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2015 yılında 15. yılımızı kutluyoruz. Geçmiş
15 yıla baktığımızda hangi eşik noktalarından
geçtiğimizi algılayarak, önümüzdeki süreci
değerlendirmeliyiz. İster istemez bu bizim;
geçmişle bugün ve gelecek arasında nasıl bir
bağ kurduğumuzu, ülkemiz için hangi kavram-
ların içini doldurduğumuzu, onları yaşama
nasıl aktardığımızı düşünmemizi sağlayacaktır.
Çok altını çizdiğimiz süreklilik kavramının,
koruma hareketi içinde nasıl temellendiğini de
böylece görmüş olacağız.  

Geçmişe tarafsız baktığımızda, ilkelerimizin
kurucu başkan Erdoğan Bilenser döneminden
bu yana uygulamaya dönüşme yöntemini çok
önemli buluyorum. Üyelerimiz, her dönemde
kültürel mirası bütüncül bir yaklaşımla ele
almayı ilk hedef olarak görmüştür.

Doğal ve kültürel değerler, eğitim, örgütlenme
ve tanıtım başlıkları, birbiriyle ilişkili bir
biçimde kent yöneticilerimiz tarafından eş
zamanlı olarak gündeme alınmıştır. TKB’nin
kuruluş yıllarına baktığımızda, ülke gündemi-
nin olmazsa olmazı olarak nitelediğimiz kamu-
yerel-sivil-özel birlikteliği, 15 yıl sonra artık
bir söylem olmaktan çıkmıştır. 

Özellikle görevi devraldığım değerli dostlarım
Mehmet Özhaseki ve Dr. Asım Güzelbey
dönemlerinde, kuruluş yıllarının kavramları
bazı temel başlıklarda uygulamaya dönüşmüş,
yaşamımızın kopmaz bir parçası olmuştur.

Kimlikli kentlerimizde kale-çarşı-mahalle
bütününe ulaşma irademiz, ulusal-uluslararası
alanda ilgiyle karşılanmış, birçok üyemiz başa-
rılı sonuçlara ulaşmıştır. Kentlerin belleklerini
unutmamak için gösterdikleri çaba ise, Kent
Müzelerinin sayısının hızla artmasıyla somut
sonuçlara dönüşmüştür. Kentlerin bu gayreti,
ülkemiz için başlı başına bir başarı örneğidir.
Bunun bir yansıması olarak, Avrupa Müze Aka-
demisi adım adım bu gelişmeleri izlemiş, farklı
ihtisas alanlarında yeni müzelerin açılmasını
tetikleyen girişimler yaşanmıştır. Böylesi sağlam
bir zeminde devraldığım bu miras, tüm ülkede
araştırma, inceleme, uygulama projelerine yol
gösterecek aşamaya gelmiştir.

Doğa-kültür öncelikli yol haritaları ve rotalar
hazırlamak, neyi-nerede-hangi dayanışma orta-
mında yaşama geçirebileceğimizi bilmek, artık
tüm üyelerimizde görünür bilinç düzeyinin işare-
tidir. Kırsal mirasın korunması yeni hedeflerimiz
arasındadır. Alan Yönetimiyle ilgili gösterilen
çabalar ise hazırladığımız eğitim programının içe-
riklerine yansımıştır. Bu çabaların salt UNESCO
gündemine girmek değil mutlu yaşanabilir kent-
ler yaratmaktan geçtiğini biliyoruz. Sanırım gele-
cek sayımızda bu çabaların boyutlandığının
müjdesini verebilecek duruma geleceğiz. 

Yüklü geçen bu 15 yılda tüm emek verenleri
içtenlikle kutluyor, yeni yorgunlukların bizi
beklediğini biliyorum. Birlikte olduğumuz
sürece özverili çabalarımız boşa gitmeyecektir.                        
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2014 yılının yoğun gündemi, Geçmişten Gele-
ceğe Yerel Kimlik dergisinin Aralık ayında
çıkan son sayısına yansımış; dergimiz 16 sayfa-
lık bir ekle sizlere ulaşmıştı. TKB’nin 15. yılına
girdiğimiz şu günlerde birikim ve tecrübelerin
paylaşıldığı, farklı bölgelerden toplantı ve
koruma haberleriyle yeni yılı karşıladık.

Yeni hedefleri konuşurken, dergimizin yüzünü de
yenileme kararı verdik. Değişen tasarım ve geliş-
tirmeye devam edeceğimiz içeriğiyle Yerel Kim-
lik dergisinin 41. sayısı, Diyarbakır Semineri ve
Batı Anadolu Bölge Toplantısının yansımalarına,
inceleme yazılarına ve haberlere yer veriyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesine girmek için
tarihi kentlerin hazırladığı dosyalar bazen yıl-
larca Geçici Listede kalıyor. İstenilen kriterleri
yerine getirmek ise özverili bir Alan Yönetimi
planıyla gerçekleşiyor. Diyarbakır bu süreci
başarıyla bir üst çizgiye ulaştırdı ve model ola-
bilecek bir yaklaşım geliştirdi. 27 Şubat-1 Mart
tarihlerinde “Alan Yönetimi Sürecinde Tarihi
Kentler Birliği” başlığında yapılan Diyarbakır
Seminerinde, Diyarbakır’ın bu süreci nasıl
yürüttüğü uzmanlar tarafından paylaşıldı. “TKB
bir okul” söylemini destekleyen sunumlar yılın
ilk sayısında yerini aldı. 

ÇEKÜL Akademin yeni başlayan “Dünya
Mirası Başvuru Süreci ve Alan Yönetiminde
Deneyim ve Paylaşımlar” başlıklı eğitimin 
ilk 2 modülünü de merek edenler için dergimi-
zin haber sayfasında özetledik. 

Bu sayıdaki diğer dosya konumuz, Batı Anadolu
Bölge Toplantısı. 27-28 Mart tarihlerinde yapı-
lan toplantının haberinde, “Farklı Ölçeklerdeki
Yerleşmelerde Koruma Örnekleri ve Yeni
Hedefler” başlığıyla Menteşe, Burdur, Bergama
ve Küçük Menderes Havzasından örnek bir kent
Birgi’de yapılan çalışmaları okuyabilirsiniz.  

TKB gündeme getirdiği konuları Anadolu 
toplantılarıyla ve Yerel Kimlik dergisiyle
pekiştiriyor. Bunlardan biri de somut olmayan
kültürel miras. Yapılara hayat veren anılar, 
kentlerin, insanların hafızası da bunlardan biri.
Araştırmacı Hasan Tuluk, Çorum’un simge
eserlerinden Taş Mektebin 100. yılı nedeniyle
kaleme aldığı yazısını bizlerle paylaştı. Sadece
taş bir yapıyı değil 100 yıllık bir yaşam öykü-
sünü kendi hatıralarıyla birlikte anlattı. Dergi-
mizde yer verdiğimiz 2. inceleme yazısı ise
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mer-
kezi Araştırma Laboratuvarını yakından tanı-
mak için, Prof. Dr. Meriç Bakiler ve ekibi
tarafından hazırlandı.          

Yılın ilk aylarında Milas, Çorum, Cizre, Söke,
İnebolu, Çavdarhisar, Eskigediz’den de sürekli-
lik kazanan koruma haberleri aldık ve dergimi-
zin bu sayısında yer verdik.  

Okulumuz yani Tarihi Kentler Birliği 15 yaşında.
Ne mutlu ki bize bu okulla tanışanlar her geçen
gün biraz daha doğru uygulama ve işlevlendirme
örnekleriyle başarıya ulaşıyor. TKB’nin 15. ve
ÇEKÜL’ün 25. yılı kutlu olsun...   

BİRİKİMLERİN SOMUT YANSIMALARINI ALDIĞIMIZ BİR YIL

editörden

ÇEKÜL Vakfı Yayın Koordinatörü
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İnebolu Belediyesi kültür
rotası, kültür envanteri ve
kent müzesi oluşturmak için
çalışmalara başladı. ÇEKÜL
ve TKB’nin gönüllü uzman-
larından Bursa Kent Müzesi
Koordinatörü Ahmet Erdön-
mez ile ÇEKÜL Karadeniz
Ereğli temsilcisi Raif Tokel
İnebolu Belediyesine destek
verecek. Antik dönemde 
İ Nea Poli (Yeni Kent),
İonopolis, İnepoli gibi

adlarla anılan kent, 1218
yılında Selçuklu boylarının
egemenliğine girerek Can-
daroğulları zamanında
Osmanlı topraklarına katılı-
yor. İnebolu adını alan kent,
geleneksel konut mimarisi,
aşı boyalı ahşap evleri, 
tescilli sivil mimarlık yapı
örnekleri ile farklı tarihsel
dönemlere ait ögeleri içinde
barındıran bir açık hava
müzesi niteliğinde.
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4 mahalle 1 yaşam 
projesi başlıyor
ÇEKÜL ve Merzifon Belediyesinin işbirliği ile yürütülen Merzi-
fon’un kültürel miras odaklı canlandırma programı kapsamında 
“4 Mahalle 1 Yaşam” projesi 28 Martta Merzifon Belediyesi
Tiyatro Festivali ile birlikte başlıyor. Festival kapsamında yapıla-
cak sokak etkinliklerinde açılacak olan projenin tanıtım masasında,
Merzifonlulara nasıl katılım sağlayacakları hakkında bilgiler veri-
lecek ve İMECE çağrısı yapılacak. Merzifon’un geleneksel kalbini
oluşturan Naccar, Eski Cami, Hoca Süleyman ve Hacı Balı mahal-
lelerinin canlandırılmasını amaçlayan proje 3 ana başlıktan oluşu-
yor: Yaşamın Kalbi, Yeşeren Mahallem, Komşu Dayanışması. 
Bu başlıklar altında mahalle toplantıları, duvar boyama, fidan
dikme, kent bahçeleri oluşturma gibi etkinlik önerileri yer alıyor. 
4 Mahalle 1 Yaşam projesi kapsamında yapılacak tüm etkinlikler
mahallelilerin talepleri doğrultusunda şekillenecek. 

            
               

  
               

      

    

Yaşamın Kalbi

Naccar, Eski Cami, Hoca Süleyman 
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Mimarlık tarihimizin en
önemli simgesi olan, yara-
tıcı dehasıyla klasik
Osmanlı mimarisinde ger-
çekleştirdiği eşsiz yapıtla-
rını hem kültürümüze hem
de dünya mimarlık mira-
sına kazandıran Mimar
Sinan, ölümünün 427.
yılında “Mimar Sinan ve

Yaratıcı Dehanın Şaheser-
leri” sergisiyle anılıyor.
MSGSÜ, Mimar Sinan
Araştırma ve Uygulama
Merkezi, MSGSÜ İç
Mimarlık Bölümü ve 
Allevents ortaklığında
düzenlenen sergi, 31
Mayıs 2015 tarihine kadar
İstanbul’daki MSGSÜ
Tophane-i Amire Kültür
ve Sanat Merkezinde izle-
nebilecek. ÇEKÜL Vakfı
ise Sinan’a Saygı Projesi
kapsamında sergiye içerik
desteği sağladı. İstanbul
ve İstanbul Ötesi Mimar
Sinan Eserleri gezi harita-
ları interaktif bir ortamda
sergide yerini aldı.  

kı
sa

...
 k

ıs
a.

..
İnebolu envanter 
hazırlığında

Mimari dehanın 
şaheserleri
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ÇEKÜL’ün eğitim birimi olan Bilgi Ağacının
doğal ve kültürel miras alanındaki eğitim prog-
ramları devam ediyor.  Çocuklardaki merak duy-
gusunu hazırladığı eğitim içerikleriyle harekete
geçirerek yeni keşifler yapmalarına yardımcı olan
Bilgi Ağacı eğitimleri, 2014 yılında 36 eğitimci
ve 658 öğrenciye ulaşmıştı. Bilgi Ağacı, 

gönüllülük kavramını, doğa-kültür-insan ilişki-
sini, bilgiyi paylaşmayı, birlikte öğrenmeyi anlatı-
yor, aynı zamanda çeşitli oyunlarla çocukların
iletişim becerilerinin de gelişmesini destekliyor.
Mart ayında 5 okuldan 109 öğrenci Bilgi Ağacı-
nın Endüstri Mirası Eğitimlerine katılarak İstan-
bul’un sanayi mirasını tanımış oldu. 

Diyarbakır Büyükşehir Beledi-
yesinin, doğa dostu enerji kay-
naklarına dikkat çekmek
amacıyla hayata geçirdiği böl-
genin ilk güneş enerji santrali
açıldı. Bölgenin ilk Güneş
Enerji Santrali için 2000 adet
fotovoltaik panel ve 17 adet
inverter monte edildi. Yılda 800
MW'a yakın enerjinin üretile-
ceği örnek santral sayesinde,
Sümerpark Ortak Yaşam Alanı-
nın elektrik ihtiyacı karşılana-
cak. Yıllık 638.365 kg/a
değerinde korbondioksit emis-

yonu da önlenmiş olacak. Sant-
ralde elde edilen enerjinin faz-
lası ise dağıtım şirketine
satılarak belediyeye gelir sağla-
nacak. Projeyle, güneş ışınların-
dan en fazla yararlanan
Diyarbakır'ı güneş enerjisinin
kullanıldığı bir kente dönüştür-
mek amaçlandı. Böylelikle,
ekosisteme büyük zararlar vere-
rek enerji elde edilen termik
santraller, barajlar ve HES’lere
karşı doğa dostu alternatif enerji
üretiminin yapılabileceği somut
bir projeyle hayata geçmiş oldu.

Bilgi ağacı 
baharda çiçek açıyor

Kültür 
Rotaları 
Planlama 
Rehberi çıktı!
ÇEKÜL Vakfı tarafından TKB
için hazırlanan Kültürel Rota
Planlama Çalışmalarının bir
ürünü olan Kültür Rotaları Plan-
lama Rehberi yayımlandı. Böl-
gesel çalışmalardan elde edilen
sonuçlar göz önünde bulunduru-
larak hazırlanan rehber kitap,
henüz Türkiye’de tüm yönleriyle
ve özellikle doğal-kültürel miras
ilişkileri üzerinden çalışılmamış
bir konu olarak kültürel rota
planlamasının ne şekilde ele
alınması gerektiğini anlatıyor.
Diğer bir deyişle bu ürün, kültü-
rel rota kavramının gelişmesi,
uluslararası kuruluşların geliştir-
diği tanımlar, yurtdışından uygu-
lama örnekleri, işbirliği
modelleri ve rota planlamasına
yönelik kavramsal bir altyapı
çalışması sunuyor.

Diyarbakır'a ilk güneş enerjisi santrali kuruldu





KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIN 
TARİHİ KENTİ: DİYARBAKIR

Doğanın bereketiyle üretilen kültürel derinlik, Diyarbakır tarihinin 
her evresinde kendini gösteriyor. Bazalt taşından örgülü evleri, 

Dicle Vadisi, Çayönü Höyüğü, 82 burcu ile Diyarbakır Surları ve İçkale
yerleşmesi, şairleri, yazarları ve bilim insanlarıyla Mezopotamya’daki 

kültürel ve doğal mirasın yoğun olduğu kentlerden Diyarbakır.
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Seminerde, Diyarbakır’ın
UNESCO yolcuğundaki
deneyimleri ile sorunları
paylaşıldı. Tarihi Kentler
Birliğinin alan yönetimi 

yaklaşımları gündeme geldi. TKB Diyarbakır
Semineri, 27 Şubat gecesi gala yemeği 
ve açılış konuşmalarıyla başladı. Sur Beledi-
yesi Eş Başkanı Seyid Narin, Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan
Kışanak ve Fırat Anlı, ÇEKÜL Vakfı
ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Metin Sözen, TKB ve Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile
Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran,
Diyarbakır seminerinin önemine ve bölge-
deki etkisine dikkat çekti.

Alan Yönetimi Sürecinde
Tarih Kentler Birliği   
TKB Diyarbakır Semineri 28 Şubat Cumar-
tesi günü “Alan Yönetimi Sürecinde Tarihi
Kentler Birliği” paneli ile devam etti. Panelin
oturum yöneticiliğini yapan ÇEKÜL Yüksek
Danışma Kurulu Üyesi, şehir plancısı 
A. Faruk Göksu oturumu şu sözlerle açtı:

“Diyarbakır yaşam yönetimi 
yaklaşımı geliştirilmeli”
Dün akşam yapılan açılış konuşmalarından
ortaya çıkan yaşam, paylaşma ve hissetme
kavramları Diyarbakır’ın geleceği için çok
önemli mesajlar içeriyor. Yoksulluğun 
azaltılması, bölge kentlerinin ortak değerleri
birbirleri ile paylaşmaları, kentsel koalisyon
oluşturmaları, insanların aidiyet duygusunu
paylaşmaları kentlerin geleceğinin kurgulan-
ması sürecinin önemli bileşenleri olmalı.
Diyarbakır kültürel zenginliği ve tarihsel
derinliğini dikkate alarak alan yönetimi pla-
nını yalnızca, vizyon, strateji, eylem, 
program ve proje sistematiği içinde ele 
alan stratejik planlama yaklaşımı ile değil, 
kendine özgü kavramları ve değerleri
planın içine katan bir yaklaşımı sergilemeli.
Yani yaşam yönetimi yaklaşımı 
geliştirilmeli. Keyif, keşif, kültür, katman,
kale, köprü, kemer, kapı, kiliseler, kişilikler,
kutlamalar, kuşaklar ve kucaklamalar gibi
K’larla alan yönetim planına ruh verilmeli,
kendimize özgü değerler ve kavramlarla 
klasik alan yönetimi plan yaklaşımı 
değiştirilmeli.

DİYARBAKIR UNESCO
YOLUNDA 

15. yılına giren Tarihi Kentler Birliği yılın ilk Seminerini 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 27 Şubat -1 Mart

tarihlerinde 200 tarihi belediye temsilcisinin katılımıyla düzenledi. 
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Alan yönetimi ya da belediye tarafından
gündeme alınan program ve projeleri 
uygulanması için kaynak bulunmalı. Kay-
nak insan ve finansman kaynağı olarak ele
alınmalı. Kapasite artırma programları ile
nitelikli işgücü yetiştirilmeli. TAK Kadı-
köy, TAK Kartal atölyeleri deneyimleri dik-
kate alınarak tasarımcılarla mahalleliler
buluşturulmalı. Finansman için ise koruma
fonu kurulmalı. Fonun kaynakları ise İmar
Hakları Transferi ya da satışı yoluyla sağ-
lanmalı. Fon özerk olmalı ve fonda topla-
nan kaynaklar 1/3 oranında yerel
yönetimler, özel sektör ve sivil-yerel örgüt-
lere dağıtılmalı. Üçü bir araya uzlaşma
yoluyla geldiklerinde kaynağı ortak kulla-
narak ortak proje geliştirmeli.

Ülkemizde Alan Yönetiminin 
Gerekliliği ve Yerel Yönetimler
Namık Kemal Döleneken
ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu üyesi 
Şehir plancısı

2000’li yılların başında Mardin’in 
adaylık sürecinde yaşadığımız 
olumsuzluklardan sonra hiç kimse UNESCO
konusuyla ilgilenmemiş. Hatta Bakanlıktaki
belgeler bile arşivlenmemiş. Edirne 
Selimiye Camisinin UNESCO sürecini
yürütme şansına eriştim. Diyarbakır’da 
da 2 yıl süresince arkadaşlarımla 
deneyimlerimi paylaştım, destek oldum. 
Son yıllarda yeniden hız kazanan 
UNESCO ve alan yönetim sürecinin 
en canlı tanığıyım. 

Sur Belediyesi Eş
Başkanı Seyid Narin
“Diyarbakır sadece
Diyarbakır’da yaşayan
insanların kenti değil-

dir. Farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, çok dinli
bir kent olması nedeniyle, buraya gelen her
yurttaşın kendini bir parça Diyarbakırlı his-
setmesini arzuluyoruz.”

Diyarbakır
Büyükşehir
Belediyesi Eş Başkanı
Gültan Kışanak
“Kendi evinize, insan-

lığın evine, medeniyetler beşiğine, barışın,
özgürlüğün, kardeşliğin kentine hoş geldiniz.
Surlarımızı ve Hevsel Bahçesini Dünya Miras
Listesine yazdırmak için bir yolculuğa çıktık.
Bizi yalnız bırakmadınız, konuğumuz oldu-
nuz, dostluğunuzu gösterdiniz. Bu kenti hep
beraber sahiplenebileceğimiz önemli bir top-
lantıya ev sahipliği yapıyoruz. Bize verdiği-
niz destek için her birinize teşekkürlerimi
sunuyorum.”

Yusuf Ziya Yılmaz
TKB ve Samsun
Büyükşehir Belediye
Başkanı 
Diyarbakır’a geldiği-

mizde Belediye Başkanlarımız bize kenti gez-
dirdi. O muhteşem, güzelim tarihi birikimi
tek tek ziyaret ettik. UNESCO’nun kıymetini
bilmesi gereken bir tarih derinliği var.
Koruma çalışmalarında kaynak sıkıntısı yaşı-
yoruz. Sadece emlak vergilerinden aldığımız
paylar yeterli olmuyor. Kentlerin ihtiyaçları
büyüdü. Daha fazla gayret gerekiyor. 

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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UNESCO heyetinde 21 ülkenin temsilcisi var
ve her yıl Haziran ayında listeye yeni girecek
alanları açıklıyor. Türkiye’den bu yıl Diyarba-
kır ve Efes ile katılıyoruz. Adaylık sürecinin
bir yasal çerçevesi var. Bu süreç kalın bir
kitapta anlatılıyor. Alan yönetimi ise bunun
sadece bir bölümü. Bu kitabın izinden gitme-
dikçe başarılı olma şansımız yok. Dünya Miras
Listesinde ülkemizden 13 miras alanı var. 52
alanımız ise geçici listede yer alıyor. Uzun
yılar bu sayı 9’da kaldı. Listeye girmek için 10
ölçüt var. En az birini karşılamak gerekiyor. 
3 yıl öncesine kadar istediğiniz kadar dosyayla
başvurma hakkı vardı. UNESCO bunu her ülke
için sadece iki başvuru ile sınırlandırdı. Yeni
başvuranları daha zorlu bir süreç bekliyor. 

ÇEKÜL Akademi olarak TKB için Alan
Yönetimi Eğitim içeriği hazırladık. Eğitimler
Mart ayında başlayacak. Yasal mevzuatı, eği-
time katılan teknik arkadaşlara daha detaylı
anlatacağız. Alan başkanı demek aslında
sadece bu işi koordine eden kişi demek.
Büyük bir sabır ve çabayla koordinasyon sağ-
layarak planın uzmanlar tarafından hazırlan-
masını kolaylaştıran kişi demek.  Bütün
başkanlar bilsin ki alan başkanlığı yeni bir
başkanlık, yeni bir otorite oluşturmak değil-
dir. Yani alan yönetim planı hazırlanacağı
zaman kimse başkanlık yarışına girmemeli.
Belediyenin içinde ise sadece bu süreçle ilgi-
lenecek bir birim mutlaka kurulmalı. Diyarba-
kır, alan yönetim planı hazırlanırken sivil

“Alan yönetim ekibi
oluşturulurken herkesin

kendi gücünden 
biraz vazgeçmesi 
gerekiyor. Bizi 

birleştiren konunun 
kültür olduğunu 
unutmayalım.”
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katılımı en çok sağlayan kent olma yolunda.
Diyarbakır’ın bu yaklaşımı diğer kentler
tarafından da örnek alınmalı, incelenmeli.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin
UNESCO Sürecine Yaklaşımı
Murat Alökmen
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Diyarbakır yerleşimi 1950’den sonra surla-
rın dışına çıkmaya başlamış ve 1970’lerden
sonra göç alan şehrimiz bugünkü duruma
gelmiştir. Diyarbakır son 30 yılda ciddi bir
değişim geçirmiştir. Kuzeybatı yönüne
doğru gelişen kentimizdeki en büyük soru-
numuz imar planlamasıydı. Köylerin boşal-
tılmasıyla birlikte aldığımız hızlı göçle
planlama sorunu büyüdü ve öncelikle çöz-
memiz gereken hale geldi. Ancak 15 yılda
planlama sürecinde ciddi çalışmalar yaptık.

1/1000’lik planımız hazır ve koruma amaçlı
imar planımızı da 3 yıl süren zorlu bir çalış-
manın ardından restore ettik. Şimdi kentin
yeni gelişim alanlarında planlı bir kent-
leşme yaşanıyor.

Son yıllarda ise Sur içi bölgemize odaklan-
dık. Eski kayıtlara göre tescilli anıtsal yapı-
mız 134, tescilli sivil yapımız ise 164’tü.
Yaptığımız detaylı envanter çalışmasının
ardından anıtsal yapılarımız 139, sivil yapı-
larımız ise 382’ye yükseldi. Sur içindeki
sokak dokularının ve parsellerinin bozulma-
ması bu çalışmayı yürütürken büyük bir
avantaj sağladı.  Surların etrafındaki gece-
kondu yerleşiminin boşaltılmasıyla birlikte,
Tarihi Kentler Birliğinin Özendirme Yarış-
masından ödül aldığımız bir çevre düzen-
leme projesi hazırladık. Mardin Kapı
çevresi de işgal görüntüsünden arınmış

Diyarbakır
Büyükşehir
Belediyesi Eş 
Başkanı Fırat Anlı 
“Bu şehir, hikâyelerini

anlatmak, paylaşmak istiyor. Birbirimize o
kadar ihtiyacımız var ki... Bu toplantıdaki sözler
yarınlara döşenmiş kardeşlik köprüleri olacak;
yürek ezgileri olacak. Ağıtların değil, halayla-
rın, horonların, mutluluğun paylaşıldığı günle-
rin başlangıcı olacak. Diyarbakır Surlarını Çin
Seddi ile karşılaştırmayın. O bir settir,  Diyarba-
kır Surları ise bir yaşamdır. UNESCO süreci
gelecek umutlarımızın yeni bir bileşkesi olsun.

ÇEKÜL Vakfı 
ve TKB Danışma
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Metin Sözen
“UNESCO yolculuğu

sürecinde atılan adımlar çok değerli. UNES-
CO’nun kaynakları bol ülkelere uyguladığı
ölçütler karşısında, Diyarbakır gibi kaynakları
sınırlı, zorlu bir coğrafyada yapılan çalışmalar
çok daha kıymetlidir. Dünya sıkıntılı günlere
giriyor. Ama unutmayın ki cebinizdeki kimlik-
ten çok yaşadığınız kimlik değerli. Belleğinizi
sağlama alıp, beraberliğinizi güçlü kılıp, kültür
öncelikli bir Türkiye gündeminin bu toprakla-
rın önceliği olduğunu bilmeliyiz.”

Ahmet Dalkıran /
Diyarbakır Vali Vekili 
TKB önemli bir amaç
üstlendi. Ürettiği politi-
kalar, temel başlıklar

bizler için çerçeve oluşturuyor. ÇEKÜL’le belir-
lenen temel hedeflere uymaya gayret ediyoruz.
Alan Yönetimi Planlamasını tüm kurumların des-
teğiyle dinamik bir ortamda geliştirdik. İçkale,
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük açık
hava müzesi olacak. Surların geleceğe taşınması
için elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz.

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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oldu. Tarihi Anzele su kaynağının etrafını
temizledik ve küçük ölçekli bir park haline
getirerek UNESCO dosyasına ekledik. Cemil
Paşa Konağı restorasyonu tamamlandı ve
kent müzesi olarak işlev kazanacak. 

Surp Giragos Ermeni Kilisesine ise %30 ora-
nında destek olduk. Ayrıca Mardin Kapı ve
Urfa Kapı arasında bir sokak sağlıklaştırma
çalışması yürüteceğiz. 89 yapının kamulaştırma
sürecini başlattık. Kültürel ve sosyal amaçlı
işlev kazandırmayı planlıyoruz. Alan yönetimi
kapsamında katılım ve bilgilendirme çalışma-
ları yapıyoruz. Her yıl 10 okulun öğrenci ve
öğretmenleriyle Sur içine gezi düzenliyoruz.
Bu geziler bize %90 oranında öğrenci ve öğret-
menin Sur içini görmediğini gösterdi. Bu
nedenle gezilerin etkili olduğunu düşünüyoruz.

Diyarbakır Alan Yönetimi 
Çalışmalarında Son Gelişmeler
Nevin Soyukaya
ÇEKÜL Vakfı Bölge Temsilcisi
Diyarbakır Alan Yönetimi Başkanı

Diyarbakır kenti ve kalesi, 21. yüzyılda, kent-
sel tarihin gelişimini ve geçmiş birikimini tüm
evreleriyle simgelemektedir. Tarihin en erken
dönemlerinden bugüne büyük uygarlıkların
bıraktıkları belgelerin varlığını günümüzde de
taşıyan önemli bir örnektir. Kale, günümüzdeki
şeklini, 4. yüzyıl ortalarında Romalılar döne-
minde almıştır ve her dönem yerleşimin ana
öğesi olma etkinliğini kesintisiz korumuştur. 

Hevsel Bahçeleri ise tarihi topografya açısın-
dan Diyarbakır’ın ayrılmaz bir parçasıdır.
Hevsel Bahçelerine tarihi kaynaklarda ilk kez
9. yüzyılda rastlıyoruz.  Bu kaynaklarda Asur
İmparatoru, kenti kuşattığını ancak alamadı-
ğını, kalenin dışındaki bahçeleri yağmaladı-
ğını anlatıyor. Diyarbakır Kalesi ve Surları,
2000 yılından beri UNESCO Dünya Mirası
Geçici Listesinde  yer almaktadır. Alan Yöne-
tim sınırı, 07 Ekim 2011’de Kültür ve Turizm
Bakanlığınca onaylanmıştır. Ocak 2012’de
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültü-
rel Peyzajı Alan Yönetim Planı ve UNESCO
Dosyasının hazırlanması çalışmaları eş
zamanlı olarak başlatılmıştır. Yönetim alanı-
mız ile ilgili bilimsel çalışmalarımız devam
etmektedir.  Ekolojik dengenin, doğal yaşam
alanlarının, biyolojik çeşitliliğin ve flora-
fauna yapısının korunabilmesi, çevresel risk-
ler ile etkin mücadele edilebilmesi için
Dicle Havzası Koruma Planının hazırlan-
ması, Alan Yönetim Planı tarafından karar
altına alınmıştır.

UNESCO mevzuatı doğrultusunda yönetim
alanında sürdürülecek olan büyük ve orta
ölçekli mekânsal projelerde, çevre etki değer-
lendirmesinin yanı sıra Kültürel Peyzaj Etki
Değerlendirmelerinin de yapılması ve gerekli
hallerde iptal ve/veya  gözden geçirme süreç-
lerinin yürütülmesi Alan Yönetim Planı 
tarafından karar altına alınmıştır.

“Alan yönetimi 
sürecinde bilim 

insanları, surlardaki
kitabelerden, 

jeomorfolojik yapıya
kadar makaleler 

hazırladı.”
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Kapanış konuşması
Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı 

Tüm sorunlara rağmen Diyarbakır’da emek
veren arkadaşlarımı kutlamak istiyorum.
Büyük ve zor bir işin altından emekle, özve-
riyle kalktılar. Bir kısmı sunum yaptı. Bir
kısmı aranızda oturuyor. Hepsini ve onların
yolunu açan, destek veren yerel yönetimleri
yürekten kutluyorum. Miras sadece fiziki
mekânlardan oluşmaz. Bir kentin büyüklüğü
bu mirası yaratan, o kentte yaşayan, havasını
soluyan, üreten, yazan, çizen insanların
büyüklüğüyle ölçülür. İşte Diyarbakır’ın
mirası da iz bırakmış insanların yoğunluğuyla
ölçülmelidir. Akıl ve düşünce mirasının ürün-
lerini özümseyip Dıyarbakır’ı öyle değerlen-
dirmek gerekir. Ozanların, yazarların,
şairlerin, bilim ve teknoloji tarihine adını yaz-

dıranların bu sokaklarda dolaştığını düşüne-
rek bu kente bakmak zorundasınız.

Yerel yönetimin, burada yaşamış Ziya
Gökalp’in, Cahit Sıtkı Tarancı’nın evlerini res-
tore etme çabasını çok doğru buluyorum.
Diyarbakır kendi havasının, suyunun, insanının
bir ürünüdür. Diyarbakır’da ev sahipliği yapan
yerel yönetimler, çok büyük zorlukları aşma-
ları gerektiğini bilerek koruma yolculuğuna
çıktı. Önce Diyarbakır’ın birikimli insanlarını
tespit etti. Sonra bu yolda gönülden destek ola-
cak, kentin büyüklüğünü anlayacak insanlara
ulaştı. Diyarbakırlı olmayanlar da artık birer
hemşeri oldu. Tarihi kentlerimizi, merkezi ida-
renin masa başında oturan birikimsiz kadrola-
rına bırakmayacak kadar ciddiyiz. Tarihi
belediyelerin başkanları, önceliğiniz birikimli,
uzman kadrolar oluşturmak olmalıdır.

Anzele Parkı düzenlemesi Eski
Cezaevi Binası, İçkale



UNESCO listesine başvurmuş ama Geçici
Listede yer alan TKB üyeleri, Diyarbakır
örneğini incelemek zorundadır. Başarılarını,
zorluklarını görmek ve bu birikimden yarar-
lanmak zorundadır. Artık kadro hareketinin
temel ve öncelikli gündem olduğunu baş-
kanlar kabul etmeli. Teknik kadrolarımız
kendi alanlarında güncel bilgiyi, mevzuatı
takip eder ve doğru uygular duruma gelmeli.
Vali ile belediye başkanının uyuşmadığı
yerde çok zaman kaybediyoruz. Olmaz öyle
arkadaşlar! Aynı ülkenin kaynaklarını ortak
hedef doğrultusunda kullanıyoruz. Kaynak,
sonuçlar doğru alındığı zaman kaynak olur.
Kamu-yerel-sivil-özel işbirliği şart.

TKB’ye 25 kadar yeni başvuru var. Ama
sayısal büyüklük hedeflerimize ulaşmakta
gecikme sağlayabilir. Bunu ancak daya-
nışma ortamıyla aşabiliriz. Bu nedenle, 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen başkan-
larımız, buraya kadar gelmişken ev sahiple-
rinin elini sıkmadan dönmeyin. Uzaktan
görmek başka, el sıkmak, göz göze bakmak
başka. Burada emek veren arkadaşlarımla
iftihar ediyorum.

Diyarbakır Kalesi ve Surları incelendi 
TKB üyeleri sunumların ardından inceleme
gezisine katıldı. Davetliler, KUDEB uzman-
larının eşliğinde İçkale, Anzele Parkı, Ben-u
Sen Burcu, Ongözlü Köprü, Keçi Burcu,
Büyükşehir Belediyesi Turizm Bürosu Kent
Maketi, Cemil Paşa Konağı, Behram Paşa
Camisi (Mimar Sinan Camisi), Dengbejler
Evi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Ulu
Cami ve Hasan Paşa Hanı ve Diyarbakır
sokaklarını inceledi.

“Aynı ülkenin kaynaklarını ortak hedef 
doğrultusunda kullanıyoruz. Kaynak, 

sonuçlar doğru alındığı zaman kaynak olur. 
Kamu-yerel-sivil-özel işbirliği şart.”

K
ol

or
du

 K
om

ut
an

lık
 B

in
as

ı, 
İç

ka
le



18

TTKB tarihin bereketli tarlası
ülkemizin ulaşılmadık köşesini
bırakmıyor. Belediye Başkanla-
rımız, Meclis üyeleri, Belediye-
lerimizde çeşitli görevler

yürüten arkadaşlarımızla deneylerimizi bir potada
eriterek, bu coğrafyada elde edilebilmiş en sağlam
alaşımı, kültür bilincini döküyoruz kalıplara.

İçkalede başlayan küçük ölçekte bir yerleşim, 
her gelene kucak açmasıyla Dünyanın en önemli
surlarından biriyle savunulan koca bir tarihi kent
haline gelmiş. O günden bu güne Dicle’nin
suyunu, Hevsel Bahçelerinin yeşilini, kucaklayan,
sırtını Karacadağ’a vermiş sur duvarlarını aşan
Diyarbakır özellikle son dönemlerde hızla büyü-
mesiyle yeni sorunlarla yüz yüze gelmiş. Uzun
yıllar ihmal edilmiş Surlar ve tarihi kent merkezi
hızlı göç dalgasının baskısı altında zorlu bir
sürece girmiş, ancak yerel yönetimlerin ve diğer
kamu kurumlarının uygulamaları ile sorunlar
kontrol altına alınmaya başlamıştır.

Her kent ile ilgili bir algı vardır kafamızda. Yay-
gın medya araçlarının etkisiyle oluşan bu algılar
çoğu zaman ciddi yanılgıları içerir. Diyarbakır
özel sorunları nedeniyle bu duruma çok çarpıcı bir

örnektir. Birçok dostumuzun hala gitmeye çekin-
diği, giderken tedirgin olduğu yerlerden biridir.
Tarihi Kentler Birliği Diyarbakır Semineri bu açı-
dan çok önemli bir görev yerine getirdi. Kültürün
ortak diliyle konuşabileceğimizi gördük başından
sonuna kadar. Ve toplantı sonunda tüm dostlarımız
mutlu ayrıldılar Diyarbakır’dan.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bu toplantıyı
mutlaka gerçekleştirmeyi istedi başından beri. Bu
isteklerini toplantının en ince detayına kadar plan-
lanmasıyla, konuklara gösterdikleri özel ilgi ile de
gösterdiler. Havaalanındaki karşılamadan, uğur-
lanmaya kadar gösterdikleri misafirperverlik
nedeniyle bir teşekkürü hak ettiklerini düşünüyo-
rum. Toplantı öncesinde hazırlıklara katılan bele-
diye personelinin özverisi çok etkileyiciydi, onları
da kutluyorum bu başarılı toplantı için.

Tüm detayların bizzat Büyükşehir Belediye Baş-
kanı tarafından tek tek gözden geçirildiğine de
tanık oldum. İşte TKB üyesi olmanın getirdiği
sorumluluk duygusu, TKB mensuplarını ağırlama-
nın yapılabilecek en önemli işlerden biri olduğu
bilinci bu.  Tarihimize ve kültürümüze sahip
çıkanları hem toplum hem de biz ciddiye alıyor
onlara hak ettiği ilgiyi gösteriyoruz.

değerlendirme

KÜLTÜRÜN ORTAK
DİLİYLE KONUŞTUK

ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi
Şehir plancısı  
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Seminer sonunda Diyarbakır’ı gezerken ülkemizin
her köşesinde yaşadığımız sürprizleri bir kez daha
yaşadık.  Karacadağ’ın o güzel siyah bazalt taşın-
dan oya gibi işlenmiş burçlar, duvarlar, cami,
kilise, han, hamam ve konaklar karşıladı bizi. Taş
işçiliğine nazire yaparcasına üstüne oturmuş ren-
garenk boyalı, oymalı ahşap çatılar, asmalar ve
çiçeklerle bezenmiş avlular masal âleminde
gezme duygusu bıraktı hep.

Binaları görmek için çıktık yola, bir avluya geldik ki:

Çocuktum, ufacıktım
Top oynadım, acıktım
Buldum yerde bir erik
Kaptı bir Ala Geyik
Geyik kaçtı ormana
Bindim bir akdoğana. 

Dizeleriyle karşıladı bizi Ziya Gökalp. Bir başka
serin avluda bu kez farklı bir sesten Cahit Sıtkı
Tarancı’nın unutamadığımız dizelerini anımsadık:

Yaş 35 yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün.

Ahmet Arif’in evini ziyaret etmesek Diyarbakır’ı
görmüş sayılmayız dedik ve onu da dinledik:

Terketmedi sevdan beni
Aç kaldım, susuz kaldım
Hayın, karanlıktı gece
Can garip, can suskun
Can paramparça...
Ve ellerim, kelepçede
Tütünsüz uykusuz kaldım
Terketmedi sevdan beni... 

İyi ki gelmişiz dedik, keşke biraz daha kalabilsek
diye geçirdik içimizden. Türkiye coğrafyasının
üstünün de altının da nasıl inanılmaz zenginlikte
kültür hazineleriyle dopdolu olduğuna tanıklık
ettik. Ve somut mirasımız kadar, somut olmayan
kültür mirasımızın da bizi birleştiren ortak değer-
lerimiz olduğunun verdiği mutlulukla anımsayaca-
ğız Diyarbakır Seminerini.
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Tarihi Kentler Birliği Seminer ve Buluşmaları üye 
kentlerin kültürel miraslarını algılamamızı sağlarken bir yandan da

yaşam kültürleriyle tanışmamıza aracı oluyor. 



Dicle Vadisi
Diyarbakır'ın önemli doğal zenginliklerinin
başında Dicle Nehri ve vadisi geliyor. Bu
nehri ve vadiyi de içine alan bölgenin
insanlık tarihinde ayrıcalıklı bir konumu
var. Zira Mezopotamya buğday, arpa, mer-
cimek, nohut gibi pek çok kültür bitkisinin
“gen bölgesi” olarak biliniyor. Dicle Vadisi
ağaçlıkları, bataklıkları, bozkır ve tarım
alanlarıyla pek çok canlıya ev sahipliği edi-
yor. Fırat yumuşak kabuklu kaplumbağası
yani rafetus euphraticus onlardan sadece
bir tanesi. Bu türün günümüzde yaşam ala-
nının sadece bu bölge ile sınırlı olduğu
düşünülüyor. Dicle'nin suyuyla beslenen bir
başka değer Hevsel Bahçeleri. Nehrin kıyı-
sında, Diyarbakır Kalesi ile vadi arasında
yer alan yaklaşık 700 hektarlık arazi Hevsel
Bahçeleri diye adlandırılıyor. 8000 yıllık
geçmişe sahip olan Hevsel'in, Dünya
Mirası Listesi'ne girmesi için 2013 yılında
UNESCO'ya başvuru yapılmıştı.
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Keçi Burcu
“Dicle Nehri Vadisi'nden 100
metre yükseklikte konumlanan ve
birbirini tamamlayan iç ve dış
kaleden oluşan Diyarbakır Kalesi
ve Surları kente egemen olan 30
kadar uygarlığın mimari karakter-
lerini, dönemlerinin sanatsal üslup-
larını yansıtan oyma ve kabartma
motiflerini ve kitabelerini sergile-
yerek Anadolu tarihinin yazıya
dönüştüğü ve toplu olarak görüle-
bildiği tek örnektir...” Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Diyarbakır
Kalesi ve Surları'nı böyle tanımlı-
yor. İnsan eli ile yapılan en gör-
kemli ve büyük anıtsal yapılardan
biri olarak gösterilen kalenin surla-
rında pek çok burç var. Bu burçlar-
dan en eskisi ve en büyüğü Keçi
Burcu. Yapım tarihi kesin olarak
bilinmeyen, diğerleriyle karşılaştı-
rıldığında sadeliğiyle dikkat çeken
11 kemerli burcun, bir dönem 
tapınak olarak kullanıldığı sanılı-
yor. Burçtan baktığınızda Hevsel
Bahçeleri karşılıyor sizi... 
Diyarbakır Kalesi ve 5,5 km 
uzunluğundaki surların UNESCO
Dünya Mirası Listesi'ne adaylık
süreci devam ediyor.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi
Diyarbakır'da çok kültürlü bir yaşamın hüküm sürdüğünü gösteren mekanlardan biri Surp Gira-
gos Ermeni Kilisesi. Yapım tarihi hakkında kesin bir bilgi yok ama kilisenin adına ilk kez 1610-
1615 yılları arasında Polonyalı Simeon'un seyahatnamesinde rastlanmış. Ortadoğu'nun en büyük
Ermeni kilisesi olma özelliğini taşıyan Surp Giragos, 1960 yılına kadar askeri depo olarak kulla-
nılmış. Bu tarihte Diyarbakır Ermeni cemaatinin devraldığı kilise, Diyarbakır Büyükşehir Bele-
diyesinin desteğiyle restore ettirilip ibadete açıldı.

Dengbêjlik
“Aşk olmasa söylemezdim"

“Dengbêjlik ana dilimizdir, tarihimizdir,
kültürümüzdür. Aşktır; eğer aşk olmasa

söylemezdim. Ben dertten söyledim.
Anne ve babam ölmüştü, Diyarbakır

sokaklarında bir başıma kaldım, kıtlık
zamanıydı buralara geldim...” Böyle anla-

tıyor dengbêj Seyithan Şimşek
(http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-

ozel/yasayan-kulturel-miras-dengbejler).
Dengbêj, Diyabakır'ın somut olmayan
kültürel mirasının damarlarından biri.
Deng Kürtçede ses, bêj ise sese biçim
veren, sesi söyleyen anlamına geliyor.
Ünlü Kürt yazar Mehmed Uzun şöyle
yazmış konuyla ilgili: “Dengbêj, sesi

kelam, kılam, müzik haline getirendir.
Dengbêj, söyleyendir, anlatandır. 

Tıpkı yazılı edebiyatın ilk dengbêji
Homeros gibi...” Diyarbakır'da Dengbêj-

ler Evi bulunuyor, belediye tarafından
dengbêjliğin yaşatılması adına çeşitli

çalışmalar sürdürülüyor.



Muğla’nın önemli tarihi ilçelerinden
biri olan Milas’ta koruma çalışmaları
aralıksız devam ediyor. Kent içindeki
mimari eserlerden, 114 köyünde
bulunan kırsal mirasa, yaşam kültü-

rüne kadar her alanda koruma çalışmaları yürütülüyor. Tarihi
Kentler Birliği toplantılarının en düzenli katılımcıları arasında
yer alan Milas’ın yerel yöneticileri ve uzman kadrosu,
ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantılarının da konuğu oldu. Baş-
kan Muhammet Tokat, arkeolog Ernur Öztekin ve mimar
Cenk Soydan ÇEKÜL uzman heyetiyle yaptığı toplantıda,
projelerini aktararak doğru koruma politikalarının geliştiril-
mesi ve uygulanması için görüş aldı.

Toplantıda kentsel iyileştirme ve restorasyon çalışmaları kap-
samında kent envanterinin tamamlanması öncelikli hedef ola-
rak belirlendi. 1719 yılında yapılmış kent merkezindeki,
yıkılmak üzere olan Çöllüoğlu Hanı ve çevresi için de zaman
kaybetmeden fikir projesi geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Han’da kent müzesine, üniversitenin eğitim çalışmalarına ve
geleneksel sanatlara ait dükkânlara yer verilmesi sağlanacak.
Milas’ın bir diğer sivil mimari değeri de Hadi Eskişar Konağı.

Belediye kamulaştırma işlemlerini başlatarak konağın restore
edilmesini ve yeniden işlev kazanmasını sağlayacak. 

Hacı İlyas Meydanı ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma ve Res-
torasyon Projesi, Baltalı Kapı ve Çevresi Sokak Sağlıklaş-
tırma ve Restorasyon Projesi, Tabakhane ve Çevresi Sokak
Sağlıklaştırma ve Restorasyon Projesi, Balavca Deresi Islahı
ve Çevre Düzenleme Projesi ve Baltalıkapı ile Hacı İlyas
Meydanı Projeleri ise hazır; uygulama için Muğla Valiliğinden
bütçe desteği bekleniyor. 

Mevcut arkeoloji müzesinin ise UNESCO Dünya Mirası
Geçici Listesinde yer alan Uzunyuva’ya taşınması sağlanacak.
Eski müze binası da kütüphane olarak hizmet verecek. Taş
ocakları gibi etkenlerden dolayı tahrip olmaya başlayan Lat-
mos’un, milli park olarak ilan edilmesiyle ilgili Belediye tara-
fından Bakanlığa başvuru yapıldı; süreç sivil girişimlerin de
desteğiyle takip ediliyor. Milas Belediyesi, kentin koruma pro-
jelerinden 2 tanesiyle TKB Özendirme Yarışmasına başvuru
yaparak, koruma çalışmalarındaki sürekliliğini bir kez daha
göstermiş olacak. ÇEKÜL uzmanlarının alan incelemesiyle
kentin kültür öncelikli stratejik planı hazırlanacak.  
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MİLAS KORUMADA
SÜREKLİLİĞİ SAĞLADI

Ege Bölgesinin güneybatısında antik 
Karya’nın ilk başkenti olan Milas, 27 arkeolojik alanı 

kapsayan zengin bir tarihi mirasa sahip.
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NUH’UN KENTİ
CİZRE DİRİLİYOR 

Nuh Peygamber, bin yıllardır akan Dicle, 
Asurlar, Persler, Abbasiler, Selçuklular 

ve Osmanlılar gibi pek çok uygarlığın izleriyle
pekişiyor Cizre’nin kültürel mirası.
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TKB üyesi
Cizre’den güzel
haberler gel-
meye devam
ediyor. Geçtiği-

miz yıllardaki Cizre Kaymakamı
Şenol Koca döneminde hızlanan
koruma çalışmaları Cizre Beledi-
yesinin sorumlu yaklaşımıyla
süreklilik kazandı. Cizre Beledi-
yesi Eş Başkanı Leyla İmret,
ÇEKÜL Vakfı Cizre temsilcisi
Abdulcabbar İğdi, mimar Ayper
Urlu, arkeolog Murat Özkalay,
Kültür Sanat ve Sosyal İşler
Komisyonu üyeleri ile KUDEB
ekibi, Şubat ayında yapılan Diyar-
bakır Seminerinde Prof. Dr. Metin
Sözen ile biraraya gelerek bir top-
lantı yapmıştı. Mart ayında ise
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ÇEKÜL Evinde uzmanlarla yapı-
lan geniş katılımlı toplantıda,
hazırlanan projeler için bir yol
haritası belirlendi.

KUDEB ekibi, Cizre Kent Surları
içindeki koruma alanında yapıla-
cak çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Bakanlık, Valilik, TOKİ ve
Belediye işbirliğiyle sur içinde
yaşayan hak sahipleri, çarpık yer-
leşim alanından, çağdaş standart-
larda oluşturulacak yeni bir
kentsel alana yönlendirilecek.
Cizre Kent Surlarının gün yüzüne
çıkarılmasına yönelik başlayan
koruma çalışmaları devam ede-
cek. Bu kapsamda ÇEKÜL ve
Belediye bakanlıklarla görüşme
sürecini hızlandıracak.  

Toplantıda 2012 yılında başlatı-
lan “Şehr-i Nuh Diriliyor” projesi
kapsamında yürütülen İçkale
(Bırca Belek)’deki restorasyon
çalışmalarına da değinildi.
Devam eden uygulamaların
yerinde denetlenmesi için, restore
edilen İçkaledeki Eski Belediye
Binasının KUDEB ekibine tahsis
edilmesi gerektiği vurgulandı. 

Cizre’nin kültürel miras koruma
çalışmaları özetle şöyle; 
Karargâh Binası, yemekhanesi 
ve Ulu Cami projeleri BİMTAŞ
tarafından hazırlanıyor. Abdaliye
Medresesi ve Ulu Cami projeleri
için Vakıflar Genel Müdürlüğü
destek veriyor. Mehmet Ağa 
Kasrı’nın 1/3’ü alındı; diğer kısım

için Kültür Bakanlığından tahsisi
istenecek. İçkalenin dışında yürü-
yüş mesafesinde bir otopark
yapılması planlanıyor. İçkalede
yapılan kazıların devam etmesi
için Kültür Bakanlığıyla görüşm-
ler yapılacak. 

Koruma projelerine kaynak 
yaratmak için Sanayi ve 
Ticaret Odasından destek alına-
cak. Ulu Cami çevresinde yüksek
yapılaşmaya izin verilmeyecek.
Kırmızı Medrese Şırnak Üniver-
sitesine tahsis edilmeli ve 
Belediye ile Rektörlük arasında
bir protokol yapılmalı. 
Arkeoloji ve kent müzeleri 
biran önce hizmet vermeye 
başlamalı.

Fizikçi ve mucit
İsmail Ebul-iz 
El Cezeri gibi

isimler ve 
mimari eserler de 

Cizre’nin 
zenginliğini 

arttırıyor
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Çorum’un kent merkezini ziyaret
ettiğinizde, somut ve somut olma-
yan kültürel mirasın yoğunluğunu
hemen algılamak mümkün. Boğaz-
köy, Alacahöyük ve müzeleri,

Eskiyapar, Kayapınar ve Kuşsaray gibi arkeolojik
alanları, Mecitözü gibi tarihi ilçeleri ve köyleriyle
Çorum ve çevresini daha detaylı incelediğinizde,
Anadolu’da hüküm sürmüş medeniyetlerin 
izlerini takip edebiliyorsunuz.       

Geçtiğimiz yıllarda Çorum Valisi olarak görev
yapan TKB Danışma Kurulu üyesi Nurullah 
Çakır’ın da gayretleriyle kent ve çevresindeki
koruma hareketi hızlanmış, ÇEKÜL’ün düzenlediği
çalıştaylar pek çok kurumun işbirliği yürütmesinin
önünü açmış ve halk arasında bir heyecan yaratmıştı.
Mecitözü, Alaca, İskilip ve Boğazkale ilçelerindeki
restorasyon çalışmaları ve turizm planlamalarıyla 
bu heyecan pekişerek devam etti. Çorum Belediye
Başkanı Muzaffer Külcü’nün duyarlı yaklaşımları 
da Çorum’un adımlarını hızlandırdı. 

ÇORUM’DA HATTİLERDEN
CUMHURİYET’E YOLCULUK  

Anadolu’nun bilinen en eski ismi olan Hattuşaş, 1500 yıl 
Hatti ülkesi olarak anıldı. Orta Karadeniz’deki Çorum kenti, 

işte bu kadim uygarlığın bulunduğu bölgede.

İsmet Eker Çiftliği
Al
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Belediye Başkanıyla birlikte, İl Kültür Müdürü Ali
Özüdoğru, Hitit Araştırmaları Merkezinden Doç. Dr.
İlknur Taş, Çorum Belediyesi Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir,
mimar Ayşe Nur Durmuş ve Etüt Proje Müdürü Köksal
Çöldaş, ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantılarına katıla-
rak kentteki koruma çalışmaları hakkında bilgi verdi.     

Çorum, 85 kültür varlığına sahip. Bunlardan biri olan
II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yıldönümünde
yapılan saat kulesi 2004 yılında restore edilerek güç-
lendirildi. Selçuklu döneminde yapılmış Ulu Cami ise
II. Bayezid zamanında yaşanan büyük depremde harap
olmuş ve Mimar Sinan tarafından onarılmıştı. Yapının
en son restorasyonu da 2008 yılında gerçekleştirildi.
Çorum Belediyesi,  19. yüzyıl sonunda yapılan Veli-
paşa Hanını Vakıflardan kiralayarak restorasyon çalış-
malarına başladı. Kent merkezindeki Geç Osmanlı
Dönemi mimari özelliklerini yansıtan tek katlı kilise
yapısı da bu yıl içinde onarılacak. Kentin diğer simge
yapılarından olan Veli Paşa Konağı, Mecidi Mektebi
adıyla bilinen ilkokul binası, Paşa Hamamı, Yeni
Hamam da yine belediye tarafından geçtiğimiz yıllarda
restore edilen yapılar arasında. Güpür Hamamı ve
Dikiciler Arastası ise proje aşamasında. Danişment
veya Selçuklu Dönemine tarihlenen Çorum Kalesi ve
çevresi, yapılacak onarım ve sağlıklaştırma çalışmala-
rıyla kentin tarihi dokusunu yansıtmaya devam edecek. 

29 Ekim 1923 tarihinde meclis kürsüsünden Cumhuri-
yetin ilanını okuyan ve otuz beş yıl Çorum Milletvekil-
liği yapan İsmet Eker’in, Çorum’un Bayat Köyünde
yer alan çiftliğinin kırsal yaşam ve tarım müzesi olarak
işlevlendirilmesi planlanıyor. Üniversite öğrencilerinin
kent merkezindeki varlığıyla artan kültür-sanat çalış-
malarının süreklilik kazanması için de bir sanat sokağı
çalışması yapılacak. 

Ayrıca Kent Müzesinin kurulması, projeler için fon
kaynaklarına başvuruların hemen yapılması, kentsel
tasarım çalışmalarının başlatılması, kentin meydan ve
çarşılarında canlandırma projeleri hazırlanması toplan-
tıda konuşulan diğer başlıklar oldu.   
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YENİ YILDA
KÜLTÜREL MİRAS İÇİN
ATILAN İLK ADIMLAR

Tarihi Kentler Birliğinin Anadolu Seminer ve Buluşmaları, 
kentlerdeki işbirliklerinin artmasını ve koruma çalışmalarının 

hız kazanmasını sağlıyor. Her toplantının ardından 
kentlerden güzel haberler geliyor.
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2014 Aralık ayında gerçekleşen TKB Kütahya Seminerinin
ardından  Çavdarhisar ve Eskigediz Belediyeleri bölgedeki
kültür mirası koruma çalışmalarını canlandırmak için harekete
geçti. ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantılarına katılan Çavdar-
hisar Belediye Başkanı Halil Başer, ÇEKÜL temsilcisi ve

Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, Kütahya Belediyesinden Metin
Akgül ve Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek ÇEKÜL Vakfı uzman
ekibiyle bölgenin sorunları ve koruma politikaları hakkında görüştü.
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in yönetiminde yapılan top-
lantıya ÇEKÜL uzmanlarından Hurşit Arslan, Dr. Asım Güzelbey, Zeynep
Biçer, Erden Güven, Metin Keskin, Nadir Mutluer, Hasan Özgen, Namık
Kemal Döleneken ve Timur Çelik katıldı. 

Toplantı, 7 bin yıllık tarihe sahip Çavdarhisar yerleşkesinin tarihi sürecinin
anlatılmasıyla başladı. Aizanoi Antik Kenti, 15 bin kişilik tiyatro, stadyum,
gymnasium ile hamamın bölgedeki önemi ele alındı. Aizanoi Antik Kentine
giden yol üzerinde yer alan 2 bin yıllık köprünün 2015 yılında restorasyonu-
nun başlaması için ilk planlamaların yapılmasına karar verildi. 

Mitolojide önemli bir konumda olan Gediz (Eskigediz) 9 adet termal mer-
kez ve 31 adet anıtsal yapıyı barındırıyor. Toplantıda, bu eski yerleşim ala-
nının yeniden canlandırılması ve yapıların işlevlendirilmesi konusunda
uzman görüşleri paylaşıldı. El sanatlarındaki çeşitlilik ve tarihi yapılarıyla
dikkat çeken Eskigediz'deki canlandırma süreci için bir takvim oluşturuldu.
TKB’nin Anadolu Seminer ve Buluşmalarında yaratılan heyecan ve dene-
yim paylaşımı, ÇEKÜL’ün her Çarşamba düzenlediği Kent Toplantılarında,
uzmanların eşliğinde alınan kararlarla somut eylemlere dönüşüyor. 
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1950’li yıllarda, bugün yaşı
altmışın üzerinde olan
bizim kuşak genç Taş Mek-
tepliler için bu yapının
anlamı bir başkaydı. Sanat

Okulu (Erkek Sanat Enstitüsü) olarak
kullanıldığı o yıllarda, ilkokuldan sonra
başlayıp dönüşümlü olarak bir yıl devam
eden teorik ve pratik dersler sonunda eği-
tim alanımız belli olur; demircilik, tesvi-
yecilik ya da marangozluk bölümlerine
ayrılırdık. Ağacın yaşken eğildiği gibi biz
de çocukluktan ergenliğe mesleğimizi
elimize alarak geçerdik. Şehrin dışında
tarlalardan başka komşusu olmayan bu
tarihi yapının geniş bahçesi, kavak, ıhla-
mur ve iğde ağaçlarıyla adeta bir mesire
yeriydi. Okulun şehrin epey dışında
olması nedeniyle öğle arasında eve gide-
mez, yemeğimizi okulda yer, bahçesinde
de sohbet ederdik. Yılsonu eğlenceleri-
mizi sazlı sözlü orada yapardık. Bahçesi-
nin zaman zaman çevre okullara ev
sahipliği yaptığı da olurdu. 

Benim içinse Taş Mektep, sanat hayatı-
mın temel taşlarından birisiydi. Sıcak
demirle ilk kez orada tanışmış, limon
sarısı renkteki metali örs üzerinde
çekiçle döverek şekil vermenin hazzını
ilk orada tatmıştım. Merhum Zeki Çelen
hocamızın demirci ocağında özenle tav-
ladığı demiri şekillendirirken çekici
hünerle sallayışı, ritmik hareketleri ve
çekicin örs üzerindeki melodisi beni çok
etkilemişti. Kıskaçla tuttuğu sıcak

demiri dövmüyor, onunla âdeta dans
ediyordu. Estetik, zarafet ve sanatın far-
kına ilk orada varmış,  zaman zaman
onu taklit ettiysem de başaramamıştım.
O coşkulu gösteriyi asla unutamam. 

Ahşap koridorlarında beş yıl koşuşturdu-
ğumuz okulumu bugün gibi hatırlıyorum.
Bahçe kapısından sonra iki yanında kavak
ağaçlarının sıralandığı, Arnavut kaldırımla
uzunca bir yoldan ulaşılırdı taş binaya.
Öğretmenler ön, öğrencilerse arka kapıyı
kullanırlardı. Balkon altındaki ön kapıdan
girenler 7–8 basamaklı ahşap merdiveni
tırmandıktan sonra her iki yana uzanan
koridorla karşılaşırlardı. Merdivenlerin
sağında müdür odası, merdivene bakan
yüzünde ise küçük bir vitrin vardı. Tesviye,
demir ve marangoz atölyesindeki öğrenci-
lerin yaptığı bazı işler orada sergilenirdi. 

Zemin katında tesviye ve marangozha-
nenin makine atölyeleri ile öğrenci
yemekhanesi ve malzeme depoları
vardı. Ön kapı giriş merdivenlerinin sol
yanında müstahdem ve öğretmenler
odası; bu koridorun sol ucunda tesviye
atölyesi bulunurdu. Koridorun diğer
köşesindeki üç oda ise marangoz atölye-
sine aitti. Atölye öğrencilerinin kullan-
dığı tuvalet de sınıfların yanındaydı.
Atölyelerin bulunduğu koridorda bod-
rum ve üst kata ulaşan süslü ahşap
dikme korkuluklu merdivenler vardı.
Binanın giriş kapısının tam karşısı ise
muhasebe bürosuydu. 

inceleme

EMRÂZ-I UMÛMİYE
HASTAHANESİNDEN ÇORUM

MÜZESİNE 

TAŞ MEKTEP’İN
100. YILI

Eğitimci, araştırmacı, metal sanatçısı
ÇEKÜL Çorum gönüllüsü 
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Ahşap koridorlarında 
beş yıl koşuşturduğumuz 

okulumu bugün gibi 
hatırlıyorum. 

Bahçe kapısından sonra 
iki yanında kavak ağaçlarının

sıralandığı, Arnavut 
kaldırımlı uzunca bir yoldan 

ulaşılırdı taş binaya
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Binanın ikinci katının arka bahçeye bakan kıs-
mında müdür yardımcıları Lütfü Köksal ve
Hüsamettin Timuçin hocalarımızın odalarını
hatırlıyorum. O odaya girip de azar işitmemiş
ya da dayak yememiş öğrenci sayısı çok azdı.
Bir keresinde öğretmenimizi sınıfta beklerken
gürültü edenler listesinde yer almıştım da Lütfü
Bey bize dolabından çıkarıp önümüze koyduğu
sicil dosyalarımızla korku dolu anlar yaşatmıştı. 

Epey geniş bir alana yayılan okulumuzun
arka bahçesinin bir kenarında kömür deposu
ile metal hurdalığımız vardı. Tek katlı dik-
dörtgen planlı bu binanın okulumuzun Ziraat
ve Sıhhat Mektebi olduğu yıllarda hamam
olarak kullanıldığı söylenirdi. Bayrak tören-
leri hafta sonunda ön giriş kapısındaki bayrak
direğine bayrak çekilerek, hafta başında ise
arka kapı önünde sınıf sırasına dizilerek yapı-
lırdı. Futbol sahamız günümüzdeki Ticaret
Lisesi ile eski Müze binasını içine alacak bir
alanda yer alıyordu. Ön ve arka bahçede ise
voleybol sahası vardı. Tüm okul Amerikan
yapımı, oldukça büyük, göbekli sobalarla ısı-
tılırdı. Sabah sınıfımızı sıcak bulur, öğretmen-

lerimiz gelinceye kadar da çevresinde bir süre
sohbet ederdik. Şayet dışarıda ağaçları ve
çatıları süsleyen kar var ve halen de yağıyorsa
keyfimiz ikiye katlanırdı. Zira teneffüs zili
çaldı mı bu kez kartopu zevkimiz başlardı.

Taş Mektep bizden önce Hastane, Ziraat ve
Sıhhat Mektebi olarak kullanılmıştı. Üzerinde
H. 21 Safer 1335 (R. Kânunıevvel 1332 / M.
17 Aralık 1916) tarihini ve “Emrâz-ı Umû-
miye Hastahânesi” ifadesini taşıyan orijinal
kitabesini yıllar sonra Müze’nin deposunda
görebildim. Yapının inşasına 1908 yılında baş-
landığı, 1914 yılında tamamlandığı; ancak
1916 yılında gerekli donanımı tamamlanarak
faaliyete geçtiği düşünülüyor.  Bina, orijinal
işlevini ancak 9 yıl sürdürebilmiş. 1925 yılın-
dan 1933 yılına kadar Ziraat Mektebi; sonra-
sında, 1940 yılına kadarsa  Sıhhat Mektebi
olarak kullanılmış. Benim de eğitim gördü-
ğüm Sanat Mektebi 1942 ile 1967 yılları ara-
sında bu binaya sığınmış. Devamında ise 1975
yılına kadar Ticaret Lisesi, 1982 yılına kadar
Makine Meslek Yüksek Okulu ve 1984 yılına
kadar ise Atatürk Lisesi olarak kullanıldı.
1986 yılında Kültür Bakanlığı’na devredildi. 

Günün ihtiyaçlarına göre teknolojinin imkan-
larıyla donatılan yeni okullara kavuşulunca
tarihi yapı unutuldu. Yeni binaların ne akan
çatısı, ne mazot kokan havası, ne de gıcırda-
yan tahtaları vardı. O görkemli yapı kimi
zaman tinercilere, kimi zaman da kimsesiz-
lere mekan oldu. Önce kapısı, penceresi
kırıldı; sonra da cehalete yenik düştü. Onlarca
yıl yüksek tavanlı, ahşap tabanlı odalarında
insanların şifa aradığı, koridorlarında koşuştu-
ran nice yetenekli çocukların, gençlerin yetiş-
tirilip ülkenin dört bir köşesine gönderildiği o
görkemli yapı 1988 yılı baharında göklere
yükselen alevlerle kızıla bürünüp yandı. 

Mezun olduktan yıllar sonra, uçsuz bucaksız
arazisinin bir bölümünü yeni “Sanat Okulu” ile
paylaştığı o günlerde, bu kez öğretmen olarak,
içim acıyarak bu yangına bizzat şahit olmuş-
tum. Özsuyu tümüyle kaybolmuş pencere çer-
çeveleri, kapıları, yıllarca mazotlanan taban
tahtaları çıra gibi yanıyordu. Tüm okul dışarıda,
çaresiz ve dehşet içindeydik. O mahşeri günde
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komşu itfaiyenin anında müdahalesi olduysa
da, tarihi yapı kilit taşlarından başka her şeyini
kaybetmişti. Geriye oraya buraya dağılmış su
birikintileri, yıkık duvarlar, sıcaktan parçalan-
mış taş bloklar ve demir parçaları kalmıştı. Taş
Mektep sadece çerçevesi kalmış bir tablo
gibiydi. 1988 yılı Çorum tarihine, değer bilen-
ler için en kara yıl olarak not düşüldü. 

Tümüyle yıkıp yeniden yapmakla restore
etmek düşüncesi uzunca bir süre tartışıldı.
Sonunda insan aklı ve vicdanı galip gelerek
tarihi yapının restore edilmesine karar verildi.
Ortaya sadece biz Çorumluların değil, Türki-
yemizin gururla gösterdiği, çağdaş teknolo-
jiyle yeniden düzenlenen Çorum Müzesi çıktı. 
2014 yılının Kasım ayında Çorum Müze
Binası’nın, belki de daha doğru bir ifadeyle
“Taş Mektep”in 100. yılını kutladık.  Bu vesi-
leyle anılarımızı tazeledik, halkımızla paylaş-
tık. Farkındalık yarattık ve önce “Taş
Mektep”imizle, sonra ise “Müze”mizle tekrar

tekrar gurur duyduk. Taş Mektep’in Emrâz-ı
Umûmiye Hastahânesi’nden Çorum Müze-
si’ne dönüşümüne katkı sağlayan herkese tek-
rar minnet duygularımızı ifade ettik. Ve
anladık ki, şayet yanan taş binanın yerine çağ-
daş bir yapı inşa edilmiş olsaydı, bugün ne
100. yılını kutlayacağımız bir “Taş
Mektep”imiz, ne de “kendi şahsına münha-
sır”, dünya müzeleri arasına girmiş bir Çorum
Müzemiz olmayacaktı. Taş Mektep, 14 yıl
gibi uzun bir sürede, epeyce maliyetli olarak
yeniden hayat bulmuştu ama dönemin söz
sahipleri üzerlerine düşen görevi yerine geti-
rip tarihe karşı borcumuzu ödemiş oldu. 

Bize ise, ahde vefa gösterip başta dönemin
Valisi Sayın Atıl Üzelgün olmak üzere döne-
min Kültür Müdürü Sayın Ahmet Ertekin,
Müze eski Müdürü merhum İsmet Ediz, onun
ardından müze müdürü olan Önder İpek ile bil-
mediğimiz, farkında olmadığımız tüm emeği
geçenlere minnettarlığımızı ifade etmek düştü. 

Yanan binanın
yerine çağdaş 
bir yapı inşa 

edilmiş olsaydı,
bugün 100. yılını 
kutlayacağımız 

bir Taş Mektebimiz
olmayacaktı





BATI ANADOLU’DA 
KORUMA HAREKETİ

Türkiye binlerce yıl boyunca farklılıkların harmanlandığı 
bir mirası taşıyor. Bu derin mirasın korunması gerektiği bilincinin

75’lerde Safranbolu’da ve eş zamanlı Muğla ile çevresinde 
başlamasıyla, yeni koruma modelleri, uygulama pratikleri geliştirildi.
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Batı Anadolu Bölge toplan-
tısında farklı ölçeklerdeki
yerleşimlerden yaklaşık
200 kişi biraraya gelerek,
uygulama örnekleri üzerin-

den deneyim paylaşımında bulundu. Dinar,
Kütahya, Kula, Manisa, Karacasu, Ağlasun,
Çavdarhisar, Datça, Seferihisar, Ödemiş,
Birgi, Bergama, Söke, Dalaman, Kuşadası,
Burdur, Denizli, Köyceğiz, Kavaklıdere ve
Muğla’nın merkez ilçe belediyesi Mente-
şe’den yerel yönetim temsilcileri, bölgedeki
üniversitelerden öğretim görevlileri, sivil
örgütlerin ve meslek odalarının temsilcilerinin
katıldığı toplantı 28 Mart Cumartesi günü
Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün,  TKB Danışma Kurulu ve
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin 
Sözen, TKB ve Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Muğla Valisi
Amir Çiçek’in açılış konuşmalarının 
ardından koruma örneklerinin paylaşıldığı
oturum başladı.

Farklı Ölçeklerdeki Yerleşmelerde 
Koruma Örnekleri ve Yeni Hedefler
Batı Anadolu Bölge Toplantısı 28 Mart
Cumartesi günü “Farklı Ölçeklerdeki Yerleş-
melerde Koruma Örnekleri ve Yeni Hedefler”
başlıklı oturum ile devam etti. Oturum baş-
kanlığını Prof. Dr. Metin Sözen yürüttü. Dr.
Osman Gürün %10’luk katkı payları odağında
bir konuşma yaparken, Menteşe Belediye

BATI ANADOLU 
İÇİN YENİ HEDEFLER

Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 
TKB yılın ilk bölge toplantısını Batı Anadolu kentleri için düzenlendi.

M
en

te
şe
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Başkanı Bahattin Gümüş, Burdur Belediye
Başkanı Ali Orkun Ercengiz kentleri hak-
kında bilgi verdi. Bergama Çok Katmanlı
Kültürel Peyzaj Alanı Alan Başkanı 
Yaşagül Ekinci ise UNESCO adaylık dos-
yası hazırlama süreci ve uygulamada yaşa-
dıkları pratikleri paylaştı. Ayrıca, teknik
aksaklıklardan dolayı salonda sunumunu
gerçekleştiremeyen ÇEKÜL Küçük Mende-
res Havza Koordinatörü Emin Başaranbi-
lek’in sunum özetini buradan paylaşıyoruz. 

Dr. Osman Gürün 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 

Muğla iki büyük medeniyetin, Likya ve
Karya’nın buluştuğu bölgede... O nedenle
arkeolojik mirasımız çok zengin. Üniversi-
telerin desteğiyle 110 antik kentin anlatıl-

dığı envanteri dört kitapta topladık. Ayrıca
17 ören yerimiz var. 9 antik kentte de kazı
çalışması devam ediyor. 4 alanda ise yüzey
araştırması yapılıyor. Büyük bir müzeye
ihtiyaç duyuyoruz. Letoon Kutsal Alanı
UNESCO Dünya Miras Listesinde. Bod-
rum’daki Su Altı Kültür Müzesinin geliştir-
mesinde de yarar görüyoruz. Muğla tüm bu
arkeolojik değerleriyle bir hazine; sorumlu-
luğumuz büyük. 

Bu sorumluluklarımızı yerine getirmek için
kaynaklarımızı doğru kullanmaya çalışıyo-
ruz. Taşınmaz Kültür Varlılarının Korunma-
sına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin
asıl amacı, belediyelerin görev alanlarında
kalan taşınmaz kültür varlıklarının korun-
masına kaynak yaratmak.

Dr. Osman Gürün
Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı 
Muğla Büyükşehir
oldu.  Sorumluluk ala-

nımız çok büyük. Muğla’nın kentsel sit alan-
larında 4 bin sivil mimarlık örneğimiz var.
Bir kenti koruyacaksak sadece turizm uğruna
değil önce kentlerde yaşayanlar için koruma-
lıyız. Turist gelecek diye değerlerimizin 
dejenere olmasına izin veremeyiz. 

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı 
ve TKB Danışma
Kurulu Başkanı
TKB’nin bölgesel ola-

rak en çok üyesi bu Batı Anadolu’da. 
Türkiye’nin güçlü kültürel kimliği, çeşitliliğe
ve yoğun felsefeye dayanan aklın öne çıktığı
bu toprakları temsil eder. Bu topraklarda
aklın sürekliliği, yapılan doğru işlerin 
sürekliği önemlidir. Türkiye’nin aydınlık
yüzünün TKB üyelerinin  yaptığı işlere 
yansımasını istiyoruz. 

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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Biliyorsunuz yeni yasada, kullanılmayan %10
katkı payları Bakanlığa devrediliyor. Bizim
önerimiz, illerdeki katkı payları yönetiminin
Valiliklerde kalması; Büyükşehirlerde ise Bele-
diyeye verilmesi. Koruma çalışmaları sırasında
koruma kurullarıyla da sorunlar yaşanıyor.
Kurullar, yapılarından dolayı belediyelerin
hızına yetişemiyor. Bu konuda acilen bir değer-
lendirme yapılması gerekiyor. Kurullarda bir
anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Projeleri geri
çevirmek yerine katkı sağlayacak bir işleyişe
kavuşmalı. Doğal sit ve kentsel sit alanlarından
artık iki farklı bakanlık sorumlu. Bu durum da
uygulamada sıkıntılara yol açıyor. Muğla
turizm kenti gibi görünse de aslında bir tarım
kenti. Turizm gelirimiz 6 milyar, tarım geliri-

miz ise 7,5 milyar lira. Burada sanayi istemi-
yoruz. Kültür öncelikli bir kalkınma modeli
oluşturmaya çalışıyoruz. ÇEKÜL ve TKB’nin
bu konudaki öncü yaklaşımlarıyla Muğla bu
yolda örnek bir kent olacaktır.             

Bahattin Gümüş 
Menteşe Belediye Başkanı 

13 ilçeden oluşan Muğla’nın merkez ilçesi
Menteşe’dir. Büyükşehir yasasıyla birlikte 
4 belde ve 48 köy mahalle statüsüne kavuştu.
Merkezdeki mahallelerle birlikte 66 mahalle-
miz oldu. Muğla’nın tarihi M.Ö. 3 binli yıl-
lara kadar uzanıyor. İlk yerleşim yeri Asar
Dağı etekleri olan Muğla’da ilk koruma çalış-
maları 1979 yılında başladı. 3 yıl kadar bu

“Bizim önerimiz, 
illerdeki katkı 

payları yönetiminin 
Valiliklerde 

kalması; 
Büyükşehirlerde ise

Belediyeye verilmesi.”
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çalışmalar sürdü ve 1982 yılında ilk koruma
amaçlı imar planı onaylandı. Sit alanında
377 adet tescilli yapımız var. Ayrıca Asar
Dağı tepesinde Mabolla antik kentinin
kalıntılarına rastlamak mümkün.  

Menteşe Belediyesi Başkanlık Binası, 1871
yılında yapılan ilk belediye binasıdır. Günü-
müze kadar çeşitli tadilatlardan geçti ve
yine Belediye Binası olarak kullanılıyor.
Kültür Evi, Sekibaşı Kadın Dayanışma
Merkezi, Sekibaşı Hamamı, Konaklı İsken-
der Alper Kültür Merkezi ve Zahire Pazarı
diğer tescilli yapılarımız arasında. Ayrıca
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık
Binası, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu,  Özbekler Evi, Müze Müdürlüğü,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat
Evi, İnşaat Mühendisleri Odası, Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı yapıları da

tipik Muğla evlerinin özelliklerini taşıyor. 
Muğla evlerinin sokağa bakan cepheleri
sağırdır. Evlere kuzulu kapıdan girilir.
Büyük bir avlu ve avluya bakan açık sofala-
rımız vardır. Ahşap doğramaları, tavanları,
sofaları ile yaşayan evlerimizdir. Rumlar
özellikle 19. yüzyılda Saburhane ve çevre-
sinde yıllarca Türklerle beraber yaşamışlar-
dır. Rum evlerinin cepheleri kesme taştan
yapılmıştır. Yoldan binaya girişi olan, zengin
cepheye sahiptir. Üst katlarında ise 1 metre
genişliğinde cepheyi ortalayan ahşap kapalı
sofaları bulunur. Baydur Evi, Valilik Binası,
Terzibaşıoğlu Evi, Halk Bankası Binası ise
Cumhuriyet Dönemi yapılarıdır. Arasta Böl-
gesi dediğimiz kentsel sit alanı eski kervan
yolu üzerindedir. 1980’lerden sonra ticaretin
güneye kaymasıyla canlılığını yitirmiştir. Bu
bölgedeki cephe yenileme çalışmaları 2 etap
halinde yapılmıştır ve toplam 244 dükkanın

Yusuf Ziya Yılmaz
TKB ve Samsun
Büyükşehir Belediye
Başkanı
Muğla’da yaptığımız

bölge toplantısı Batı Anadolu’da yeni hedef-
ler belirlememiz için önemli. Batı Anadolu
yaşam kültürüyle, şivesiyle, yemekleriyle
bulunmaz bir kültürün parçası. 15. yılımızda
somut olmayan miras kadar doğal mirasın
korunmasını da üyelerimizin gündemine taşı-
mak istiyoruz.

Amir Çiçek 
Muğla Valisi 
Muğla’da ona yakın
alanda kazı çalışmaları
devam ediyor. Kazıları

yapan ekiplere ve hocalara yanlarında oldu-
ğumuzu hissettirmeye çalışıyor, ihtiyaçlarını,
eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Doğasıyla
birlikte Muğla ve çevresi koruma yolculu-
ğunda çok iş yapılması gereken özel bir 
coğrafya.

Açılış konuşmalarından...
Tam metinlere www.tarihikentlerbirligi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Saat Kulesi, Menteşe
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cephesi yenilenmiştir. Menteşe Belediyesi ola-
rak 3. etap çalışmalarına ise bu yıl içinde baş-
lamayı planlıyoruz. Saburhane de yine sit
alanında yer alan Rumların yaşadığı, etrafı
kahvelerle çevrili, çınar ağaçlarının bulunduğu
tarihi bir meydanımızdır. Büyükşehir Beledi-
yesi Saburhane Meydan Düzenleme Projesini
yürütecektir. 

Akbük Koyu sessizliği, sakinliği ve tertemiz
deniziyle cennet bir köşedir. Ayrıca Yerkesik
Mahallemizde arıcılık, Kafaca ve Yeşilyurt
Mahallelerimizde tarım ve hayvancılık yapı-
lır. Türkiye’deki balın %92’si bölgemizde
üretilir ve bölgede çıkartılan mermerin 
%60’ı yurt dışına ihraç edilir. 

Ali Orkun Ercengiz 
Burdur Belediye Başkanı 

Burdur’u önce kendi halkımıza tanıtma hede-
findeyiz. Örneğin Müzemizde 60 binin üze-
rinde eser var. Ancak sergileme alanı çok
sınırlı ve kentlilerin ziyaret ettiği bir müze
değil. Burdur Müzesinin daha büyük bir alana
taşınması için bazı adımlar attık. Çünkü Bur-

dur arkeolojik mirası zengin bir kent. Örneğin
Hacılar Höyüğünün M.Ö. 6 bin yılına kadar
uzanan bir tarihi var. Anadolu yerleşik haya-
tın başladığı ilk alanlardan biri olarak kabul
ediliyor. Höyükteki kazılar 1957-60 yıllarında
İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından, James
Mellaart başkanlığında başladı. Daha sonra
1985 ve 1986 yıllarında Prof. Dr. Refik Duru
ve Prof. Dr. Gülsün Umurtak ile devam etti.
Önümüzdeki yıl da hocalarımız kazılarını sür-
dürecek. Sagalassos antik kentinde ise 1990
yılında Prof. Marc Wealkens ile başlayan kazı
ve restorasyon çalışmaları sonucu Roma
İmparatorluğuna ait etkileyici kalıntılar ortaya
çıkarıldı. Anadolu’nun rakım olarak en yük-
sek ve 9 bin kişilik tiyatrosuyla, hala su akan
Antoninler Çeşmesi Sagalassos’ta bulunuyor.
Ancak tanıtım alanında eksiklerimiz var. 

Burdur turizm destinasyonu içinde yer alan
bir kent değil. Ama bizim amacımız önce
ticari getiri değil Burdur’un kimlikli doku-
sunu ortaya çıkarmak ve halkımızla paylaş-
mak. Turizm için de ayrıca planlamalar
yapıyoruz. Gölhisar’a bağlı Kibyra’da, Dr.

Şükrü Özüdoğru’nun yürüttüğü kazı çalışma-
larında Helenistik Dönemden önemli varlıklar
ortaya çıkıyor. Bunların arasında mozaik
Medusa başı yer alıyor. Selçuklu döneminin
önemli yapılarından olan ve İpek Yolunda yer
alan Susuz Han ile İncir Han gibi kervansa-
raylar varlıklarını koruyor. Burdur ayrıca
doğal güzellikleri de öne çıkarıyor. Özellikle
İnsuyu Mağarası önemli bir doğal mirasımız
ancak plansız yapılan tarım sulama teknikleri
yüzünden, mağara sarkıt ve dikitlerini besle-
yen su kaynakları yok oluyor. Bazı gölleri-
mizi kaybettik. Şimdi ise Burdur Gölü tehlike
altında. 1971 depremden buyana 17 metre su
kaybetti. Burdur Gölü %30 oranında küçüldü. 

Kentin kültürel zenginliğini başta Bey
Konakları olarak da bilinen Taş Oda, Baki
Bey Konağı ile Çelikbaş Evi taçlandırıyor.
Tek yapı ölçeğinde onarılan konaklarla sınırlı
kalan koruma çalışmaları 1992 tarihinde 
alınan kentsel sit kararı ile genişledi. Artan
rant baskılarına ve  yapısal dönüşüm istekle-
rine karşın koruma çalışmalarını yürütmek
için çaba gösteriyoruz.

“Bizim amacımız 
önce ticari getiri değil

Burdur’un kimlikli
dokusunu ortaya 

çıkarmak ve halkımızla
paylaşmak.”
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2000 yılında Ulu Cami çevresindeki 36 ticari
yapının aslına uygun onarımıyla başlayan
koruma çalışmaları, Piribaşlar Evi, Derviş
Mehmet Paşa Kütüphanesi, Tarihi Şehir
Kulübü, Dört Ayaklı Türbe’nin restorasyonu
ile devam etti. Koruma çalışmalarına istikrarlı
bir şekilde devam edeceğiz.

Yaşagül Ekinci Danışan 
Bergama Çok Katmanlı 
Kültürel Peyzaj Alanı Alan Başkanı  

Son yıllarda yaşanan bilinçle ve alan yönetim
kavramının uygulanmaya başlamasıyla bir-
likte UNESCO Dünya Miras Listesine girmek
Türkiye’deki koruma hareketi için yeni bir
hedef. Listeye bakarsanız Türkiye’den ne
kadar az alanın olduğunu görürsünüz; bu da
listenin gerçek anlamda evrensel olmadığını,
eksik olduğunu gösterir. UNESCO heyetinin
bunu fark etmesi için bizim onlara bunu sun-

mamız gerekiyor. Bergama olarak UNESCO
sürecini kültürel bir kalkınma alanı olarak
kullandık. Listeye girmek bizim için bir amaç
değil araç oldu. Çünkü çok katmanlı Berga-
ma’da koruma sürecinde aşamadığımız sorun-
lar vardı. Biz kültürel mirasımızı sorunlarıyla
birlikte uluslararası boyuta taşımayı tercih
ettik. Çünkü bunun çözüm üretmemiz için
gerekli olduğuna inandık. 

Üç yıl başladığımız adaylık sürecinde çözüm-
ler üreterek ilerledik. Artık kültürler evrensel-
leşiyor. Baskın kültür bir diğerini yok ediyor;
kentler aynılaşıyor ve tarihinden, kültüründen
uzaklaşıyor. Biz anılarda ya da kitaplarda
yaşayan bir kültür değil sokakta, arastada,
mahallede yaşayan, yeni kuşakların görebil-
diği bir kültür yaratmak istedik. Bergama
halkı da bu yolu kabul etti. Tarihi kent merke-
zinin insanla birlikte korunması, yaşam kültü-
rünün devam etmesi en temel hedeflerimizden
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biriydi.  Çünkü Bergama sadece arkeolojik
bir alan değil yaşamın devam ettiği bir kent.
Turistler otobüslerle geliyor ören yerlerini
ziyaret ediyor ve kente girmeden geri gidi-
yor. Bu yaşayan kültürel zenginliği görme-
den dönüyor. Koruma çalışmaları
yürütülürken %10’luk payları çok doğru
kullandık. 

800 sayfalık adaylık dosyasında UNESCO
heyetine, ören yerleriyle, kent merkezindeki
tarihi dokusu ve yaşam kültürüyle Berga-
ma’nın bir bütün olduğunu anlatmaya çalış-
tık. Bergama aynı zamanda gelişen, değişen
bir kent; değişime karşı koymak değil onu
doğru yönetmek gerektiğine inandık. Ortak
bir heyecan, inanç ve güven gerekiyordu.
Farklı bir sürü kamu kurumuyla birlikte
çalışarak bu heyecanı hep ayakta tuttuk.
Kimi zaman kavga da ettik ama hep uzlaştık
ve çözüm ürettik. İşbirliği kurmak alan
yönetiminin olmazsa olmazıdır. Bu kurulan
iletişimin sürdürülebilir olması da ayrıca
önemli. Alan yönetim sisteminin gerekliliği
ve bu yönetim planının kültürel kalkınmaya
odaklı olduğuna inancımızı hiç kaybetme-
dik. Kişiler, müdürler, amirler değişse de bu
bilincin sürdürülebilir olması TKB’nin yap-
tığı seminer ve eğitimlerle sağlanacaktır. 

Emin Başaranbilek 
Arkeolog,  ÇEKÜL Küçük 
Menderes Havza Koordinatörü

Koruma bilgiden bilince, bilinçten örgütlü
davranışa kadar uzanan ince, çetrefilli bir
yoldur. Koruma eylem gerektiren bir iştir.
Yaşamın gerekli kıldığı tüm bilimleri ve
disiplinleri, kültürü ve sanatı içinde topla-
yan bir davranış biçimidir. Eğer eleştirdiği-
miz konuların ucundan tutmaz, sadece
yakınmakla yetinirsek, kendiyle geçimsiz
insanlara dönüşürüz. Birgi Olayı, bunun en
somut örneğidir. Bugün sizlere Birgi’nin
bütüncü koruma yolculuğundaki örgüt-
lenme modelini anlatmak istiyorum. 
Birgi, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Lidya-

lılardan kalma bir kent. Lidyalıları, Persler,
Bergama Krallığı, Roma-Bizans İmparator-
luğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlılar
izlemiş. Kültürel sürekliliğini örselenmeden
bugüne kadar sürdürmüş ender yerleşmeler-
den biri. Bu nedenle, Birgi’deki koruma
görevini üstlendiğim zaman şunu düşün-
düm: Birgi, yalnız belediye başkanlarına,
belediye meclisine ya da sadece bakanlık-
lara teslim edilemeyecek kadar değerlidir.
Burada üniversitelerin, kamunun, belediye-
nin, sivil örgütlerinin, halkın ortaklaşa ger-
çekleştireceği bir koruma programı
kararlılıkla sürdürülmek zorundadır. 

Birgi’deki koruma hareketi,  kent ve havza,
kamu-yerel-sivil-özel birlikteliğinin sağlan-
dığı, model gösterilebilecek bir başarı elde
etmiştir. ÇEKÜL Vakfının burada konuşlan-
ması gerektiği düşüncesiyle, Belediyenin de
desteğiyle, kentin merkezinde yıkık durum-
daki Hacı Osman Medresesinden kalan
bölümü 1997 yılında satın alarak ÇEKÜL
Çevre Kültür Evi olarak onarılmasını sağla-
dık. Burası bilimin, sanatın, kültürün ve bu
kapsamdaki bütün etkinliklerin merkezi oldu.

Daha sonra Metin Hoca’yla, Mimar Sinan
Üniversitesi’nin burada hizmet vermesinin
Birgi için bir şans olacağını düşündük. 1998
yılında Taşpazar Mahallesindeki arazi 49
yıllığına MSÜ’ye tahsis edildi. Daha önce
1996 yılında Quebec/Laval Üniversitesi ve
1997’de de Paris/Le Defence Üniversitesi
ile burada  çalışmalar yapılmıştı. 1998 ve
1999 yılları Ağustos aylarında, MSÜ/Yaz
Okulu Programı uygulandı. Yıldız Teknik,
Dokuz Eylül ve Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi de programa katıldı. Öğrencilerin
Birgi’den ayrıldığının ertesi gününden itiba-
ren, Birgi halkı bir daha ne zaman gelecek-
lerini sormaya başladı. Yaz okulunu yöneten
hocaların yaptıkları kahve toplantıları, İzmir
Valisinin ziyaretleri Birgilileri umutlandırdı.
Korumanın yalnız kentleri değil, içinde
yaşayan insanları da kucaklaması, onların

“Koruma bilgiden
bilince, bilinçten

örgütlü 
davranışa kadar 

uzanan ince, 
çetrefilli bir yoldur.”
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sorunlarına çözüm yolları üretmesi gerektiği
bilincinde olan ÇEKÜL Vakfı, 10-11 Ekim
1998’de, MSÜ ve Belediyeyle işbirliği yapa-
rak ve dönemin İzmir Valisi Kemal Nehro-
zoğlu’nun da katılımıyla, Birgi Çevre Kültür
Günlerini başlattı. Kuvayi Milliyeci Tevfik
Bey Parkındaki etkinlikler sırasında “İrimağzı
İncir Bahçeleri ve İncir Kültürü” paneline
uzmanlar katıldı ve başarılı üreticilere ödüller
verildi. Birgi’de ilk kez İzmir Devlet Senfoni
Orkestrası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü klasik batı
müziği konseri verdi.

Birgi ÇEKÜL Çevre Kültür Evinde kentle
ilgili tüm belgeler toplanmaya, ahşap boyama,
el sanatları ve bilgisayar kursları verilmeye
başlandı. Tarımdan kültüre konferanslar ve
etkinlikler düzenlendi. ÇEKÜL Evi, Birgi’ye
katkıda bulunmak isteyenlerin ağırlandığı ve
Birgi’yi görmeye gelenlerin kapısını çaldığı
bir merkeze dönüştü. Mimar Sinan Üniversi-
tesi ve ÇEKÜL Vakfının işbirliği sonucu, 
Birgi’de isteyen ev sahiplerine ücretsiz resto-
rasyon projesi çizildi. Her yaz gerçekleştirilen
Yaz Okulu çalışmalarıyla evlerin ve anıt yapı-
ların rölöve ve restorasyon projeleri hazır-

landı.  ÇEKÜL Vakfının uzmanlardan oluşan
Küçük Menderes Havzası gönüllüleri
Bademli, Bayındır, Beydağ, Bozdağ, Gölcük,
Kiraz, Konaklı, Ovakent, Ödemiş, Selçuk ve
Tire başta olmak üzere birçok yerleşme
yerinde yaptıkları araştırma-uygulama-eği-
tim-tanıtım çalışmalarıyla katılımı havza
boyutumda güçlendirdi. Birgi’de geliştirilen
örgütlenme modeli, Küçük Menderes Havza-
sında tarih boyunca oluşan kültürel süreklili-
ğin ve görkemli doğal zenginliklerin
korunması ve tanıtılması çabalarını harekete
geçirdi. Bu konuda, öğretim görevlisi Serdar
Vardar başkanlığında Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencileri
havzanın özellikleriyle ilgili bilgi bankası
oluşturdular.

Koruma eyleminin havza boyutuna taşınma-
sına öncülük eden ÇEKÜL Vakfı’nın kamu-
yerel-sivil-özel birlikteliği ilkesi, bu
birlikteliği oluşturanlara havza boyutunda
sorumluluklar yükledi. TKB’nin kurulma-
sıyla, yerel yönetim kadrolarının bilinçlen-
meye başlamasıyla Birgi kent ölçeğinde
korunur hale geldi. 

“Tasarım ve 
vizyon kavramlarını

içeren atölyeler 
kurularak 

uygulamalı örnekler
yapılmalı.”
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Kapanış konuşması
A.Faruk Göksu
Şehir plancısı, ÇEKÜL Yüksek 
Danışma Kurulu üyesi 

Bugüne kadar bölge için pek çok çalışma ve
araştırma yapıldı. Türkiye Belediyeler Birliği,
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği
ile Altın Üçgen, Doğa ve Kültür Öncelikli Viz-
yon Planı ve ROTA çalışmalarını son iki yıl
içinde tamamlandı. Kentsel Vizyon Platformu
ise 81 Kent 81Vizyon programı ile tüm kentlerin
Vizyon Planlarını hazırladı. Bölgeye üçlü bir
bakış açısı içinde ortak vizyon konulmalı, önce-
likli temalar ve stratejiler geliştirilmeli. Birinci
bakış Akdeniz Havzası olmalı. Batı Akdeniz’i
oluşturan bölge kentleri, havzanın tüm potansi-
yellerini fırsata dönüştürmeli. Yılda bir milyon-
luk yat turizmi sayesinde, yaklaşık üç yüz
milyonluk turizm kapasitesinden alacağı payı
artıracak şekilde stratejiler geliştirmeli. İkinci
bakış Ege olmalı. Anadolu coğrafyası ile Ege
coğrafyasının birleştiği bereket coğrafyasının
tüm sınır ötesi ortak değerleri ortak gelecek için
kullanılmalı. Üçüncü bakış ise bölge olmalı.
Bakışın temel ilkesi kentsel ittifak olmalı. Böl-
gedeki kentler koalisyon kurmalı, işbirliği yap-
malı. Örneğin; Aydın, Muğla ve Denizli ittifakı
ile İzmir, Manisa ve Aydın ittifaklarının oluştu-
rulduğu altın üçgen senaryoları birlikte geliştiril-
meli. İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar doğu batı
bölge koridoru ile, Afyonkarahisar, Göller Böl-
gesi kentleri Burdur, Antalya ve Isparta kuzey
bölge koridoru senaryosu yazılmalı.

Zaman, artık, yapılan çalışmaları sentezleyip,
eyleme çevirme zamanı. O nedenle, bölgedeki
kent yöneticileri  kısa ve orta vadeli program 
ve projeleri içeren eylem planlarını hazırlamalı.
Tasarım ve vizyon kavramlarını içeren atölyeler
kurularak uygulamalı örnekler yapılmalı. Artık
koruma sektörü diğer gayrimenkul ve finans
sektörleri kadar önemli aşamaya geldi. Artık,
koruma fonu oluşturma zamanı geldi. Fonun
kaynakları, yeterli olmayan emlak vergisi yüzde
beşleri değil, artan imar haklarının belli yüzde-
sinden oluşmalı. Yeni gündem; Koruma için
Kalkınma, Kalkınma için Gelişme, Gelişme için
Bütünleşme temel yaklaşımı olmalı. Be
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Tarihi Kentler Birliği’nin Türkiye
yürüyüşü sürüyor. Kuruluşundan
bu yana geçen on beş yıl
boyunca “merkezi” bir varlık
olmaktan çok, kendi dinamiğini

“yerel”de arayan bir örgütlenme TKB. Bu nedenle
yerinde durmak, merkeze tutunmak gibi bir alış-
kanlığı yok. Devingen, akışkan bir etkileşim ve
iletişim çabası içinde Türkiye’nin her yerine uza-
nıyor;  yerelde olup bitenlerin, sorunların ve başa-
rıların genelleşmesine, birlikte çözümlenmesine
ve paylaşılmasına çabalıyor.

Bu “birlik felsefesi” bizi , 27-28 Mart 2015  tarih-
lerinde  Muğla’ya taşıdı. Tarihi Kentler Birliği’nin
Batı Anadolu Bölge Toplantısı için... Uygulama
örnekleri üzerinden, deneyimleri paylaşarak
koruma politikalarında yeni yeni hedeflere ulaş-
mak, oluşan “kördüğümleri” çözmek için neler
yapılacağını tartışmak üzere... Tartışma konusu
“Batı Anadolu İçin Yeni Hedefler” olarak seçil-
miş. Belli ki koruma çabalarında oluşan bir biri-
kim, elde edilen kazanımlar var. Bunu nasıl
zenginleştirebiliriz, nasıl üstüne yeni kazançlar
ekleyebiliriz tartışılacak. Ancak bir o kadar da
sorun var. Özellikle son çıkan “bütünşehir” yasa-
sından sonra oluşan idari ve mali kargaşa artık
gizlenmeyecek, dizginlenmeyecek boyutta. Muğla
Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı

toplantıya giderken, ister istemez zamanda kısa
bir yolculuğa çıkıyor;  koruma tarihi içinde 
Muğla’nın kilometre taşlarını anımsıyoruz. 

1975 yılı, Türkiye koruma tarihi açısından önemli
bir nirengi, nerdeyse bir yeniden doğum. 1975, 
o güne kadar devlet kurumlarının çabalarıyla ve
ağırlıklı olarak anıtsal mimarinin korunması olarak
gelişen ve sadece örnek olacak kadar sivil mimar-
lık varlıklarına yönelen koruma anlayışının kabu-
ğunun kırıldığı yıl olur.. Ve Safranbolu’da,
Safranbolu Belediye Meclisi’nin oybirliği ile aldığı
tarihi kararla yeni bir sürece girer bu çabalar.
Yerel, sivil, yaygın ve cüretli bir oluşum sahne alır. 

Safranbolu’dan sonra kentinin tarih ve kültür var-
lıklarını, geleneksel dokusunu korumak üzere ilk
davranan kent  Muğla’dır. Panelde ÇEKÜL Vakfı
başkanı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Metin Sözen’in de vurguladığı gibi,
1975’lerde Muğla’da belediye başkanı olan
Erman Şahin ile imar müdürü Oktay Ekinci  bu
çabalara öncülük ederler. İyi de ederler. Üstelik
Muğla kent merkezinin henüz bir koruma amaçlı
imar planı yokken...

O yıllardan başlayarak Muğla, koruma politikala-
rında hep var olur. TKB’nin kuruluşuna katılır ve
şimdi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan

değerlendirme

MUĞLA’DAN AKILDA
KALANLAR!

ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu ve
TKB Danışma Kurulu üyesi 



Sayın Osman Gürün kuruluştan 2014 yılına kadar
TKB Encümeninde görev yaparak çok değerli kat-
kılar sunar. Sayın Gürün’ün TKB’nin gelişmesinde
ve kurumlaşmasında çok değerli çabaları olduğunu
unutamayız. Bu ön duygu ve anımsamalarla Mus-
tafa Kemal Kültür Merkezi Salonuna doluşuyoruz.
Yaklaşık 200 kişilik bir konuk topluluğu var. 

Sorunlar kadar çözüm beklentileri, başarıların
arkasındaki deneyler dile getirilirken bir kez daha
“kamu-sivil-yerel-özel” birlikteliğinin kimlikli
kentler yaratmak, tarih ve kültür varlıklarını koru-
mak, kentsel ve doğal değerleri geliştirebilmek
için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Akıllarda ağırlıklı olarak kalan ise, onca başarılı
çalışma ortadayken, koruma politikaları bir yerel
kalkınma ve kimlikli kent yaratma programı
haline gelmişken hâlâ, yerel yönetimler için yete-
rince kaynak bulunamaması... Bütünşehir yasa-
sıyla oluşan karmaşa ve yorum yanlışlıkları
nedeniyle zar-zor elde edilen “emlak vergisi katkı
payları”nın da, yerelde kullanılmadan merkezi
yönetime iade edilmesi... Umulur ki, bu yorumla-
rın ve uygulamaların düzeltilmesi için aynen
koruma politikalarında olduğu gibi, “kamu-sivil-
yerel-özel” birlikteliği ile bir çözüm üretilir.

Değerlendirme için son sözü söyleme şansı bana
verildiğinde, hemşehri olmanın gücüne yaslanarak
ve salondaki siyasilerle akademisyenlerin daha iyi
formüle edeceğine inanarak “mahallenin delisi”
rolüyle aklımın erdiklerini paylaştım. O da, özetle
şudur: Koruma politikalarında beklentinin yönü,
merkezi hükümetten yerel yönetimlere dönmüştür.
Ama bu beklentilere uygun kaynak akışı sağlana-
mamıştır. Bu çelişkinin özünde, zengin devlet
yapısı ile yoksul yurttaş ve yerel yönetimler vardır.
Elbette güçlü devlet istiyoruz. Ancak zengin dev-
let, her zaman güçlü devlet değildir. Tarihimizden
gelen bu merkezi yapının sahip olduğu zenginlik,
adil ve demokratik bir biçimde yerel yönetimlere
ve yurttaşlara dönecek şekilde dengelenmelidir.
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Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’nin sokaklarında 
gördüğünüz kuzulu kapılar, yöreye özgü kiremit bacalar ve kapı 

tokmaklarıyla bir Ege kentinde olduğunuzu hissedersiniz. 



Bodrum, Marmaris,
Datça... Muğla denince
birçok insanın aklına
doğal güzellikler, özel-
likle plajlarıyla tanınan
kıyı kasabaları gelir.
Oysa kentte ilgiyi hak
eden pek çok ayrıntı
saklıdır. Örneğin
evlerde... Muğla evle-
rini, bölgeye hakim
mimari tarzdan ayıran
unsur öncelikle bacala-
rıdır. Bu bacalar, kentin
“az rüzgarlı, bol yağ-
murlu” iklim şartlarına,
yapı ustalarının yanıtı
niteliğindedir. Toprak
damdan vazgeçilmeye
başlandığı dönemde
yani 19. yüzyıl sonu ile
20 yüzyıl başlarında

çatılara yerleşen kire-
mit, bacaların da mal-
zemesi olur. Yağışa ve
az ama her yönden eser
rüzgara çözüm olarak
dört tarafı açık, üzeri
kapalı bir forma sahip
olan bacalar geliştirilir.
28 kiremitle inşa edilen
bu bacalar sayesinde
duman tütmesi, zehir-
lenme gibi sobanın
yaratabileceği sorunlar
bertaraf edilmiştir.
Muğla Büyükşehir
Belediyesi'nin logosunu
da bu bacalar süsler.
Muğla evlerini estetik
kılan özelliklerden bir
diğeri kapı tokmakları-
dır. Tokmaklar, genelde
kadın eli şeklindedir;

misafirin, üç kez çalı-
nırsa erkek, iki kez
çalınırsa kadın oldu-
ğunu ev sahibine haber
verir. Ayrıca her birinin
tınısı farklıdır. Günü-
müzde artık pek yapıl-
mıyor ama ev sahipleri
kapı tokmalarıyla misa-
firlerine bazı mesajlar
da iletirmiş eskiden.
Örneğin evde değilse
ve uzun bir süre dön-
meyecekse tokmağa
uzun bir ip asar, misa-
firlerini durumdan böy-
lece haberdar edermiş.
Muğla evlerinin,
“kuzulu kapı” denilen
iç içe iki kanattan olu-
şan avlu kapıları da
dikkat çekicidir.

Zahire Pazarı
Belediyenin özenli çalışmasıyla kentin sosyal ve eko-
nomik yaşamına katılan mekanlar arasında Zahire
Pazarı da bulunuyor. Bir süre otopark olarak kullanılan
alan, belediyenin canlandırma projesi kapsamında
yeniden ve hak ettiği gibi değerlendirildi. Proje kapsa-
mında 14 dükkan tasarlanarak böylece yeni bir ticaret
merkezi oluşturuldu. Tasarımda Muğla Arastası'nın
mimari özellikleri referans alındı. 2011'den bu yana
hizmet veren Zahire Pazarı'nda Muğla'ya has dokuma-
lar, Karabağlar Yaylası'nın yanı sıra bölgeye ait doğal
ürünler, kadınların ürettiği el işleri satılıyor. Pazarda
soluklanmak için bir de kafe mevcut.

Muğla'nın çam balı üreti-
minde birinci sırayı işgal

ettiğini biliyor muydunuz?
Mavi denizi, yeşil koyları

ile yaz turizmi denince akla
ilk gelen yerlerden olan

Muğla aslında tam bir tarım
kenti. Çam balının yanı sıra

badem, taze barbunya ve
börülce de Türkiye'de en

çok Muğla'da yetiştiriliyor.
Kent yağlık zeytin ve nar
üretiminde ikinci; susam,

limon, kekik, anason üreti-
minde üçüncü sırada yer alı-

yor. Domates, greyfurt,
keçiboynuzu, kereviz,

marul, pazı, roka, turunç,
yenidünya ve portakal saye-

sinde ise Muğla yine ülke
sıralamasında ilk beş vilayet
arasında kendini gösteriyor.

Tarım kenti Muğla

Bacası da 
özel, kapı
tokmakları da
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Tarihi Kentler Birliği, YAPEX Restoras-
yon Fuarını 2015 yılında da destekleye-
cek. ÇEKÜL ve Akdeniz Tanıtımın
işbirliğinde hazırlanan fuarın bu yılki ana
teması “Kırsal Mirasın Geleceği” olarak

belirlendi.  TKB ve ÇEKÜL fuar kapsamında, köylerdeki,
yaylalardaki kırsal mimarinin farklı nedenlerle hızla kaybol-
maya başladığına ve örnek çalışmalara dikkat çekmeyi
hedefliyor. Fuara katılan TKB üyesi belediyeler, koruma
politikaları kapsamında kırsal miras için geliştirdikleri pro-
jeler ve uygulamalarını paylaşma fırsatı bulacak. Fuarda
hem yerel yönetimlerin hem de ekolojik malzeme üreticile-
riyle sektörün diğer aktörlerinin “Kırsal Mirasın Geleceği”
için ortak hedefler kapsamında buluşması planlanıyor. 

18-21 Kasım tarihlerinde Antalya EXPO Centerda yapı-
lacak YAPEX Restorasyon Fuarı, KUDEB’ler ve Kal-
kınma Ajanslarının katılımıyla düzenlenecek panellerle
yine paylaşım dolu geçecek. Akademisyenler, uzmanlar,
araştırmacılar, kent yöneticileri ve uygulama ekipleri ile
sektör firmalarının biraraya gelmesine olanak sağlanmış
olacak. Ayrıca TKB’nin Özendirme Ödülleri Töreni ve
Sergisi yine fuar kapsamında yapılacak. 

ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Metin Sözen, bu yıl yapılacak fuarın önemine dikkat
çekerek tüm kesimleri ortak geleceğimiz için dayanış-
maya davet etti: “Kırsal alan, insan toplulukları için başta
beslenme olmak üzere, solunan havanın, kullanılan
suyun, kerestenin, madenlerin ve diğer tüm hammaddele-
rin kaynağıdır. Kırsal miras bize, yaşadığımız değişim
çağının tüm gerçekliğine karşın, insanlığın sahip olduğu
değişmeyen temel değerleri, doğaya bağımlı oluşumuzu,
doğa sevgisini ve saygısını hatırlatır. Kırsal mirastan alı-

nacak ilk ders, insanın çevresiyle kurduğu yaşamsal bağ-
dır. Bugüne kadar koruma politikalarımızda bilerek, bil-
meyerek göz ardı ettiğimiz kırsal yerleşmelerin koruma
yöntemlerinin artık konuşulma zamanıdır. Yaklaşık yarım
yüzyıldır kırsal yerleşmeler göçten, savaştan, arazi kulla-
nımındaki değişikliklerden, dışlanmışlıktan, nüfusun yaş-
lanmasından, değişime ayak uyduramamaktan ciddi
anlamda etkilendi. Tarım alanlarının çöküşü, köylerin yaş-
lılara kalmış olması bu sürecin, en yalın ifadeyle acı sonu-
dur. Bugün gençler kentlerin kargaşasında kendilerine
yaşam fırsatları ararken, köy üretiminin yükünü yaşlılar
taşıyor. Yarın ise bilinmezlerle dolu. Kırsal mirası koru-
mak ve yaşatmak, bugün her zamankinden çok, kentleşme
sorunlarıyla boğuşan dünyanın gündeminde yer almakta-
dır. Ve daha nice kuşakları beslemek, hayata bağlamak
için, kültürel kimliği ve toplumsal dayanışmayı güçlendir-
mek için bu alanların korunması gerekmektedir.”

KIRSAL MİRASIN GELECEĞİ
YAPEX FUARINDA

“Kırsal mirastan alınacak ilk ders, insanın 
çevresiyle kurduğu yaşamsal bağdır.”
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ÇEKÜL AKADEMİ  ALAN YÖNETİMİ EĞİTİM
PROGRAMI BAŞLADI

ÇEKÜL Akademinin Tarihi Kentler Birliği için hazırladığı eğitimlere 
bir yenisi daha eklendi. 2015-2016 programı kapsamında 

“Dünya Mirası Başvuru Süreci ve Alan Yönetiminde Deneyim 
ve Paylaşımlar” eğitim programının ilk iki modülü Mart ayında 

Emirgan Şerifler Yalısında gerçekleştirildi.
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Eğitim programının fark yaratan özelliği,
Türkiye’de yerel yönetimlerin deneyim
paylaşımından kaynaklı kazanımlarının
arttırılması. UNESCO Dünya Mirası
Listesinde yer alma ve alan yönetimi

sürecinde karşılaşılan sorunlara çözümler üreten kentle-
rin ziyaret edildiği ve vaka çalışmaları ile analizlerinin
yerel ekiplerle birlikte yapılacağı programda, katılımcıla-
rın donanım ve becerilerinin arttırılması hedefleniyor.
Eskişehir, Şanlıurfa, Amasya, Tokat, İzmir gibi kentler-
den ve ilçe belediyelerinden toplam 22 katılımcının yer
aldığı eğitim modülü, alan yönetiminde teori, yaklaşım
ve kriterler başlıkları üzerinden kurgulandı.

Birinci modülün ilk gününde programın amaçları ve 
kapsamını anlatmak amacıyla konuk uzmanlar tarafından
sunumlar gerçekleştirildi. İlk olarak “Alan Yönetimi:
Doğal ve kültürel varlıkları korumak ve yaşatmak mı,
Dünya Miras Listesi’ne girmek mi?” adlı sunumuyla,
ÇEKÜL Akademi AYEP Danışmanı, Edirne Selimiye
Camisi ve Külliyesi eski Alan Yönetimi Başkanı Namık
Kemal Döleneken söz aldı. Ardından, YTÜ öğretim üyesi
ve ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Genel Sekreteri
Prof. Dr. İclal Dinçer, “Türkiye kentleri için yeni bir kav-
ram: Alan Yönetimi ve Alan Yönetim Planının felsefesi
ve ilkeleri” sunumuyla mirasın korunmasında yeni bir
yaklaşım olarak alan yönetimi kavramı üzerinde durdu.
Son olarak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğünden uzman Evrim Ulusan, kriterler, temel kavramlar
ve yasal çerçeve gibi başlıklar üzerinden Dünya Miras
Listesi başvuru sürecinden bahsetti. 

Eğitimin ikinci ve üçüncü günlerinde ise Namık Kemal
Döleneken’in yürütücülüğünde, alan yönetiminde sorum-
luluklar, çalışma birimleri, eşgüdüm, plan hazırlama
konuları katılımcıların kendi kentleri üzerinden tartışıldı.
Eğitimin ikinci modülü, aynı katılımcılar ile analiz, plan-
lama ve yönetim konularına odaklanarak Nisan ayında
devam etti. İkinci modülün ilk gününde, "Bergama Çok
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı" Alan Başkanı Yaşagül
Ekinci Danışan tarafından, adaylık dosyası hazırlama ve
alan yönetimi ilişkisi ile yönetim planı hazırlama sürecinin
aşama ve bileşenleri Bergama ve Edirne örnekleri üzerin-
den anlatıldı. İkinci günde ise Psikolog ve Yetişkin Eğitimi
Uzmanı Betül Bozkurt, katılımcıları alan yönetimi kapsa-
mında sürdürülecek çalışmalara yönelik proje döngüsü,
sorun ağacı oluşturma ve hedef belirleme konularında bil-
gilendirdi. Son olarak eğitmenlerin ortak katılımıyla uygu-
lama atölyesi gerçekleştirildi. 

Alan Yönetimi Eğitim Programları, Alan Yönetim Planı
hazırlama süreci ile ilgili ilkeleri, uygulamaları, sonuçları
ve sorunları ortaya çıkarmaya yönelik profesyonel bir geli-
şim programı. Program; kültürel miras kavramı ve yöneti-
mine ilişkin evrensel normlar, UNESCO Dünya Miras
Listesinin kapsamı ve önemi, kültür varlıklarının korun-
ması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla listeye yazdırıl-
ması sürecinin, yerel yönetimler tarafından planlanmasına
yönelik yöntem ve uygulamaları içermeyi hedefliyor. 



Kökeni 18. yüzyıla uzanan
tarihi mahalle Söke’nin
önemli envanter alanların-
dan biri. Eskiden Rum yer-
leşimi olan mahallede

bulunan tarihi yapılar, 1831, 1887, 1897  yılla-
rında yapılmış ve günümüze kadar ulaşmış.
1770’li yıllardan itibaren varlıklı Rum ailelerin
yaşadığı, ustalıkla yapılmış tarihi konutlara Kur-
tuluş Savaşından sonra yaşanan mübadele sonu-
cunda, Türk aileleri yerleşmiş ve mahalle
Kemalpaşa Mahallesi ismini almış. Ancak
zaman içinde ilk Türk yerleşimcilerin mahalle-
den çekilmesiyle kiraya verilen bu yapılar maddi

yetersizliklerden dolayı viranlaşmaya başlamış. 
Kemalpaşa Mahallesi tarihi ve kültürel doku-
sundan dolayı 2001 yılında Kentsel Sit Alanı
ilan edilmiş ve koruma altına alınmış. Söke
Belediyesinin hazırladığı titiz koruma programı
sayesinde ise tarihi ve kültürel mirasın yeni
yaşam çevreleriyle entegre edilmesi sağlanacak. 

“Kemalpaşa Mahallesi Koruma ve Yaşatma
Projesi” başlığı altında yürütülen çalışmalar
kapsamında öncelikle Koruma Amaçlı Uygu-
lama İmar Planı hazırlandı. Mahalledeki reha-
bilitasyon, sadece fiziksel doku için değil,
halkın eğitim, kültür ve sanat gelişimini besle-

yecek nitelikte tasarlandı. Plan ilkeleri doğrul-
tusunda mahalle içindeki araç yoğunluğunu
azaltmak için bazı yollar trafiğe kapatılacak ve
sadece yayaların kullanımına açılacak. 

Mahallenin sokakları ise ticari kullanımlar,
kültürel ve sanatsal kullanımlar tanımıyla
planda yerini aldı. Böylece insan-mekan iliş-
kisi üzerinden restorasyon, sokak sağlıklaştır-
ması ve yeniden işlevlendirme çalışmaları
yürütülecek. Kentsel Sit Alanı içinde sokakla-
rın kesişme noktalarında kendiliğinden oluşan
küçük ölçekteki meydan niteliğine sahip
mekansal boşluklar da plan kapsamına alındı.

BİR MAHALLEYİ KORUMA MÜCADELESİ

Bodrum, Didim, Kuşadası turizm beldelerinin yol güzergâhı üzerinde
yer alan ve stratejik bir konuma sahip olan Söke'nin 62 tescilli yapısı

bulunan Kemalpaşa Mahallesi yeniden canlandırılıyor.
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Bu boşluklar, bazı noktalarda özellikle
olduğu gibi korunacak, bazı noktalarda ise
genişletilerek daha kullanışlı toplanma
mekanı haline getirilecek. Yaya dolaşımında
önemli olan bu tür mekansal zenginliklerin,
plan içinde yer alması için yerinde inceleme-
ler yapılarak meydan olan ve olabilecek yer-
ler önceden belirlendi.

Yapı adalarının ortasında kalan geniş bahçe
alanlarının, yine mülk sahipleri tarafından 
aktif kullanılmasının sağlanması ve kamusal
alan özelliği kazanması için de çalışmalar
yürütülecek. 

Söke Belediyesi tarafından sekiz tescilli yapı
kamulaştırılarak rölöve, restitüsyon ve resto-
rasyon projeleri hazırlandı. Bu yapılardan
bazıları müzik, resim, bale, tiyatro gibi farklı
sanat dallarında eğitim verecek. Ayrıca Mimar-
lık Atölyesi, Yaşlılar Evi, Mübadele Müzesi,
Restorasyon Atölyesi, Ticaret Odası ve Turizm
Danışma Merkezi olarak işlev kazanacak.
Mahalledeki çalışmalara başlayacağı zaman,
yapılan restorasyonlardaki yanlış uygulamalar
ve doğru örneklerde ise çalışan kalifiye eleman
sayısının yetersizliğini tespit eden Söke Bele-
diyesi, Avrupa Birliği destekli bir proje hazır-
ladı. “Koruma Amaçlı İnşaat Sektörüne
Restorasyon Eğitimi ile Kalifiye Eleman

Kazandırma Projesi” kapsamında Kent Atöl-
yesi kuruldu. Ahşap, demir ve taş atölyelerinde
teorik ve uygulama eğitimleri verildi. 

Yerleşim alanları ve yapı tarzları ile tipik bir
Rum mahallesi olan Kemalpaşa Mahallesinin
korunması ve yaşatılması ile Söke, tarihi kent
dokusuyla da anılan bir özellik kazanacak.
Proje tamamlandığında sokakları canlanan bir
mahalle ortaya çıkacak.

Yapı adalarının 
ortasında kalan geniş

bahçe alanlarının, 
mülk sahiplerince 

kullanılması ve 
kamusal alan özelliği 

kazanması 
için de çalışmalar 

yürütülecek



56

Mimar Sinan
Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Merkezi Araş-
tırma Laboratu-

varı (MerLab), Devlet Planlama
Teşkilatı’nın (T.C.Kalkınma Bakanlığı)
değerli desteğiyle 2010 yılında kurul-
muş olup, halen MSGSÜ Rektörlüğü’ne
bağlı olan “Kültür Varlıkları ve Sanat
Eserleri Malzeme Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi” çatısı altında faaliyetle-
rini sürdürmektedir. 

Kültür varlıkları ve sanat eserlerinin
koruma-onarımı için malzeme analizi
alanında hizmet veren “Merkezi Araş-
tırma Laboratuvarı”, bünyesindeki ileri
analiz tekniklerini içeren geniş cihaz
parkuru ve farklı bilim dallarından gelen
uzmanlarla, kamu kurum, kuruluşları ve
özel sektörden gelen analiz taleplerini
karşılamakta ve bu alanda disiplinler-
arası projeler geliştirmektedir.

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de
gelecek nesillerin bize emaneti olan kül-
türel mirasın koruma ve onarımında
bilimsel güvenilirliği öne çıkaracak has-
sas çalışmaların yapılması zorunlu hale
gelmiştir. Bu kapsamda, koruma-onarım
çalışmalarının aslına uygun bir şekilde
sağlıklı olarak yürütülebilmesi için
bilimsel metotlarla kültür varlıkları ve
sanat eserlerindeki özgün malzemelerin
niteliklerini ve üretim teknolojilerini

belirlemek son derece önem taşımakta-
dır. Merkezimiz tarafından, eserlere ait
malzeme analizleri ön hazırlık gerektir-
meden, ileri analiz yöntemlerini kullana-
rak tahribatsız olarak hem laboratuvar
ortamında hem de yerinde (in-situ) yapı-
labilmektedir. Tüm işlemler dokuz alt
laboratuvarımızda gerçekleştirilmekte-
dir. Bunlar Kimya, Mekanik, Ahşap,
Petrografi, X-Işını, Elektron Mikros-
kobu, Spektroskopi, Kromatografi ve
Mobil Laboratuvarlarıdır. 

1. Kimya Laboratuvarı
Özgün harç ve sıvalar, ait oldukları
dönemlerdeki uygulama teknolojileri hak-
kında bilgiler veren önemli yapı malze-
meleridir. Bölgelere göre değişebilen
çeşitli geleneksel tekniklerin ve kullanılan
malzemelerin araştırılması, üretilecek
yeni onarım malzemeleri açısından ayrıca
önem taşımaktadır. Bu amaca yönelik ola-
rak, tarihi yapıların inşasında kullanılmış
taş, harç ve sıva gibi malzemelerin içyapı
özelliklerini, genel kimyasal kompozis-
yonlarını ve çeşitli nedenlerle meydana
gelmiş malzeme problemlerini tanımla-
mada çeşitli kimyasal testler yapılmakta-
dır. Ayrıca harç ve sıvaların üretimlerinde
kullanılan özgün bağlayıcının niteliği ve
üretiminde kullanılan diğer bileşenlerin
özellikleri de bu kapsamda incelenmekte-
dir. Bu tespitler, eserlerimizin sağlıklı ola-
rak onarılmasında ya da bakımında
yapılacak uygulamalar hakkında yönlen-
dirici ve aydınlatıcı bilgiler vermektedir. 

inceleme
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Gelecek nesillerin 
bize emaneti olan kültürel

mirasın koruma ve 
onarımında bilimsel 

güvenilirliği öne çıkaracak
hassas çalışmaların 

yapılması zorunlu hale 
gelmiştir. 
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Yapı malzemeleri üzerinde bu kapsamda
yapılan tespit çalışmaları;
• Malzemenin içeriği hakkında bilgi 
edinmek amacıyla kızdırma kaybı 
(kalsinasyon) testleri,
• Harç ve sıva gibi malzemelerin üretiminde
kullanılan organik maddelerin tayini,
• Asitle etkileşim sonucu çözünen 
maddenin tespiti,
• Harç ve sıvalardaki agregaların granülo-
metrik yapısının tayini için elek analizi,
• Malzeme sorunlarının oluşmasında 
rol oynayan tuzların belirlenmesi
şeklinde çeşitli analizlerden oluşmaktadır. 

2. Mekanik Laboratuvarı
Tarihi eser onarımlarında, mevcut özgün mal-
zeme ile yapıya yeni girecek malzemenin
uyumlu mekanik ve fiziksel özelliklere sahip
olması gerekmektedir. Bu nedenle, geleneksel
ve çağdaş yapı malzemelerinin dayanım ve
fiziksel özellikleri tahribatlı ve tahribatsız
analizler ile belirlenmektedir. Bu amaçla
yapılan çalışmalar,
Fiziksel Testler:
• Malzemenin nem içeriği
• Ağırlıkça ve hacimce su emme özelliğinin
belirlenmesi
• Yoğunluk ve birim hacim ağırlıklarının 
tespiti
• Malzeme özelikleri üzerinde belirleyici
olan porozite yani boşluk yapısının tayini gibi
temel fiziksel özelliklerin belirlenmesi 

Mekanik Testler:
• Tek eksenli basınç dayanımı testi,
• Eğilme dayanımı testi,
• Metal, ahşap üzerinde çekme testleri,
• Yarmada çekme dayanım testi ve
• Nokta yükü dayanım indeksi testi 
şeklinde sıralanabilir.

Malzemelerin mekanik dayanım özellikleri 330
kN kapasiteli elektromekanik Universal test
cihazı ve 200 ton kapasiteli beton presi kullanı-
larak, tahribatlı olarak tespit edilmektedir. Özel-
likle tarihi yapılarda kullanılan malzemelerin
mekanik özelliklerinin tahribatsız yöntemler ile
belirlenmesi gerektiğinde ise Schmidt çekici ile
yapı üzerindeki bir malzemenin tahribatsız sert-
lik ölçümleri yapılabilmektedir. Malzemenin
boşluk, çatlak oluşumu gibi içyapı özellikleri
hakkında bilgi edinmek için Ultrases Hızı
ölçüm cihazı kullanılmaktadır. Duvar ve sıva
altındaki demir, demir dışı metaller, ahşap ve
akım ileten kabloların tespiti ise Paşometre
cihazı kullanılarak yapılmaktadır.

3. Ahşap Laboratuvarı
Tarihi ahşap malzemelerde koruma yöntemle-
rinin belirlenmesi için,  ahşabın cinsi ve türü,
tahribatlı ve tahribatsız yöntemlerle mukave-
meti, bozulmalarının cins ve derecesi ile yapı
karakterizasyonu tespit edilmektedir. Bu tes-
pitlerde kullanılacak cihaz ve teknik; malze-
menin boyutuna, durumuna ve türüne göre
değişmektedir. Ahşap malzemelerin cinsi ve
türü, bozulma tipi, derecesi ve bozulmaya
neden olan faktörler optik mikroskop yardı-
mıyla belirlenirken, daha detaylı ve hassas
sonuçlar için elektron mikroskobu kullanıl-
maktadır. Biyolojik bozulmalar veya uygula-
nan kimyasallar nedeniyle ahşap malzemenin
hücre duvarında meydana gelen değişimler de
elektron mikroskobu ile detaylı bir şekilde
incelenmektedir. Ahşap malzemelerin sertlik
ölçümleri, elastisite modülü tespiti, basınç,
çekme, eğilme, yapışma ve vida çekme deney-
leri yapılarak mukavemet değerleri ve mevcut
durumları tespit edilmektedir. Tahrip edilmesi
istenmeyen nadir ahşap eserlerin mevcut
durumlarını belirlemek için mukavemet değer-
lerinin ve bozulmuşluk oranının tespiti sayısal
ve grafiksel olarak yapılmaktadır. Ayrıca ultra-

Eserlerin 
analizi, tahribatsız

olarak hem 
laboratuvar 

ortamında hem 
de yerinde 

yapılabilmektedir. 
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ses ve tomografi cihazı kullanılarak mal-
zeme içyapısı sayısal ve görüntülü olarak
belirlenir. Ahşap objeler ve yapı eleman-
ları üzerinde dendrokronolojik çalışmalar
için yıllık halka ölçümleri yapılmaktadır. 

4. Petrografi Laboratuvarı
Harç, sıva, tuğla, beton, taş gibi yapı mal-
zemelerinin, doğadan alınan jeolojik
materyallerin, tekstil lifi ve boya gibi mal-
zemelerin stereo ve polarizan mikroskop-
lar kullanılarak tanımlamaları yapıl-
maktadır. Harç ve sıva örneklerinin bağla-
yıcı-agrega oranları, agrega cinsi, şekli,
oransal dağılımları, mineral içeriği, doku-
sal özellikleri ve diğer katkı maddeleri;
kayaç ve tuğla örneklerinin mineralojik
bileşimleri, dokusal özellikleri, varsa alte-
rasyon ürünleri ve katkı maddeleri belir-
lenmektedir. Boya örneklerinin ise tabaka
kalınlıkları ölçülebilmekte ve alınan ince
kesitlerinden tanecik rengi, boyutu, şekli
gibi fiziksel ve pleokroizma gibi optik
özelliklerden hareketle pigment türleri
tespit edilmektedir.

5. X-Işını Laboratuvarı
X-Işını Difraktometresi (XRD) ile, harç,
sıva, taş, tuğla ve çimento gibi yapı mal-
zemelerinin, seramik kapların, kayaç, top-
rak ve kil gibi jeolojik malzemelerin
mineral faz içerikleri belirlenerek, ham-
madde kaynakları ve üretim teknolojileri
hakkında bilgi edinilmektedir. Yapı mal-
zemeleri ve tablolarda kullanılan boyala-
rın inorganik pigmentlerinin belirlenmesi
için de XRD kullanılmaktadır. Bu teknikle
hem toz haline getirilmiş örneklerin, hem
de 10 cm yüksekliğine kadar olan bulk
örneklerin ölçümleri gerçekleştirilebil-
mektedir. Analizlerde Bruker D8 Discover
cihazı kullanılmaktadır. Mikro-X-Işını
Floresan Spektrometresi (µ-XRF) ile, kül-
tür varlıkları ve sanat eserlerinin element
analizi (sodyum-uranyum aralığında)
yapılarak bu elementlerin miktarları belir-
lenebilmekte ve örnekler üzerinde seçimli
alanların element dağılım haritaları elde
edilebilmektedir. Taşınabilir özelliği bulu-
nan Bruker ARTAX 800 µ-XRF cihazı,
açık tasarımlı spektrometre başlığıyla

özellikle müzelerde bulundukları yerden
çıkarılamayacak veya örnek alımının
mümkün olmadığı tablo, seramik, metal
ve yazma eser gibi farklı tipteki eserlerin
yerinde (in-situ) tahribatsız analizi için
kullanılmaktadır.

6. Elektron Mikroskobu Laboratuvarı
Taramalı elektron mikroskobu (SEM), harç,
sıva, taş, seramik, ahşap, kağıt, tekstil, cam,
metal ve boya gibi birçok malzemenin yük-
sek büyütme ve çözünürlükte mikroyapı
görüntülemesi için kullanılmaktadır. Enerji
Dağılımlı X-Işını Spektrometresi (EDX)
bağlantısı ile malzemelerin görüntüleri üze-
rinde seçilen noktalardan element analizi
gerçekleştirilmektedir. Cihazın sahip
olduğu ESEM mod sayesinde tozlu, yağlı
ve organik yapıdaki numuneler kaplama
gerektirmeden incelenebilmektedir. Merke-
zimizde bulunan FEI Quanta FEG 650
SEM-EDX cihazının geniş numune haznesi
ile 15x15x6,5 cm boyutlarına kadar olan
kültür varlıkları ve sanat eserlerinin tahri-
batsız olarak analizleri yapılabilmektedir.
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7. Spektroskopi Laboratuvarı
Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın bünye-
sindeki Spektroskopi Laboratuvarı’nda
Raman ve Fourier Dönüşüm - Kırmızı altı
(FT-IR) spektrometreleri, Mor üstü - Görünür
bölge (UV-Vis) spektrofotometresi ve İndük-
tif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi
(ICP-MS) gibi cihazlar bulunmaktadır. 

Raman spektrometresi ile tablo, kağıt, seramik,
cam ve yapı malzemeleri gibi farklı tipteki mal-
zemelerde kullanılan boya pigmentleri belirlen-
mektedir. Bu teknikle, kültür varlıkları ve sanat
eserlerine ait inorganik ve organik malzemele-
rin karakterizasyonu, tahribatsız ve hızlı bir
şekilde yapılarak etkin sonuçlar alınmaktadır.
Laboratuvarımızda bulunan FT-Raman spektro-
metre (Bruker MultiRAM FT-Raman Spektro-
metre) ve dispersif Raman mikroskop (Bruker
SENTERRA Dispersif Raman mikroskop) sis-
temleri hibrit olarak çalışabilmektedir. 532, 785
ve 1064 nm gibi farklı dalga boylarına sahip
lazerler kullanılarak, farklı yapıdaki eserler
daha etkili bir şekilde analiz edilebilmektedir.
Bir vinç sistemine monte edilmiş mikroskoptan
oluşan SENTERRA sisteminde, özellikle hey-
kel, tablo, vazo ve büst gibi büyük ebatlı eserle-
rin mikroskobik ölçekte analizi mümkün
olmaktadır.

FT-IR spektrometresi, kültür varlıklarının ve
sanat eserlerinin içerdikleri organik ve inorga-
nik kimyasalların yapısının aydınlatılmasında
yol gösterici bir tekniktir. Eserlerin içerdikleri
protein ve yağ gibi organik katkılar, inorganik
ve organik koruyucu malzemeler ve pigment-
ler tahribatsız olarak belirlenebilmektedir.
Ayrıca, polimer, kozmetik, biyokimyasallar,
tekstil lifleri, yarı-iletkenler, gıda katkıları ve
ilaç hammaddeleri gibi birçok malzemenin de
analizinde bu yöntem kullanılmaktadır. Spekt-
roskopi Laboratuvarı’nda; ATR, yansıma ve
geçirgenlik ünitelerine sahip, belirli büyük-
lükteki eserlerin tahribatsız analizine imkan
veren FT-IR mikroskobu (Bruker LUMOS
FT-IR Mikroskop) kullanılmaktadır. Ayrıca,
taşınabilir ALPHA FT-IR spektrometresi ile
hem laboratuvar ortamında hem de sahada,
tahribatsız analizler yapılabilmektedir.  
UV-Vis spektrofotometresi (Agilent Cary-100
UV-Vis) ile mor üstü ve görünür bölge aralık-
larında absorblanan elektromanyetik dalganın
miktarından hareketle tarihi eserlerde buluna-
bilecek boyar madde, bağlayıcı ve sağlamlaş-
tırıcı gibi organik bileşenlerin kimyasal yapısı
aydınlatılmaktadır. Bu teknikle, malzemelerin
renk tayini yapılabilmekte ve CIE Lab değer-
leri belirlenerek malzemeler arasındaki renk
farkı hesaplanabilmektedir.

Taşınmaz 
kültür varlıkları 

ve sanat 
eserlerinin malzeme 

karakterizasyonu 
tahribatsız 

olarak yerinde 
gerçekleştirilmektedir.
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ICP-MS ile (Agilent 7700) tarihi ve arkeolo-
jik metal, seramik, cam, taş, kağıt vb. inorga-
nik ve organik yapıdaki eserlerin element
analizleri yapılarak bu elementlerin miktarları
belirlenmektedir. Özellikle eser miktarda
bulunan elementlerin tayin edilmesi, tarihi
eserlerin üretildikleri hammadde kaynaklarına
ışık tutarak, köken analizinin temelini oluştur-
maktadır. Bu teknikle miligram seviyesindeki
örneklerin dahi analizinin gerçekleştirilebil-
mesi, kültür varlıkları ve sanat eserlerinin
mikro tahribatlı olarak incelenmesine olanak
sağlaması açısından önemlidir.

8. Kromatografi Laboratuvarı
Bu laboratuvarda, Yüksek Performanslı Sıvı
Kromatografisi (Agilent 1260 Infinity) ve Gaz
Kromatografi-Kütle Spektrometresi (Agilent
7890B-5977A GC-MS) cihazları bulunmakta-
dır. Gıda ve ilaç sektöründe yaygın bir ayırma
tekniği olarak kullanılan HPLC, kültür varlık-
ları ve sanat eserlerinin koruma-onarım çalış-
malarında da önemli yer bulmuştur. Tekstil
örneklerinde, tablolarda ve farklı yüzeylere
uygulanan boyalarda bulunan organik pig-
mentlerin, boyar maddelerin, yağ ve protein
esaslı bağlayıcı madde bileşenlerinin tespit
edilmesine olanak sağlamaktadır. 

GC-MS cihazı, özellikle tarihi eserlerde kul-
lanılan boyaların protein, yağ, reçine ve zamk
bazlı organik bağlayıcı maddelerinin türlerine
göre ayrıştırılarak, niteliklerinin ve miktarları-
nın belirlenmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca,
arkeolojik kazılarda sıklıkla ele geçen sera-
mik kaplarda bulunan protein ve yağ bazlı
organik kalıntıların analizi de genellikle GC-
MS ile yapılmaktadır.

9. Mobil Laboratuvar
Merkezi Araştırma Laboratuvarı, bünyesinde
mevcut olan taşınabilir cihazlar ile tarihi yapı-
larda kullanılan yapı malzemelerinin, ahşap
eserlerin, arkeolojik alanlardaki eserlerin,
müzelerden ve çeşitli kolleksiyonlardan dışarı
çıkarılmasına izin verilmeyen veya çıkarıla-
mayacak durumda olan eserlerin malzeme

karakterizasyonunu tahribatsız olarak yerinde
(in-situ) gerçekleştirmektedir. Türkiye’de bu
alanda öncü olan laboratuvardaki taşınabilir
cihazlar/aletler arasında Raman, ARTAX 
µ-XRF, ALPHA FT-IR spektrometreleri, nem
ölçer, el tipi renk ölçüm cihazı, Schmidt Sert-
lik Çekici, Pull Off Test, ultrases hız ölçüm
cihazı, rezistograf, tomografi cihazı ve paşo-
metre bulunmaktadır.
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Sınırda Sınırları
Zorlamak: Hatay
Modeli
Hatay kent kimliğinin korunmasına yöne-
lik son yıllarda yapılan çalışmaları anla-
tan yeni bir kitap Sınırda Sınırları
Zorlamak: Hatay Modeli. Kitabın ana
temasını oluşturan modeli, sunuş kıs-
mında da yer alan “doğru teşhis tedavinin
yarısıdır” sözünden yola çıkılarak 4 temel
üzerine kurulmuş: Tespit, teşhis, planlama
ve takip. Valilik tarafından basılan ve
Hatay’ın tarihsel süreci ile açılan kitapta,

Hatay kimliğinin korunması için atılan ilk
adımlar, kalkınmaya yönelik hedefler ve
uygulama süreçleri, Hatay’ın dönüşüm
projeleri, mikro kredi ve kadınların eko-
nomiye katılması için geliştirilen projeler,
tanıtım ve iletişim faaliyetleri ve tabii ki
korumaya ilişkin yapılan çalışmalar anla-
tılmış. Hatay’ın değerlerini ve Hatay’ın
geleceğini bir arada düşünmek isteyenler
için önemli bir kitap...

Sille Kültür Vadisi
Konya Selçuklu Belediyesi tarafından yayımlanan Sille Kültür Vadisi kitabı
Tuncay Bilgin tarafından yayına hazırlandı. Kitap, iki farklı inanç ve kültürün
kaynaştığı Sille’nin köklü kültürel derinliğini yalın bir dille tanıtıyor. Kitapta,
büyük kısmı Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilen önemli yapıların yanı
sıra halıcılık, kilimcilik ve testicilik gibi geleneksel üretim biçimlerine yer veri-
liyor. Kitap, içeriğiyle olduğu kadar kent ve yapıların suluboya görselleri ve
grafik tasarımı ile de öne çıkmakta. 

Çorum Kültür
Envanteri 
Çorum’un tarihine tanıklık eden
kültürel değerlerini bir bir ele
alan Çorum Kültür Envanteri
Çorum İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü
tarafından hazırlandı; Çorum İl
Özel İdaresi tarafından basıldı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesindeki değerlerden biri
olan Hititlerin başkenti Hat-
tuşa’dan somut olmayan kültürel
mirasa dek birçok miras değerini
kapsayan kitap, kültürel mirasın
korunması adına daha büyük
adımlar atılması gerektiğini de
gözler önüne seriyor.

Cizre Kültür
Envanteri 
Cizre’nin özgün değerlerini tanıtan
Cizre Kültür Envanteri, Dicle Kal-
kınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan
Faaliyet Desteği Mali Destek Prog-
ramı kapsamında, Cizre Belediyesi
tarafından hazırlandı. Cizre’nin
önemli yapılarının ve kentin hem
günümüz hem de geçmişine dair
fotoğraflarını içeren envanter, yapılan
ve yapılması gereken restorasyon ve
koruma çalışmalarına da yer veriyor.

ki
ta

p.
..
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Le Corbusier’nin “mimari bir
şaheser” olarak adlandırdığı
konakların en güzel örneklerin-
den biri Safranbolu evleridir.
Prof. Dr. Nigan Bayazıt’ın
kaleme aldığı Safranbolu Gele-
neksel Konutları ve Sosyal
Değişme, Safranbolu evleri
mimarisi eşliğinde kentin top-
lumsal ve kültürel yapısına ışık
tutan bir yayın. Safranbolu’nun
evlerinden başlayıp sokağa,
sokaktan mahalleye, derken
kente yayılan koruma ve 
canlanma yaklaşımıyla giriş
yapan kitapta Merkez, Gümüş, 

Misak-ı Milli ve Bağlar’daki
Safranbolu evlerinin özellikleri
ve restorasyon süreçlerine yer
veriliyor. Tarihi Safranbolu
evleri rölöveleri ile eski ve yeni
fotoğraflarını da içerecek
şekilde detaylarıyla kitapta araş-
tırmacılarının dikkatine sunulu-
yor.  Ayrıca evlerinin tipolojileri
ve günümüze dek geçirdiği
değişikliklerin de ele alındığı
kitap, ekonomik değişimle bir-
likte yaşanan sosyal ve kültürel
değişimi, UNESCO Dünya
Miras Listesine girmenin 
etkilerini de konu ediyor. 

Safranbolu Geleneksel 
Konutları ve Sosyal
Değişme

Mardin Müze Müdürlüğü
tarafından 2014 yılında
basılan ve editörlüğünü
Nihat Erdoğan’ın yaptığı
Mezopotamya’nın bilge
şehri Mardin’den tarihi
aydınlatan ışık: Sürekli
Definesi isimli kitap,
Mezopotamya’nın gören-
leri büyüleyen Mardin’in
toprak altı ve üstündeki
değerlerini buluşturan,
3000 yıllık tarihine ışık
tutan bir bilgi kaynağı.
Kazı sürecini, restoras-
yon ve konservasyon
çalışmalarını kapsamlı
bir şekilde ele alan kitap,
yörede bir zamanlar
yaşamış olan krallıklar,
beylikler ve devletlerin
sikkelerini detaylı bilgi-

leriyle birlikte sunarken
onların yaşadıkları
zamana bakışlarına dair
de ipuçları veriyor. Sik-
keler açısından güçlü bir
kaynak olan kitapta,
kazıda bulunan takı ve
diğer aksesuarlara da yer
verilmiş. Kitabın anlatı-
mını destekleyen 
minyatürler de dönemi
anlamak açısından 
görülmeye değer. 

Sürekli Definesi
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TKB
Malatya
Buluşması 
Tarihi Kentler
Birliği yılın 
ilk buluşmasını
15-17 Mayıs
tarihlerinde
Malatya’da
düzenliyor.

ÇEKÜL Akademi 
Akademinin bahar dönemi eğitimleri
devam ediyor. Mayıs ayında Kent
Müzeleri, Koruma Odaklı Bölgesel
Planlama ve Yol Haritaları, Tarihi
Yapılarda Onarım İlkeleri ve Mal-
zeme Bilgisi, Restorasyon İşlerinde
Birim Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyet
eğitimleri yapılacak.

Ekolojik Peyzaj Avrupa Ödülü
European Garden Association tarafından bu yıl ilk kez
düzenlenen yarışma için son başvuru tarihi 1 Haziran
2015. Halkın ekolojik bahçecilik ve peyzaja dair farkında-
lığının arttırılmasının hedeflendiği yarışmada doğallıkla
tasarlanmış, ekolojik duyarlılığı yüksek, sosyal ve ekono-
mik açıdan düşünülmüş yaratıcı ve sürdürülebilir projeler
için çağrı yapılıyor. www.arkitera.com 

TKB Özendirme 
Yarışması Ödülleri 
“Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve
Kültürel Mirası Koruma Proje
ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışması 2014” başvuruları
başladı. Yarışmanın ödül Töreni
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
Antalya’da 18-21 Kasımda
düzenlenecek YAPEX Restoras-
yon Fuarında sahiplerine verile-
cek. www.tarihikentlerbirligi.org    

Bandırma Kuş
Cenneti ve
Turizm Festivali 
Doğa ve çevre koru-
macılığını konu alan
festival her yıl Hazi-
randa Bandırma’da
yapılıyor. Avrupa
Konseyince verilen 
A diplomalı Kuş
Cenneti Kültür ve
Turizm Festivali,
çevresel sorunların
çözümlenmesini,
kamuoyunun ve 
yetkililerinin 
dikkatine sunuyor.

Marsyas Kültür,
Sanat ve Müzik
Festivali
14-18 Mayıstaki 
festival Dinar başta
olmak üzere Afyonka-
rahisar, Uşak, Isparta,
Kütahya, Burdur,
Denizli illerinde yaşa-
yan sanatsever için
bilimsel ve sanatsal
etkinlikler içeriyor.
Dinar Belediyesi ve
Afyon Kocatepe Üni-
versitesi işbirliğiyle
düzenleniyor.
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