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Bir yarışmadan öte: 
Dayanışma örneği

Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Yarışmasının 
bu yıl 19’uncusunu düzenledik. 2020 yılı 
ülkemiz ve dünya için zor bir yıl oldu. 
Pandemi şartlarına rağmen yerel yönetimler 
sorumluluk bilinciyle görevlerini yerine 
getirdi; kentlerindeki kültürel mirasın 
korunmasını da ihmal etmeden çalıştı. 
Hepimiz için zor bir yıl oldu; buna rağmen 
birbirinden başarılı proje ve uygulamalarla 
yarışmaya katılan tüm üyelerimize teşekkür 
ederiz.

Özendirme Yarışmasının en büyük özelliği, 
temel ilkelerinden birinin dayanışma 
olması. Tarihi kentlerimiz bu dayanışmayı 
20 yıldır sürdürüyor. Aramıza yeni katılan 
üyelerimiz de hemen yol almak için proje 
ve uygulamalar geliştiriyor, yarışmalar 
aracılığıyla bizlerle ve tüm kamuoyuyla 
paylaşıyor. Örneğin bu yıl Bodrum, 
Çatalca, Simav, Sultanhisar ve Tirebolu 
belediyeleri yarışmaya ilk defa katılan 
üyelerimiz oldu. Yarışma Kataloğunun 
sayfalarında çalışmalarıyla ilgili tüm 
detayları görebilirsiniz. 

Bu 5 üyemizle birlikte toplam 39 belediye, 
67 projeyle yarışmaya başvurdu. Her yıl 
olduğu gibi Metin Sözen Koruma Büyük 
Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Süreklilik, Proje, 
Uygulama ve Başarı dallarında ödüllerimiz 
dağıtıldı.

Hayrettin Güngör
Tarihi Kentler Birliği ve
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
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Manavgat Belediyesi, “Side Antik Kentinin 
Koruma İmar Planıyla Dönüşümü 
Projesi” ile Metin Sözen Koruma Büyük 
Ödülünün sahibi oldu. Başta Belediye 
Başkanı Şükrü Sözen olmak üzere, 
emeği geçen herkesi kutlarım. 2019 
yılının Kasım ayında Manavgat’ta geniş 
katılımlı bir çalıştay yapmış ve tüm süreci, 
bizzat uygulayanlarından dinleyerek alan 
gezisinde çalışmaları yerinde görmüştük. 

Arkeolojik mirasın üzerinde gelişmiş 
geleneksel kent dokusu ile bütünleşen çok 
katmanlı proje senaryosu, yoğun turizmin 
bulunduğu bir alanda kamusal mekânlarla 
desteklenen, stratejik ölçekten mimari 
ölçeğe kadar ilişkileri iyi kurgulanmış 
ve uygulanmış çalışmaları nedeniyle 
ödüle değer bulunan Manavgat’ın, 
bundan sonraki yıllarda da Akdeniz’in 
korumada öncü kentleri arasındaki yerini 
sürdüreceğinden hiç şüphemiz yok. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise bu 
yıl Jüri Özel Ödülüne değer bulundu. 
“Kayseri Kalesi, Meryem Ana Kilisesi 
Şehir Kütüphanesi, Gazioğlu Konağı ve 
Gömlekçioğlu Evi, Konutlar (30-31 parsel, 
23 parsel ve 2 parsel), Jandarma Konağı” 
projeleriyle tarihi dokuda uyguladığı 
bütüncül yaklaşım için Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyüklılıç 

ve ekibini tebrik ederim. Sayın Büyükkılıç, 
2017 yılı yarışmasında da, Melikgazi 
Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 
Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünü 
kentine kazandırmıştı.

8 Proje, 8 Uygulama, 8 Süreklilik ve 13 
Başarı Ödülü alan diğer üyelerinizi de 
ayrıca kutlarım. 

Bildiğiniz gibi 2019 yılında Kırsal Miras 
Programı ile Fırat Havzası Vizyon ve 
Eylem Planı, iki önemli ana başlığımızdı. 
Önümüzdeki yıllarda havza kentlerinden; 
koruma projeleri hazırlayarak, uygulayarak 
Özendirme Yarışmasına katılmalarını 
bekliyoruz. Aynı şekilde, kırsal mirasın 
korunması için de farklı başlıklardaki 
çalışmaların artmasını temenni ediyorum. 
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL 
uzmanları, tüm süreçlerde yerel yönetimlere 
gerek hibe, gerekse projelerin hazırlık ve 
uygulama aşamalarında uzmanlık desteği 
vermeyi sürdürecek. 

Yarışma Kataloğunda yer alan her bir 
çalışmanın arkasında ödenemeyecek 
emeklerin olduğunu biliyoruz. Ülkemizin 
koruma tarihine önemli bir yayın daha 
hazırlamış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Saygılarımla.  
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Yirmi yıllık 
birikimin yansıması 

Görüyorum ki Tarihi Kentler Birliği, 
20’inci yılında aklın ve emeğin 
örgütlenmesinin meyvelerini topluyor. 
Önümüze gelen her proje, her uygulama 
inceliklerle dolu. İçselleştirilmiş koruma 
hareketi, yeni kavram ve yaklaşımlarla 
da besleniyor. Aramıza katılan yeni 
uzman arkadaşlarımız, genç kuşakların 
sesi olmaya başladı. Bu bakış, kültürel 
mirasın korunmasındaki yönteme, 
kavrama ve uygulama pratiklerine kadar, 
her adıma yansıyor. 

Umudum, mutluluğum genç kuşakların 
koruma bilinciyle yetişiyor olması ve 
aramıza katılması. Gençlerin enerjisi, 
hem yönetim hem de uygulama 
kadrolarına yansıdıkça, değişen 
dünyanın sonu gelmez yeni ihtiyaçlarına 
cevap vermek yerine; etik değerlerimizi 
koruyarak, her kentin kimliğine özel 
düşünülen çözümleri bu topraklardaki 
engin birikimle birleştirip uygulamanın, 
paylaşmanın yollarını bulmalıyız. 

Prof. Dr. Metin Sözen
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu ve 
ÇEKÜL Vakfı Başkanı 
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Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışması, tüm bu pratiklerin ete-
kemiğe büründüğü alanlardan biri. 
Yerel yönetimlerin emekleri, yarışma 
sonuçlarıyla görünür kılınıyor. 
Arkeolojiden kalelere, çarşı dokularına, 
meydan projelerine kadar kentle 
bütünleşen çalışmaları izlemenin 
mutluluğunu yaşıyorum. 

Restore edilen miras yapılarımız, doğru 
işlevlerle müzeye, araştırma merkezine, 
kütüphaneye, mahalle evine dönüşüyor. 
Yarışma Kataloğunda bu değişimin 
sadece bazılarına tanık olacaksınız.  

Yerel yönetimlere doğa ve kültür 
öncelikli bir koruma anlayışı 
kazandırmak için TKB çatısı altında 
20 yıldır, ÇEKÜL çatısı altında ise 30 
yıldır emek veriyoruz. Çoğunuz artık 
biliyor, ben ise bir ömrü buna adadım. 
Bu nedenle, bir ömürlük tecrübeme 

dayanarak şunu yeniden hatırlatmak 
istiyorum: Doğa olmadan kültür olmaz. 
Kültür yaratımının kökü, doğadır. 
Sadece sit alanı içindeki tarihi dokuyu, 
tescilli yapıları korumak yetmez. “Kent-
havza-bölge-ülke” ölçeğini her fırsatta 
yineliyoruz. Ağacından, ırmağından, 
bitkisinden, ceylanından koparılmış 
insanlar ve kentler kendi benliğinden 
uzaklaşır, solar. Doğanın korunması 
şartını her proje ve uygulamanıza büyük 
bir hassasiyetle yansıtmanızı bir kez 
daha istiyorum.  

Özendirme Yarışması Ödül Töreninde 
bu yıl aranızda değildim. O nedenle 
buradan Manavgat Belediyesini, Kayseri 
Büyükşehir Beledisini ve ödül alan tüm 
belediyeleri gönülden tebrik ediyorum. 

Yaşanabilir bir ülke umudunu birlikte 
çoğaltalım…
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Prof. Dr. Metin Sözen
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(Anısına Saygıyla) 

Prof. Dr. Zekai Görgülü

Erdoğan Bilenser Nihat Çiftçi

Dan›şma Kurulu ve Jüri Üyeleri



11

Kayhan Kavas Prof. Dr. Ruşen Keleş
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2019 METİN SÖZEN 
KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

Side Antik Kentinin Koruma 
İmar Planı ile Dönüşümü

Manavgat Belediyesi

Manavgat Belediyesi; uzun yıllardır 
devam eden bütüncül bir stratejinin 
parçası olarak katılımcı bir ortamda 
kurgulanan koruma çalışmalarını 
kent yaşamıyla bütünleştiren ilerici 
proje yaklaşımları, arkeolojik mirasın 
üzerinde gelişmiş geleneksel kent dokusu 
ile bütünleşen çok katmanlı ve akıllıca 

kurgulanmış proje senaryosu, yoğun 
turizmin bulunduğu bir alanda kamusal 
mekânlarla desteklenen, stratejik 
ölçekten mimari ölçeğe kadar ilişkileri iyi 
kurgulanmış ve uygulanmış çalışmaları 
nedeniyle 2019 yılı Metin Sözen 
Koruma Büyük Ödülüne değer 
bulundu.
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Manavgat Belediyesi, yarışmaya uzun yıllardır 
devam eden, katılımcı ve bütüncül bir koruma 
senaryosunu hayata geçirdiği Side Antik Kentinin 
Koruma İmar Planı ile Dönüşümü Projesi 
ile katıldı. Etap etap hayata geçirilen projede 
antik kentle bütünleşmiş kent hayatı ve kaçak 
yapılaşmanın yoğun olduğu alanda yoğun bir 
çalışma süreci devam ediyor. 

Geleneksel konut dokusunda kaçak yapılar yıkılıp 
tarihi yapılar onarılırken bir yandan da antik 
kentin sadece üst toprak kotunda olan arkeolojik 
kalıntılarının değil toprak altında kalan ve 
dönüşüm süreciyle ortaya çıkan yapısal kalıntılar, 
sütunlu cadde ve yapıların kimliğinin çıkarılması 
sağlandı. Bu kalıntıların koruma uzman raporları 
doğrultusunda sağlamlaştırılması ve onarımı 
yapıldı. Belirli yerlerde açık ama çoğunlukla cam 
döşeme altında sergilenmesi sağlandı.

Manavgat Belediyesi özellikle turizm baskısının 
yoğun olduğu ve tehdit altındaki antik kentle 
birlikte halihazırda yaşamın devam ettiği bir 

alanda bütüncül bir koruma anlayışıyla katılımcı 
bir süreci yürütüyor. Süreç kapsamında Side 
Antik Kenti Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanını Koruma Amaçlı İmar Planı tamamlandı 
ve ilgili kurumlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından onaylandı. Side Antik Kenti planlama 
alanı içinde yaklaşık yüzde 30 parselin uygulaması 
tamamlandı; çalışmalar devam ediyor. 

Projede, antik kent içinde yerleşmiş olan 
geleneksel dokunun ve antik kentin koruma 
planı kararlarıyla birarada korunmasını sağlamak; 
tahribatın ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek; 
kültürel dokuya uygun az ve nitelikli yapının 
bölgeyi koruyacağı bilincini oluşturmak; halkın, 
STK’ların, kamunun uygulama sürecine dâhil 
edilmesini sağlamak; yapılan sondaj ve bilimsel 
kazılarla antik kentin haritasını ve planını 
çıkartmak; analiz, sentezleme ve yorumlamayla 
kentin yer altı bilimsel kazısını yapmak; turizm-
koruma ilişkisi içinde somut ve somut olmayan 
mirası korumak amaçlanıyor. 
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2019 jüri özel ÖDÜLÜ

Kayseri Kalesi, Meryem Ana Kilisesi-
Şehir Kütüphanesi, Gazioğlu 
Konağı ve Gömlekçioğlu Evi, 
Konutlar (30-31 parsel, 23 parsel ve 
2 parsel), Jandarma Konağı

Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi 

restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları 
ile kent merkezindeki anıtsal yapıların 
kamusal niteliğini artıran işbirliğine 
dayalı uygulamaları nedeniyle 2019 yılı 
Jüri Özel Ödülüne değer bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; uzun 
erimli olarak tarihi kent merkezinde 
yürüttüğü Kültür Yolu Projesi 
kapsamında bütüncül bir senaryoyu 
adım adım uygulayarak tarihi dokuda 
tamamladığı farklı ölçeklerdeki nitelikli 
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi yarışmaya ikisi 
uygulama üçü proje kategorisinde olmak üzere 
beş proje ile katıldı. Yarışmaya katılan projeler 
Kültür Yolu projesinin önemli birer parçasını 
oluşturuyor. 

İlk proje Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 
hayata geçirilen Kayseri Kalesi uygulamasıdır. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri’de kent 
ölçeğinde başlatılan ve kültür öncelikli kalkınma 
modeliyle tasarlanan Kültür Yolu Projesinin 
en önemli duraklardan biri olan İç Kale’nin 

yeniden işlevlendirilmesi ve canlandırılması 
için İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması 
düzenlendi. Hazırlanan projelerde İç Kale, anıt 
müze olarak kabul edildi; anıtsal yapının farklı 
açı ve yüksekliklerden izlenmesi, zemin üstünde, 
her fonksiyona bir arka zemin oluşturma fikri 
temel alındı. Kalenin görselliğinin ve etkisinin 
artırılması amacıyla müze; çökertilmiş bir 
iç sokakla ulaşılan ve alt kotta yapılaşan bir 
tasarımla şekillendirildi. Bünyesinde müze, 
sergi salonu, kütüphane, sanatçılar sokağı, seyir 
terasları ve kafeteryalar barındıran Kale, kültür 
sanat merkezi olarak yeniden işlevlendirildi. 
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İkinci proje, Kültür Yolu Projesinin bir 
diğer önemli durağı olan Meryem Ana (Surp 
Asvadzaddin) Kilisesi. Daha önce Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor salonu 
olarak kullanılan yapı protokolle belediyeye 
tahsis edildi. Tahsis işlemlerinin ardından 
Şehir Kütüphanesi olarak tekrar işlevlendirilen 
yapı; turizm rotası üzerinde önemli bir durak 
olmasının yanında, modern bir kütüphane 
olmasıyla bilgiye ulaşmada sağladığı kolaylıklar, 
teknolojik alt yapısı, tarihi dokusu ve mistik 
havasıyla da kent merkezinde önemli bir odak 
haline geldi.
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Üçüncü proje yine Kültür Yolu Projesinin 
duraklarından biri olan tarihi Kayseri Mahallesi 
içinde bulunan Gazioğlu ve Gömlekçioğlu 
Evinin restorasyon ve işlevlendirme projesidir. 
İki yapının restorasyon uygulamasına 2019 
yılında başlandı. tarihi Kayseri Mahallesinde 
bulunan butik otelin oda talepleri karşısında 
yetersiz kalması ve alternatif restoran ihtiyacı 
nedeniyle iki yapıdan oluşan kompleks alanın, 
butik oteli de bulunan bir restoran olarak 
işlevlendirilmesi amaçlanıyor.
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Dördüncü proje de tarihi Kayseri Mahallesinde 
bulunan ve kentin özgün sivil mimari örnekleri 
arasında yer alan 3 tarihi yapının restorasyon 
ve işlevlendirme projeleridir. Kayseri’nin turizm 
potansiyeli ve alt yapısı da düşünülerek çalışılan 
proje kapsamında, aynı ada içinde, birbirine 
bitişik olan yapılar turizm kampüsü olarak 
planlandı ve işlevlendirme projesi tamamlandı.

Son proje yine tarihi Kayseri Mahallesinde 
bulunan Jandarma Konağı yapısının Büyükşehir 
Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kayseri Valiliği, 
ÇEKÜL Vakfı ve koleksiyoner Mehmet Akgül 
işbirliğiyle Mehmet Akgül’ün “Kelam-Kalem-
Zikir” temalı koleksiyonunun sergileneceği bir 
müze olarak yeniden işlevlendirilmesi projesidir. 

Selçuklu ve Osmanlı hat sanatı, hat 
malzemeleri ve tespihin yer aldığı koleksiyonun 
sergilenmesi amacıyla Kalem-Kelam Müzesi 
olarak işlevlendirilmesi düşünülen yapı, kentin 
kültürel değerlerinin sergilenmesi ve tanıtılması 
açısından önem taşıyor.
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2019 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Atatürk Kültür Merkezi, 
Paşa Camisi, Ulu Konak

Afyonkarahisar 
Belediyesi

Afyonkarahisar Belediyesi; kent 
merkezinde ve çevresinde istikrarlı bir 
şekilde sürdürmeye devam ettiği koruma 
çalışmaları nedeniyle Süreklilik 
Ödülüne değer bulundu.
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Afyonkarahisar Belediyesi biri proje diğer ikisi 
uygulama olmak üzere iki tek yapı ölçeğinde 3 
proje ile yarışmaya katıldı. İlk proje 1908 yılında 
İttihat ve Terakki Cemiyeti Afyonkarahisar 
Şubesi olarak inşa edilmiş son dönem Osmanlı 
yapısının restorasyon ve işlevlendirme projesidir. 
Afyonkarahisar Belediyesi öz kaynaklarıyla 
restorasyon projeleri hazırlanan yapı “Atatürk 
Kültür Merkezi” ismiyle işlevlendirilecek. İttihat 
ve Terakki Binası olarak tek katlı tasarlanan 
yapının inşaatı I. Dünya Savaşı nedeniyle yarım 

kalmış. İnşaat ancak savaş sonrasında bitirilmiş. 
İşgal günlerinde karargâh olarak kullanılan 
yapı, 27 Ağustos 1922 yılında şehri terk eden 
Yunan ordusunca yakılmış. Yapı daha sonra 3 
katlı ve çatı kısmı soğan başlıklı olarak yeniden 
inşa edilmiş. 1930’lu yıllarda döneminin Maarif 
Oteli, sinema ve gazinosu olarak kullanılan 
yapı, kent yaşamında farklı işlevlerle yer 
aldı. Restorasyonun ardından kültür merkezi 
olarak yeni işleviyle kent yaşamına katılması 
hedefleniyor.
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İkinci proje, 1933 yılında istimlak edilerek 
yıkılan Paşa (Umurbey) Camisinin yerinde, bu 
yapıdan esinlenerek yapılan rekonstrüksiyon 
çalışmasıdır. Geçmişte kent için önemli olan 
fakat günümüze ulaşamamış bu mimari eserin 
yeni nesillerce de bilinmesi ve kent tarihinin 
sahiplenilmesi hedefleniyor. Esinlenen yapı 
olan tarihi Paşa Camisi Afyonkarahisar’da 
Selçuklu mimarisi Ulu Cami ile benzer 
özellikleri taşıyordu. Bugün mevcut olmayan 
bu cami, projenin uygulandığı Zafer Anıtı ve 
parkın bulunduğu alanda yer alıyordu. İnşaatı 
tamamlanan yapı, aynı isimle günümüzde cami 
olarak hizmet veriyor. 



29

Son proje ise Afyonkarahisar Kentsel Sit 
Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı içinde 
bulunan Ulu Konak yapısının restorasyon 
uygulamasıdır. Büyük aile yaşamına uygun, çok 
odalı ve sofalı konaklardan olan yapı duvardaki 
nişleriyle, ocağıyla, yüklüğüyle Afyonkarahisar’ın 
geleneksel evlerinin özgün bir örneğidir. 
Restorasyonu Afyonkarahisar Belediyesi 
tarafından tamamlanan yapının daha sonra 
işlevlendirilerek kent yaşamına kazandırılması 
amaçlanıyor.



30

2019 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Boyabat Tarihi Orta Çarşı Kentsel 
Tasarım ve Tarihi Kent Dokusunun 
Sağlıklaştırılması Projesi
1.Etap, Boyabat Yaşayan Kültürel 
Miras Müzesi

Boyabat Belediyesi

Boyabat Belediyesi; geçmişte yürütülen 
projelerin devamı niteliğinde tarihi kent 
merkezinde istikrarlı bir şekilde yürüttüğü 
çalışmalar nedeniyle Süreklilik 
Ödülüne değer bulundu.
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Boyabat Belediyesi yarışmaya biri proje diğeri 
uygulama kategorisinde olmak üzere 2 projeyle 
katıldı. İlk proje Orta Çarşının Kentsel 
Tasarım ve Sağlıklaştırma çalışmasıdır. 1878 
tarihli Kastamonu Salnamesine göre 314 adet 
dükkânın bulunduğu Boyabat Çarşısı 1925 
yılında tamamen yanmış. Orta Çarşı Boyabat 
Belediyesi tarafından 1926 yılında yeniden 
planlandı, parsellendi ve inşa edildi. Kente ve 
çevre köylere hizmet eden ticaretin yapıldığı 
günümüzdeki Boyabat Orta Çarşısında, birbirini 
dik olarak kesen ızgara planlı yapı adaları 
üstünde, sırt sırta yapışmış ikili, üçlü dükkân 
sıraları yer alıyor. Her dükkân sırasında ise yan 
yana dizilmiş üç ya da dört dükkân bulunuyor. 
Boyabat Orta Çarşısında, bu tip dükkânların 
yanı sıra, arasta anlayışında planlanan ve TKB 
2018 Uygulama Ödülü alan Kasaplar Çarşısı da 
bulunuyor. Çarşı alanı, günümüze kadar gelişen 
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Boyabat içinde de merkezi konumunu koruyarak 
oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Proje 
sürecinde çarşı esnafı ve halkın katılımıyla 
bilgilendirme toplantıları yapıldı. Projeyle 
çarşı bölgesinin yeniden düzenlenerek 
canlandırılması amaçlanıyor.

Diğer proje ise mülkiyeti Boyabat Belediyesine 
ait 14 envanter numaralı tescilli taşınmazın 
restore edilmesi ve “Boyabat Yaşayan Kültürel 
Miras Müzesi” adıyla Boyabat’ın somut 
ve somut olmayan kültürel miraslarının 
yaşatılarak aktarılacağı uygulamalı Halk Bilimi 
Müzesi olarak işlevlendirilmesidir. 2018 
yılında başlayan proje Temmuz 2020 yılında 
tamamlandı. Boyabat’ın ilk müzesi olması, 
projeyi kent için daha da önemli kılıyor.
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2019 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Murtazaaliler Evi Rölöve, 
Restitüsyon ve Restorasyon 
Projesi

Burdur Belediyesi

Burdur Belediyesi; geçmişte yürütülen 
koruma çalışmalarına ek niteliğinde, 
arkeolojik mirasın korunmasına ve 
tanıtımına destek olarak koruma 
sürekliliğinin sağlamasına yönelik 
çalışmasıyla Süreklilik Ödülüne değer 
bulundu.
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Burdur Merkez İnönü Mahallesi Hacı Ömer 
Sokakta bulunan ve kentin ilk tescilli binası 
olan, Burdur geleneksel ev özelliklerine sahip 
yapının restorasyon projeleri hazırlandı. Söz 
konusu yapının bodrum kat duvarları moloz 
taş duvar, zemin kat dış duvarı bitişik nizam 
cepheleri taş, diğer cepheleri ise ahşap karkas 
bağdadi duvardır. Birinci kat tüm duvarları 
ahşap karkas bağdadi duvarlı olan yapının iç 
oda tavanları çıtalı ahşap kaplama, motifli ahşap 
kaplama ve köşk oda tavanı ise bağdadi çıta 
üzeri kıtıklı sıva üzeri alçı kabartma süslemeli, 
geniş ahşap saçaklı kırma çatılıdır. Yola bakan 
cephesinin sağ tarafından yuvarlak kemerli 
girişli ve giriş kısmının üstü cumbalı köşk 

odasından ibaret olan yapının çatı kısmından 
ve cephelerinden içeriye yağmur ve kar suları 
girmesi sebebiyle iç bahçe kısmında ve bina ön 
cephelerinde taşıyıcı elemanların yıpranma ve 
dış etkenlerden doyalı erimeye başlamış, yapı 
yıkılacak derecede tehlikeli hale gelmişti. Burdur 
Belediyesi tarafından kamulaştırılan yapının 
restorasyon projeleri hazırlandı. Restorasyonun 
ardından Sagalassos Tanıtım Evi olarak 
işlevlendirilecek olan yapı, tarihi kent kültürünü 
yansıtması açısından önemli. Sürdürülen 
çalışma da kent tarihi dokusundaki özgün bir 
yapıda arkeolojik alanın tanıtımının yapılması 
ve kültürel bir işlev verilmesi nedeniyle faydalı 
bir girişim olarak görülüyor. 
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2019 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

3. Mıntıka 466 Parsel (Expo Evi),
3. Mıntıka 1221 Parsel (Belediye 
Konuk Evi)

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi; uzun 
yıllardır tarihi kent merkezinde yürüttüğü 
bütüncül koruma stratejisini tamamlayan 
nitelikte projelerle koruma sürekliliğini 
sağlaması nedeniyle Süreklilik 
Ödülüne değer bulundu.
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Hatay Büyükşehir Belediyesi yarışmaya biri 
uygulama diğeri proje kategorisinde, tarihi kent 
merkezinde bulunan 2 yapının restorasyon ve 
işlevlendirme projesi ile katıldı. Bu çalışmalar 
Antakya tarihi kent dokusunda yıllardır devam 
eden projelerin devamı niteliğinde bütüncül bir 
planlama stratejisinin bir parçası olarak devam 
ediyor.  

İlk proje tescilli geleneksel Antakya evi 
yapısının restore edilerek EXPO Evi olarak 
işlevlendirilmesidir. Uygulama çalışmaları 
Mart 2020 yılı itibariyle tamamlanarak EXPO 
Evi olarak faaliyete geçirildi. Terk edilmiş olan 
konut, yaşamsal gereksinimler üzerine yapılan 

değişiklik ve düzenlemeler haricinde tüm yönleri 
ile tipik bir geleneksel Antakya Evinin bütün 
özelliklerine sahip. Avluya briketlerle örülen 
duvarlarla konutun güneybatı ve kuzeydoğu 
kanatta yer alan bölümleri birbirlerinden 
fiziksel olarak ayrıldı. Ayrıca yine konut 
arazisinin bazı bölümlerine özellikle tuvalet 
ihtiyacı için betonarme birimler eklendi. 
Yapıya verilen “EXPO Evi” işleviyle kentin 
kalkınma stratejisinin belirlenmesi, kentin 
uluslararası düzeyde tanınmasının sağlaması, 
turizm ve kültür endüstrisini desteklemesi ve 
kent halkının yaşam kalitesini yükseltmesi 
amaçlanıyor. 
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İkinci proje Zenginler Mahallesinde bulunan 
tescilli yapının Belediye Konuk Evi olarak 
işlevlendirilmesi projesidir. Tarihi kent 
merkezindeki yapı Nakip Camisinin doğusunda, 
Kabaltı Sokağının kuzeyinde, Kırk Asırlık 
Türk Yurdu Caddesi üzerinde konumlanıyor. 
Türk Katolik Kilisesi, Kurtuluş Hamamı, 
Nakip Camisi ve Cindi Hamamı gibi önemli 
yapılara yakın olan yapı 1 adet iki katlı ana 
kütle, 2 adet harabe yapı grubu, 1 adet 3 
katlı betonarme yapı, tek katlı müştemilat 
kütlesi ve avludan oluşuyor. Kırk Asırlık 
Türk Yurdu Caddesi üzerinde, binaya girişi 
sağlayan 2 kapı bulunuyor. Yapının, çağdaş 
kullanım koşullarına adaptasyon için gereken 
müdahalelerin ardından, Belediye Konuk Evi 
olarak işlevlendirilmesi amaçlanıyor. Yapının, 
çağdaş kullanım koşullarına adaptasyon için 
gereken müdahalelerin ardından, Belediye 
Konuk Evi olarak işlevlendirilmesi amaçlanıyor. 
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2019 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

2. ve 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma 
ve Cephe İyileştirme Projeleri

Kastamonu Belediyesi

Kastamonu Belediyesi; geçmiş yıllarda 
başlanan projelerin devamı olan 2. ve 3. 
etap projeleriyle koruma çalışmalarının 
sürekliliğini sağlaması nedeniyle 
Süreklilik Ödülüne değer bulundu.
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Kastamonu Belediyesi tarihi kent merkezinde 
yıllardır devam eden bütüncül koruma 
çalışmalarının devamı niteliğinde, tarihi dokuda 
sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yarışmaya 
katıldı. Kentsel koruma projesi kapsamında 
hazırlanan çalışma; Atabey, Kefeli ve İbn-i 
Neccar sokakları arasında kalan bölgede sokak 
sağlıklaştırma çalışması için yapılan analizler 
sonucunda alana uygulanacak yaklaşımları ve 
müdahaleleri belirlemeyi amaçlıyor.

Söz konusu alanda proje kapsamında dokuyu 
bozan yapılar belirleniyor, alanın sorunlarına 
yönelik çözüm yolları araştırılıyor ve bu 
şekilde çevresindeki diğer alanlarla ilişkilerini 
düzenlemek için çalışmalar sürdürülüyor. 
Korunmuş tarihi dokuya minimum müdahale 
ilkesiyle hareket edilen çalışmada yöre halkının 
ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak 
sorunlara çağdaş öneriler getirilmesi 
amaçlanıyor. Bu alanda 1 adet anıtsal yapı,
14 adet tescilli yapı ve 22 adet tescilsiz yapı 
ile 351 metrelik yol üzerinde müdahalelerde 
bulunulması ve çalışmalar yürütülmesi 
planlanıyor.
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2019 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Cemil Meriç Kitaplığı

Kepez Belediyesi

Kepez Belediyesi; Dokuma Park Müzeler 
Kompleksi Projesi kapsamında etap 
etap sürdürdüğü çalışmaların devamı 
olan restorasyon projesi ile Süreklilik 
Ödülüne değer bulundu.
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Kepez Belediyesi etap etap tamamlayarak devam 
ettiği Dokuma Park Müzeler Kompleksi Projesi 
içinde bulunan fabrikanın trafo binasının 
restorasyonu ve sonrasında kütüphane olarak 
işlevlendirilmesini amaçlayan projeleriyle 
yarışmaya katıldı. 

Kütüphane ve müze kavramını biraraya 
getiren tesis, yapısal olarak da yıkılacak ve 
yok olacak tarihi ve kültürel değeri olan bir 
binanın kurtarılarak kütüphane şeklinde 
işlevlendirilmesi açısından özeldir. Proje 
sürecinde işbirliği yapan tüm kurumlar içinde 
özellikle kadınlar ve kadınlardan kurulu 
birimlerle çalışılması tercih edildi. Kütüphane 
koleksiyonunu kentli kadınların oluşturması 

amaçlandı. Kütüphane içinde ülkedeki tüm 
belediye ve valiliklerden gelen eserlerin 
yanında, koleksiyonunu kadınların belirlediği 
bir yapının olmasına özellikle dikkat edildi. 
Müze konseptiyle eserlerini ve dioramalarını 
kullanıcıları ile buluşturacak olan tesis, sosyal 
yaşam alanlarıyla da hizmet verecek. Özel 
oluşturulacak iç mekânları ve alanlarıyla 
engelsiz bir mekânın tasarlandığı müzenin hem 
içerde hem de dışarıda sosyal yaşam alanları 
bulunuyor. Dokuma Park Müzeler Kompleksi 
içindeki farklı birimlerden biri olacak olan 
yapı, müze ve kitaplık olarak hizmet vermesi 
açısından komleksin önemli bir bölümü olarak 
öne çıkıyor.
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2019 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Girit Mahallesi ve Mütareke 
Meydanı 2. Etap Projesi,
Tirilye Sanat Evi Projesi

Mudanya Belediyesi

Mudanya Belediyesi; tarihi kent 
merkezinde istikrarlı bir şekilde 
sürdürdüğü bütüncül koruma stratejisinin 
devamı niteliğindeki projeleri ile 
Süreklilik Ödülüne değer bulundu.
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Mudanya Belediyesi yarışmaya biri proje 
diğeri uygulama kategorisinde olmak üzere 2 
projeyle katıldı. İlk proje Girit Mahallesi ve 
Mütareke Meydanında yürütülen çalışmaların 
2. Etap Projesidir. Mudanya’nın önemli 
alanlarından olan tarihi Girit Mahallesi ve 
Mütareke Meydanında yenileme çalışmaları 
1. Etap Projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda 
tamamlandı. Bölge aynı zamanda yoğun olarak 
turizm ve ticaret fonksiyonlarının bulunduğu 
bir çekim merkezi. Bu sebeplerle korunması 
ve sağlıklaştırılmasının devamı amacıyla proje 
hazırlandı. Tarihi ve kentsel sit alanlarına sahip 
turizm değerlerinden Hasanbey, Şükrüçavuş, 
Mütareke ve Halitpaşa mahallelerinde bölgenin 
korunması ve sağlıklaştırılması amaçlanıyor. 
Proje kapsamında yaklaşık 17 bin 500 metrekare 
doğal granit taş ve bazalt zemin kaplaması 
yapılacak. Uygulama sonrasında bölge 
turizmine hizmet eden bir görünüme kavuşması 
planlanıyor. 
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İkinci proje ise Büyükşehir Yasası ile birlikte 
kapatılan ve kent kimliğini yansıtan önemli 
yapılardan birisi olan Tirilye Belediye binasının 
restorasyon ve işlevlendirme projesidir. 2014 
yılından bu yana Mudanya Belediyesinin hizmet 
binası olarak kullanılan yapı, Tirilye’nin kent 
dokusuna uygun bir şekilde restore edilerek, 
Sanat Evi olarak işlevlendirilecek. Sanat Evinin 
dış cephesi, Tirilye’nin mimari dokusuna uygun 
şekilde projelendirildi. Proje kapsamında mevcut 
binanın restorasyonu tamamlanmak üzere. 
Sanat Evinin giriş katında muhtar odası, dernek 
odası, idari ofis, ikinci katında ise 80 metrekare 
büyüklüğünde kütüphane, 3 sanatçı konuk 
odası, mutfak, 80 metrekare büyüklüğünde 
okuma ve dinlenme salonu yer alacak.  
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2019 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Şehreküstü Konakları 
2 Restorasyonu Projesi, Şiveydiz 
Yöresel Yemekler Projesi

Şahinbey Belediyesi

Şahinbey Belediyesi; kent merkezinde 
yürütmekte olduğu uzun erimli koruma 
stratejisinin devamı niteliğinde yürüttüğü 
restorasyon ve işlevlendirme projeleriyle 
hem somut hem de somut olmayan 
kültür mirasının korunmasına yönelik 
çalışmalarıyla Süreklilik Ödülüne 
değer bulundu.



55

Şahinbey Belediyesi yarışmaya uygulama 
kategorisinde 2 proje ile katıldı. Projelerin 
ilki Şehreküstü Konakları 2 Restorasyonu 
Projesidir. Kültür Yolunun devamı niteliğindeki 
sokak sağlıklaştırma çalışmalarının kesişim 
noktasında bulunan Şehreküstü Konakları 2 
ile bölgede kentin önemli kültürel değerlerinin 
tanıtımı amaçlanıyor. Proje kapsamında 
öncelikle geleneksel Antep evlerinin yoğun 

olarak bulunduğu Şehreküstü’nde restorasyon 
ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları aslına uygun 
şekilde gerçekleştirildi ve Gaziantep evleri tarihi 
dokunun içinde korundu. Kültür Yolunun 
devamında yer alan sokak üzerindeki yapılara 
yeni fonksiyonlar verilerek bölgedeki halkın 
kalkınması ve aynı zamanda bölgenin kültürel 
özelliklerinin gelen ziyaretçilere tanıtılması 
amaçlandı.
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İkinci proje ise Şiveydiz Yöresel Yemekler 
Projesidir. Şiveydiz Yöresel Mutfak Şahinbey 
sınırlarında bulunan, Suyabatmaz Mahallesi, 
Şıh Hamam Sokaktaki 3 adet tescilli yapının 
birleşiminden oluşuyor. 3 parsel üzerinde yer 
alan 2 tescilli eser Antep evi belediye tarafından 
kamulaştırıldı ve yapılardaki betonarme ve 
sonradan eklenen kısımlar temizlendi. Ardından 
restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antep 
evleri aslına uygun olarak restore edilirken 
evlerin birlikte kullanılması yapılara verilecek 
işlevi daha iyi destekleyeceği için iki yapı 
arasında odalardan ve ayrıca avludan geçiş 
oluşturuldu. Kültür Yolunun devamı niteliğinde 
oluşturulan sokak sağlıklaştırma çalışmalarının 
kesişiminde bulunan Şiveydiz Yöresel Yemekler 
Projesi ile, kentin önemli değerlerinden olan 
Gaziantep mutfağının tanıtılması amaçlanıyor. 
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PROJE ÖDÜLÜ

Kent Araştırmaları 
Merkezi Projesi

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi; tarihi 
kent merkezinde stratejik bir alanda 
bulunan, kent için önemli bir yapıyı 
koruyacak ve kent merkezini kültür 
odaklı işlevlerle zenginleştirecek olan 
işlevlendirme projesi nedeniyle Proje 
Ödülüne değer bulundu. 

2019
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Karaalioğlu Parkında yer alan ve yıllarca 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan, 
Cumhuriyet’in Antalya’daki en önemli anıt 
kurumlarından İpekçilik Mektebinin proje 
kapsamında Kent Araştırmaları Merkezi olarak 
yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor. Projede 
tarihi dokunun korunması; Antalya’nın 
kültürel değerleri ve tarihini yansıtan bir 
mekânın bu çalışmaların merkezi haline 
getirilmesi amaçlanıyor.

Antalya Kent Müzesi Kompleksi kapsamında 
değerlendirilecek olan yapı, kent merkezinde 
önemli bir odak noktasında konumlanıyor. 

Tarihi kent merkezinin en yoğun alanlarından 
birinde bulunan ve aynı zamanda rekreasyon 
alanı içinde yer alan yapı, kent yaşamıyla 
güçlü bir ilişki kuruyor. Kent Araştırmaları 
Merkezi, kent müzesiyle birlikte kurgulanması 
ve modern mimari mirası temsil etmesi 
sebebiyle kent tarihinin yaşatılması açısından 
önem taşıyor. Ayrıca proje aşamasında iyi 
kurgulanmış olan programı ve planlaması ile 
uygulama aşamasından itibaren düzenlenecek 
etkinliklerle yapıda sürekliliğin sağlanması,  
kent merkezinin daha da canlı kılınması 
amaçlanıyor.
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PROJE ÖDÜLÜ

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; tarihi 
kent merkezinde konut dokusunu 
korurken aynı zamanda kamusal niteliği 
de artıran proje yaklaşımıyla Proje 
Ödülüne değer bulundu. 

2019
Ekinel Evi, Kazım Özalp Sokağı 
1. Kısım Sokak Sağlıklaştırması
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yarışmaya 
2 projeyle katıldı. İlk projede yaklaşık 150 
yıllık sivil mimarlık örneği olan tescilli Ekinel 
Evinin rölöve, restitüsyon ve restorasyonu 
tamamlandı. Geç Osmanlı Dönemine 

tarihlendirilen yapı, avlu ve bahçesiyle birlikte 
projelendirildi; restorasyon çalışmaları 
sürüyor. Sivil mimari örneği yapının sosyal ve 
kültürel bir işlev verilmesi planlanıyor. 



64

Diğer projede ise Kazım Özalp ve Koca Okul 
sokaklarında bulunan yapı cephelerinin 
restorasyonlarının yapılması amaçlanıyor. 
Sağlıklaştırma projeleri kapsamında 3 
adada toplam 6 parselde bulunan yapıların 
cephelerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
(8 tescilli kültür varlığı yapı) projeleri, 
160 metre uzunluğundaki Kazım Özalp ve 
Koca Okul sokaklarında bulunan yapıların 
cephe sağlıklaştırma projeleri ve söz konusu 
sokakların sağlıklaştırma projeleri hazırlandı. 
Çalışma alanı kapsamındaki Dumlupınar 
Mahallesi, Balıkesir geleneksel kent 
merkezinde yer alıyor. Bu alanda önerilen 
müdahaleler, kent merkezinde konut ağırlıklı 
dokunun korunmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyor. Sokak sağlıklaştırma projesi 
sosyal ve kültürel donatı alanlarıyla birlikte 
planlanıyor. Proje içinde kamusal mekânlar 
önerilmiş; bu sayede mevcut haliyle kamusal 
niteliği yetersiz olan alanda etkileşim imkânları 
sağlanacağı öngörülüyor.
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PROJE ÖDÜLÜ

Tarihi Kaleiçi Surları Restorasyon 
Projesi, Karacaköy Mahallesi 
Taş mektep Restorasyon Projesi, 
Kaleiçi Mahallesi Maliye Lojmanı 
Uygulama Projesi, Topuklu Çeşmesi 
Restorasyon Projesi

Çatalca Belediyesi

2019

Çatalca Belediyesi; kale içinde aynı 
alanda bulunan çalışmaların bütüncül 
bir senaryo oluşturması ve farklı 
karakterdeki yapılarda yürüttüğü 
çalışmalarda farklı kullanımlara yönelik 
etkileşimi ön plana çıkartması nedeniyle
Proje Ödülüne değer bulundu. 
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Çatalca Belediyesi yarışmaya üçü proje, 
biri uygulama kategorisinde olmak üzere 4 
projeyle katıldı. İlk proje Kaleiçi Surlarının 
Restorasyonu Projesidir. Surların bulunduğu 
bölgeyi kapsayan kentsel sit alanında çok 
sayıda tescilli eser de yer alıyor. Bizans 
Dönemine tarihlendirilen sur bölgesinde 
1/1000 ölçekli Kaleiçi Koruma İmar Planı 
çalışmaları devam ederken, tüm bu eserlerin 
bütün olarak ele alınması, yenilenmesi, 
canlandırılması hedefleniyor ve tarihi eserlerin 
birarada olduğu bu alanın canlandırılarak 
kentin odak noktalarından biri haline 
getirilmesi amaçlanıyor.
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İkinci proje Taş Mektep olarak bilinen ve 
günümüzde Belediye Hizmet Binası olarak 
kullanılan yapının restorasyon projesidir. 
Eğitim amaçlı inşa edilen yapı, geçmişte 
yangın geçirmiş ve bazı kısımları yenilenmiştir. 
Strüktürü sağlam olan yapının restore edilmesi 
ve halihazırdaki işlevinde, Hizmet Binası 
olarak kullanılması planlanıyor. 
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Üçüncü proje Kaleiçi Mahallesi 32 Ada 8 
Parselde bulunan tescilli Maliye Lojmanının 
restorasyonudur. Söz konusu yapı, mahalle 
içinde özgün özelliklerini koruyan, inşa sistemi 
ve plan kurgusuyla dikkat çeken mütevazı bir 
sivil mimarlık örneğidir. Yapının inşa tarihine 
ilişkin veri bulunmuyor fakat benzer yapılarla 
karşılaştırıldığında söz konusu yapının 20. 
yüzyıl başlarına tarihlendiği düşünülüyor.

Son proje Kaleiçi Mahallesi 133 Ada 
1 Parselde bulunan Topuklu Çeşmesinin 
restorasyonudur. Çeşmenin geçmişte Ortodoks 
Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen bir 

ayazma olduğu, şimdiki yapının da kutsiyetine 
binaen ve 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin 
ediliyor.
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PROJE ÖDÜLÜ

Tarihi Odunpazarı Bölgesi 
Öngörünüm Projesi

Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi; tarihi 
Odunpazarı kent dokusunda kamusal 
niteliği yüksek, tanımlı bir odak noktası 
oluştururken kültürel işlevlerle planladığı 
yeni yapılarda, alandaki özgün mimari 
öğeleri tekrarlayarak değil yorumlayarak 
kullanması nedeniyle Proje Ödülüne 
değer bulundu. 

2019
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Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim 
Projesi kapsamında hazırlanmış olan 
proje; Odunpazarı Öngörünüm bölgesinde 
konumlandırılmış yeme-içme, çok amaçlı 
salon, sergi salonu ve esnek kullanıma açık 
atölye mekânlarından oluşan Avlu Odunpazarı 
ve devamındaki müze, kafe ve kitabeviyle 
bütüncül işleyen bir yapı grubundan oluşuyor. 

İki adet tescilli yapının rekonstrüksiyonunu 
da içeren projedeki bu yapı grubu, tescilli 
yapılarla bağlantılı kurgulandı. Cephe 
karakterini Odunpazarı’nda geleneksel 
olarak kullanılan bağdadi yapım tekniğinde 
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kullanılan ahşap çaprazlar ve bağdadi 
çıtalardan alan Avlu Odunpazarı ve kitabevi 
yapıları, cadde kotunda kemerli arkadlarıyla 
Kurşunlu Külliyesine de atıfta bulunuyor. 
Böylece modern yapı tekniklerini kullanırken 
geleneksel köklerini de vurgulayan; modern 
ve gelenekseli harmanlayan bir mimari 
üslup benimseniyor. Yeme-içme mekânları, 
kültürel mekânlar ve atölye mekânları, müze, 
kitabevi gibi birçok farklı işlevin birarada 
kurgulanmasıyla farklı kesimlerden insanların 
buluşması ve tarihi Odunpazarı bölgesinde bir 
etkileşim alanı yaratılması amaçlanıyor.
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PROJE ÖDÜLÜ

Çandır Camisi, Güneşli 
Jandarma Konağı, 
Hızır İlyas Köşkü

Kocasinan Belediyesi

Kocasinan Belediyesi; hazırladığı iyi 
restorasyon projeleri ve Selçuklu konut 
mimarisinin nadir örneklerinden olan bir 
yapıyı işlevlendirerek kamusal kullanıma 
açması nedeniyle Proje Ödülüne değer 
bulundu. 

2019



75

Kocasinan Belediyesi yarışmaya biri uygulama 
ikisi proje kategorisinde olmak üzere 3 
projeyle katıldı. İlk proje Çandır Camisinin 
restorasyon uygulamasıdır. Günümüzde 
aktif olarak kullanılan Çandır Camisine 
zaman içinde müdahaleler ve eklentiler 
yapılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut 
haliyle kullanılan caminin özgün olduğu 
bilinen tüm eleman ve izleri korundu. Mimari 
açıdan niteliksiz görsel ve estetik açıdan yapı 
bütünlüğüyle uyumsuz, yapıya zarar verebilecek 
nitelikteki betonarme kısımlar ve mimari 
açıdan gerekli olmayan elemanlar söküldü. 
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İkinci proje Güneşli Jandarma Konağının 
restorasyon projelerinin hazırlanmasıdır. 
Konut olarak inşa edilen yapı, daha sonraki 
tarihlerde Hükümet Konağı ve Jandarma 
Konağı olarak kullanıldı. Yapının bulunduğu 
parselin batısında, sonradan eklenen nöbet 
kulesi de bulunuyor. Yapının yer aldığı 
parselin doğusunda yine sonradan eklenen 
tuvalet, güney kısmında yapıya bitişik olarak 
eklenen tek katlı tahıl ambarı bulunuyor. 
Jandarma Karakol Binası olarak kullanılan 
yapı, restorasyonunun ardından aynı işlevi 
sürdürecek.



77

Son proje ise Kayseri’nin en hâkim 
tepelerinden birinde bulunan ve Helenistik 
Döneme ait olan bir Tümülüs üzerine inşa 
edilmiş Hızır İlyas Köşkünün restorasyon 
projesidir. Yapı, 1. Derece Arkeolojik Sit 
olarak tescil edilen Tümülüs ile birlikte 
tescillenmiştir. Eserin bünyesinde başka bir 
yapı veya ek bina bulunmuyor. Selçuklu kesme 
taş duvar örgüsünün tipik bir örneği olarak 
inşa edilen yapı, güney cephedeki taç kapı 
dışında tamamen kırmızımtırak andezit taş 
malzemeden oluşuyor. Selçuklu mimarisinin 
özgün örneklerinden biri olan Hızır İlyas 
Köşkünün restorasyon sonrasında Gözlem Evi 
olarak işlevlendirilmesi planlanıyor.
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PROJE ÖDÜLÜ

Prof. Dr. İlter Uzel Tıp ve Diş 
Hekimliği Müzesi, Eski İstasyon 
Binası, Karikatür ve Edebiyat Evi

Seyhan Belediyesi

Seyhan Belediyesi; tarihi kent merkezinde 
bütüncül bir program içinde uzun 
yıllardır devam eden koruma stratejisinin 
bir parçası olarak tek yapı ölçeğinde 
geliştirdiği restorasyon ve işlevlendirme 
projeleriyle tarihi yapıları kent hayatına 
kazandırması nedeniyle Proje Ödülüne 
değer bulundu. 

2019
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Seyhan Belediyesi yarışmaya biri uygulama 
ikisi proje kategorisinde olmak üzere 3 
projeyle katıldı. İlk proje Ulucami Mahallesi 
Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan 
tescilli kültür varlığı yapının restorasyon 
ve işlevlendirilmesidir. Seyhan Belediyesi 
tarafından kamulaştırılan yapı, 2018 yılında 
da Prof. Dr. İlter Uzel ile Seyhan Belediyesi 
arasında yapılan protokol ile Prof. Dr. İlter 
Uzel’in 50 yıllık birikimi olan tıp ve diş 

hekimliği aletleri, diş hekimliğine ait orijinal 
ve taş baskı kitaplar, gravür ve resimleri 
de kapsayan envanterinin sergileneceği bir 
müzeye dönüştürüldü. Yapı, Adana tarihi 
ticaret merkezinde bulunuyor. Kendini 
çevreleyen yoğun tarihi doku içinde önemli 
bir konumda yer alan yapının müze işleviyle 
kent tarihini gelecek kuşaklara aktarması 
amaçlanıyor.
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İkinci proje Eski İstasyon Binasının 
Restorasyon projelerinin hazırlanmasıdır. 
Söz konusu yapı Döşeme Mahallesinde 
bulunan, bölgenin ilk demiryolu hattının 
Adana’daki ilk istasyon binasıdır. 1890’lı 
yıllardan itibaren Döşeme Mahallesindeki 
pamuk fabrikalarında üretilen pamuğun 
Mersin Limanına nakli için yapılan istasyon 

binası, Adana kent hafızasında önemli bir yer 
tutuyor. 1999 yılında tescil edilen istasyon 
binası 2017 yılında Seyhan Belediyesi 
tarafından kültür amaçlı kullanılmak üzere 
kamulaştırıldı. Seyhan Belediyesi, yapının 
halkın sosyal ve kültürel amaçla kullanımına 
sunulmasını ve bu sayede az kullanılan kültür 
varlığının kentle bütünleşmesini amaçlıyor.
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Son proje ise Karikatür ve Edebiyat Evi 
Projesidir. Seyhan Kentsel Sit Alanı içinde 
bulunan, Kayalıbağ Mahallesi 251 Ada 8 
Parseldeki yapı, malzeme ve plan tipi olarak 
Adana tarihi sivil mimari özelliklerini taşıyor. 
Aynı zamanda Türk karikatürünün önemli 
isimlerinden Turhan Selçuk ile gazeteci İlhan 
Selçuk’un Adana Erkek Lisesinde öğrenim 
gördükleri dönem boyunca yaşadıkları yapı 
olması nedeniyle de kent hafızasında önemli 
bir yer tutuyor. Yapının restorasyonun 
ardından Karikatür ve Edebiyat Evi olarak 
işlevlendirilmesi amaçlanıyor.
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PROJE ÖDÜLÜ

Zeytinyağı Fabrikası

Sultanhisar
Belediyesi

Sultanhisar Belediyesi; arkeolojik alan 
içindeki endüstri mirası bir yapıyı 
bulunduğu alanla ilişkilendiren, 
arkeolojik miras ile endüstri mirasını 
birlikte korumayı amaçlayan kapsamlı 
çalışması nedeniyle Proje Ödülüne 
değer bulundu. 

2019
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Rekmez Mahallesinde bulunan eski zeytinyağı 
fabrikası ve iki katlı konut yapısı, İzmir 
2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu kararı ile tescillenmiştir. 
Sultanhisar Belediyesi mülkiyetinde bulunan 
ve günümüzde harap ve kullanılmaz olan 
yapının koruma, onarım ve restorasyon yakın 
zamanda Sultanhisar Belediyesi başlatıldı. 
Bu doğrultuda öncelikle Aydın Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan 
izinle Aydın Müzesi denetiminde ve Nysa 
Kazı Başkanlığının desteğiyle temizlik ve 
araştırma kazıları yapıldı; ardından ayrıntılı 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 
hazırlanarak projeler onaylandı.
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Fabrika, Nysa Antik Kentinin güney 
eteklerinde yer alıyor. Rekmez, Sultanhisar’ın 
eski mahallelerinden biri. Kuzey-güney 
yönlerinde eğimli bir arazide fabrikanın 
ilk inşa edilen kuzey yönündeki binasının 
güneyinde alt kotta tonozlu bir yapı olduğu 
anlaşıldı. İhtiyat kaydıyla Roma-Bizans 
dönemlerine tarihlenen tonozlu yapı, fabrika 
yapısının organik bir parçası değildir. 
Tespitler fabrikanın güneyindeki binanın 
inşası sırasında fark edildiği ve ikinci binanın 
duvarlarının aynı eksenden geçmesine dikkat 
edildiği şeklinde.

Fabrika yapısının Nysa Antik Kenti Ziyaretçi 
Tanıtım ve Karşılama Merkezi olarak 
işlevlendirilmesi planlanıyor. İki katlı yapının 
alt katının mutfak, üst katının restoran olması 
öneriliyor. Avludaki zeytin kuyularından 3’ü 
özgün haliyle korunup diğer 5’inin üzerine ise 
ahşap pergola yapıldı; bunlar zaman zaman 
kullanılabilecek küçük satış birimleri haline 
getirildi. Kuzey doğu yönündeki müştemilatlar 
kafeterya ve tuvaletler olarak planlandı. 
Toprak altındaki yapı ise Zeytin ve Zeytinyağı 
Müzesi olarak işlevlendirilecek. Parselin çevre 
düzenlemesi yapılarak halkın kullanımına 
sunulması hedefleniyor.
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PROJE ÖDÜLÜ

Ölümsüzlük Şehri
Misis Projesi

Yüreğir Belediyesi

Yüreğir Belediyesi; 2012 yılından bu 
yana devam eden Ölümsüzlük Kenti 
Misis Projesi ile yürüttüğü bütüncül, çok 
katmanlı ve kapsamlı koruma stratejisi 
ile Proje Ödülüne değer bulundu. 

2019
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Yüreğir Belediyesi, 2012 yılından bu yana 
devam eden Ölümsüzlük Şehri Misis Projesi 
ile Antik Misis Kentini ortaya çıkarmayı ve 
alanda bulunan çok katmanlı kültürlere ait 
yapıları restore ederek korumayı amaçlıyor. 
Uzun yıllardır devam eden projede 
Yüreğir Belediyesi ilk iş olarak çok sayıda 
kamulaştırma yaparak antik kent üzerinde yer 
alan yapıları kaldırdı ve kazılara başladı. Etap 
etap süren çalışmalar sonucunda Misis Antik 
Kentinin her yıl bir parçası ortaya çıkarılıyor. 
Yüreğir Belediyesi süreklilik arz eden bu 
proje kapsamında 2 adet uygulama projesi ile 
yarışmaya katıldı.
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Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl Havraniye 
Kervansarayı restorasyonunu tamamlayan 
Yüreğir Belediyesi bu yıl Doğu ve Batı 
değirmenlerinin restorasyonlarını 
tamamladı. Antik kentin merkezinde 
bulunan Roma Köprüsünün Ceyhan’ın 
kuzey kıyısındaki ayağının doğu ve batısında 
konumlanan değirmenler antik dönemlerde 
kullanılmaktaydı. Yürütülen kazılar sonrası 
açığa çıkarılan değirmenlerin restore edilerek 
sosyal amaçlı hizmetlerde kullanılmak üzere 
işlevlendirilmesi amaçlanıyor.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Yukarı (Gâvur) Hamam 
Restorasyonu

Akşehir Belediyesi

Akşehir Belediyesi; kamu kurumları 
arasında işbirlikleriyle yürütülen 
Nasreddin Hoca Mizah Köyü Projesi 
kapsamındaki çalışmaların devamı 
niteliğindeki hamam restorasyonu 
ve işlevlendirmesi ile Uygulama 
Ödülüne değer bulundu.

2019
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Akşehir Belediyesi tarafından restorasyon 
uygulaması yapılan Yukarı (Gâvur) Hamamın 
inşa tarihini belirten bir kitabe veya somut 
bir belge bulunmuyor. Tarihlendirmesi arşiv 
kayıtları ve kaynaklar aracılığıyla yapılan 
hamamın, Akşehir Müzeler Müdürlüğü Doğal 
ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri ve 
eski eser fişine göre Ermeni cemaati tarafından 
1895 yılında Mıgırdıç Kalfa’ya inşa ettirildiği 
saptandı. 

Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin 
Hoca Dünya Mizah Köyü kurulması 
kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile yapılan 
protokol uyarınca yürütülen projede 19. 

yüzyıl sonlarına tarihlenen, Yukarı (Gâvur) 
Hamam Restorasyonu rölövelerinin alınması 
ve yenileme projelerinin hazırlanarak, tahrip 
olmaya başlayan ve yıpranan yapının restore 
edilmesi ve kente yeniden kazandırılması; 
çevresinde kamulaştırma yapılarak tarihi 
yapının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında yüzde 65’i tamamlanan 
çalışmalar bittiğinde içinde hamam 
kültürünün anlatılmasına yönelik bölümlerin, 
Akşehir’in zengin mutfak kültürüne ait 
lezzetlerin üretim ve satışının yapılacağı 
restoran, kafeterya, yürüyüş yolları ve 
otoparkın da yer alacağı bir alan oluşturulması 
amaçlanıyor.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

418 Ada 1 Parseldeki Yapının 
Restorasyonu, Hacı Karanfil 
Konağının Restorasyonu,
Alanya Kalesi Yürüyüş Yolu

Alanya Belediyesi

Alanya Belediyesi; Alanya Kalesi içinde 
ve çevresindeki çalışmalarıyla kent için 
büyük önemi olan kalenin korunması 
ve canlanmasına katkı sunan birbiriyle 
bağlantılı projeleri ve yürüyüş yolları 
nedeniyle Uygulama Ödülüne değer 
bulundu.

2019
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Alanya Belediyesi ikisi uygulama biri proje 
olmak üzere 3 projeyle yarışmaya katıldı. 
İlk projede Alanya Belediyesinin Alanya 
Kalesinde yaptığı çalışmalar kapsamında 
Tophane Mahallesi 418 Ada 1 Parselde 
bulunan sivil mimarlık örneği tescilli yapının 
kamulaştırılarak onarımı gerçekleştirildi. 
Alanya Kalesi geleneksel konut dokusunun 
özgün örneklerinden biri olan yapı aynı 
zamanda belediye tarafından yürütülmekte 
olan Kızılkule-Tophane Ekseni Denizcilik ve 
Gemi Müzesi Proje alanında bulunuyor. Proje 
ile Alanya Kalesinin Kızılkule-Tersane gibi 
önemli Selçuklu anıtsal yapılarının birarada 
yer aldığı doğu yamacındaki kıyı bandının 
kültür turizmi kapsamında denizcilik temasıyla 
yeniden işlevlendirilmesi ve alanın yaşayan 
müze haline getirilmesi hedefleniyor. 
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İkinci projede ilçedeki geleneksel konut 
dokusunun korunması adına Şekerhane 
Mahallesi 254 Ada 128 Parselde bulunan 
tescilli sivil mimarlık örneği Hacı 
Karanfil Konağının onarımının yapılarak 
değerlendirilmesi için çalışmalara başlandı. 
Alanya’nın en işlek caddesinde ve okulların 
yoğun olarak bulunduğu bir alanda bulunan 
yapının kafe-restoran olarak 16 yıllığına 
işlevlendirilmesi için yapının onarımı 
karşılığında belediyeye tahsisi yapıldı. 
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Son projede ise I. Derece Arkeolojik, Doğal, 
Kentsel ve Tarihi Sit Alanı olarak tescilli 
Alanya Kalesinde yürüyüş güzergâhlarının 
iyileştirilmesi ve kaleye çıkış için 2017 yılında 
faaliyete geçirilen teleferik hattının İçkale ile 
bağlantısını sağlamak adına Alanya Belediyesi 
tarafından “Alanya Kalesi Süleymaniye 
Camisi ve İçkale Arasında Yürüyüş 
Yollarının Düzenlenme İşi”nin uygulaması 
gerçekleştirildi. Alanya Kalesinde güvenli yaya 
ulaşım ağının oluşturulması adına projenin 
ilk etabında teleferik üst istasyon ile Ehmedek 
arası çevre düzenleme projesi gerçekleştirildi, 
sonrasında Süleymaniye Camisi ile İçkale 
arasındaki yürüyüş yollarının uygulaması 
tamamlandı.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Kent Müzesi 
Restorasyon Projesi

Bodrum Belediyesi

Bodrum Belediyesi; hazırladığı 
restorasyon ve işlevlendirme projesiyle 
kent kimliğine olan olumlu katkısı, sade 
ve özenli bir restorasyon uygulaması 
olması ve kültür alt yapısına yapıcı 
etkileri nedeniyle Uygulama Ödülüne 
değer bulundu.

2019
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Bodrum’un merkezinde, tarihi doku içinde 
bulunan Eski Kaymakam Evi ve İl Özel 
İdare Lojmanı, Bodrum Kent Müzesi olarak 
işlevlendirilmek üzere restore edildi. Aynı 
bahçe içinde yer alan 2 adet yapı, 2. Grup 
Tescilli Yapı niteliğinde Sakız Tipi Geleneksel 
Bodrum Evi olarak restore edildi. Yapıların 
restorasyon projesi, 2018 yılında Muğla Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

tarafından onaylandı; Muğla Valiliği Kültür 
Varlıkları Katkı Payı Fonu kullanılarak 
2019 yılında tamamlandı. Uygulamaları ise 
2020 yılında bitirildi. Bodrum geleneksel 
konut mimarisinin özgün üst gelir grubu 
örneklerindendir. Bodrum Kent Müzesi 
olarak işlevlendirilecek yapının teşhir tanzim 
projesi tamamlandı; proje uygulaması ise ihale 
aşamasında.
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Bodrum Kent Müzesinde Bodrum’un kent 
kimliğinin yansıtılması hedeflenirken, 
kültürel kimliğe ve mirasa, değerlere; Bodrum 
ve çevresinde yaşamış olan medeniyetler, 
insanlar ve onların yarattığı kültür, kullandığı 
eşyalar, motifler üzerinden odaklanılıyor. 
Müzenin dünya turizmi ve yabancı ziyaretçiler 
için Bodrum’un kültürel mirasını ve kimliğini 
ifade eden önemli bir temsil noktası olması 
amaçlanıyor.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Sabun Han Restorasyon 
Projesi, Suyabatmaz 
Meslek Edindirme Kursu

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi; 
kent merkezinde uzun yıllardır 
devam eden Kültür Yolu Projesi 
kapsamında yürüttüğü çalışmaların 
devamı niteliğinde hazırlamış olduğu 
restorasyon ve işlevlendirme projelerinde 
geleneksel yapıların özgün şemasını 
koruyarak çağdaş bir yorum getirmesi 
nedeniyle Uygulama Ödülüne değer 
bulundu.

2019
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yarışmaya 
biri proje, diğeri uygulama kategorisinde 
olmak üzere 2 projeyle katıldı. İlk proje 
Sabun Han Restorasyon Projesidir. Kalenin 
doğusunda bulunan yapı, belediyenin 
girişimleri sonucunda bağış yoluyla 13/16 
oranında belediye mülkiyetine alındı. 
Oldukça harap vaziyette olan hanın rölöve, 
restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlandı. 
Kültür Yolu Projesinin devamı niteliğinde 
değerlendirilebilecek proje alanı geçmişten 
günümüze kadar zeytinyağı, sabun ve pekmez 

üretiminde özellikle Gaziantep bölgesinde 
önemli bir yere sahip. Sabun imalatının 
yapıldığı bilinen han, yapım tarihinden 
itibaren imalathane olarak kullanıldı. 
Restorasyonun ardından han, Sabun ve 
Pekmez Müzesi olarak işlevlendirilecek. 
Zeytinin oluşumundan toplanmasına; yağ 
oluşumundan sabun oluşumuna, üzümün 
bağlardan toplanıp pekmez oluşumuna kadar 
geçirdiği serüven kurgulanarak canlandırmalar 
yapılacak ve yapı, müze olarak kente 
kazandırılacak.
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İkinci proje Suyabatmaz Meslek Edindirme 
Kursudur. Suyabatmaz Mahallesinde yer 
alan, 475 Ada, 60, 61 ve 62 parseller 
üzerindeki geleneksel taşınmaz kültür varlığı 
sivil mimari yapı ve iki adet betonarme yapı 
konut olarak inşa edildi. Özel mülkiyette 
olan geleneksel yapı kamulaştırılarak belediye 
mülkiyetine alındı. Geleneksel Antep evinin 
öncelikle rölöve- restitüsyon ve restorasyon 
projeleri hazırlanarak restorasyon işlerine 
başlandı. Öncelikle betonarme olan iki yapı 
yıkıldı. Verilen fonksiyona uygun olarak, 

122 metrekare alana sahip geleneksel Antep 
evinin plan şeması ve cephe düzeni, mekânın 
niteliğini oluşturan özgün mimari elemanların 
yerinde korunması sağlandı. Betonarme 
binaların yerine lineer planda, iki katlı, Antep 
evinin cephe özelliklerini taşıyan taş kaplama 
bina yapıldı. Avlu karşılıklı olan her iki binayı 
birbirine bağlayarak ortak kullanım alanını 
oluşturuyor. Teşhirinin yapılmasıyla Meslek 
Edindirme Kursu olarak mahalle ve bölge 
halkına hizmet vermesi planlanıyor.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Tarihi Maraş Kalesi Çevre 
Düzenleme Projesi

Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; 
tarihi kent merkezinde geçmişte 
yürüttüğü çarşı ve mahalle ölçeğinde 
çalışmalarına ek olarak koruma 
yaklaşımının son parçasını tamamlayan 
kalenin canlandırılmasına yönelik 
uyguladığı çevre düzenleme projesi ile 
Uygulama Ödülüne değer bulundu.

2019
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent 
merkezinde bulunan tarihi Maraş Kalesinin 
çevre düzenleme uygulamasını gerçekleştirdi. 
Kale projesi ile tarihi ve doğal dokuya zarar 
verilmeden, zemine müdahaleler en az seviyede 
tutularak özgün strüktüre olumsuz etkileri olan  
eklentiler kaldırıldı.

Kale, üzerinde yer alan kitabeye göre Geç 
Hititler Döneminden (MÖ 9-8. yüzyıl) 
kalma yerleşim yeri (Höyük) üzerine Roma 
İmparatorluğu zamanında (MÖ 1-MS 2. 
yüzyıl) inşa edilmiş. Sonradan birçok defa 
onarım gören yapıda en kapsamlı onarım 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış. 
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Cumhuriyet Döneminden 2018 yılına 
kadar ören yeri, düğün salonu, lokanta-kafe, 
Kurtuluş Müzesi gibi amaçlarla kullanıldı. 
2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
sur restorasyonu ve aydınlatmasını yaptırdı. 
2019 yılı sonlarında tekrar Büyükşehir 
Belediyesine tahsis edilen kalede çalışma 3 
etapta gerçekleştirildi. İlk etapta seyir alanı 
mevcut haliyle korundu. İkinci etapta ise 
1940-1950’li yıllarda yapıldığı tahmin edilen 
kaledeki bina tadilat ile kafeterya olarak 
projelendirildi. Son olarak üzerinde herhangi 
bir yapılaşma olmayan yürüyüş yolları ve yeşil 
alanın olduğu alanlar projelendirildi. Mevcut 
yürüyüş yolları korunarak sadece kaplaması 
değiştirildi. Doğal dokuya zarar verilmemesi 
amaçlanan projede hiçbir ağaç kesilmedi. 
Var olan süs havuzunun kaldırılmasının 

zemine zarar verebileceği düşüncesiyle havuz 
kaldırılmadı ancak üzeri kapatıldı. Yürüyüş 
yolları arasında kalan yeşil alanlar üzerinde 
yeniden peyzaj projesi yapıldı. Yürüyüş yolları 
üzerine çok yoğun olmayacak şekilde, çevreye 
uygun banklar yerleştirilerek ziyaretçilerin 
dinlenebileceği alanlar oluşturuldu. Mevcut 
aydınlatma direkleri tarihi dokuyla uyum 
sağlayacak şekilde seçildi. Zemine müdahaleyi 
en aza indirmek için mevcut tesisatlar 
kullanıldı. Ayrıca mevcutta bulunan 4 büfe 
yapısı temel kazısı yapılmadan kaldırıldı.

Yürütülen çalışmalarla tarihi Maraş Kalesinin 
halk tarafından daha kullanılır hale getirilerek 
canlandırılması ve kalenin korunması 
amaçlandı.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Gazzeli Ahmet Efendi 
Kütüphanesi, Kayhan Şadırvanlı 
Han Gençlik Merkezi

Osmangazi Belediyesi

Osmangazi Belediyesi; tarihi kent 
merkezinde yürütülen bütüncül 
çalışmaların devamı niteliğinde, belirli 
boşlukları doldurarak tamamlayan 
restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları 
nedeniyle Uygulama Ödülüne değer 
bulundu.

2019
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Osmangazi Belediyesi yarışmaya 2 uygulama 
projesiyle katıldı. Bunlardan ilki Gazzeli 
Ahmet Efendi Kütüphanesi Projesidir. Alipaşa 
Mahallesinde bulunan yapının, içerdiği 
detaylar nedeniyle Sultan III. Selim (1789-
1807) ve Sultan II. Mahmut (1808-1839) arası 
bir döneme, yani 19. yüzyılın ilk yarısına ait 
olduğu düşünülüyor. Temelden çatıya tüm 
kaba yapı unsurları kullanılamaz halde olduğu 
için yıkılıp yeniden inşa edilmesi uygun 

görülen yapıya sonradan eklenen mekânlar 
kaldırıldı; gerekli bazı fonksiyonlar için avluda 
yeni mekânlar oluşturuldu. Rekonstrüksiyon 
uygulamasında yapının mümkün olduğunca 
özgün haline dönüştürülmesi amaçlandı. 
Yapı, özgün fonksiyonunu zedelemeyecek bir 
kullanım olarak okuma faaliyeti ve ilişkili 
sosyal aktivitelerin gerçekleştireceği bir mekân 
olarak işlevlendirildi.
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Diğer proje ise tarihi Kayhan Çarşısı içinde 
yer alan Şadırvanlı Han ve batısındaki 
dükkânların bulunduğu alanda planlanan 
Gençlik Merkezi Projesidir. Sivil mimarlık 
örneği, 2. grup korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescilli yapı, 2 katlı ve ahşap 
karkas olarak uygulandı. Parselin batısında 
bulunan yapılar ise 3 katlıdır. Ancak hanın 
cephelerini kapatmamak ve mümkün 
olduğunca görünür olmasını sağlamak için 

eğim de kullanılarak bu dükkânlar, ahşap 
karkas, 2 katlı kademeli bir şekilde tasarlandı. 
Böylece sokağın eğimiyle uyumlu Şadırvanlı 
Han yapısını etkilemeyecek kademeli bir 
sokak silueti elde edildi. Yakın zamana 
kadar çöküntü bölgesi halinde olan bu 
alanın, daha aktif durumdaki tarihi Kayhan 
Çarşısı bünyesine katılarak, bölgenin hem 
sosyo-kültürel anlamda hem de ticari olarak 
hareketlenmesi amaçlanıyor.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Tarihi Çarşı Bölgesi Ticari 
Kesim Bölgesel Restorasyon ve 
Canlandırma Projesi

Safranbolu Belediyesi

Safranbolu Belediyesi; UNESCO 
Dünya Mirası Listesindeki tarihi kent 
merkezinin en önemli alanlarından biri 
olan tarihi çarşı bölgesindeki restorasyon 
ve canlandırma çalışmaları nedeniyle 
Uygulama Ödülüne değer bulundu.

2019
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UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan 
tarihi dokunun en önemli parçası, tarihi 
çarşıdır. Safranbolu Belediyesi, Cinci Han ve 
çevresindeki tarihi çarşı dokusunda yenileme 
ve restorasyon çalışmalarını tamamladı. 
Kunduracılar, kasaplar, saraçlar, semerciler 
sokakları üzerinde yer alan 62 adet dükkânın 
restorasyon uygulamaları yapıldı. Bakımsızlık 
nedeniyle bir kısmı kullanılamayan, özgün 
işlevini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmış, özgün mimari yapısı algılanamayacak 

derecede müdahale görmüş veya dış etkenler 
ve işgallerle cephe unsurları kapatılmış 
durumda olan dükkânlara müdahale edildi. 

Proje ile tarihi çarşının yeniden 
canlandırılması, işlevini yeniden kazanması ve 
dünya mirası olan ilçede turizm potansiyelinin 
artırılması amaçlanıyor. Proje yüzde 75 Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı ve yüzde 25 
belediyenin öz kaynaklarından karşılanarak 
finanse edildi.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Arkeopark Projesi, Eski Osmanbey 
İlkokulu Binasının Kent Müzesine 
Dönüştürülmesi Uygulaması

Simav Belediyesi

Simav Belediyesi; arkeolojik mirasın 
korunmasına yönelik çalışmalarının 
yanında kent kültüründe önemli bir 
yer tutan okul yapısının restorasyon 
ve işlevlendirme çalışmaları nedeniyle 
Uygulama Ödülüne değer bulundu.

2019
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Simav Belediyesi yarışmaya biri proje, diğeri 
uygulama kategorisinde olmak üzere 2 projeyle 
katıldı. İlk proje Arkeopark Projesidir. Simav 
merkezinde Karşıyaka Mahallesi Erenler 
Caddesinde “Mozaikli Ev” olarak bilinen, 
arkeolojik sit alanındaki yanan evin enkazında 
kazı çalışmaları yürütülmüş, çalışmalar 
sonucunda Geç Roma-Erken Bizans Dönemine 

ait hayvan motifli ve Grekçe yazıtlı mozaik ve 
kilise kalıntıları bulunmuştu. Bu kalıntıların 
arkeopark olarak turizme kazandırılması 
amaçlanıyor. Proje alanında yapılacak 
çalışmalarla proje kapsamında açık hava 
müzesi kurularak Simav halkının ve ilçeye 
gelen yerli ve yabancı turistlerin sosyal yaşama 
ve turizm etkinliklerine katılım düzeyinin 
artması hedefleniyor.
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İkinci proje ise Eski Osmanbey İlkokulu 
Binasının Kent Müzesine Dönüştürülmesi 
Uygulaması. 31 Ekim 2018 yılında faaliyete 
geçen müze, binasının özelliğiyle de ayrı bir 
değer taşıyor. Yapı, deprem kuşağında olan 
ilçede, hasar görmüş olsa da ayakta kalabilmiş 
nadide eserlerden biri. Müze yapısı, Simav 
halkının hafızasında çok önemli bir yer 

taşıyor. Günümüzde her evden en az bir aile 
bireyi bu okulun sıralarında eğitim görmüştür. 
Hasar gördüğü için 2009 yılında boşaltılan 
tarihi okul yapısı, Simav Belediyesi tarafından 
özgün haline uygun şekilde restore edilerek 
ilçe yaşamının hafızasını koruyacak bir müze 
olarak yeniden işlevlendirildi.
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Tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli 
bir kanyon olan Levent Vadisinde 
planlanacak alanlar ve tesislerle 
vadinin turizme kazandırılması 
amaçlanıyor. 65 milyon yıl öncesine 
dayanan kaya oluşumlarının yer 
aldığı vadide, Neolitik Çağ’a ait 
kalıntılar bulundu. 28 kilometre 
uzunluğa sahip olan vadide çeşitli 
jeolojik oluşumlar, uçurumlar, farklı 

tip ve boyutta mağaralar bulunuyor. 
Mağaralarda Geç Hitit ve Roma 
dönemlerine ait izler günümüze kadar 
ulaşmış durumda. 

Levent Vadisi Alan Tasarım Projesi 
ile yürüme yolları, çevre düzenlemesi, 
kış bahçesi kullanımına yönelik 
mutfak, tuvalet, seyir terası ile 
ziyaretçilerinin kullanımına yönelik 
hizmet alanları, satış büfeleri, mağara 
ulaşım yolları, müze alternatifleri, 
yönlendirme bilgilendirme levhaları, 
aydınlatma sistemi, bisiklet yürüyüş 
yolları, 13 adet konaklama birimi 
ve 1 adet restoran-kafe, açık oturma 
terasları gibi çalışmalar için mimari 
ve mühendislik uygulama projeleri 
hazırlandı.

Başarı ÖDÜLÜ

Levent Vadisi Alan 
Tasarım Projesi

Akçadağ Belediyesi

2019
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yürütülen İzmir Tarih 
Projesi kapsamında, tarihi mirasın 
korunarak yaşamasını sağlamak 
amacıyla, İzmir Kemeraltı’ndaki 
Alipaşa Şadırvanı mülkiyeti belediye 
tarafından alınarak restorasyon 
projeleri hazırlandı.

Başarı ÖDÜLÜ

Ali Paşa Şadırvanı 
Restorasyonu

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi

2019 Ali Paşa Şadırvanı, tarihi Kemeraltı 
Çarşısında bulunan birçok şadırvan 
gibi bir mimari eserin parçası olarak 
değil, tek başına inşa edilmiş. Bu 
özelliğiyle İstanbul’da pek çok örneği 
görülen meydan şadırvanlarının 
İzmir’deki tek örneği.

Sekizgen planlı yapının her kenarı 
sütunlarla taşınıyor. Sütunları 
birbirine bağlayan yuvarlak kemerli 
yapının üzeri kubbe ile örtülüdür. 
Kubbenin iç yüzeyi alçı, dış yüzeyi 
kurşunla kaplıdır. Sütunların kıvrımlı 
başlıklarında çiçekli şal motifleri, 
kemer köşeliklerinde ise çiçek 
motifleri ile madalyon içinde altı 
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kollu yıldız ve arkasında çiçek motifleri bulunan, 
iki şerefeli, kubbeli bir cami tasviri bulunuyor. 
Sekizgen ve kubbeli su haznesi mermerden inşa 
edilen şadırvanın her cephesi süslü birer alınlıkla 
tamamlanmış.

Yapının özgün işlevini sürdürmesi planlanıyor. 
Proje ile yapının yaşamını sürdürmesi için gerekli 
strüktürel destek sağlanarak, elemanların bakım 
ve onarımı yapılacak, tesisatı güncellenecek 
hijyen seviyesi arttırılacak ve tekrar kullanıma 
açılacak.
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Karadeniz Ereğli Belediyesi yarışmaya 
proje kategorisinde 4 projeyle katıldı. 
İlk proje Balı Mahallesinde bulunan 
Roma Dönemine ait su kemerlerinin 
çevre düzenleme projesidir. Herakleia 
Pontike’nin su gereksinimi için 
yapılan su donanımı ve döşemi 
olan Balı Mahallesi su kemerleri, 
Çivdirik Tepesinden başlayıp Keşkek, 
Balı ve Kestaneci’den geçerek kente 
ulaşıyor. İri, kesme blok taşlardan 
oluşan ve yaklaşık on altı kilometrelik 
bir uzunluğu içeren döşemin 

Başarı ÖDÜLÜ

Balı Mahallesi Roma Dönemi Su 
Kemerleri Ve Yakın Çevresi, Çevre 
Düzenlemesi Projesi, Göztepe 
Koruma Amaçlı İmar Planı Ve Çevre 
Düzenlemesi Projesi, KARADENİZ 
Ereğli Belediyesi Bilim, Kültür Ve 
Sanat Merkezi, Heraklius Sarayı 
ve Yakın Çevresi Çevre Düzenleme 
PROJESİ.

Karadeniz Ereğli 
Belediyesi

2019
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ayakta kalabilen parçaları ilçenin tarihinin 
önemli kanıtları arasında. Hazırlanan proje 
ile su kemerlerinin gerekli görüldüğü yerlerde 
onarılması, yer yer yeniden açığa çıkarılması ve 
restorasyonunun yapılması amaçlanıyor. 

İkinci proje Göztepe olarak bilinen doğal alanın 
düzenlenmesi projesidir. Doğal yapısı ve bu 
yapıdaki doğal değerler yanında tarihsel ve dini 
kökenli kültürel değerleri barındıran ve yöre 
halkınca yıllardır dini anlamda bir ziyaret yeri 
(ziyaretgâh) olan Göztepe bölgesinde Koruma 
Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi 
çalışmaları hazırlanması amaçlanıyor.

Üçüncü proje Karadeniz Ereğli Belediyesi 
Kültür ve Sanat Merkezi Projesidir. Karadeniz 
Ereğli Belediyesi hizmet binası olarak kullanılan 
taşınmaz, yenisi yapılmak üzere yıkıldığında 
yapılan hafriyat çalışmasında ortaya çıkan antik 
döneme ait hamam kalıntıları, Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla 1. Grup 
yapı olarak tescil edildi. Yapılacak yeni yapı antik 
döneme ait hamam kalıntılarına zarar vermeyecek 
biçimde tasarlanacak ve söz konusu kalıntıların 
tümü kamuya açık olarak sergilenecek biçimde 
planlanacak. Bu kapsamda burada bir Kültür ve 
Sanat Merkezi yapılması planlanıyor.

Son proje ise Heraklius Sarayı adıyla bilinen 
harabelerin ve çevresinin çevre düzenleme 
işidir. Projede antik yapı kalıntısı ve çevresinin 
arkeolojik potansiyelinin açığa çıkarılarak 
korunması ve kültür turizmine kazandırılması 
amaçlanıyor.
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Su ile Gelen Medeniyet-Tarihi 
Çeşmelerin Restorasyonu Projesi 
ile Kırklareli’de yer alan tarihi 
10 adet çeşmesinin restorasyonu 
yapıldı. Restorasyonu yapılan 
çeşmeler genellikle 19. yüzyıl ve 
20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş. 
Gerdanlı Çeşmesi, Hacıhasan 
Çeşmesi, Hapishane Çeşmesi, Kadı 
Ali Çeşmesi, Altıntel Çeşmesi, 

Kayyumoğlu Çeşmesi, Kocahıdır 
Çeşmesi, Kurupaşa Çeşmesi, Paşa 
Çeşmesi ve Alman Çeşmesinin 
bu kapsamda restorasyonları 
tamamlandı. Söz konusu tarihi 10 
çeşme, kent halkının ve Kırklareli’ye 
gelen turistlerin uğradığı güzergâhlar 
üzerinde yer alıyor ve kentin 
geçmişle olan tarihi bağlarını 
sergiliyor. Ayrıca çeşmeler geçmişten 
günümüze bir kültür köprüsü görevi 
görüyor. Bu projeyle Kırklareli’de 
bulunan ve bakımsız kalan tescilli 
tarihi kültürel varlıkların kent 
mimarisine ve kimliğine uygun 
olarak restorasyonlarının yapılması ve 
kentin turizm potansiyelinin harekete 
geçirilmesi amaçlanıyor.

Başarı ÖDÜLÜ

Su ile Gelen Medeniyet-Tarihi 
Çeşmelerin Restorasyonu

Kırklareli Belediyesi

2019
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Konak Belediyesi, Konak kent 
merkezinde yer alan ve Alanyalılar 
ya da Yemişcizade Konağı olarak 
isimlendirilen yapının restorasyon 
projesi ile yarışmaya katıldı. Alanyalı 
(Yemişcizade) Konağı 19. yüzyıl 

Başarı ÖDÜLÜ

Alanyalı Konağı 
Restorasyonu

Konak Belediyesi

2019
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sonunda, kent merkezinde yer alan önemli 
konut yapılarından biri. Yapı, kullanıcıya özel 
süsleme ve detaylarla birlikte üretildiği dönemin 
karakteristik üslubu olan neo-klasik biçimde 
tasarlanmış ve dönemin mimarlık üretim 
anlayışını ortaya koyan bir belge niteliğinde. 

Yapı, Konak Belediyesi tarafından kamulaştırıldı; 
rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri 
ile restorasyon uygulama işleri tamamlandı. 

Yapıya eklenti durumunda olan betonarme yapı 
kaldırıldı ve esaslı onarımı yapıldı. Özellikle 
kalem işi ve tavan göbekleri korumaya alındı. 
Yapı taşıyıcı elemanları koruma ilkelerine uygun 
olarak değiştirilerek güçlendirildi. Eksik olan 
yapı elemanları tamamlandı. Bununla birlikte, 
restorasyon, korunması gereken tüm detaylar 
yerinde bırakılarak gerçekleştirildi. Yapının müze 
olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. 
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Kumluca Belediyesi yarışmaya 
Olympos Ören Yeri Karşılama 
Merkezi Projesi ile katıldı. 
Olympos Antik kenti 1. derece 
sit alanında devam etmekte olan 
kazı çalışmalarına ek olarak, çevre 
düzenleme projesi hazırlandı. Bu 
kapsamda halihazırda çok sayıda 
turist çeken alanda bir karşılama 

Başarı ÖDÜLÜ

Olympos Ören Yeri Çevre 
Düzenleme ve Karşılama 
Merkezi Projesi

Kumluca Belediyesi

2019 merkezi projesi yapıldı. Olympos 
günümüzde yalnızca bir ören yeri 
değil. Alan, halkın kullanımına açık 
bir plaj da içeriyor; çevresindeki 
pansiyonlarla birlikte önemli bir 
turizm sirkülasyonuna sahip. 
Projenin amacı alanın içinde yer 
alan kültürel miras yapılarıyla 
doğal çevrenin koruma-kullanma 
dengesini gözeterek kullanıcıların 
ziyaret, seyir ve benzeri amaçlar 
için alanları en verimli şekilde 
kullanmasını ve sürekliliği sağlamak. 
Karşılama Merkezi Projesi, alanın 
daha iyi bir şekilde kullanılmasıyla 
birlikte, çevresindeki tarihi dokunun 
korunmasını da hedefliyor. 
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Kütahya Belediyesi yarışmaya 
uygulama dalında 2 projeyle katıldı. 
İlk proje olan Darü’l Kurra’nın 
restasyon uygulaması Mayıs 2020’de 
başladı; uygulama devam ediyor. Yapı 
pek çok tescilli kültür varlığı ile sivil 
mimari örneklerinin yer aldığı Balıklı 

Başarı ÖDÜLÜ

Darü’l-Kurra Restorasyon 
Uygulaması, Saraçhane ve Kavaflar 
Sokak Üst Örtü Proje Uygulaması

Kütahya Belediyesi

2019 Caddesi üzerinden Karaa Sokağına 
çıkarken, 395 ve 244 envanter 
numaralı 2. Grup korunması 
gerekli kültür varlığı sivil mimari 
örneklerinin arasında yer alıyor.

Osmanlı Darü’l-Kurraları genellikle 
büyük ya da küçük kapsamlı 
bir külliyeye dahil olarak inşa 
edilmişlerdir. Bu durum Osmanlı 
Darü’l-Kurralarında görülen önemli 
bir özellik. Darü’l-Kurra bağımsız 
bir yapı olarak inşa edilse de her 
durumda bir cami ya da bir mescid 
yanında inşa edilmiştir. Kütahya 
Darü’l-Kurrası ise, bir istisna olarak 
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tek başına tasarlanmış, bir külliye programına 
dâhil edilmemiştir. Kütahya Cafer Paşa Darü’l-
Kurrası, mimari açıdan olduğu gibi, bu özelliğiyle 
de nadir örnekler arasında yer alıyor.

İkinci proje ise Saraçhane ve Kavaflar Sokakları 
Üst Örtü Uygulamasıdır. Maruf ve Paşam 
Sultan Mahallesi içinde, Ulu Cami Caddesinin 
doğusunda, kentsel sit alanı içinde yer alan, 
Ulu Cami Sokağını Hürriyet Caddesine 
bağlayan, ticaretin yoğun olduğu ve Aşağı 
Çarşı Bölgesi olarak bilinen Küçük ve Büyük 
Bedestenlerinin kuzey ve güneyinde sürdürülen 
uygulama, Kavaflar Sokağında bulunan esnafının 
ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanan üst örtü 
uygulaması, Koruma Bölge Kurulunca onaylı 
projeler doğrultusunda tamamlandı.
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Malatya Büyükşehir Belediyesi 
yarışmaya günümüzde şehir 
merkezinde yer alan az sayıdaki 
anıtsal yapıdan bir tanesi olan 
Taşhoran Kilisesinin Restorasyon 
Uygulaması Projesi ile katıldı. 

Başarı ÖDÜLÜ

Taşhoran Kilisesi 
Restorasyon Yapım İşi

Malatya Büyükşehir 
Belediyesi

2019 Taşhoran Kilisesi, 15,90 x 26,40 
metre boyutunda dikdörtgen planlı, 
tek kubbeli olup, kesme taş ile 
inşa edilmiş bir yapı. Kilisenin 
kitabesi tahrip olduğu için yazıları 
okunamıyor. Yapımına 1878 
yılında başlanan yapı 1893 yılında 
tamamlandı. 1893 yılında yaşanan 
depremde yıkılan kubbesi 1905 
yılında onarıldı, 1969 yılı sonlarında 
çıkan bir yangınla yeniden yıkıldı. 
Döneminin mimari unsurlarını 
bünyesinde barındıran yapı 
hem şehircilik hem de mimarlık 
anlamında kent hafızasının önemli 
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bir parçası. Bu sebeple yapının olabilecek en 
orijinal halinin ortaya çıkarılması, özgün haliyle 
sergilenmesi ve ayrıca kültür merkezi işlevi 
ile geçmişle kurulan bağların güçlendirilmesi 
amaçlanıyor.

Proje hazırlık sürecinde yapının kilise olması 
göz önünde bulundurularak Ermeni vatandaşlar 
ve diğer sivil toplum kuruluşları ile diyalog 
içinde proje süreci tamamlandı. Restorasyon 
uygulamasında basın ve ilgili yetkililere 
paylaşımda bulunulmaya devam ediliyor.
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Başarı ÖDÜLÜ

Deliktepe Tarihi ve Kültürünün 
Korunması ve Turizme 
Kazandırılması Projesi

Oğuzeli Belediyesi

2019 bilinen tarihi bir yer altı tüneline 
sahip. Bir ucunun tarihi Tilbaşar 
Höyüğüne çıktığı bilinen yer altı 
tüneli unutulmaya yüz tutmuş 
durumda. Oğuzeli Belediyesi, 
Kızlar Kuyusunun yakınına ata 
sporlarımızdan olan ok atıcılığı, at 
biniciliği tesisleri ile çok amaçlı bir 
kafeterya ve seyir terası uygulamasını 
hayata geçirdi. Yapılan proje ile 
Deliktepe’nin tarihi ve kültürel 
değerlerinin ön plana çıkarılması 
ve alanda turizmin geliştirilmesi 
amaçlanıyor.

Oğuzeli Belediyesi yarışmaya 
Deliktepe Tarihi ve Kültürünün 
Korunması ve Turizme 
Kazandırılması Projesi ile katıldı. 
Deliktepe Kızlar Kuyusu olarak 
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Ödemiş Belediyesi yarışmaya biri 
proje biri uygulama olmak üzere 2 
projeyle katıldı. İlk proje Ödemiş 
Kültür Turizm Ofisi Projesidir. 
Emmioğlu Mahallesi 121 Ada 
40 Parselde bulunan ve Ödemiş 
Belediyesi mülkiyetinde olan 2. 
Grup tescilli yapı tapu kayıtlarında 
kâgir mağaza olarak geçiyor. 1930’lu 

Başarı ÖDÜLÜ

Emmioğlu Mahallesi 121 Ada 
40 Parsel (Ödemiş Kültür-
Turizm Ofisi), Ödemiş Belediyesi 
Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi 
(Öykam) Devamı Projesi

Ödemiş Belediyesi

2019 yıllarda yapıldığı tahmin edilen 
yapı, ilçenin ana caddesi olan Ordu 
Caddesinde, ana kavşak üzerinde 
bulunuyor. Herhangi bir tamirat ve 
onarım görmeyen, sadece ön duvarı 
ayakta kalan, başta çatı örtüleri olmak 
üzere büyük oranda zarar görmüş, 
ahşap aksamlarının niteliklerini 
yitirdiği yapı, Ödemiş Belediyesi 
tarafından aslına uygun olarak 
yeniden inşa edildi. Rekonstrüksiyon 
sonrası Kültür-Turizm Ofisi olarak 
işlevlendirilmesi planlanıyor. 

Diğer proje ise Yıldız Kent Arşivi 
ve Müzesi (Öykam) Devamı 
Projesidir. Müze işlevini sürdüren 
yapıya ek olarak 158 ada, 4, 6 ve 16 
parsellerdeki tescilli taşınmazların 
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mevcut ÖYKAM binasına bağlantılı fonksiyonu 
olacak şekilde restorasyonlarının yapılması 
amaçlanıyor. Yapılacak restorasyon sonrasında, 
bu evlere verilecek kültür odaklı işlevlerle 
ÖYKAM’ın zenginleşmesi hedefleniyor. Bu 
evlerin yanı sıra, adayı çevreleyen diğer evlerin 
de satın alınarak restore edilmesi ve kültür 
adasının oluşturulması, Ödemiş Belediyesinin 
önümüzdeki yıllar için programladığı ve 
gerçekleştireceği çalışmalar arasında.
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Tirebolu Hamamı, Giresun’da 
günümüzde de kullanılmakta 
olan tek tarihi hamamdır. 
Hamamın restorasyonu yapılarak 
Hamam Kültürü Müzesi olarak 
işlevlendirilmesi planlanıyor. Çarşı 
Mahallesi, İskele Caddesinde 

Başarı ÖDÜLÜ

Tirebolu Belediyesi

2019 eğimli bir arazide yer alan hamamın 
yapım tarihi ve yaptıranı hakkında 
bir kitabesi ya da dönem kaynağı 
bulunmuyor. Ancak malzeme 
kullanımı ve mimari planı itibari 
ile 19. yüzyılın ikinci yarısında 
inşa edildiği tahmin ediliyor. 
Kesme taş malzeme ile inşa edilen 
hamamın doğusundaki ahşap 
soyunmalık bölümü, 1980’li 
yıllarda yıkılarak beton malzeme 
ile yeniden inşa edilmiş. Hamamın 
diğer bölümleri özgün şeklini 
koruyor. Çarşı Mahallesinde yer 
alan tarihi hamamın aslına uygun 

Tirebolu Tarihi Hamamı ve 
Hamam Kültürü Müzesi Projesi
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bir şekilde restore edilerek özgün kimliğinin 
tekrar kazandırılması, günümüze kadar canlılığını 
devam ettiren hamam kültürünün sonraki 
nesillere aktarılmasının sağlanması ve hamam 
kültürünün korunması için Tirebolu Hamamının 
müze olarak yeniden işlevlendirilerek turizme 
açılması amaçlanıyor.
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Başarı ÖDÜLÜ

Ünye Kefelihan 
Restorasyon Projesi

Ünye Belediyesi

2019 Ünye Belediyesi Kefelihan 
Restorasyon Projesi ile yarışmaya 
katıldı. Ünye Kültür Yolu 1. Kısım 
Son Etapta bulunan Kefeli Han, 
kent merkezinde kültür yolunun 
son durağı olması ve tarihi İpek 
Yolunun önemli duraklarından biri 
olması sebebiyle Ünye tarihi kimliği 
açısından önemli bir yapı. Yapımı 
1871 yılı olan hanın, Ünye Belediyesi 
tarafından restorasyon projesi 
çalışmaları başlatılarak yapım ihalesi 
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Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 
yapıldı. Yapım süreci, onaylı projesine uygun 
olarak zemin ve temel imalatlarının yapılabilmesi 
için zemin dolgusunun alınması sırasında su 
kuyusu olduğunu düşünülen bir mimari öğeye 
rastlanması sonucu sekteye uğrasa da projeleri 

revize edilip, kurul tarafından yeniden onaylandı. 
Restorasyonu tamamlandığında içinde Ünye’ye 
özgü el sanatlarının satılacağı turistik eşya 
stantları, kafe ve Ünye tarihi ve kültür kitaplığı 
bulunan bir kültür durağı olarak işlevlendirilmesi 
planlanıyor.
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Başarı ÖDÜLÜ

Yeşilyurt 
Kahve Konağı Müzesi

Yeşilyurt Belediyesi

2019 yöresel yemeklerin sunulduğu 
restoran, kent belleği müzesi, 
kütüphane ve kahve konağı 
işlevleriyle alanın canlandırılması 
hedeflendi. Yeşilyurt Kahve Konağı 
Müzesi bu alandaki yapılardan biri. 
Hıroğlu Mahallesinde bulunan 
Çırakgiller konutu 2015 yılında 
belediye tarafından kamulaştırılarak 
restorasyon projeleri hazırlandı. 
Restorasyonu tamamlandıktan 
sonra Kahve Konağı Müzesi olarak 
işlevlendirildi. Tarihi yapının 
korunması amacıyla ekonomik hayata 
kazandırılması ve sürekli işleyen bir 
şekilde yaşatılması amaçlanıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Kahve 
Konağı Müzesi Uygulaması ile 
yarışmaya katıldı. Kadim Yeşilyurt 
olarak adlandırılan alanda 31 adet 
tescilli yapı bulunuyor. Bu tescilli 
yapıların 10’u Yeşilyurt Belediyesi 
tarafından restore edilerek Lezzet 
Caddesi oluşturuldu. Butik otel, 
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