fonksiyonların,
yapı kimliğine müdahale etmeden eklenmesi
sağlanmıştır. Şehir kulübü işlevi ile yeniden
kullanıma açılan yapı, halkın sosyal aktivite mekanı
olarak kullanılmaktadır. Yapı, kültürel birikimlerin
paylaşılmasına olanak vermesi açısından önem
taşımaktadır.
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2014

UYGULAMA ÖDÜLÜ
Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi
Mardin Kapı ve Anzele
Kaynak Suyu Koruma ve
Çevre Düzenleme Projeleri

Yarışmaya iki proje ile katılan
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne;
projelerinin kent kimliğini koruyan
niteliği, kentin kimliğini destekleyen
farklı katmanları gün ışığına çıkarma
çabası, kamusal mekanı ön planda
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tutan proje anlayışları ve koruma
senaryosu içindeki bütüncül bakış
açıları nedeniyle Uygulama Ödülü
verilmiştir.
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Diyarbakır surlarının kapılarından biri olan
Mardin Kapı koruma çevre düzenleme projesi
ile Mardin kapının etrafındaki yapıların
ayıklanarak kapının algılanır hale getirilmesi
amaçlanmıştır. Ayıklama sonucu ortaya
çıkan boşluklar yeşil alan ve park olarak
düzenlenmişlerdir. Proje Mardin Kapının
görünür hale getirilirken alanda bulunan ve
kentin kimliğinin önemli parçalarını oluşturan
ikinci Diyarbakır surlarının kalıntıları, Yezidi
inacına göre kutsal sayılan dut ağaçları,
UNESCO Dünya mirası listesine bu yıl giren
Hevsel bahçeleri ve Şemsi inancında kutsal
güneşe tapma alanının korunmasına da
hizmet eden bir program yazılmıştır. Yapılan
müdahaleler sayesinde bu alanlar kamusal bir
işlev ile kent hayatına katılmışlardır. Projenin
bu anlamda bütüncül koruma anlayışı içinde bir
halka oluşturduğu gözükmektedir.
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Anzele Kaynak Suyu Koruma ve Çevre
Düzenleme Projesinde, 2000 yıllık tarihi
olduğu tahmin edilen Ayn-ı Zelal kaynağının
korunması ve kamusal alan olarak kente
kazandırılması amaçlanmıştır. Proje ile
kaynağın üzerini kapatan binalar kaldırılmış, su
ortaya çıkartılarak alan küçük bir park olarak
tasarlanmıştır. Söz konusu kaynak Evliya Çelebi
seyahatnamelerinde yer almakta, geçmişte kentin
içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağladığı
gibi Hevsel bahçelerinin de sulanmasında
kullanılmaktadır. Bu bakımdan bu nitelikteki
bir alanın gün ışığına çıkartılması kentsel
koruma ve kent kimliğinin yaşatılması açısından
önem göstermektedir. Sur çevresi koruma
planının bir parçası olarak ele alınan
projede tarihi öneme sahip noktanın kamusal
alan olarak işlevlendirilmesi olumlu bir
yaklaşımdır.
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2014

UYGULAMA ÖDÜLÜ
Tarsus Belediyesi
Makam-ı Daniyel Camisi,
TAŞKUYU MAĞARASI Restorasyon ve
Çevre Düzenlemesi Projesi

Yarışmaya iki proje ile katılan
Tarsus Belediyesi’ne; arkeolojik
eserlerin korunurken farklı işlevlerin
birarada çalışmasına olanak veren
yaratıcı mimari çözümleri, kente
turistik, ekonomik, sosyal ve kültürel
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açıdan olumlu katkılar sağlayacak
nitelikli mimari tasarımları nedeniyle
Uygulama Ödülü verilmiştir.
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Proje öncelikle Makam-ı Daniyal Camisi ve cami
çevresinde ortaya çıkan, aralarında Roma köprüsü
ve Hz. Daniyal Peygamberin türbesinin de
bulunduğu eserleri koruma altına alarak turizime
kazandırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda
buluntuların üzerine bir koruma yapısı inşaa
edilerek arkeolojik kazı alanı ve caminin
birbirlerine entegre edilmesi sağlanmıştır.
Cami ibadethane olarak işlevini sürdürürken,
kazı alanı ziyaretçilere açık bir ören yeri olarak
korunmuştur. Cami ve proje alanı kent
meydanında Kubatpaşa Medresesi’nin karşısında
yer almaktadır. Kazıda ortaya çıkan eserler başta
Hz. Daniyal’ın mezarı olmak üzere kentin tarihi
derinliğini katman katman ortaya sermektedir.
Kazı alanının üzerini örten koruma yapısı;
ibadet ve arkeolojik eser ziyareti gibi iki farklı
işlevin birarada çözülmesine olanak vermiştir.
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Bu bakımdan uygulanmış yürüyüş yolları, seyir
balkonları gibi parçaların cami ile birlikteliği
dikkat çekicidir. Tesadüf eseri ortaya çıkan bir
kemer kalıntısının araştırılması ile başlayan kazı
çalışmaları, ülkemizdeki bir peygamber mezarı
olan bu yapının gün ışığına çıkartılmış olması
açısından da büyük öneme sahiptir. Ayrıca kent
merkezinde odak durumunda olan yapıdaki
koruma çalışmaları ve nitelikli mimari çözümler
kentte turistik, ekonomik ve kültürel anlamda
olumlu katkılar sağlayacaktır.
Tarsus Belediyesi bu yıl ayrıca; Eshab-ı Keyf
yolu üzerinde bulunan Taşkuyu mağarasının
turizme açılmasına yönelik projeyi de hayata
geçirmiştir. Bu doğrultuda mağara içinde yürüyüş
yol ve platformları inşaa edilmiş, ışıklandırması
yapılmıştır.
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2014

UYGULAMA ÖDÜLÜ
Uzunköprü Belediyesi
Kent Müzesi ve Kilise
Restorasyonu Projeleri

Yarışmaya iki proje ile katılan
Uzunköprü Belediyesi’ne; projelerinin
belediye imkanları ile özenli bir teknik
uygulamanın, iyi bir işlevlendirmenin,
doğru bir işletme programının
uygulanabileceğine dair benzer ölçekteki
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belediyelere örnek teşkil etmesi,
ilçedeki ilk koruma çalışmalarından
sayılabilecek projelerin kültürel bir
canlanmanın da odağını oluşturması
nedeniyle Uygulama Ödülü
verilmiştir.
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Uzun yıllar atıl vaziyette bulunan Aziz Ioannis
Kilisesi, Uzunköprü Belediyesi’nin girişimiyle
ayağa kaldırılıp hizmete açılarak yeniden
kente kazandırılmıştır. 1875 yılında inşası
yapılan kilise 1924’te Rumların bölgeyi
terk etmesiyle işlevini yitirmiş ve yok olmaya
mahkum olmuştur. Uzunköprü Belediyesi’nin
başlattığı restorasyon çalışmaları sonucunda
yeniden hizmete açılan yapı, Belediye Kültür
ve Sanat Evi olarak kullanılmakta, Geleneksel
Kültür ve Sanat Günleri’nin, sergi, konser vb.
etkinliklerin bu mekanda yapılması sayesinde
Uzunköprü yaşayan ve nefes alan bir sanat
merkezi kazanmıştır.
Aziz Ioannis Kilisesi, Uzunköprü Belediyesi
Kültür ve Sanat Evi olarak hizmete açıldığından
bu yana bir çok sergiye ev sahipliği yapmıştır.
Sergiler dışında da ziyarete açık olan yapıyı
açılıştan bu yana, yerli 31.842, yabancı 18.173
olmak üzere toplam 50.115 kişi ziyaret etmiş,
kilise, kentte kültür ve sanatın kalbinin attığı
mekan haline gelmiştir.
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Kent Müzesi Projesi’nde ise, 1900’lü yılların
başında inşa edilip yıllar önce konak, daha sonra
da Tekel binası olarak kullanılan sivil mimarlık
örneği bir yapı, kentin geçmişine ışık tutmak ve
kalıcı bir kent belleği yaratmak amacıyla Kent
Müzesi olarak işlevlendirilmiştir. Yöre halkının
eski eser, eski fotoğraf ve bilumum bilgi ve
belge bağışlarıyla oluşturulan Uzunköprü Kent
Müzesini, açılış tarihinden bugüne 13.444 kişi
ziyaret etmiştir.
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2014

Başarı BELGESİ
Adana Büyükşehir
Belediyesi
Sıra Konakları 6. Parsel
Restorasyonu
Projede geleneksel sivil mimari örneği
bir konağın aslına uygun bir biçimde
restore edilerek kamuya kazandırılması
hedeflenmektedir. Ayrıca restorasyon
ile komşu parselde bulunan sinema
müzesinin genişletilmesi amaçlanmaktadır.
Proje, yıllara yayılı olarak devam eden
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bir restorasyon sürecinin parçasıdır.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarihi
konaklardan oluşan bu sıra içinde eksik
kalan son parçanın da restorasyonunu
tamamlamıştır. Bu yüzden uygulama bütün
ada içindeki koruma hareketi ile birlikte
değerlendirilmelidir. Konumu itibari ile
içinde bulunduğu mahallede canlanma
yaratacağı düşünülen proje ayrıca kent
içinde rekreasyon alanları ile de ilişki
içindedir. Restorasyon sonrasında bina
Sinema Müzesi olarak işlevlendirilmiş,
mevcut sinema müzesinin parçası olarak ele
alınmıştır.
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2014

Başarı BELGESİ

Bilecik Belediyesi
Osmanlı Padişahları
Tarih Şeridi Projesi
Proje ile Şeyh Edebali Türbesi yakınında
Osmanlı tarihini kronolojik olarak
aktaran yarı kapalı bir sergi alanı ve çevre
düzenlemesi önerilmiştir. Osmanlı tarihinin
padişahlar üzerinden aktarıldığı sergi
yeni bir yapı olarak türbe alanının içinde
tasarlanmıştır. Projede bir Osmanlı tarih
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sergisi/müzesi kurulması hedeflenmiştir.
Müze yapısı modern yarı açık revaklarda,
200 metre uzunluğunda lineer olarak
düzenlenmiştir. Alanın ortasında kalan
boşlukların has bahçe olarak düzenlenmesi
planlanmaktadır. Proje ile Bilecik’in
Osmanlı kimliğine vurgu yapılarak, turizime
katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.
Alan Osmanlı devletinin kurucularından
Şeyh Edebali’nin türbesi çevresinde
bulunmaktadır ve halkın rekreatif amaçlarla
kullandığı bir mekandır. Bu yüzden yarı
açık sergi alanının ortası kamusal kullanımı
destekleyecek biçimde çözülmüştür.
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2014

Başarı BELGESİ

Buldan Belediyesi
Dokuma Pazarı Caddesi ve Beyler
Sokağı Sağlıklaştırma Projesi

Buldan’ın kent kimliğinin önemli bir
parçası olan dokumacılık faaliyetinin
sürdürüldüğü Dokuma Pazarı Caddesi
ve Beyler Sokakta gerçekleştirilmiş
cephe sağlıklaştırma ve basit onarım
projesidir. Proje Buldan’da bu anlamda
yapılmış ilk kentsel ölçekte koruma
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uygulamasıdır. Projede sokakların özgün
cephe düzenlerine döndürülmeleri ve
geleneksel bir sokak görünümü yaratılması
amaçlanmıştır. Projede dokumacılık
faaliyetinin desteklenmesi ön planda
tutulmuştur. Sokak üzerindeki dokuma
dükkanları canlandırılarak hem ticari
hayatın hareketlendirilmesi, hem de
dokumacılık geleneğinin sürdürülmesi bu
sayede alanın bir cazibe merkezi haline
getirilmesi sağlanmıştır. Projede ölçülü
basit onarımların yanısıra sokak üzerinde
bulunan tescilli konakların restorasyonları
da gerçekleştirilmiştir.

103

2014

Başarı BELGESİ

Eflani Belediyesi
TARİHİ TAŞHAN RESTORASYONU

Proje kent içinde merkezi konumda olan
ve kent kimliğinde önemli bir rol oynayan
Taşhan’ın aslına uygun olarak restore
edilerek yaşatılmasını amaçlamaktadır.
Bitişik iki yapıdan oluşan Taşhan, ön
cephesinde yer alan kitabeye göre 1884
yılında inşa edilmiştir. Yıllar içinde

104

bakımsızlıktan dolayı tamamen kullanılmaz
hale gelmiş olan bu yapı, Eflani Belediyesi
tarafından kamulaştırılarak koruma
altına alınmıştır. Kentin içinde odak
konumundaki bu anıtsal yapı, restorasyonu
sonrasında üst katları konaklama, alt katları
ise lokanta ve el sanatlarının sergilenerek
satışının yapıldığı bir ticarethane olarak
işlevlendirilmiştir.
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2014

Başarı BELGESİ

İncesu Belediyesi
Sıbyan Mektebi Restorasyon
ve İşlevlendirme Projesi

İncesu kent merkezindeki sıbyan
mektebinin restorasyon projesidir. Proje
ile kent merkezindeki tarihi doku içinde
bir canlanma hareketinin başlatılması,
alanın turistik ve ekonomik açılardan
daha cezbedici bir hale getirilmesi
amaçlanmaktadır. Merzifonlu Kara Mustafa
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Paşa’nın 1670 yılında İncesu‘da yaptırdığı
ve büyüklüğü ile dikkat çeken külliyesi;
kervansaray, arasta, cami, medrese, tabhane
ve hamamdan başka tabakhane, boyahane,
bezirhane, mahkeme binası, muallimhane,
han, fırın ve çeşmeden oluşmaktadır. Bu
külliyenin bir parçası olan sıbyan mektebi
kentin merkezinde stratejik bir odak
noktasında bulunmaktadır. Projede eserin
Kent Belleği Müzesi olarak işlevlendirilmesi
planlanmıştır. Kimliğin korunmasına
yönelik yüklenen işlev ile kentte koruma
hareketinin ilk müdahalelerinden sayılabilir.
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2014

Başarı BELGESİ

Kadıköy Belediyesi
Rasimpaşa 195 Ada 16, 17 Parseller, Ladikli
Ahmet Ağa Çeşmesi Restorasyonu ve
Hasanpaşa’da Gençlik Merkezi Projesi

Yarışmaya iki proje ile katılan Kadıköy
Belediyesi’nin ilk projesi Rasimpaşa
Mahallesinde önemli bir odak noktasında
bulunan iki parsele yayılan bina kompleksi
ve önünde bulunan Ladikli Ahmet
çeşmesinin restorasyon projeleridir. Projede
rıhtımın Rasimpaşa Mahallesi ile birleştiği
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noktada kamusal alan oluşturulması,
Kadıköy’ün dikkat çekici ahşap eserlerinden
birinin onarılarak kente kazandırılması,
binanın çevresinde bulunan bölge için
sosyal bir cazibe merkezi haline getirilmesi
amaçlanmıştır. Gençlik Merkezi Projesinde
ise Hasanpaşa’da bulunan ahşap bir
köşkün restorasyon ve işlevlendirme projesi
sunulmuştur. Söz konusu yapının restore
edilerek, gençlere yönelik sosyal merkez
olarak işlevlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bina Hasanpaşa’ya uzanan ana aksı,
Kadıköy’ün transit odağına bağlayan
bir noktadadır. Bu noktada yaratılacak
hareketlenme çevresini olumlu şekilde
etkileyecektir.
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2014

Başarı BELGESİ

Kartal Belediyesi
Soğanlık Çocuk
Eğitim Evi Projesi
Proje, yeşil alan olarak tescillenmiş bir
alan içinde geçmişte yangınla yok olmuş
bir binanın fotoğraflardan yola çıkılarak
hazırlanmış rekonstrüksiyon uygulamasını
kapsamaktadır. Proje ile mevcut yeşil alanın
içinde sosyal bir donatı oluşturulması, bu
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aşamada da alanda geçmişte bulunan eserin
kente tekrar kazandırılması amaçlanmıştır.
Yapılan çalışma bu anlamda pilot bir
uygulama olarak ele alınmıştır. Bölgede
bulunan geleneksel ahşap evlerin hemen
hepsi yok olduğundan proje sayesinde
kent belleğinin yaşatılması sağlanacaktır.
Uygulama sonrası yapının okul öncesi
çocuklara yönelik eğitim evi olarak
işlevlendirilmesi planlanmaktadır.
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2014

Başarı BELGESİ

Nevşehir Belediyesi
Nevşehir Kalesi Çevresindeki
Yeraltı Şehrinin Gün Işığına
Çıkartılması Projesi

Proje öncelikle Nevşehir Kalesi çevresinde
3. derece sit alanında bulunan ve altında
Kapadokya’da önemli yerleşim alanlarından
biri olduğu düşünülen alanın üzerinin
temizlenmesini, niteliksiz yapıların
ayıklanmasını, arkeolojik çalışmaların
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sürdürülmesini ve alanın bölgenin
turizmine katılmasını amaçlamaktadır. Bu
kapsamda 4500 m²lik bir alanın temizliği
ve 2600 yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir.
Alan üzerinde yaşayanların hazırlanan toplu
konutlara yerleşmeleri sağlanmıştır.
Ayıklanan alanlar üzerinde arkeolojik
kazılar ve temizlik çalışmaları sürmektedir.
Alanın altında bulunan yeraltı kenti
uygarlık tarihinin farklı katmanlarından
izler barındırmaktadır. Nevşehir Kalesi ile
birlikte ele alındığı zaman bölgede turizm
faaliyetlerini önemli ölçüde arttıracaktır.
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2014

Başarı BELGESİ

Selçuklu Belediyesi
Sille Deresi Çevre Düzenlemesi
ve Gevale Kalesi Arkeolojik
Kazısı

Yarışmaya iki proje ile katılan Selçuklu
Belediyesi’nin ilk projesi kent kimliğinin
baskın öğesi olan Sille Deresinin ıslah
edilerek çevresinde peyzaj tasarımı
yapılmasını, bu şekilde kamusal niteliğinin
arttırılmasını hedeflemektedir. Proje
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kapsamında ayrıca dere çevresindeki
konutlarda onarım ve sağlıklaştırma
çalışmaları yapılmış, iki adet cami restore
edilmiştir. Proje kapsamında derenin
aydınlatma tasarımı yapılmış, su ve ışık
oyunları ile bir cazibe merkezi haline
getirilmesi amaçlanmıştır. Tekkeli Dağı
üzerinde bulunan Gevale Kalesi ve
çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve
koruma çalışmalarında ise, bugüne kadar
bilinmeyen 100’den fazla sarnıç gün ışığına
çıkartılmış, ayrıca çeşitli çini, sikke ve metal
silahlar bulunmuştur. Kazı tamamlandıktan
sonra alan bir gezi güzergahı olarak doğa ve
kültür turizmine hizmet edecektir.
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2014

Başarı BELGESİ
Sivrihisar Belediyesi
Eski Askeri Hastane
Restorasyon Projesi
Birinci Ulusal Mimarlık Akımının
örneklerinden olan Eski Askeri Hastane
yapısının restore edilerek işlevlendirilmesi
projesidir. Yapının geçirdiği yangından
dolayı sadece dış duvarları ayakta kalmıştır.
Projede iç mekanlar için yeni bir yorum
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getirilecektir. Yapı, bugünkü koşullarıyla,
çeşitli yeni işlevlere uygun bir yapı
olarak değerlendirilmiş, ilçe ihtiyaçları ve
yapının mevcut mimarisine uygunluğu
göz önünde bulundurularak “çok amaçlı
salon” olarak projelendirilmesine karar
verilmiştir. Bu doğrultuda, yapıda mevcut
bütün izler korunarak ve geçirdiği tarihsel
sürecin bir parçası olan yangının izleri
geri getirilmeye çalışılmayarak, yapının
içerisinde mevcut bölüme zarar vermeyecek
şekilde çağdaş malzeme ve detaylar yeniden
kurgulanmıştır.
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2014

Başarı BELGESİ
Talas Belediyesi
Bülbül Hafız Konağı ve Yaren
Evi Restorasyon Projeleri

Yarışmaya iki proje ile katılan Talas
Belediyesi, geleneksel sivil mimarlık
mirasının iyi örneklerinden biri olarak öne
çıkan Bülbül Hafız Konağı’nın restorasyon
projesi ile; kent içinde koruma çalışmaları
adına bir örnek oluşturmayı ve geleneksel
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konut kültürünün geleceğe aktarılmasını
hedeflemiştir. Proje yapıldığından bu
yana çevresinde sosyal ve ekonomik bir
canlanma yaratmıştır. Projede küçük ve
basit müdahaleler yapılmış, yapının özgün
patinası korunmuştur. Yarenler Konağı’nın
restorasyon projesinde de; sivil mimarlık
örneklerinin yoğun olarak bulunduğu bir
bölgede benzer uygulamaların özendirilmesi
amaçlanmaktadır. Yaren Konağı, özgün
mimari özellikleri ile kent içinde önde gelen
geleneksel konutlardan biridir.
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Başarı BELGESİ
Ünye Belediyesi
Yalı Kilisesi
Restorasyonu Projesi
Ünye’de ayakta kalmış tek kilise olan Yalı
Kilisesi’nin restore edilerek işlevlendirilmesi
projesidir. Projede uzun yıllardır atıl
durumda kalmış kilise binasının
restore edilerek kent hayatına katılması
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amaçlanmıştır. Restorasyon çalışmaları
sonrasında bina aktif bir kültür merkezi
olarak işlevlendirilmiştir. Mekansal
ihtiyaçların karşılanabilmesi açısından
giriş bölümünde binaya çağdaş yorumlu
bir ek yapı düşünülmüştür. Ünye’de
Bizans döneminden kalan kilise, Doğu
Karadeniz’de bulunan benzerleri gibi 3 nefli
bazilikal plana sahiptir. Mübadeleye kadar
kullanılan kilise bu tarihlerden sonra bir
süre elektrik santrali olarak kullanılmıştır.
Yıllar içinde kullanıma bağlı olarak ağır
tahribata uğramış yapının restorasyonunda
çağdaş yorumlama ve tamamlamalar
yapılmıştır.
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2014

Başarı BELGESİ
Zeytinburnu Belediyesi
Seyyid Nizam Camisi
Restorasyonu Projesi
Seyyid Nizam Camisi, avlusu ve harem
binasının restorasyon projesidir. Uygulama
sonrasında harem binası belediyenin
kültürel çalışmalarını sürdürmesi için
düzenlenmiştir. Proje, önemli bir
miktarda ziyaretçisi olan ve 500 yıllık bir
geçmişi bulunan caminin restorasyonunu

122

hedeflemektedir. Bu kapsamda cami
avlusundaki betonarme ekler ayıklanmış,
cami ve avlusu restore edilmiş, harem
binası yeni bir yorumla tekrar inşa
edilmiştir. Cami, Zeytinburnu Kültür Vadisi
Projesi içinde dini odaklardan biridir.
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