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Hayrettin Güngör
TKB ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı
Değerli üyelerimiz ve sevgili okurlar; Yerel Kimlik dergisi her sayıda
destekleriniz ve sizlerden gelen önemli koruma haberleriyle,
uzmanların yazdığı inceleme ve değerlendirme yazılarıyla daha da
anlam kazanıyor. Çünkü Yerel Kimlik dergisi, TKB’nin kurulmasıyla
güçlenen ülkemizdeki koruma hareketinin önemli ölçüde yer verildiği
bir envanteri niteliğinde. Koruma alanında çalışan uzmanların yanı sıra,
akademisyenler ve öğrencilerden de aldığımız olumlu tepkiler, bizleri
teşvik ediyor.
2020 yılında, Tarihi Kentler Birliğinin 20’inci yaşını kutlayacağız.
20 yıldır koruma bilincinin gelişmesi için çalışan TKB, bu yılı da umut
veren gelişmelerle bitiriyor. 2019 yılında Tekirdağ, Konya, Malatya,
Manavgat ve iki kez de İstanbul’da yaklaşık 1.000 kişiyle biraraya geldik.
Marmara Bölgesi kentlerinin ortak yol haritası; Konya Havzasındaki
koruma sorunları; Fırat Havzası kentlerinin ortak belleği, ortak
hedefleri; Akdeniz coğrafyasında arkeolojik mirastan yaşam kültürüne
“miras” değerlerinin yaşatılarak yeni rotaların oluşturulması gibi farklı
başlıklarda özeleştiri yaparak sorunları tespit ettik, ortaklıklar geliştirdik
ve yol haritalarımızı yeni yaklaşımlarla güncelledik.
TKB üyelerine yönelik hazırlanan ÇEKÜL Akademi eğitimlerine
ise bu yıl 100 farklı belediyeden 395 uzman katılarak sertifikasını aldı.
İstanbul’da düzenlenen eğitimlerin yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa,
Kayseri, Eskişehir, Kuşadası ve Muratpaşa’daki koruma uygulamalarının
deneyim paylaşımı, bizzat uygulayanlar tarafından alanda anlatıldı.
Her yıl genişleyen bir örgütlenme ağına sahip olan Tarihi Kentler
Birliğinin bu yılki yeni üyeleri ise Erciş, Bozyazı, Avcılar, Arhavi ile
Ulubey oldu. Farklı bölgelerden farklı ölçeklerde aramıza katılan yeni
üyelerimizden çok yakında güzel koruma haberleri bekliyoruz.
Koruma bilincini birlikte geliştireceğimiz, nice yıllara.
Saygılarımla.
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YENİ YILA
YENİLİKLERLE
GİRİYORUZ
Tarihi Kentler Birliği, sürekli güncellediği toplantı, eğitim içerikleri ve
programlarıyla kültürel mirasın korunması sürecini devingen tutmak için
çaba gösteriyor ve karşılığında somut sonuçlar elde ediyor. 2019 yılının
son aylarında yapılan Fırat Havzası 2023 Ortak Değer Ortak Gelecek
toplantıları; Kırsal Miras Programı alan incelemeleri; YAPEX Restorasyon,
Kültür Mirası ve Koruma Fuarı ile Manavgat Çalıştayı, TKB üyesi
belediyelerin gündeminde önemli ölçüde yer tuttu.
TKB Malatya Buluşmasında temelleri atılan Fırat Havzası 2023 Vizyon Planı,
Ekim ayında Harput, Pertek, Palu, Arapgir ve Kovancılar’da yapılan katılım
çalıştaylarıyla, havzadan sorumlu tüm tarafları biraraya getirdi. Kırsal
Miras Programı kapsamında 2019 yılında 20 kırsal yaşam alanı uzmanlar
tarafından incelendi, raporlandı. Sonbahar aylarında Edremit, Havran
köyleri ve Konya kırsalı incelendi.
Koruma proje ve uygulamalarından sorumlu tarafları biraraya getiren
ve 9 yıldır TKB’nin desteğiyle düzenlenen YAPEX Fuarı bu yıl Konyaaltı
Belediyesinin ev sahipliğinde Nâzım Hikmet Kültür Merkezinde yapıldı.
Fuarın önemli bileşenleri Antalya Kent Konseyi ve Şehir Plancıları Odasının
düzenlediği Kent Estetiği Çalıştayında ufuk açan sunumlar yapıldı.
Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ise 2019 yılında
Arkeoparklar öne çıktı. Bu gelişmeler, TKB’nin 20 yıldır gündeminde
tuttuğu arkeolojik mirasın korunmasında, somut bir sonuç olarak
karşımızda.
Turizmin gözbebeği Antalya son yıllarda doğa ve kültür turizmi için
çalışıyor. Manavgat ve Side’de yapılan koruma çalışmaları da bu yönde
şekilleniyor. Side Antik Kentini ve çarşı dokusunu inceleme fırsatı
bulduğumuz alan gezisinde Girit Kültür Evi, kentin ruhunu yansıtan bellek
mekânı kimliğiyle örnek bir uygulama. Saydığımız başlıklardan haberler;
Aladağlar’ın eteğinde bir miras: Niğde; Herodotos’tan Bugüne Foça;
Kuşadası ve Muratpaşa örnekleriyle ÇEKÜL Akademi Alanda Eğitimler
Programı Yerel Kimlik dergisinin 60’ıncı sayısında okumanızı bekliyor.
Dergiyi dijital olarak paylaşmak isterseniz www.tarihikentlerbirligi.org
sitesindeki yayınlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.
İyi okumalar.
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İNCELEME

KENT İÇİNDE
ALTERNATİF
MEKÂNLAR
Burcu Yazar
Muratpaşa ÇEKÜL Gönüllüsü, Muratpaşa Belediyesi
Yüksek Mimar

Antalya, geçmişte denizin yanı sıra, yoldan geçen arıkları,
denize dökülen şelaleleriyle içinden su geçen kentler
niteliğine sahip olsa da suyla gelen kültürünü, bu belleği
günümüze taşıyamamış bir kent. Bu nedenle bu yıl,
YAPEX Fuarıyla eş zamanlı olarak ÇEKÜL Akademinin
“Kentsel Mirasın Korunması Muratpaşa Örneği” başlıklı
alan eğitiminde katılımcılara Değirmenönü ile Eski Elektrik
Santralini ve yakın çevreleriyle alternatif olmuş mekânları
tanıtmayı istedik. Böylece turizm temasıyla ünlü Kaleiçi
tarihi dokusu yanında kentin endüstri mirasının güzel
örneklerinden olan bir bölge görüldü. Burası geçmişte
sahip olduğu su potansiyelinin işlevle birleştirilmesiyle
hayata geçirilmiş; değişimin hızı, yeni teknolojiler karşısında
verimliliklerini, araç gereç ve donanımlarını yitirmişken,
projeleriyle de 2012’de Tarihi Kentler Birliği Özendirme
Yarışması Proje Ödülüne değer bulundu.
Değirmenönü Kültür Merkezi
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Değirmenönü Kültür Merkezi
Değirmenönü semti, Antalya’nın eski
yerleşim alanlarından biri. Geçmişte
Selanik göçmenlerinin yerleştirildiği
bölgede, Göçmen Evleri ile Antalya’nın
ilçelerinin, hatta Yunan Adalarının un
ihtiyacını karşılayan su değirmenleri yer
alır, Düden Çayından tüm kente yayılan
7 Arıkların bir kolundan gelen suyun
enerjisiyle su değirmenleri kullanılırdı.
Zamanla, dokudaki değirmen ve depo
yapıları verimlilik esasına dayanan işlevini
yitirmeleriyle terk edildi ve alan, çöküntü
sürecine girdi.
Çalışmalar 1999’da Muratpaşa Belediyesi
tarafından başlatıldı. Çalışma öncesinde
tüm yapılar harabe halindeydi. Bu
dönemde iki Göçmen Evi aslına uygun
olarak restore edildi. 2006 yılında ise üç
taşlı değirmen binası restore edildi; suyla
dönen çarklar yeniden suyla çalışır hale
getirildi. Tescilli evlerin bulunduğu park
alanına, çalışmalar sırasında kalıntılarına
rastlanılan ve aslına uygun olarak yeniden
yapılan ahşap değirmen çarkı yerleştirildi.
Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür
Sanat Merkezi olarak, kent yaşayanlarının
Değirmenönü Kültür Merkezi

hizmetine açıldı. 2006 yılında hızlanan
çalışmalarla, öz kaynakları ve çalışanlarıyla
tek yapı ölçeğinde başlayan proje
çalışmaları, yakın çevresindeki tarihi
yapıların taşıdığı potansiyel doğrultusunda
genişletildi. Başlatılan yenileme
çalışmalarıyla birlikte, içinde anıt ağaçları
barındıran bölgenin tarihi potansiyeli
dikkat çekti; 2009 yılında alana Antalya
Koruma Kurulunca koruma alanı sınırı
çizildi. Kamulaştırma çalışmaları sonrasında
2011-2012 yılında sokak aksı devamında
kalan, görsel kirliliğe neden olan yapı ve her
türlü öge kaldırıldı. Tescilli olan ve geçmişte
değirmenden çıkan ürünlerin depo binası
olarak kullanıldığı taş duvarlı yığma yapı,
cephe ve çatı temizliğiyle olduğu gibi
korundu. Depo binasına komşu, büyük
kısmı yıkılmış olan yapı ise mevcut kesme
taşları numaralandırılmak suretiyle
restore edildi. Yıkılan niteliksiz yapılardan
açığa çıkan arazilerde halkın kullanımını
sağlayacak dinlenme alanları yaratılarak
peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Sokak için
özel aydınlatma elemanları tasarlandı, tarihi
mekânın gece de sokak aksı boyunca bir
bütün olarak algılanması sağlandı. Böylece
tek yapı ölçeğinde başlayan restorasyonlar;
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koruma alanı sınırları içinde, bir aks boyunca
yerleşmiş geleneksel yapıların restorasyon
ve sokak düzenlenmesinin yapıldığı “doku
bütününde çalışmaya” dönüştü.
Geniş bir alana yayılan Değirmenönü Projesinin
ana fikrini, bölgenin bir kültür-sanat merkezi
olarak düzenlenmesi oluşturuyor. Kent
belleğinde yer etmiş, gelişmiş kent dokusu
içinde sıkışıp kalmış, bir dönemin endüstri
mirasının temsilcisi 4’ü tescilli, 2’si tescilsiz
6 yapı, hobi kursları olarak işlevlendirildi.
Bu alanın büyük ölçekteki düzenleme
çalışmalarıyla korunması, kent merkezinde
atıl kalmış dokunun fiziksel ve sosyal açıdan
kentlilerle buluşturulması; boş parsellerin
park alanı, amfi tiyatro, peyzaj gibi yeni
düzenlemelerle ön plana çıkarılması; geçmişte
işlevsiz olan yapıların yeni fonksiyonlarla
kullanışlı mekânlara dönüştürülmesi açısından
önemli. Bu çalışma, kente entegre edilerek
doku bütününde yapılmış, kentsel planlama
süreciyle birleştirilmiş kent merkezindeki ilk ve
tek restorasyon uygulaması olması açısından
da özellikle anlamlı.
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Değirmenönü Projesi,
kentsel planlama sürecinde
kent merkezindeki kültürel
korumaya iyi bir örnek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın
öncülüğünde, 2014 yılında, tarihi dokudaki
tüm yapılara sanat alanında çalışmış kişilerin
isimlerini verilmesini sağladı; kurs etkinlikleri
artırıldı. Her yaşa hitap eden ve farklı sanat
disiplinlerini içeren halka açık kurslar bu
kursların yanı sıra peyzaj alanları da etkinlikler
için kullanılmaya başlandı. Bu yapıların inşa
edildikleri tarihten bu yana kent içinde tercih
edilen yapılar olması, sürdürülebilirliğe iyi bir
örnek oluşturuyor. Hayata değen uygulamalar,
işlevlendirmelerle birlikte kentte Kaleiçi’ne
alternatif bir mekân oluşturdu. Zaman zaman
sergiler için kullanılan yapılar, 2018 yılında
“Ellerin Büyüsü” başlığıyla Picasso koleksiyonu
sergisine de ev sahipliği yaptı. Ayrıca şehirde
ses getiren konserlere imza atan Muratpaşa
Gençlik Orkestrasının çalışmaları da burada
yapılıyor.
Değirmenönü Kültür Merkezi
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Eski Elektrik Santrali
Muratpaşa sınırları içinde bulunan bir diğer endüstri
mirası da geçmişte Antalya merkezinin ihtiyaçlarını
karşılayan Eski Elektrik Santralidir. Antalya’ya ilk
elektriği veren ve suyla çalışan hidroelektrik bir
santraldir. İki türbinle 1928 yılında başlayan yapı,
ihtiyaç doğrultusunda üçüncü ve daha sonra
dördüncü türbinlerin gelmesiyle günümüzdeki
halini aldı ve 1971 yılına kadar kente hizmet verdi.
Santral binasının üst kotunda konumlanmış eski
değirmen yapısının yapım tarihi ise net olarak
bilinmiyor. İtalyanlar tarafından inşa edilen yapı,
I. Dünya Savaşı sırasında bombalanmış. Santralin
bombalanma nedeniyle yarım kalmış bölümü,
kısmen tamamlanarak santralin baş mühendisine
lojman olarak tahsis edilmiş; bir süre sonra da, yine
çalışanlarının barınma ihtiyacına çözüm oluşturmak
amacıyla baş makinist lojmanı yapılmış.
Eski Elektrik Santraliyle birlikte değirmen yapısı
ve baş makinist lojmanının konumlandığı 11.139
metrekarelik alanın doğal, kültürel, tarihi, mimari,
estetik tüm temel niteliklerini öne çıkarma, var
olan kentsel dokunun sosyal ve fiziki açıdan kente
entegrasyonunu sağlama amacıyla 2011 yılında
projelendirilmesine başlandı. Yapıların kent belleğinin
önemli endüstri mirası olan tescilli santral ve
değirmen yapıları olması, geçmişte de üç ayrı yapının
birbirine bağlı işlevle birlikte kullanılması ve aynı
zamanda doğal sit alanı olan falezlerin üzerinde yer
alması, projeyi şekillendiren kriterler olarak öne çıktı.
Restorasyon projesinde bir bütünün parçaları olarak
ele alınan tarihi yapılarla birlikte çevresel potansiyel
değerlendirildi ve büyük bir park alanında bir
kompleks oluşturuldu; falezlerin doğal yeşil dokusu
korundu. Geçmişte arazide var olan özgün ögeler
(suyla dönen değirmen, ahşap köprü, toplanma
havuzu, şelale) tekrar canlandırıldı ya da bu ögelere
öykünerek (füniküler asansör), peyzaj alanları işlevle
birlikte, seyir terasları, dürbünlü seyir platformları,
dinlenme alanları, çocuk oyun alanı olarak tasarlandı.
Eski Elektrik Santralinin üretim sürecine ait, kalan son
ögelerinin korunmasına, hâkim manzarayla birlikte
eski ve yeni uygulamaların net olarak algılamasına
Eski Elektrik Santrali
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yönelik tasarımlar yapıldı. Günümüzde
türbinlere su gelmediğinden güneş
enerjisinden faydalanarak sembolik
elektrik üretimi yapılması düşünüldü.
Santral işlev olarak sergi, dinleti gibi
sosyo-kültürel etkinliklerin yapıldığı
çok amaçlı bir etkinlik salonu olarak
değerlendirildi ve kurucusunun adını aldı:
Tevfik Işık Salonu. Birçok mimari ögesini
kaybetmiş değirmen yapısının üst katı,
alandaki yapıların her türlü doğal, kültürel,
mimari, tarihi özelliklerini konu alan, özel
tasarlanmış hediyelik satışı, danışma ve
yapının hikâyesini anlatan, aynı zamanda
içinde, geçmişte orda çalışan aletlerin
çalışma prensiplerini anlatan maketleri
barındıran mini bir serginin de olduğu
karşılama mekânı; alt kat, manzaraya
hâkim bahçesini kullanan ve mutfağını
da içinde barındıran yeme-içme mekânı
ve baş makinist lojmanı ise kafe olarak
yeniden işlevlendirildi. Restorasyon projesi
Antalya Koruma Kurulu onayının ardından
“Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak
tescillendi.
Proje ile birçok hedef aynı anda gözetildi:
Sit alanı ve tescilli yapıları içinde barındıran
alanın bütüncül koruma anlayışıyla
doğal ve tarihi değerleriyle birlikte
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korunması; tüm alanın kullanılması ve
canlandırılmasına yönelik kentsel bir
tasarımın uygulanması; koruma alanındaki
her türlü özgün ögenin ön plana
çıkarılması; yapılara ve peyzaj alanlarına
verilen yeni fonksiyonlarla en küçüğünden
en büyüğüne tüm alan kullanılabilir
hale getirilmesi; yapılan düzenlemelerle
engellilere de ulaşılabilmesi, bu
hedeflerden birkaçı.
Projenin tamamı henüz gerçekleşmemiş
olmakla birlikte, santral binası ve değirmen
yapısı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce
kullanılıyor. 2014 yılından bu yana baş
makinist lojmanı, içerik açısından proje
planlamasında yakın olarak öngörülmüş
yaş grubunca Muratpaşa Belediyesi
Yaşlılar Evi olarak faaliyet gösteriyor.
Yaşlıların gün içinde sosyalleşip vakit
geçirebileceği, özel açılmış kurslara
katılabilecekleri bu mekân, dikkat çekici bir
yoğunluğa sahip.

Antalya Tarihi Araştırmacısı Hüseyin
Cimrin, Eski elektrik santrali Müdür Ahmet
Ünsal, çalışanların oğulları Ekrem Akarsu,
Nurettin Utku’ya verdikleri bilgiler için
teşekkürlerimle…
Eski Elektrik Santrali
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FUAR

YAPEX
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YAPEX FUARI
YENİLİKLERLE GELDİ
YAPEX Fuarı “Kentsel Korumada Kültür Mirası”
temasıyla bu yıl Nâzım Hikmet Kültür Merkezinde
yapıldı. Fuar alanının imkânlarıyla belediyelerin kültürel
mirası vurgulayan tasarım üslûbu buluşunca ziyaretçiler
fuarın doğrudan “parçası” haline geldi; verim yükseldi.
Koruma sektörü ve yerel yönetimlerin buluşma noktası olan YAPEX Fuarı 9’uncu kez
kapılarını açtı. ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve Tarihi Kentler Birliği desteğiyle Akdeniz Tanıtım
tarafından “Kentsel Korumada Kültür Mirası” temasıyla düzenlenen YAPEX Restorasyon,
Kültür Mirası ve Koruma Fuarı, 6-8 Kasım tarihlerinde Konyaaltı Nâzım Hikmet Fuar ve
Kongre Merkezinde ziyaret edildi. Belediyelerin bilgi birikimlerini ve projelerini paylaştığı
bir platform olmaya devam eden fuarda her yıl farklı bir tema ele alınıyor; tarihi kentler,
kazanılan deneyimler ışığında yeni hedefler belirliyor.
Fuarın 6 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen açılış töreni, ev sahipleri Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in hoş
geldiniz konuşmalarıyla başladı. Akdeniz Tanıtım Genel Müdürü Fatih Onkar ve ÇEKÜL
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de söz alarak fuarın kapsam ve önemini vurguladı.
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Fatih Onkar

Semih Esen

Akdeniz Tanıtım Genel Müdürü

Konyaaltı Belediye Başkanı

Bu yılın fuar hazırlıkları sırasında
başka bir heyecanla çalıştık. Çünkü
YAPEX Fuarı yeni evinde. Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek’e, Nâzım Hikmet Kültür
Merkezini kentimize kazandırdığı
için ayrıca teşekkür ediyorum.
Merzifonluyum; Merzifon Belediyesinin
restorasyon ve sokak sağlıklaştırma
çalışmalarını hayranlıkla izliyorum.
Değerli başkanlar, çok önemli
işler yapıyorsunuz; yadigârlarımızı
koruyorsunuz. Bu bağlamda TKB ve
ÇEKÜL Vakfına, Prof. Dr. Metin Sözen’e
çizdiği aydınlık yol haritası için tekrar
teşekkür ediyorum.

İnsanların geleceklerine verdikleri
önem geçmişlerine duydukları
saygıyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla
bu birlikteliğin çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Tarihe saygı duymayı
toplumda yaygınlaştırmayı, tarihi mirasın
korunarak gelecek kuşaklara nasıl
aktarabileceğimizi böyle toplantılarda
konuşuyoruz, uygulamalarımızı
paylaşıyoruz. Son dönemde restorasyonla
ilgili kötü uygulama örneklerini gördükten
sonra, bu birlikteliklerin daha da anlamlı
olduğunu düşünüyorum. Gelişen
teknoloji ve yeni fikirlerin paylaşılmasının
kötü örneklerden kurtulma imkânı
tanıyacağına inanıyorum.

YEREL KİMLİK

13

Doğal mirasımızın ve doğanın
değerini ve önemini anlamalı,
bir gün doğanın da sonunun
gelebileceğinin farkına varmalı,
onun korunması için çalışmalıyız.

Prof. Dr. Metin Sözen
TKB Danışma Kurulu
ve ÇEKÜL Vakfı Başkan

Kültür mirası ve kent
kimliğinin korunması,
restorasyon gibi özel alanlarda
9’uncu yılını doldurduğumuz
YAPEX Fuarında iyi bir deneyim
kazandık. Türkiye’nin her yeri
tarih olunca, sayısal değerler
bir yana kalıyor. Böyle özel bir
coğrafyada bulunan halk, kendi
kentini başka bir kentle birlikte
düşündüğünde, coğrafyanın hak
ettiği derinlik kavranmış oluyor;
sayısal değerler bir yana kalıyor.
Derinlik, nitelik, birikim, süreklilik
kavramları artık içimize işlemeli.

Ben lise yıllarımda Antalya’da
yaşadım. Falezlerden dökülen
suları hatırlıyorum. Doğayı
korumalıyız. Nitelikli iş yapmalıyız.
Koskoca alanlar şekil değiştiriyor.
Doğayı talan etmek için alınan
kararlarda yokuz. Mirasın üstüne
oturmuş mirasyedi tavrının
değişmesi lazım. Doğa ve
yerleşim arasındaki dengenin
çok iyi planlanması lazım. Sosyal
yapının değişmesinin getirdiği
zararlardan kurtulmamızı
sağlayacak yeni bir ideolojiye
ihtiyacımız var. Fuarda tüm
belediyeler stantlarıyla kendi
kimliğini, kendi kültürünü
anlatıyor. 9 yıldır büyük bir
özenle YAPEX Fuarına katılarak
çalışmalarını sergileyen ve başarılı
işlere imza atan tüm belediyeleri
tebrik ediyorum.

“Özel bir
coğrafyada
bulunan
halk, kendi
kentini başka
bir kentle birlikte
düşündüğünde,
coğrafyanın
hak ettiği
derinlik
kavranmış
olur.”
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Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı

Antalya birçok
medeniyete ev
sahipliği yapmış
bir kent. Bu kentin
cazibesi sadece deniz ve güneş değil. Tarihi
ve kültürel miras değerlerinin de etkisiyle bu
yıl 16 milyon kişiyi ağırladı Antalya. Biz, bu
zenginliğimizi korumaya, gelecek kuşaklara
aktarmaya devam edeceğiz. Görev, ilk elde
bizlere, yerel yönetimlere düşüyor. Ondan
sonra da koruma alanının uzmanları ve
değerli kurumların desteğiyle tarihi ve kültürel
miras değerlerimizi koruyacağız. Son olarak,
içinde bulunduğumuz mekâna adını veren
şair Nâzım Hikmet’in şiirinden alıntıyla “Ben
yanmasam / Sen yanmasan / Nasıl çıkar
karanlıklar aydınlığa?” Hep birlikte güzel,
aydınlık günlere ulaşmak dileğiyle.

TKB Kentlerinde
Fikir Alışverişi
Alanında Türkiye’deki tek fuar olan YAPEX,
belediyelerin koruma ve restorasyon
proje ve uygulamaları; kültür mirasının
geleceğe aktarılması konularını konuşma,
değerlendirme imkânı tanıyan bir platform.
Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışması
Sergisi ve Ödül Törenine de ev sahipliği
yapan Fuar, belediyelerin kültür mirası
koruma konusunda geliştirdiği proje ve
uygulamalarının gündeme taşınması
açısından büyük önem taşıyor. TKB üyesi
tarihi kentlerin, zengin bir mozaik oluşturduğu
fuarda belediyeler; kültürel ve doğal mirasın
korunması için yaptıkları proje, uygulama ve
yeniden işlevlendirme çalışmalarını koruma
sektörü profesyonelleri ve fuar katılımcılarıyla
paylaşıyor.
Aspendos Antik Tiyatrosu

YEREL KİMLİK
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Eğitim ve Etkinliklerle Dolu Üç Gün
YAPEX Fuarı, bu yıl ev
sahipliği yaptığı etkinliklerle
de ziyaretçilerine çok yönlü bir
fuar deneyiminin kapılarını açtı.
Antalya Kent Konseyi ve Şehir
Plancıları Odasının birlikte
düzenlediği "Geleneksel Kent
Dokusunda Kent Estetiği"
konulu çalıştay ve fotoğraf
yarışması yoğun ilgi gördü.
Yarışmada, renkli kategoride
“Kastamonu Sokakları”; siyah
beyaz kategoride ise “Eski ve
Yeni” isimli fotoğrafıyla Tekin
Özcan, Birincilik Ödülüne
değer bulundu.
ÇEKÜL Akademinin
düzenlediği “Bütüncül Koruma

Sürecinde Kentsel Mirasın
Yönetimi; Muratpaşa Örneği”
Alanda Eğitim Programına ilk
gününde ev sahipliği yapan
fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl
da Alanda Eğitim Programı
Sertifika Töreni için uzmanları,
ÇEKÜL Akademi eğitmenlerini,
TKB ve ÇEKÜL Vakfı
temsilcilerini ÇEKÜL standında
buluşturdu. Fuar, Tarihi Kentler
Birliği tarafından bu yıl 18’incisi
gerçekleştirilen Tarihi ve
Kültürel Mirası Koruma Proje
ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışması Ödülleri Töreni ile
son buldu.
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ÖZENDİRME
ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ
BULDU

Bu yıl 18’incisi
düzenlenen Tarihi ve
Kültürel Mirası Koruma Proje
ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışmasına 36 belediye,
60 proje ile başvurdu. Metin
Sözen Koruma Büyük Ödülünü
Antalya Büyükşehir Belediyesi
kazandı.
Kültürel mirası koruma ve özendirme
projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından
bu yana düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma
Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda
6 kategoride dereceye giren 36 belediyeye ait 60 proje
değerlendirildi. Yapex Fuarında yapılan ödül töreninde
Metin Sözen Büyük Ödülü Antalya Büyükşehir
Belediyesi Juri Özel Ödülleri ise Mudanya ve Ünye
belediyelerinin oldu.

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Antalya Nekropol Alanı

YEREL KİMLİK
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Antalya Nekropol Alanı
Kültür ve Ticaret Merkezi
Projesi
Yarışmada Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü,
“Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi
Projesi” ile Antalya’nın oldu. Antalya Büyükşehir
Belediyesinin ödülünü Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye
Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden aldı. Antalya
Büyükşehir Belediyesi, proje ve uygulamalarındaki
arkeolojik miras alanlarını yaratıcı ve çağdaş
çözümlerle kent hayatının içinde etkin kılan
tasarımları, kentin bütüncül gelişimini tamamlayan
koruma senaryoları, sürdürülebilir kültür üretim programları ile kent merkezinin ekonomik ve sosyal
canlılığını destekleyen koruma anlayışı ile ödülün sahibi oldu. Antalya’da Doğu Garajı olarak bilinen
otobüs terminali, 2005 yılında yerine bir ticaret merkezi inşa edilmek üzere kapatıldı. İnşaat sırasında,
alanda Attaleia Antik Kentinin nekropol alanı olduğunu belgeleyen İÖ 1. yüzyıla ait mezar buluntularının
çıkmasıyla inşaat durduruldu. Antalya Müzesi Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin finansal
desteği ile 8500 metre kareye yayılan alanda yapılan kurtarma kazılarıyla, 842 adet antik dönem mezarı
ortaya çıkartıldı. 2011 yılında kazı alanı arkeolojik sit olarak tescillendi ve merkezi gelişme aksından ayrıldı.

Mudanya ve Ünye’ye
Jüri Özel Ödülü
Jüri Özel Ödülü ise iki farklı ölçekte ve kapsamdaki
projeleri ile Mudanya ve Ünye belediyelerine
verildi. Mudanya Belediyesi farklı ölçeklerde
birbirini tamamlayan ve bölgesel bir koruma
programının parçası olan “Tirilye Sanat Evi Projesi,
Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı ve Kumyaka Çevre
Sağlıklaştırma Uygulaması”; Ünye Belediyesi ise
uzun yıllardır devam eden Kültür Yolu Projesinin
son etabı olan “Ordu’nun Giriş Kapısı, Turizm
Adası Burunucu Projesi” ile Jüri Özel Ödülüne
layık görüldü. Mudanya Belediye Başkanı Hayri
Türkyılmaz ve Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel’e ödüllerini Muhittin Böcek takdim etti.
Yarışmada proje sahiplerine Proje Ödüllerini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç; Uygulama Ödüllerini
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Emekli Genel Müdürü Yalçın Kurt; Süreklilik
Ödüllerini TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Asım Güzelbey ve Başarı Ödüllerini
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TKB ve Gaziantep Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ile
ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu takdim etti.
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Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında
Proje, Uygulama, Süreklilik ve Başarı ödülleri
ise şöyle;

Proje Ödülleri
Adana Büyükşehir Belediyesi:
75. Yıl Sanat Galerisi Restorasyon Projesi
Afyonkarahisar Belediyesi:
Ulu Konak Restorasyonu ve Sokak
Sağlıklaştırma Projesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi:
Kuvâ-yi Milliye ve Kent Müzesi Projesi / Cunda
Hükümet Konağı Restorasyon Projesi / Çeşme
Restorasyon Projeleri / Zağnospaşa
Meydan Projesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi:
Zenginler / Ulucami / Güllübahçe / Yeni Cami
/ Şehitler / Gazipaşa Mahalleleri Cephe
İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projeleri
Ödemiş Belediyesi:
Katırcı Hanı ve Çevresi Restorasyon Projesi
Urla Belediyesi:
Malgaca ve Arasta Sokakları Sağlıklaştırma
ve Kentsel Tasarım Projesi

Uygulama Ödülleri
Boyabat Belediyesi:
Eski Belediye Binası ve Kasaplar Çarşısı
Yenileme Projesi
Karadeniz Ereğli Belediyesi:
Cıbıroğlu Konağı Restorasyonu ve Kent
Müzesi Projesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi:
Eski Askerlik Daire Başkanlığının Kent Müzesine
Dönüştürülmesi Uygulaması
Meram Belediyesi:
Tantavi Kültür Sanat Merkezi Projesi
Sındırgı Belediyesi:
Sındırgı Kuvâ-yi Milliye Butik Müze Oteli
Zeytinburnu Belediyesi:
Merkezefendi Mahallesi Restorasyonu
/ Belediye Başkanlık Binası Restorasyonu
Juri Özel Ödülü: Ünye ve Mudanya

Uygulama Ödülleri

Proje Ödülleri

YEREL KİMLİK
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Adana Büyükşehir Belediyesi

Afyonkarahisar Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

Ödemiş Belediyesi

Urla Belediyesi

Boyabat Belediyesi

Karadeniz Ereğli Belediyesi

Meram Belediyesi

Sındırgı Belediyesi

Zeytinburnu Belediyesi
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Süreklilik Ödülleri

Alanya Belediyesi

Burdur Belediyesi

Kastamonu Belediyesi

Safranbolu Belediyesi

Seyhan Belediyesi

Alanya Belediyesi:
Mutfak Kültür Evi Projesi
Burdur Belediyesi:
Eski Belediye Caddesi ve YeşilyurtDeveci Sokakları Sağlıklaştırma Projesi
Kastamonu Belediyesi:
3. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi
/ Acem Hanı Restorasyon Projesi
Kemaliye Belediyesi:
Çarşı Sokakları Cephe Sağlıklaştırma
Projesi / Yeni Mahalle Sokak
Sağlıklaştırma Projesi
Safranbolu Belediyesi:
Akçasu Deresi Rekreasyon Projesi
/ Çarşı Bölgesi Canlandırma Projesi
Seyhan Belediyesi:
Prof. Dr. Metin Sözen KUDEB Evi
Projesi / Gesam Kültür Evi Projesi
/ Seyhan Belediyesi Kültür Evi Projesi

YEREL KİMLİK

Başarı Ödülleri
Akçadağ Belediyesi:
Akçadağ Çarşısı
Battalgazi Belediyesi:
Sancaktar Türbesi Restorasyonu
Denizli Büyükşehir Belediyesi:
Denizli-Çivril Mavi Konak Eski
İhtişamına Kavuşuyor Projesi
Gebze Belediyesi:
Tarihi Su Dolabı
Kartepe Belediyesi:
Çuha Farbika-i Hümâyun,
Su Değirmeni
Kepez Belediyesi:
Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi
Kocasinan Belediyesi:
Himmetdede Camisi Restorasyonu
Konak Belediyesi:
İkizevler Restorasyonu
Nilüfer Belediyesi:
Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik
Enstrümanları Müzesi
Şehzadeler Belediyesi:
Tarihi Kurşunlu Han Restorasyonu
Talas Belediyesi: Tablakaya Mahallesi
Rehabilitasyonu, Cemil Baba Mezarlığı
Çevre Düzenlemesi, Esma Hanım
Türbesi Rölöve, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri
Taraklı Belediyesi:
Taraklı Sokak Sağlıklaştırma ve
Sergi Alanı-Park Projesi
Uşak Belediyesi:
Gediz Uluyolu Sokak
Sağlıklaştırma Projesi
Yüreğir Belediyesi:
Ölümsüzlük Şehri Milis Projesi Batı
Değirmeni Restorasyonu, Ölümsüzlük
Şehri Misis Projesi Doğu Değirmeni
Restorasyonu

Akçadağ Belediyesi

Battalgazi Belediyesi

Gebze Belediyesi

Kepez Belediyesi

Kocasinan Belediyesi

Konak Belediyesi

Nilüfer Belediyesi

Talas Belediyesi

Taraklı Belediyesi

Yüreğir Belediyesi
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KENTSEL KORUMADA
KÜLTÜR MİRASI
Alp Arısoy
ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları Koordinatörü, Mimar

Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen YAPEX Fuarı
ilk yıllarından bu yana gelenekselleştirdiği
etkinlikleri sürdürürken, yeni bir mekânda,
yeni bir anlayışla katılımcılara taze bir deneyim
yaşattı. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, açılışı
yakın bir tarihte yapılan Konyaaltı Nâzım
Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen fuar,
bu yıl kentin merkezinde, daha ulaşılabilir bir
noktaya taşınmış ve konuklarını kültürel mirasa
odaklanmış bir programla ağırlamış oldu. Kent
hayatının içinde daha çok yer alması hedeflenen
fuarın bu yılki teması da, söz konusu hedefe
istinaden “kentsel korumada kültür mirası”
olarak seçilmişti. Eğitim, çalıştay, seminer ve
sergi gibi paralel etkinliklerle gerçekten de dolu
dolu, yoğun bir fuarı geride bıraktık.
Bu yeni kurgusu içinde ziyaretçilerin de
öncelikle “koruma fuarını” gezmek için geldiğini,
daha ilgili ve katılımcı olduklarını görebildik.
Keza geçmiş yıllarda “yapı ve koruma” fuarı
olarak düzenlenen YAPEX, bu yıl sadece koruma
odağında, yerel yönetimleri buluşturarak
gerçekleşti. Fuarın bu sayede ziyaretçiler
için nitelik olarak yoğun ve uzmanlaşmış
etkileşimlere olanak sağladığını söyleyebiliriz.
Sadece TKB üye kentlerinin çalışmalarıyla
oluşturulan fuar alanının ziyaretçileri arasında
uzmanların yanı sıra, kentliler ve öğrenciler de
yoğun bir katılımla yer aldı.
Bu yılki fuar, geride bıraktığımız yerel
seçimlerden dolayı pek çok belediyenin yeni
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yönetim kadroları için de ilk fuar olma
özelliğini taşıyordu. Yerel yönetimler
arasında işbirliğinin ve koruma odaklı
etkileşimin sağlanması Tarihi Kentler
Birliğinin temel hedeflerinin başında
geliyor. YAPEX hem teknik kadroların
hem de fuarı ziyaret eden yöneticilerin
birbirleriyle temas etmeleri; fiili projeler
üzerinden etkileşime geçmeleri için
bu bağlamda uygun bir arayüz de
sağladı; farklı stratejiler, uygulamalar
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ve koruma yaklaşımları birarada tartışıldı,
ÇEKÜL Akademinin Alanda Eğitim
Programı ve “Kent Estetiği Çalıştayı” bu
etkileşim alanlarını pekiştirmesi açısından
değerli bir katkı sağladı.
YAPEX Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da
TKB Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje
ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması
Ödül Töreni ve sergisine ev sahipliği
yaptı. Anadolu’nun her bölgesinden,
koruma alanında yapılan son çalışmaları
paylaşmayı ve görünür kılmayı amaçlayan
Özendirme Yarışması sergisindeki
projelerin çeşitliliği, TKB bünyesindeki
koruma yaklaşımlarının ulaştığı son
durumu da görünür kıldı. Bugün arkeolojik
mirastan doğal koruma alanlarına, tematik
müzecilik çalışmalarından kentsel ölçekte
canlandırma çalışmalarına kadar farklı
kapsam ve ölçeklerde devam eden projeler
TKB’de sürdürülen çalışmaların ne denli
yaygınlaştığının bir göstergesi. Bu yıl ayrıca
koruma çalışmalarının modern mimarlık
mirası, endüstri mirası, jeolojik miras gibi
farklı dönem ve alanlara da yayıldığını
görmekteyiz. Koruma Özendirme Yarışması
bu bakımdan Türkiye’nin çağdaş koruma
yaklaşımları yelpazesini ortaya koyan bir
seçki niteliğindeydi.
Kültür üretimi ve kültüre bağlı ekonomiler,
kentler arasında rekabete değil, devamlı
işbirliği ve paylaşıma bağlı bir beraberliği
gerektiriyor. YAPEX Fuarı fiili proje ve
fikirlerin tartışıldığı bir ortamda sağlamış
olması açısından TKB’nin 2020 yılı
programlarının da şekillenmesine katkıda
bulundu. Bu bakımdan YAPEX’te temelleri
atılan pek çok yeni projenin ürünlerini
2020 yılında izlemeye devam edeceğiz.
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ÇALIŞTAY

MANAVGAT

YEREL KİMLİK
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AKDENİZ
HAVZASINDA TARİH
ve TURİZME BAKIŞ
Manavgat Çalıştayı alanda çalışan uzmanları,
akademisyenleri, müzecileri ve kentin arkeolojik
zenginliğini kentliler ve yerel yönetim işbirliğiyle ayağa
kaldırmaya çalışan arkeologları buluşturdu. Çalıştayın en
önemli çıktısı, turizm baskısı altındaki kentlerin koruma
alanındaki tecrübelerini paylaşmaları oldu.
Tarihi Kentler Birliği ilkini Konya’da düzenlediği çalıştayların 2’incisini, 8-9 Kasım
tarihlerinde Manavgat Belediyesinin ev sahipliğinde Manavgat’ta gerçekleştirdi. Kokteyl
ve gala yemeği ile başlayan TKB Manavgat Çalıştayının açılış konuşmalarını Manavgat
Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı,
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu eski Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi
öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Bakır, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ve TKB
Danışma Kurulu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen yaptı.
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Şükrü Sözen
Manavgat Belediye Başkanı

Pamphylia’nın en önemli kentlerinden
biri olan Side Antik kentinin içinde
barındırdığı eserlerin hemen hepsinin
bu kente, bu kentte yaşayan insanlara
ve dünya barışı ve medeniyetine
önemli katkıları olduğunu biliyoruz.
Side, aynı zamanda bir turizm
başkenti. Hedefimiz, çalışmalarımızın
sürdürülebilir olması. Sağlıklı bir
koruma politikasının oluşabilmesi
için tarihsel mirasın sosyal yaşama
katılması ve onunla bütünleşmesi
gerektiğinin bilincindeyiz. Bu
bilinçle müzeciliğin ve müzelerin
yaygınlaştırılması belediyemizin temel
eylem alanlarından biri. Belediye
olarak, TKB önderliğinde müzeciliği
ve müzeleri sevdirmeyi; kentlerdeki
müzelerin kalitesini artırarak dünya
standartlarını yakalamayı; koleksiyon
ve arşiv bilincini geliştirmeyi; kültür
sanatı müzeler yoluyla koruyarak,
her türlü somut ve somut olmayan
kültür değerlerini koruyarak,
kentlinin yaşamına katarak kenti
kimlikleştirmeyi ana hedef olarak
belirledik. İnanıyoruz ki bu çalıştay,
Tarihi Kentler Birliği üyelerinin son
yıllarda ortaya koyduğu somut
sonuçlara bir yenisini ekleyecek.

Side Antik Kenti

YEREL KİMLİK
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Prof. Dr. Feriştah Alanyalı

Doç. Dr. İbrahim Bakır

Side Kazı Başkanı

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Tüm kuruluşlar, büyük bir uyum içinde Side
için çalışıyoruz. Side’de son yıllarda nasıl büyük
bir farkındalık yaratıldığını sizlerle paylaşmak
benim için gurur verici. Side dendiğinde
insanlar çok korkar; “Ama turizmle arkeoloji
yan yana çok zor,” derler. Biz, sizlerin de
desteğiyle Side’nin sahip olduğu özel kültürel
mirası gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz.
Manavgat Belediyesinin ev sahipliğinde
yapılan bu çalıştayın, katılım ve işbirliği için
son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum.

20 yıl kadar bu ülkenin korunmasında görev
aldım. Edirne’den Muğla’ya, Konya’ya, yaklaşık
20 yıldır koruma alanında çalışıyorum. En son
Antalya’da görev yaptım. Bu süreç içinde Side
bizim için çok ayrı bir yere sahipti. Kazı Başkanlığı
ve Manavgat Belediyesinin işbirliğiyle başladığımız
çalışmalar süresince bütün kurumların çok farklı
görüşleriyle birlikte nitelikli tartışmalar yaptık. Tüm
bu kurumların çok büyük katkıları oldu, hepsine
tekrar teşekkür ediyorum. Side’mizin çok daha ileri
noktalara taşınacağına inanıyorum.

Side alan gezisi
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Dr. Mustafa Yiğit
Manavgat Kaymakamı

Side Antik Kenti

Manavgat, güneyin incisi Antalya’nın en
önemli ilçelerinden biri. Ciddi bir turizm
potansiyeli var. Ancak biliyoruz ki, gösterecek
yeriniz yoksa, insanları denize hapsetmiş
oluyorsunuz. Side ve Manavgat doğal ve tarihi
mirası bakımından zengin bir yer. Ama bu
kentin daha düzgün ve yaşanılır hale gelmesi
için gayret etmemiz gerekiyor. Devlet ve yerel
yönetim işbirliğiyle bunun gerçekleştirilmesi
lazım ve bu işbirliği şu anda mevcut. Alışkanlıkları
değiştirmek çok güç; kent, işbirliği sayesinde
tüm zorlukların üstesinden geliyor. Side, yakın bir
gelecekte dünya ülkeleriyle yarışır, parlak bir yıldız
olacak. Side’nin ismi olan ‘nar’ taneleri gibi verimli
bir çalıştay diliyorum.

YEREL KİMLİK
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Side’nin kendini göstermeye başladığı
bu ikinci evre bugüne kadar bozulan
değerlerinin yeni kavramlarla gündeme
taşınmasını içeriyor.
Türkiye’deki koruma tarihinin sağlıklı
yazılması için kentlerin geçirdiği evrelerin
doğru saptanması gerekiyor. Bu kente
emek verenler; yaşlılar kaybolmadan
hafızaları kayıt altına alınmalı. Küçük
kentlerde, küçük çıkar grupları da bazı
dönemlerde egemen olmaya çalışırlar.
Bunu Side’de gördük. Yerel yönetimin
istikrarlı çalışmasıyla kent, yüzünü ranta
değil, korumaya dönüyor. Artık hata
yapma şansımız kalmamıştır. Çünkü
bu kentin artık sahipleri var. Side’nin
kentleşme tarihine baktığımızda, burası
aslında bir laboratuvar kent. Hem antik
doku hem sivil mimarlık; yaşamaya
devam eden çarşı, hepsi birarada.

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

Üye sayısı 500’e ulaşmış
Tarihi Kentler Birliğinin,
Manavgat Belediyesinin ev
sahipliğinde düzenlediği
toplantıyı coşkuyla
yapıyoruz. Türkiye’de
arkeolojisi önemli olan
ve büyük arkeologların
çalıştığı tarihi bir kentteyiz.
Side’nin tarihi büyük
olmasına rağmen kaderi
farklı sıkıntılarla yıllarca
zorlandı. Side, büyük
varlığını görmeye ve
göstermeye başladı.

Side, diğer şehirlerden farklı olarak, tüm
bu özellikleri nedeniyle hızla bir turizm
baskısı altında kaldı. Fakat görüyorum
ki, yerel yönetimler; belediye, valilik,
kaymakamlık, üniversite ve özel sektör
işbirliği yapmaya başladı. Bu nedenle
sevincimiz iki kat büyük. Side’de artık
geriye dönüş yoktur. Side artık tek
başına değildir. Üstünde oturmakla tarih
okunmaz. Tarihin yanlışları ve doğrularıyla
yazılabilmesi için Türkiye’nin önceliğinin
kültür olduğunu görmeliyiz.
Manavgat Belediyesi, başkanı ve
ekibiyle birlikte güçlü ve titiz bir çalışma
yürütüyor. Özellikle Akdeniz Havzasında
turizmin kültürel mirasla güçlenmesi
önemli. Yanlışların azaltılması için bu
toplantıları düzenliyoruz. Belediye
Başkanına ve ekibine çok teşekkür
ederim. Siz, vefalı çıktınız. Vefasızlara
buradan söyleyecek söz yok. Hepinizi
kutluyorum. Umutluyum.
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Koruma Alanının
Uzmanları Birarada
Çalıştay, 9 Kasım Cumartesi sabahı
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı
Hâkime Yılmaz’ın sunumuyla başladı.
Yılmaz, çalıştay sonrasında gezilecek
antik kentte sürdürülen çalışmaları tarihi
perspektif içinde aktardı; katılımcıları bir
anlamda alan gezisine hazırladı.

Hâkime Yılmaz
Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı

Side’de Antik Side Kentsel Tasarım Projesi
ve Koruma Amaçlı İmar Çalışmaları
iki etapta sürdürüldü. İlk etapta parsel
bazında belediye ve kentlilerin işbirliğiyle
yıkımlar yapıldı; 2’inci etapta ise bu
yıkımlar sonunda Side’de tarihi dokunun
gün yüzüne çıkarılmasına dönük bir
düzenlemeye gidildi. Antik kentin planlı
dönüşümünü hedefleyen bu çalışmalarda,
kentin tarihi dokusunun bütüncül bir
yaklaşım ve kentlilerin katılımcı tutumuyla
ortaya çıkarılması esas alındı. Farklı
kültürel ve tarihi alanları birbirine bağlayan
kıyı güzergâhı için de bir durak noktası
oluşturan Liman Meydanı, giriş ve karşılama
alanı olarak düzenlendi. Bakı terası, park
ve dinlenme alanları düzenlemelerinden
Side Arkeoloji Müzesi
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başka, arkeolojik çalışmalar da
kentin turizm hareketiyle uyumlu
bir biçimde sürdürüldü. Bugün
Side Antik Kentinde gezen turistler,
kentin altında yatan tarihi ve kültürel
zenginliği her an görebilir durumda.
İnceleme gezisi sırasında sizler de
bu zenginliğin, nasıl bir işbirliğiyle
ortaya çıkarıldığını görme fırsatı
bulacaksınız.

Çalıştay Katılımcıları
ve Kazanımlar
Çalıştaya Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Antalya Valiliği ve Antalya
Müzesi ile Muratpaşa, Manavgat,
Alanya, İbradı, Akşehir, Meram,
Tarsus, Karapınar, Seydişehir ve
Selçuklu Belediyeleri; Giritliler
Derneği, Ege Üniversitesi, Rölöve
ve Anıtlar Müdürlüğü ve Trakya
Üniversitesi uzmanları, Şehir
Bölge Plancıları Odası, İnşaat
Mühendisleri Odası, Mimarlar
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Odası, Peyzaj Mimarları Odası,
Muratpaşa Kent Konseyi, Valilik
YİKOB birimleri, Gaziantep ve
Çanakkale Koruma Kurulu, İl Kültür
Turizm Müdürlüğü yetkilileri,
Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü ve
Antalya Müze Müdürlüğü katıldı.
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,
şehir plancısı A. Faruk Göksu’nun
moderatörlüğünde 4 ayrı çalışma
grubuna ayrılan katılımcılara ÇEKÜL
uzmanları eşlik etti. ÇEKÜL Vakfı
Kent Çalışmaları Koordinatörü,
mimar Alp Arısoy; ÇEKÜL Vakfı
Anadolu Araştırmaları Koordinatörü,
sanat tarihçisi Sena Durmaz Aktaş,
ÇEKÜL Akademi eğitmeni, yüksek
mimar ve restorasyon uzmanı
Nüvit Bayar; ÇEKÜL Çarşamba
Kent Çalışmaları uzmanı, mimar
Sinan Polvan uygulama, finansman,
süreklilik, katılım ve eğitim başlıkları
altında çalıştayı yürüttü.
Çalıştay süresince; Prof. Dr. Metin
Sözen, Prof. Dr. Feriştah Alanyalı,
ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü
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S. Yeşim Dizdaroğlu, ÇEKÜL Akademi
eğitmeni, mimar Bülent Baykal, Akdeniz
Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Bakır ve
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hâkime
Yılmaz da söz alarak, katılımcılara dikkat
edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler
verdi ve tecrübelerini aktardı.
Karma grupların, belirlenen ana başlıklardaki
temel sorunları grup temsilcileri aracılığı ve
spot cümlelerle aktarması prensibiyle ilerleyen
çalıştayda her paylaşım bir değerlendirme
ile tamamlandı. Gruplar, başlıkları en iyi ifade
ettiğini düşündükleri masayı seçerek, grup
içi çalışmaya yoğunlaşmanın yanında, her bir
topluluğun fikir ve saptamalarından ilham
alma ilkesini de benimsemiş oldu.
Çalıştayın önemli çıktısı, her başlığın post-itler
üzerine yazılan sorun ve çözüm önerilerini
somut bir biçimde ortaya dökmesi oldu.
Gruplar, deneyime dayanan çözüm önerilerini
yazdıkları not kâğıtlarını çalıştay salonunda
biraraya getirdi; yazılan notlar, çalıştay
raporunda kullanılmak üzere toplandı. Her
bir grupta yaklaşık 10 katılımcının olduğu
çalıştayda, 50 kişiden oluşan büyük bir çember
oluşturularak genel değerlendirme yapıldı.

YEREL KİMLİK
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AKDENİZ’İ
YENİDEN DÜŞÜNMEK
A.Faruk Göksu
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Şehir Plancısı

Fernand Braudel, Akdeniz kitabında, “Nedir bu Akdeniz?”
sorusunun yanıtı ile bu eşsiz coğrafyayı çok güzel tanımlamakta.
Binbir şeyin hepsi birden. Bir manzara değil, sayısız manzaralar.
Bir deniz değil, birbirini izleyen birçok deniz. Bir uygarlık değil,
birbiri üzerine yığılmış birçok uygarlık. Kitabında yer alan “Akdeniz
her şeyden önce dağlar demektir,” sözü çok güzel bir çerçeve
çiziyor. Akdeniz coğrafyasının geleceğini farklı bir bakış açısıyla
planlamak ve sorunların çözümü için tasarımlar geliştirmek
için, bu coğrafyanın doğal ve kültürel değerlerini derinlemesine
anlamalıyız. Akdeniz Havzası ve havzanın en önemli kenti
Antalya’yı yeniden düşünmeliyiz. İki temel sorunun yanıtı, gelecek
kurgusunun çerçevesini oluşturmalı.
Antalya, bölgede hangi rolü üstlenecek?
Antalya, ulaşım bağlantıları ve ekonomik ilişkileriyle Batı Akdeniz
Bölgesi için olduğu kadar Türkiye için de dünyaya açılan önemli bir
kapı. Uluslararası tanınırlığını da kullanarak Antalya’nın, bölgedeki
en önemli hedefi Isparta, Burdur yani Göller Bölgesinin turizm
potansiyelini kendi mevcut turizm faaliyetleriyle bütünleştirmek
olmalı. Ayrıca, Antalya’nın tarım sektöründe bir cazibe merkezine
dönüşmesi, hem bölgenin diğer illerinde konumlanacak küçük
sanayi faaliyetlerine girdi sağlamasını hem de sektöre yön veren
bir önder kent niteliği kazanmasını sağlayacak. Dağıtım tesislerinin
Burdur, Isparta bölgesinde konumlanması ile tüm Batı Akdeniz
ekonomik olarak kalkınırken, Antalya’nın doğal çevre özellikleri de
korunacaktır.
Antalya’nın geleceği, kelebek gibi kıyı ve kır arasında bütünlüğünü
sağlayacak stratejiler geliştirilmeli, kuzey ve güney, doğu ve batı
arasındaki ilişki sistemi kelebeğin kanatları ve renklerinin uyumu
gibi olmalı. Kelebek modeli; kentsel dönüşüm, kıyısal gelişim, kırsal
planlama ve küresel pazar, yani 4K stratejisi sayesinde ekonomik ve
ekolojik denge ile mavi ve yeşil ekonomilerin gelişimini sağlamalı.
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Antalya’nın doğu ve batı kıyılarındaki
turizm ve ticaretin yarattığı katma değerin
Antalya merkezi ve kırsal alanlarına aktarılması
için yeni stratejiler geliştirilmeli. Antalya’da
turizm faaliyetleri batıda Kalkan ve doğuda
Alanya ve Gazipaşa’ya kadar uzanan kıyı
şeridinde toplanmış olsa da kuzeyde Korkuteli,
İbradı, Döşemealtı ve Gündoğmuş gibi
yüksek yerleşimlerde de önemli bir doğa
turizmi potansiyeli mevcuttur. Turizm faaliyeti
konusunda Antalya kıyısının doğu ve batı
kanadının, Burdur-Isparta yolunun ikiye
böldüğü kuzey kanadıyla ilişkilerini artırması
için yerleşimler arasında ulaşım ve sosyal
bağlantılar güçlendirilmeli. Kuzey kesimde
turizm desteklenirken yine ekolojik değerlerle
etkin bir denge kurulmalı.
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Yeni kent kurgusu ne olacak?
Antalya, sosyal ve ekonomik girdilerin yol
açtığı hızlı gelişim sürecine, Batı Akdeniz
bölgesi ve ülke ekonomisindeki rolünü göz
önünde bulundurarak yön vermeli. Bu süreçle
paralel, aşağıda sıralanan konuların çözüldüğü,
fiziksel ve sosyal açılardan esnek bir kent
kurgusu oluşturulmalı:
Koruma-Kullanma Dengesi, Kent-Kır
Entegrasyonu, Sağlıklı ve Güvenli Yeni
Yerleşim Alanlarının Oluşturulması, Ticaretin
Canlandırılması, Sektörel Dağılımda Denge,
Kentin Değişen Sosyal Yapısı, Kıyı Alanlarının
Yönetimi ve Planlanması, Üretim Alanlarının
Yönetimi ve Planlanması, Kırsal Alanlara
Ulaşan Hizmetlerin Planlanması, Tarihi ve
Kültürel Mirasın Planlanması ve Yönetimi.
Akdeniz Havzası bölgesel koridorların odak
noktası. Kucaklayan Kent Antalya vizyonuyla,
etkileşim ve paylaşım temaları çerçevesinde
gelecek yeniden kurgulanmalı:
1. Akdeniz; Bereketli Coğrafya
2. Kimlik; Kültürel Çeşitlilik
3. Çevre; Yeşil Politikalar
4. Esneklik; Değişen Dinamikler
5. Kalkınma; Yeni Ekonomik Sektörler
6. Yenilik; Mavi ve Yeşil Ekonomiler
7. İşbirliği; Farklı Aktörler
8. Bütünleşme; Mekânsal ve Sosyal Yapı
9. Kentsel Rönesans; Merkez Canlandırma
10. Mekânsal Planlama; Yeni Kentsel Düzen
Antalya’nın, bölgede lider kent rolünü
üstlenmesi için işbirliği ortamları sağlanmalı.
Bunlar koruma ve kalkınma, kent ve kır, turizm
ve kültür, mavi ve yeşil, kent ve bölge, sanayi
ve bilim, üniversite ve kent temaları ile olmalı.
Manavgat Çalıştayı bu çerçevede gerçekleşti.
Akdeniz Havzasındaki merkezi ve yerel
yönetim, sivil örgüt temsilcileri ile sorunlar
ve fırsatlar tartışıldı. Akdeniz’in geleceği için
söylemler ve eylemler ortaya konuldu.
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Kent Rehberi
Kuzeyinde Toros Dağları
ile çevrili olan, doğal ve
kültürel güzellikleriyle
Akdeniz’de önemli bir turizm
merkezi olarak konumlanan
Manavgat, bölgeye hâkim
turizm beklentisini kültür
mirası çalışmalarıyla uyumlu
bir dalga boyunda tutuyor.
Giritliler Evi
Side Kent Müzesi
3000 yıllık geçmişe sahip Side’nin tarihinde
önemli bir yeri olan Giritlilerin anılarını
yaşatmak ve kent kültürüne katkı sağlamak
amacıyla Manavgat Belediyesi tarafından
hazırlanan Giritliler Evi Side Kent Müzesi,
2014 yılında ziyarete açıldı. 1900’lü yılların
başında 2. Abdülhamit tarafından Anadolu’da
çeşitli kentlere yerleştirilen Giritliler, Side’de
68 hanelik bir nüfusa sahipti. Zamanla
nüfusları arttı ve kent kültüründe önemli
bir yere sahip oldular. Tek katlı ve bahçeli
bir yapıda, sahile giden ve Side çarşısına
paralel bir aksta ziyaretçilerini bekleyen
Giritliler Evi Side Kent Müzesi, içinde yaklaşık
300 parçalık bir koleksiyon bulunduruyor.
Geçmişten günümüze Side’de yaşayan
Giritlilerin kullandığı çeşitli eşyaların biraraya
gelmesiyle, Girit kültürüne ilişkin renkli bir
resim oluşturuyor.
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Side Antik Kenti
Antik dönemde Pamfilya’nın en önemli
liman kenti olan ve Manavgat’ın 7 km
güneybatısında bulunan bir yarımada
üzerinde yer alan Side, tarihte, Doğu
Akdeniz’in önemli bir kültür merkezi olarak
anılır. MÖ 138’de Suriye tahtına oturan 7.
Antiokhos’un lakabı olan “Sidetes”, buna
önemli bir referans oluşturuyor. MÖ 1.
yüzyılda korsanlara teslim olan kent,
Romalı konsül Publius Servilius’un bölgeyi
korsanlardan temizlemesiyle, diğer Pamfilya
kentleri gibi Roma İmparatorluğuna
bağlanır. Side’nin tarihinde bir diğer önemli
ayrıntı ise, kentin 5 ve 6’ıncı yüzyıllarda
Doğu Pamfilya Metropolitliğinin başkenti
olmasıdır. Manavgat’ın en büyük ikinci kenti olan Side adı, “nar” anlamına geliyor. Eski sanatçıların kutsal
meyvesi olan nar, kentin sembolü olarak kabul edilmiş. Side, bugün, bir yandan kazı ve restorasyon
çalışmalarının sürdüğü, diğer yandan arkeolojik zenginliğin önemli bir merkezi. Kentin ana girişinde
bulunan ve Manavgat Çayından Side’ye su kemeri aracılığıyla getirilen suyun aktığı, 9 oluklu çeşme
Nymphaeum; Helenistik temeller üzerine MS 2. yüzyılda inşa edilen antik tiyatro; Pagan Döneminin
ürünleri olan Apollon ve Athena tapınakları; tüm yarımada boyunca devam eden sütunlu cadde, ilk elde
sayılabilecek olan tarihi yapılar.

Tykhe Tapınağı
Şehrin ticari ve kültürel etkinliklerinin
yapıldığı Agora’nın tam ortasında, Şans
Tanrıçası Tykhe’ye ithaf edilmiş olan
tapınak, Side Belediye Başkanlığının
çabaları ve Side Kazı Başkanlığı işbirliği;
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarihi
Kentler Birliği ile İnan Kıraç’ın desteğiyle
restore edilerek, 2013 yılında ziyarete
açıldı. Yapılışından 18 yüzyıl sonra
ayağa kaldırılan ve yuvarlak planlı bir
yapısı olan Tykhe Tapınağı, Anadolu
Üniversitesi tarafından yürütülen
çalışmalar, mimari ve stratigrafiye
dayalı kazılar ve restorasyon ile gün yüzüne çıkarıldı. Tapınağın 2011 yılında arkeolojik veriler ışığında üç
boyutlu modellemeye dönük mimari belgeleme çalışmaları da yapıldı. Tapınak, 2012 yılında ise ÇEKÜL
Akademinin Alanda Eğitimler programının bir parçası oldu.

38

HABER

ALADAĞLAR'IN
ETEĞİNDE BİR MİRAS: NİĞDE
Niğde, İç Anadolu Bölgesinin güney doğusunda, Orta Toroslar içinde
yer alan Bolkar Dağları ve Aladağlar’ın kuzeye doğru kıvrımlanarak sokuldukları
alanın kuzeyinde yer alan bu zengin coğrafyanın ortasında bir miras kent. Deniz
seviyesinden 1250 metre yükseklikteki Niğde, Güney ve İç Anadolu ile Kuzey ve
Batı Anadolu’yu birbirine bağlar. Aksaray’a, Nevşehir’e, Kayseri’ye ve Konya’ya
komşudur. Kapadokya Havzasında yer alır ve “Kapadokya’nın giriş kapısı” olarak
anılır. Komşularından da anlaşıldığı gibi, Anadolu uygarlıklarının ortasındadır.
Hititler, Beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet’in mimarlık mirasının
görkemli örneklerini barındırır.
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Anadolu uygarlıklarının ortasında;
Hititler’den Selçuklu'ya, Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e mimarlık mirasının görkemli
örneklerini barındıran Kapadokya’nın giriş
kapısı Niğde, doğal ve kültürel mirasını
korumak; arkeolojik mirasını görünür kılmak
üzere çalışmalarına devam ediyor.

Niğde’nin tüm bu güzelliklerinin
hem korunması hem tanıtılması
amacıyla, yerel yöneticiler
birlikte hareket etmeye karar
verdi ve ÇEKÜL Çarşamba Kent
Toplantılarının konuğu oldu.
Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye
Başkanı Emrah Özdemir ile
mimar, arkeolog, şehir plancısı
gibi meslek uzmanlarından
oluşan heyet, doğal ve kültürel
miras envanterlerini bir sunum
eşliğinde ÇEKÜL uzmanlarıyla
paylaştı.

Arkeolojik Mirası
MÖ 600 bin yıl öncesine dayanan
Kaletepe Obsidyen Atölyelerinde
ele geçen buluntular, Niğde’nin
arkeolojik mirasına dikkat çekiyor.
Köşk Höyük, Tepecik Höyük,
Pınarbaşı Höyük ve Çamardı
Kestelinde ortaya çıkarılanlar ve
Kalay Maden Ocağı ile Madenci
Köyü Göltepe’de yapılan kazılar,
Niğde’de yerleşik yaşamın
günümüzden 10 bin yıl öncesinde
başladığını ve kesintisiz
sürdüğünü gösteriyor.
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Porsuk Höyükte yapılan kazı çalışmalarıyla,
bölgeyi MÖ 1800’den itibaren başlayarak
1000 yıl süreyle Hititlerin yönettiği anlaşılır.
MÖ 710’da Asurluların Hitit egemenliğine
son vermesiyle bölge Asurlulara, daha
sonra da Friglere geçmiştir.
Andaval Kilisesi, tarihi kaynaklarda adı
Andavilis, Addaualis, Ambavalis olarak
geçen yerleşim Geç Antik Dönemde,
İstanbul’dan Kilikya Pylaisi’ne giden yol
üzerinde bir istasyon görevi üstlenir.
Büyük bir kaya kilisenin içine oyularak
yapılan Gümüşler Manastırı ise, Kapadokya
Bölgesinde, günümüze iyi korunarak
gelmiş en büyük manastırlardan biridir.
Yapılış tarihi kesin bilinmemekle birlikte,
8 ve 12’inci yüzyıllar arasında yapıldığı
düşünülmektedir.
Antik Tyana Kenti, Kemerhisar Kasabasının
büyük bir bölümünün altındadır. Kasabanın
muhtelif yerlerinde çeşitli durumlarda
bulunan önemli heykeltıraşlık eserler
ile mimari parçalar, Niğde Müzesinde
sergilenir. Kasabanın içinden başlayan su
kemerleri, Bahçeli’deki Roma Havuzuna
kadar devam eder. Kınık Höyük, Tepecik
Höyük, Karatlı Kuş Kayası Kaya Mezarları
Niğde’nin diğer önemli antik alanlarıdır.
Doğal Mirası
Dağcılık ve kış turizmi açısından Niğde
önemli bir merkezdir. Toros, Aladağlar ve
Bolkar Dağları dağcılık, trekking ve kış
sporları açısından büyük önem taşır. Milli
Park statüsünde olan Aladağlar’da dört
yükselti grubu bulunur: Demirkazık 3756
metre, Kızılkaya 3725 metre, Kaldı Dağının
en yüksek tepesi 3688 metre ve Torasan
grubunda ise Vayvay Dağının en yüksek
tepesi 3565 metredir.
Peribacalarının görülmeye başladığı
Nar Vadisinde ise, Doğu Roma (Bizans)
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Döneminde ve daha sonraki dönemlerde
kaya oyma mekânlara rastlanır.
Tarihi ve Kültürel Mirası
Niğde Kalesi, 1223 yılında yapılan
Alâeddin Camisi, Sadrazam Mehmet
Paşa Kervansarayı, hamamlar, kiliseler,
tarihi okul binaları Niğde’nin kent
kültürünün önemli tanıklarıdır.
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarına
tarihlenen, bir devrin yaşam koşullarını
yansıtan konut mimarisi Niğde’de,
üç bölgede daha yoğun olarak yer
alır: Kale ve Alaaddin Mahalleleri, Kale
yakınındaki Eskisaray Mahallesi; kaleye
göre kuzeybatıda yer alan TepeviranEfendibey Yöresi (Yenice Mahallesi);
batıda Aşağı ve Yukarı Kayabaşı
mahalleridir.
Niğde’nin geleneksel şehir dokusunu
yansıtan bu bölgelerde, yerleşim düzeni
ve sokak yapısıyla tipik bir Anadolu kenti
görünümü hâkimdir. Niğde evlerinin
ve sokakların biçimlenmesinde doğal
yapıyı, komşu haklarını ve mahremiyeti
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dikkate alan, organik bir gelişim söz
konusudur. Taş malzemenin ustaca
kullanıldığı Niğde evleri, çoğunlukla
avlulu, içe dönük, çıkmalı, iki katlı,
fonksiyonel gelişimli ve toplumsal
taleplerin etkisinde bir oluşuma sahiptir.
Ve okullar… Dumlupınar İlk Öğretim
Okulu (Rahibeler Okulu), Öğretmen Evi,
Endüstri Meslek Lisesi, İnönü İlköğretim
Okulu, Anadolu Lisesi yapıları, 1900’lerin
başından itibaren farklı dönemlerde inşa
edilmiş ve kent yaşamında önemli hafıza
mekânı olmayı başarmışlardır.
Kesintisiz Yaşamın Korunması
Buluntulara göre, yerleşik yaşamın
10 bin yıldır kesintisiz sürdüğü Niğde’nin
koruma yolculuğundaki görevi büyük.
Kentin yöneticileri kamu-yerel-sivil-özel
kesimlerle biraraya gelmeye başladı.
ÇEKÜL ve Tarihi Kentler Birliğinin
desteği ile yereldeki sivil toplum
kuruluşları, akademisyenler, meslek
odaları, öğrenciler gibi farklı kesimlerle
detaylı toplantılar yapılacak. Doğal ve
kültürel mirasın korunmasında süreklilik
sağlanacak.
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EFSANENİN İZİNDE:
KIRSAL MİRAS VE ANTİK
KENTLER
2019 yılı Tarihi Kentler Birliği ve
ÇEKÜL Vakfının kırsal miras üzerine yoğun
çalıştığı bir yıl oldu. Sonbahar aylarında
Havran ve Edremit de Kırsal Miras Programı
kapsamında incelendi.
ÇEKÜL Kent Çalışmaları uzmanları 14-17 Ekim tarihleri arasında Havran ve
Edremit alan ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kırsal Miras Programı kapsamındaki
alan ziyaretleri kırsal miras çalışmalarını ve Havran ve Edremit belediyelerinin
ÇEKÜL Çarşamba Toplantıları bünyesinde gündeme getirdikleri koruma
çalışmalarının fikir takibini kapsıyor. Edremit Kaymakamlığı, Antandros Derneği
ve Körfez Turizm Platformu ile de görüşülen alan ziyaretlerinde, ÇEKÜL Kent
Çalışmaları Koordinatörü mimar Alp Arısoy ve şehir plancısı Ahmet Onur Altun,
koruma çalışmalarını yerinde inceledi.
Havran’da Çamdibi, Karalar ve İnönü köylerini ziyaret eden uzmanlar, Çamdibi
ve Karalar köylerinde Kırsal Miras Programı kapsamında bir alan çalışması
yürüttü. Havran’a 3,5 km uzaklıktaki Çamdibi Köyü, nüfusunu koruyan ve
dışarıdan göç alan nadir kırsal yerleşmelerden biri. Geç Osmanlı Döneminde
inşa edilen ilkokulu ve muhtarlık binası, köyün göze çarpan ilk yapıları; köydeki
tarihi konutlar da kısmen korunmuş durumda. Havran’a 20 km uzaklıkta bir
dağ köyü olan 70 haneli Karataş Köyü, geleneksel taş yapılardan oluşuyor.
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Antandros Antik Kenti
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70 haneli Karataş Köyü, geleneksel taş yapılardan oluşuyor.

Abdullah Efendi Konağı, Karalar Köyü, Terzioğlu Konağı, Çamdibi Muhtarlığı
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Genç nüfusun önemli oranda göç
ettiği köyün ekonomisi, tarımsal
üretime dayanıyor.
Belediyenin Havran kent merkezindeki
Camikebir Mahallesinde başlattığı
sokak sağlıklaştırma projesi ise Havran
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet
Yılmaz ile birlikte incelendi. Cumhuriyet
Caddesinde devam eden uygulama
çalışmaları tamamlandığında Havran
tarihi kent merkezinin canlanması
sağlanacak.
Havran Kent Müzesinin de üzerinde
bulunduğu alanda Terzioğlu
Konağının restorasyon uygulamasında
sona gelinmiş durumda. Konak,
restorasyonun ardından müze olarak
işlevlendirilecek. Projenin gelecek
etaplarında ise Havran Belediyesi
eski binası bir kültür merkezi olarak
işlevlendirilerek kamusal kullanıma
açılması planlanıyor. Yılmaz’la gelecek
koruma projelerine yönelik işbirlikleri
üzerine görüş alışverişinde bulunan
uzman ekip, Havran Belediye Başkanı
Emin Ersoy, Körfez Turizm Platformu ve
Antandros Derneği üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirilen bir toplantıya da katıldı.
Toplantıda körfez bölgesindeki turizm
potansiyeli, koruma stratejileri, Havran
Belediyesinin Cittaslow başvuru süreci
ve bölgesel işbirlikleri ele alındı.
Antandros Antik Kenti
Edremit Belediye Meclis Üyesi Hasan
Ülger ile birlikte, kazıları Prof. Dr.
Gürcan Polat başkanlığında yürütülen
Antandros Antik Kenti ziyaret edildi.
Antandros Derneği üyeleri Gülçin
Cömert ve Erol Uzun kazılar ve antik
kent hakkında bilgi verdi. Kazdağı’nın
güney eteklerinde yer alan Antandros,
antik kaynaklara göre çok farklı

45

kökenlere dayandırılıyor. Vergilius’un
Aeneas adlı eserinde Troya Savaşının
ardından Troya kentinden kaçan Aeneas
ve yanındakilerin bir Phryg yerleşimi
olan ve İda Dağı eteklerinde bulunan
Antandros’ta donanma kurduklarından
bahsedilir. Roma’nın kuruluşunu anlatan
bu efsanedeki deniz yolculuğunun
başladığı yer Antandros’tur. Kazıları
devam eden antik kentin ören yeri ilan
edilmesi için de çalışmalar devam ediyor.
Ayrıca efsanedeki rotayı takip edecek bir
Uluslararası Aeneas Rotası oluşturulması
için de çalışmalar yürütülüyor.
1999 yılında Antandros Antik Kentinin
gün ışığına çıkarılması ve korunmasına
destek vermek amacıyla Edremit’te
kurulan Antandros Derneğini
ziyaret eden uzman ekip, çalışmalar
hakkında bilgi aldı. Olası işbirliklerine
yönelik fikir alışverişinin yapıldığı
buluşmanın ardından, Edremit kent
merkezindeki koruma çalışmaları
incelendi. Önemli bir tarihi kent
dokusuna sahip olan Edremit’te koruma
çalışmalarının süreklilik kazanması
hedefleniyor. Belediyenin yanı sıra
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın
girişimleriyle rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projeleri tamamlanan
ve ihale aşamasına gelen, tarihi kent
merkezinde uygulanacak bir de sokak
sağlıklaştırma projesi bulunuyor. Tüm bu
gelişmeler ışığında Edremit’tin kentsel
koruma ve turizm stratejileri ÇEKÜL Kent
Çalışmaları kapsamında takip edilecek.
Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Balıkkesir
ve Edremit’in koruma başlıkları önerilerle
çeşitlendirilecek.
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HERODOTOS’TAN
BUGÜNE FOÇA
5 bin yıldır farklı uygarlıklara ev sahipliği
yapmış olan Foça, pek çok sanatçıya da
yurt olmuş. Foça’da, tarihi ve kültürel
zenginliğin korunarak geleceğe aktarılması
için “müze kent” yaklaşımından mimari
tasarım rehberine, birçok çalışma yapılıyor.
Antik Çağın İon yerleşimi, Ege kenti Foça; arkeolojik, tarihi,
doğal ve kentsel sit alanının birarada bulunduğu bir kent olmasının
yanı sıra, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alıyor. Siren
Kayalıkları, Şeytan Hamamı, Taş Ev (Anıt Mezar), Beş Kapılar (Ceneviz)
Kalesi, Osmanlı Dönemine ait Dış Kale, Fatih Camisi, Kayalar Camisi,
Hafız Süleyman Camisi ve Osmanlı Mezarlığı ile Ege mimarisinin
özelliklerini taşıyan sivil mimari yapılarından başka, adı Homeros
Destanında da geçen bir diğer önemli yapısı ise, uzunluğu 8
km’yi bulan ve MÖ 590-580 yıllarına tarihlenen surlar. Yapılan son
dönem kazılarıyla ünlü surların bir bölümünün bir Tümülüs yığını
içinde olduğu keşfedildi. 1993 yılı kazıları sırasında Foça’nın Küçük
Limanında Athena Tapınağının eteğinde yapılan kazılardaysa
Anadolu’nun Ana Tanrıçası Kybele Kaya Tapınağı ortaya çıkarılmıştı.
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MÖ 590 yıllarına tarihlenen bu kaya
tapınağı, 1994’te Foça Belediyesiyle
birlikte “Liman Kutsal Alanı” olarak
düzenlenmişti. 5 bin yıldır pek çok
uygarlığa ev sahipliği yapan kentte
bu zenginliğin geleceğe aktarılması
için birçok çalışma yapılıyor. Foça
Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibi,
sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi
alışverişinde bulunmak üzere, ÇEKÜL
Evinde düzenlenen Çarşamba Kent
Toplantısında ÇEKÜL uzman heyetiyle
biraraya geldi.
Kazı Başkanlığı tarafından hazırlanan
ve Koruma Kurulunun onayından
geçen Foça Yel Değirmenleri
Restorasyonu Projesi, Tiyatro Tepesi
üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve Foça Belediyesiyle birlikte çalışılıyor.
Değirmenlerin onarımları, aslına uygun
olarak un öğütebilecek şekilde yapıldı.
Rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projeleri Foça Belediyesi tarafından
hazırlanan ve çalışmalarına 2012 yılında
başlanan Phokaia Ceneviz-Osmanlı Kent
Duvarları Projesi; 2013’te UNESCO Dünya

Kültürel Mirası Geçici Listesine alınan
Foça Kalesi restorasyonu, tamamlanan
projeler arasında anıldı.
Öte yandan denizin surlara kadar
getirilmesi ve üzerinde de surlara ilişkin
bilgilendirme panolarının yer almasını
öngören ve 16 adet köprüden oluşan
Kordon Yolu Projesi çalışmaları ihale
aşamasında. Proje kapsamında Kybele
Kutsal Alanının doğusunda küçük
bir odeon oluşturulması planlanıyor.
Bir diğer çalışma da Foça Koyunu iki
taraftan saran İngiliz Burnu ile Fener
Burnunun tematik kültür parklarına
dönüştürülmesi projesi. Sahip oldukları
doğal iskeleleriyle değerlenen
burunlar, tarihi değer taşıyor. Osmanlı
Mezarlığında koruma çalışmaları devam
ediyor. Mezarlığın bir açık hava müzesine
dönüştürülmesi amaçlanıyor. Dinlenme
panoları, bilgi merkezi müzenin unsurları
arasında yer alacak.
Foça Belediyesinin, arkaik döneminin
rölöve ve restitüsyonları büyük ölçüde
tamamlanan Athena Tapınağı Projesini
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yakın zamanda Koruma Kuruluna
sunması hedefliyor. Projenin iki yıl içinde
tamamlanması öngörülüyor.
Foça’yı, koruma amaçlı imar planı
çerçevesinde kentsel tasarım
rehberi kararlarıyla özgün çizgilerine
kavuşturmak istediğini belirten Foça
Belediyesi, geleneksel tipolojiler
takibinde uygulanacak cephe
düzenlemeleri, restorasyonlar ve yaya
odaklı sokak sağlıklaştırma projeleriyle
kentin özgün kimliğini korumayı
amaçlıyor. Bu kapsamda, Kentsel Tasarım
Rehberi hazırlanacak ve sivil mimariyi
yansıtan yapıların restorasyonları da
yapılacak.
Kentte sürdürülen bir diğer çalışma ise
yerleşim alanları için kabul edilen seyrek
yapı düzeni ve yatay mimari anlayışıyla
kentlilerin doğadan kopmamalarını
sağlamak ve köy kurgusunu yeniden
cazibeli hale getirmek.
Maltepe Tümülüsü içinde oldukça iyi
korunan yaklaşık 2600 yıllık tarihi kent
duvarları “Herodot Kent Duvarları” olarak
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biliniyor. Taş işçiliğiyle İon dünyasının
ünik bir eseri olarak kabul edilen surların
giriş kapısı ortaya çıkarılmıştı. Büyük bir
arkeolojik park alanı olarak düzenlenecek
bu alanın, kentin önemli cazibe merkezi
olması amaçlanıyor. Antik Phokaia
Kentini UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesine Dünya Kültür Lideri İon Kenti
olarak sokmayı hedefleyen Belediye,
proje hakkındaki bilgileri ÇEKÜL
heyetiyle paylaştı ve çalışmalar bütünü
için uzman heyetinden bilgi aldı.
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TURİZM KENTLERİNDE
KORUMANIN ANA
HATLARI
ÇEKÜL Akademi, Alanda Eğitimler
Programının son iki çalışmasını, turizm
nitelikleriyle öne çıkan Kuşadası ve Muratpaşa'da
düzenledi. Katılımcılar, koruma çalışmalarına bir
de turizm perspektifinden baktı.
ÇEKÜL Akademi, Alanda Eğitimler Programının 2’inci dönem
çalışmalarını Kuşadası ve Muratpaşa eğitimleriyle tamamladı. İlki,
“Kentsel, Tarihi ve Doğal Mirasın Birlikteliği: Kuşadası Örneği” başlığıyla
Kuşadası’nda düzenlenen eğitimde, uzun yıllar kitle turizmi baskısı
altında bulunan bir kentin, kitle turizminin yanında sürdürülebilir kültür
turizmini nasıl yönetebildiği, tarihi ve kültürel değerleri korumada hangi
adımları attığı bilgisi paylaşıldı.
Neolitik Döneme kadar uzanan Kadı Kalesi; önce Bizans, sonra
Osmanlı’nın Batı’ya açılan kapısı Güvercinada; kervansaray, kaleler
ve surlarla taçlanan Osmanlı izleri; Dilek Yarımadası, kumsalları ve
kaplıcalarıyla 1960’lı yıllardan bu yana turizmin odak kentlerinden olan
Kuşadası’nda doğal, tarihi ve kültürel kimliği yaşatma kararlılığıyla
sürdürülen koruma çalışmaları yerinde inceledi. Kuşadası Kadı Kalesi Kazı
Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, 19 yıldır devam eden kazı çalışmaları
hakkında bilgi verdi. 2012 yılında, MS 5. yüzyıla tarihlenen bir kilisenin
bulunduğunu ve kilise duvarlarındaki freskoların Tevrat’taki bazı hikâyeleri
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Kuşadası Güvercinada Kalesi
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anlattığını; bunun arkeoloji biliminde ender
rastlanan bir örnek olduğunu söyleyerek Kuşadası
Belediyesi tarafından yürütülen “Kadıkalesi/Anaia
Liman Kalesi ve Anıtsal Kilisenin Ziyarete Açılması
Projesi” kapsamındaki çalışmaları anlattı.
Kuşadası Belediye Başkan Danışmanı ve
ÇEKÜL Kuşadası temsilcisi Dr. Ayşe Şerifoğlu ise
“Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunarak
Kullanılmasına Yönelik Projeler; Kuşadası Örneği”
başlıklı bir sunum yaptı. Kuşadası Belediyesinin
Güney Ege Kalkınma Avrupa Birliği, Yatırım Destek
Ofisi ve üniversiteler ile, aralarında ÇEKÜL, TÜRÇEV
ve ÇEVKO’nun da bulunduğu sivil toplum örgütleri;
yanı sıra özel sektörle yürütülen projeler hakkında
bilgi verdi. Güney Ege Kalkınma Ajansı iştiraki ve
ÇEKÜL Vakfı destekli “Tarihi Kuşadası Limanı ve
Kültürel Rotalar Projesi” ile 7 adet tarihi ve kültürel
rota oluşturulduğuna dikkat çeken Şerifoğlu,
bu projeyle tarihi Kuşadası evlerinin turizme
kazandırılması, yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel
değerlerin turizme entegre edilmesinin sağlandığını;
Kuşadası genelinde çeşitli kültürel rotaların
oluşturulması ve turizmin sürdürülebilirliğinin
hedeflendiğini anlattı. Eğitiminin son sunumu
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.
Abdullah Tanrısevdi yaptı. Sürdürülebilir turizm
sürecinin hedefleri, yönetimi, turizmin gelişimindeki
etkilerini örneklerle aktardı. Eğitim kapsamında
Kadı Kalesi kazı alanı, Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı
Tarihi Müzesi ve Değirmen Çiftliği ve Güvercinada
Kalesi ziyareti edildi.
Kentsel Miras Yönetiminde Muratpaşa Örneği

ÇEKÜL Akademinin Alanda Eğitimler Programının
son eğitimi, Muratpaşa’da yapıldı. YAPEX Fuarı
ile kesişen bu eğitim süresince, katılımcılar hem
Alanda Eğitimler Programına katıldı hem de
YAPEX Fuar alanında belediye stantlarını gezerek,
belediyelerin fuarda görevli uzmanlarına projeleri
hakkında doğrudan soru sorma fırsatı buldu.
“Bütüncül Koruma Sürecinde Kentsel Mirasın
Yönetimi; Muratpaşa Örneği” başlıklı eğitim,
Antalya’nın en eski yerleşim yerlerinden olan
Kaleiçi’ni de sınırları içinde bulunduran Muratpaşa
Kuşadası Kadı Kalesi, Muratpaşa Değirmenönü Kültür Merkezi
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Belediyesinin turizm baskısı altında kentsel
ve arkeolojik sit alanındaki çalışmaları
hakkında hem bilgi verdi hem tecrübe
paylaşımını sağladı.
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.
Dr. Burhan Varkıvanç “Antik Çağ ve Bizans
Döneminde Kaleiçi” başlıklı sunumunda,
Kaleiçi ile birlikte Antalya’nın kuruluşunu
anlattı; kuruluş dönemlerinin mimari
örneklerini ve koruma çalışmalarını aktardı.
Bu ilk sunumu, Manavgat Belediyesi
Başkan Yardımcısı, mimar Hâkime Yılmaz ile
bir dönem Antalya Bölge Kurulu Müdürlüğü
görevlerini sürdürmüş olan ÇEKÜL
Akademi eğitmeni, mimar Bülent Baykal’ın
sunumları izledi. Kaleiçi Planlama Sürecinin
anlatıldığı bu sunumda, Antalya’nın tarihi
kent merkezinde yer alan Kaleiçi’nin
konumuyla, geçmişten bugüne birçok imar
planı revizyonu geçirdiği belirtildi. Yüksek
mimar Burcu Yazar ise “Turizmin Tarihi
Dokulara Etkisi” konulu sunumunda turizm
politikalarına değindi; koruma ve turizm
etkileşimiyle ilgili bilgiler verdi. Sunumların
ardından Değirmenönü Kültür Merkezi ile
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Antalya’nın ilk elektrik santrali ziyaret edildi.
Muratpaşa’daki inceleme gezileri, eğitimin
ikinci gününde de devam etti. Kaleiçi
kentsel sit ile tescilli anıtsal ve sivil mimarlık
örneklerini inceleyen katılımcılar, Hadrianus
Kapısından başlayarak Kaleiçi surlarının
güneyinde ve en uç noktada bulunan,
14 metre yüksekliğindeki Hıdırlık Kulesine
kadar olan alan, uzmanlar eşliğinde gezdi.
MS 5. yüzyılda Bizanslılar tarafından
Panaghia Kilisesi adıyla inşa edilen ve
günümüzde Kesik Minare adını alan dini
yapı, Kaleiçi kentsel sit alanında bulunan
ve tescilli iki Osmanlı yapısından oluşan
Etnografya Müzesi ile Suna ve İnan Kıraç
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi
gezi noktaları arasında yer aldı.
ÇEKÜL Akademi Muratpaşa eğitimi,
Antalya Arkeoloji Müzesi ziyareti ve
YAPEX Fuarında ÇEKÜL Vakfı standında
düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.
Katılımcılar, sertifikalarını ÇEKÜL Vakfı
Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, ÇEKÜL
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özgen ve
Akademi uzmanlarının elinden aldı.
Muratpaşa Kaleiçi Hadrian Kapısı
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Gökyurt Köyü
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KIRSAL MİRASA
ÖZGÜN İKİ ÖRNEK
Ahmet Onur Altun
ÇEKÜL Vakfı Kent Çalışmaları, Şehir Plancısı

ÇEKÜL Vakfı tarafından Tarihi Kentler Birliği
adına yürütülen Kırsal Miras Programı
kapsamındaki son alan çalışması Konya’da
bulunan Gökyurt ve Sonsuz Şükran
köylerinde gerçekleştirildi.
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfının 2019 yılında başlattığı Kırsal
Miras Programı, birbirinden farklı özelliklerdeki kırsal mekânların ziyaret
edilmesini ve bu alanlarda yaşanan sosyal ve mekânsal değişimin
izlerinin sürülerek birbirleriyle karşılaştırılmasını amaçlıyor.
Gökyurt: Arkeolojik Kalıntılar Üzerinde Bir Köy
Kilistra Antik Kenti ile iç içe gelişen Gökyurt Köyü Konya bölgesinde
hâkim olan kerpiç mimariden farklı olarak taş yapılardan oluşan
dokusuyla özgün bir örnek. Konya’nın Meram ilçesine bağlı olan köy,
merkeze 46 km uzakta volkanik tüf kayalıklardan oluşan bir tepenin
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üzerine yerleşmiş. Kapadokya’ya çok
benzeyen coğrafi ve mimari yapısı ile
dikkat çeken Kilistra Antik Kenti de
bu kayalıklara oyulmuş yapılardan ve
kaya mezarlarından oluşuyor. Antik
kentin kalıntıları yıllarca köy yaşamının
bir parçası olarak köylüler tarafından
kullanılmış. Alanın 1. derece sit alanı ilan
edilmesiyle yapılan kurtarma kazıları ve
temizlik sonrası, arkeolojik alan köyden
ayrışmış durumda. Gökyurt Köyünde
de Anadolu’daki pek çok köyde olduğu
gibi dış göç sonrası üretim azalmış ve
köyün yaş ortalaması artmış. Köyün
tarihi dokusu, buna bağlı olarak zarar
görmüş durumda. Boş evler bakımsızlık
nedeniyle yıkılmaya başlamış. Arkeolojik
alanla birlikte köyde yürütülecek
altyapı çalışmaları ve iyileştirmeler
sonrası turizmin de etkisiyle köyde
yaşamın tekrar canlanması ve dokunun
korunması amaçlanıyor.
Sonsuz Şükran Köyü: Sanatçıları
Buluşturuyor
Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş
kasabasında ise Gökyurt’tan çok farklı
bir örnek hayata geçiyor. Çavuş’ta
doğmuş olan Mehmet Taşdiken
tarafından 10 yıl önce bir proje olarak
kurulmaya başlanan Sonsuz Şükran
Köyü bildiklerimizden farklı bir kırsal
gelişim modeli sunuyor. Çavuş’un
hemen dışında kurulan sanat köyü, hem
köyün hem yörenin tarihsel ve sosyal
birikimlerini dikkate alan bir anlayışla
artık yok olmuş olan kerpiç mimarisini
yeniden canlandırarak sanatçıları
ve öğrencileri kırsalda buluşturmayı
amaçlıyor. Köyde yaşayanlara ve
buraya gelen ziyaretçilere doğal
bir yaşam alanı sunulurken, köyde
gönüllü eğitimler eşliğinde atölyeler
düzenleniyor. Bölgedeki çocuklara
eğitim verilirken bir yandan da gerçek
Sonsuz Şükran Köyü
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anlamıyla köy yaşamının tecrübe edilmesi
hedefleniyor. Köyün kuruluşundan bu
yana 10 yıldır Çavuş’ta Sonsuz Şükran
Köyü Festivali düzenleniyor. Her yıl Çavuş’a
gelen sanatçılar, akademisyenler ve
gazeteciler katılıyor. Festivalde konserler,
film gösterimleri ve sempozyumlar
düzenleniyor. Farklı kurumlarla da
işbirliliği yapan köyde gelecek yıl burada
düzenlenecek olan Gençlik ve Tarım
Kampında konaklama sağlayacak yeni
kerpiç yapıların inşası devam ediyor. Köyde
üretim yapan ve eğitim veren sanatçılar
bu şekilde onları besleyen topraklara
şükranlarını sunacakları için köy Sonsuz
Şükran Köyü olarak adlandırılmış. 10 yıldır
süren projede epey ilerleme kaydedilmiş
olsa da köy hâlâ gelişmeye ve genişlemeye
devam ediyor.
Metin Sözen’e Şükran Ödülü
Sonsuz Şükran Köyü Derneği, 2017 yılında
kültür ve sanat alanında yetkin bir kişiye
Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü vermeye
başladı; ilk ödül Cahit Berkay’ın olmuştu.
Sonsuz Şükran Köyü 2018 Anadolu’dan
Büyük Şükran Ödülü ise ÇEKÜL Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’e verilmişti.
Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat
Merkezi BKSM’de düzenlenen geceye
pek çok sanatçı, akademisyen ve ÇEKÜL
gönüllüsü katılmıştı.
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Belgrad
Ormanındaki
Tarihi Su Yapıları
İstanbul’un Bizans, Roma ve Osmanlı
dönemlerinde inşa edilen ve kent kimliğinin
önemli bir parçası olan bent ve kemerler, ÇEKÜL
Akademinin, İSKİ’nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi) katkısıyla düzenlediği “Kentsel Miras
Kapsamında Su Yapılarına Bakış ve Koruma
Süreci” eğitiminde ele alındı. Tarihi su yapıları,
İSKİ VakıfSu Şube Müdürlüğü uzmanlarının
rehberliğinde düzenlenen bir inceleme gezisi ile
yakından incelendi. Su yapılarına insanlık tarihinin
mirası ve kentsel peyzaj unsuru olarak bütüncül
bir çerçevede yaklaşan ve su yapılarındaki
koruma çalışmalarını takip etmeyi amaçlayan
eğitim üç gün sürdü. TKB üyesi belediyelerin
özellikle koruma alanlarında yer alan su yapılarının
korunması alanında ve diğer ilgili birimlerinde
çalışanlarına açık olan eğitimin ilk gününde İSKİ
VakıfSu Şube Müdürü, restoratör mimar Murat
Kıyıcı, İstanbul’daki su sistemleri ve yapıları;
mimar Karsu Hatipoğlu ve inşaat mühendisi
Meltem Öğ yapıların restorasyonu hakkında bilgi
verdi. Eğitimin 2’inci günü Belgrad Ormanındaki
alan gezisiyle devam etti. VakıfSu Şube
Müdürlüğünden restoratör Aygül Dumanoğlu
rehberliğinde, sırasıyla Sultan II. Mahmut Bendi,
Valide Sultan Bendi, Sultan Mahmut Kemeri,
Büyük Bent, Çifte Havuz ve Kirazlı Bent yapıları
gezildi; katılımcıların bentlere ilişkin soruları
yanıtlandı. Eğitim, Obruk Mağara Araştırma

Grubundan Ali Yamaç’ın “Anadolu’da Farklı Bir Su
Sistemi; Gaziantep Yeraltı Su Sistemleri: Kasteller
ve Livaslar” başlıklı sunumu ve sertifika töreniyle
3’üncü gününde son buldu. Eğitim kapsamında
katılımcılara İstanbul Su Yolları ve Su Yapılarının
Tarihçesi kitabı hediye edildi.
İSKİ’nin 2014 yılında
yayımladığı, Salih Şahin
tarafından hazırlanan
İstanbul Su Yolları ve Su
Yapılarının Tarihçesi kitabı,
bir bölümü inceleme
gezisinde yakından
görülebilen su yapılarının
tarihçesi ve dâhil olduğu
sistemin işleyişi hakkında
detaylı bilgiler içeren; fotoğraf, gravür, harita, resim
ve çizimlerle desteklenmiş, ayrıntılı bir çalışma.
Tarihi boyunca önemli sorunlarından biri suya
ulaşmak olan İstanbul’da, kentin artan nüfusunun
su ihtiyacını karşılamak ve sel baskınlarının önüne
geçmek üzere inşa edilen su yapıları; suyun
toplandığı bent, yürütüldüğü kemer, miktarının
ölçüldüğü ve dağıtılacak miktarın belirlendiği
maksem ve lüle odaları ile su tesislerinden
oluşuyor. Zengin bir arşiv taramasıyla hazırlanan
kitap, su yapılarının tarihçesi, beslendikleri dere
ve su kaynakları, ulaştığı semt, bağlı bulunduğu
taksim hakkındaki bilgilerle, bentler üzerinde
bulunan kitabeler hakkında ayrıntılar içeriyor.
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“Ağaçların Diliyle
Kentim” Anadolu’yla
Buluştu!

Arapgir’de
ÇEKÜL Vakfı
Temsilcilik Ofisi

ÇEKÜL Bilgi Ağacının; ilkokul öğrencilerinin
öğretmenleri rehberliğinde orman ekosistemini
tanımaları, doğanın kültüre etkilerini kavramaları,
doğanın bir oyun arkadaşı olduğunu
fark etmeleri ve ondan alacakları ilhamla
yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflediği Ağaçların
Diliyle Kentim Programı, Anadolu’nun çeşitli
kentlerinde uygulanmaya başladı. Türkiye’nin
her bölgesinde uygulanabilecek bir öğretmen
programı olarak güncellenen Ağaçların Diliyle
Kentim Programı; 2019-2020 eğitim öğretim
yılında 15 kentte, 65 farklı okulda 107 öğretmen
aracılığıyla öğrencilerle buluşuyor. Gönüllü
olarak programı uygulayan öğretmenler
sonbaharın bu renkli günlerinde öğrencilerinin
doğayla kavuşmasını sağladı. Eğitim öğretim
yılına yayılacak programda yer alan çeşitli
etkinliklerle çocukların sınıf içinde ve dışında
uygulamalı eğitim alması hedefleniyor. Program
Adana, Adapazarı, Ankara, Antalya, Balıkesir,
Denizli, Düzce, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir,
Kahramanmaraş, Kırşehir, Ordu ve Trabzon’da
uygulanıyor.

Sokak sağlıklaştırma çalışmasını Malatya Valiliği
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile KUDEB’in
yaptığı tarihi İpekçi Sokağı, ÇEKÜL Vakfı Arapgir
Temsilciliği Ofisine kavuştu. Restorasyonu Arapgir
Kültür Derneği tarafından yapılan iki katlı yapının
giriş katı turizm bilgilendirme, dernek idare merkezi
ve ÇEKÜL Vakfı Temsilcilik Ofisi olarak kullanılırken;
üst kat kentin geleneksel yaşam, yemek ve
müzik kültürünün tanıtıldığı bir merkez olarak
değerlendirildi. Binanın açılış töreni, ÇEKÜL Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi, şehir plancısı A. Faruk Göksu,
ÇEKÜL Vakfı Çarşamba Kent Toplantıları uzmanı
Hurşit Arslan, ÇEKÜL Vakfı Arapgir Temsilcisi ve
Arapgir Kültür Derneği Başkanı Ahmet Tuncay
Çağdaş ile Arapgir, Ağın, Arguvan, Divriği,
Kemaliye, İliç ve Keban belediye başkanlarının
katılımıyla yapıldı. Tarihi İpekçi Sokağı, kentin
turizm merkezi olarak kabul ediliyor. Tarihi dokuyu
simgeleyen Millet Han, Mirlica Ahmet Bey Camisi
ve Çarşı Hamamı bu bölgede bulunuyor. Sokak
içinde bulunan üç konak, sokak sağlıklaştırması
kapsamında restore edilerek işlevlendirildi. ÇEKÜL
Vakfının kırsal miras ve Fırat Havzası bütününde
sürdürdüğü çalışmalar, bölgede devam ediyor.
Arapgir Temsilciliği, çalışmaların koordinasyonunda
önemli bir konuma sahip olacak.
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Hacopulos Köşkünde
Yaşam Sesleri
Büyükada’da bulunan ve 1927 yılından 2014’e kadar
Kaymakamlık Binası olarak kullanılan Hacopulo
Köşkünde restorasyon çalışmaları başladı. 1800’lü
yılların ikinci yarısında inşa edilen ve çift cidarlı
çatısının iki ucundaki konik kuleleriyle, orta çağdan
kalma bir şatoyu andıran köşk, mimari detaylarıyla
ilgi çekiyor. Zamanında Con Hacopulos’a ait olan
köşk, kâgir iki bodrum kat üzerinde 3 ahşap kattan
oluşuyor. Girişe göre soldaki kule üzerinde seyir
balkonu bulunan Hacopulos Köşkünün zemin
katındaki tavanları kabartma kalemkâri nakışlarla
süslü. Köşkün duvar ve tavan süslemelerinden
bir bölümü hâlâ duruyor. Binanın en önemli bir
diğer özelliği, hareketli cepheleri ve cephelerde
bulunan ahşap silme ve sütunceler. Binada
kullanılan sütunlar, sütun başlıkları, pencerelerin
oturduğu kemerli boşluklar, pencere üstlerinde

kullanılan üçgen-dairesel alınlıklar ve sütuncelerle,
kat aralarındaki yalın kat silmeleri ampir döneme;
kalem işleri ise barok-rokoko ve ampir geçiş
dönemlerine işaret ediyor. Hacopulos Köşkü, 16.
İstanbul Bienalinin en çok ziyaret edilen sergi
mekânlarından biri oldu

Fırat Havzasına
Yeni Bir Vizyon
TKB ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğiyle 3-5 Ekim tarihleri
arasında düzenlenen “Fırat Havzası 2023 Ortak
Değer Ortak Gelecek” başlıklı toplantı dizisi
Harput, Pertek, Palu ve Kovancılar noktalarında
gerçekleşti. Toplantılara ÇEKÜL Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi, şehir plancısı A. Faruk Göksu, ÇEKÜL
Vakfı Çarşamba Toplantıları Uzmanı Hurşit Arslan
ve Malatya ÇEKÜL Doğu Anadolu Araştırmaları
Merkezi Koordinatörü, sanat tarihçisi Levent İskenderoğlu, Malatya ÇEKÜL temsilcisi Bekir Sözen ile
akademisyenler, STK temsilcileri ve yerel uzmanlar katıldı. Malatya’da başlayıp Elazığ’da devam eden ve
Arapgir’de Fırat Nehrine kıyısı olan yerleşimlerden geniş bir katılımla son bulan toplantıda Fırat’ın ortak
değerleri ele alındı; ortak gelecek için öneriler geliştirildi. Kültür birikimine kaynaklık eden birçok uygarlığa
ev sahipliği yapmış bu su havzasının önemine vurgu yapılan toplantıda Fırat Havzası 2023 projesine dair
yapılan kapsamlı sunumlar, İstanbul’da düzenlenmesi programlanan bir toplantı ile tekrar gündeme
alınacak; somut önerilerle bir yol haritası çizilecek.

KISA... KISA...

61

Tarihe Saygı Ödülleri Sahiplerini Buldu
İzmir’deki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel
ve yerel bilinç oluşturulması amacıyla; 2003 yılında
başlayan Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri Programı,
tarihi değerleri kentlerin gündemine taşımaya devam
ediyor. İzmir’in tarihe ve tarihi mirasına adanmış örnek
çalışmaları belirleyerek kent kültürünün gelişimine
katkı sunan ve doğru çalışmaların envanterini yayınlar
aracılığıyla paylaşan programa bu yıl Konak, Karabağlar,
Buca, Gaziemir, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Bornova,
Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Seferihisar, Urla, Çeşme,
Karaburun, Menemen, Foça, Aliağa, Dikili, Kınık ve
Bergama’dan başvurular kabul edildi. Tarihi Yapıda
Yaşam, Esaslı Onarım, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını
Koruma Dalında Katkı, Tarihi Mekânda Geleneksel
Zanaatların Yaşatılması, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu
Okul Projeleri Teşvik Ödülü kategorilerinde 23 başvuru,
ödüle değer bulundu.

Zehirsiz Sofralar
İçin
Zehirsiz Sofralar; ÇEKÜL Vakfının da içinde
olduğu, 93 kurumu buluşturan bir sivil
toplum ağı. Endüstriyel tarımda kullanılan
tarım zehri olan pestisitlerin zararları,
doğa dostu yöntemler ve iyi örneklerin
çoğaltılmasını amaçlayan, sivil toplum
örgütleri ve alanda çalışan bilim insanlarını,
üreticileri ve sivil toplum örgütlerini
buluşturan bu ağ, Kasım ayında Zehirsiz
Sofralar Uluslararası Konferansında “zehirsiz
gıda mümkün” dedi. Konferans, pestisitlerin zararları konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye’deki
pestisit kullanımını azaltmak için, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında
desteklenen ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği – PAN Europe (Avrupa Pestisit Eylem Ağı)
ortaklığında yürütülen Zehirsiz Sofralar projesi kapsamında gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütünün “son
derece tehlikeli”, “yüksek seviyede tehlikeli” ve “muhtemel kanserojen” olarak belirlediği pestisitlerin Tarım
ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanması isteniyor. Kampanya kapsamında 80 bini aşkın imza topladı.
Ayrıntılı bilgi için: http://zehirsizsofralar.org/
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Sanayi
Tarihi
Üzerine
Röportajlar:
Üretenlerin
Öyküsü
Proje yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün
yaptığı kitap, İstanbul Sanayi Odası
tarafından, İstanbul Sanayi Odasının
kuruluşunun 65’inci yılı için hazırlanan
projenin yansıması olarak nitelendirilebilir.
Toplamda 28 sanayi hikâyesini biraraya
getiren kitap, röportajlardan oluşuyor.
Türkiye’de sanayi alanında önemli
varlık gösterenlerin tarihçesi olarak da
değerlendirebileceğimiz kitabın bir amacı
kalıcı döküm oluşturmaksa, diğer bir amacı
da tarih hattı çizme yoluyla sanayinin bugünü
ve yarınına bakmayı sağlamak.

Beyond.İstanbul
Dergisi
Mekânda Adalet Derneği
tarafından hazırlanan
ve okuruyla süreli yayın
kategorisinde buluşan
Beyond.İstanbul, 3’üncü
sayısını “Gıda” temasına
ayırdı. Her sayısında
tematik bir konuyu
gündeme taşıyan dergi,
temaya dair görüş,
öneri, değerlendirme ve
söyleşileri biraraya getiriyor; toplamda, konuyu
geniş bir bileşenler kadrosuyla ve ayrıntılı olarak
ele alıyor. Gıda sayısında, adalet tartışmalarının
merkezinde bulunan gıda teması;
tedarikçilerden hayvan haklarına, organik
tarımdan Türkiye’nin süpermarket
coğrafyasına; güncel gıda hareketleri ve
inisiyatiflerden gıda ve kentler konusuna geniş
bir yelpazede yazı ve söyleşiler bulunuyor.
Dergide, ÇEKÜL Vakfı Kent Bahçeleri kitabının
editörlerinden, gıda hareketi aktivisti Alper Can
Kılıç’la yapılmış bir söyleşi de bulunuyor.

Türkiye’den ve Türkiye’ye Göçler ve
Göçmenlerin İskânı (1923-1961)
Göç, insanlık tarihi boyunca bazen isteyerek, bazen zorunlu nedenlerle yaşanan
bir yer değiştirme hareketi. Savaşlar, doğal afetler ya da kamu güvenliğini
korumak gibi nedenlerle yaşanan göç, tarih boyunca pek çok araştırmacının
ilgisini çekmiş bir olgu. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan, Türkiye’nin en önemli
kent bilimcisi, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cevat
Geray’ın Türkiye’den ve Türkiye’ye Göçler ve Göçmenleri İskânı kitabı, alanında
bir ilki oluşturuyor. Geray, Lozan Anlaşması gereği Türkiye’den göç ve Türkiye’ye
göç olgusu ve iskân durumunu, resmi kurumların kayıtlarından faydalanarak
ele almış, 1923-1960 yılları arasında tutulan kayıtlardan yararlanarak Cumhuriyet’in kuruluşundan
itibaren göç ve iskân konusuna odaklanmış. Kitapta, mültecilerin sayıları, ülke nüfusundaki yeri,
ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri istatistiki verilerle ele alınmış. Kalan Yayınları tarafından
yayımlanan kitap; araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler, göç ve iskân konusuna ilgi duyan
okurlar için önemli bir kaynak niteliğinde.
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İstanbul
Hatıratı 1922
I. Dünya Savaşı sonrasının
ağır bedellerinden biri,
on binlerce insan için
yoksulluk ve açlık oldu.
Sovyet Rusya’daki açlık,
ülkenin uluslararası yardım
çağrısında bulunmasına
yol açtı. Sovyet Rusya’nın İdil-Ural bölgesinde
yaşayan yoksul insanlar için yardım toplamak
üzere görevlendirilen iki kişiden biri olan
Tahir İlyasi, İstanbul yolculuğu sırasında
tutmuş olduğu günlüklerde işgal, İstanbul’un
gündelik yaşamına, Anadolu’da yaşanan
mücadelenin İstanbul’a yansımasına
dair gözlem ve izlenimlerini aktarmış. Bu
günlüklerden derlenen kitap, önemli bir
kaynak niteliği taşıyor. O yıllarda Türkiye
ve Rusya’nın içinde bulunduğu siyasi ve
ekonomik durumu gözler önüne seren kitap,
Arzu Kılınç çevirisiyle Kırmızı Kedi Yayınevi
tarafından yayımlandı.
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Arapgir
İlçesinin
Tarihçesi ve
Kültür
Varlıkları
Tarihi boyunca pek
çok medeniyete ev
sahipliği yapmış olan
Arapgir’de Selçuklu, Akkoyunlu ve Roma
Dönemine uzanan kalıntıların varlığını
görmek hâlâ mümkün. Arapgir İlçesinin
Tarihçesi ve Kültür Varlıkları kitabı, bu zengin
kültür coğrafyasını ayrıntılı olarak ele alıyor.
Kitabın ilk bölümünde Arapgir’in coğrafi
durumu, tarihçesi, nüfusu ile sosyal, ekonomik
ve kültürel hayatı hakkında bilgiler yer
alıyor; ikinci bölümünde ise kaleler, camiler,
köprüler, zaviye ve türbeler, kiliseler, köprüler,
hanlar ve diğer kültür varlıkları inceleniyor.
Korkmaz Şen’in kaleme aldığı kitap
Akademisyen Kitabevi tarafından yayımlandı.

Destinasyon Sadakatini Etkileyen Faktörler
Son yılların giderek yaygınlık kazanan sporlarından bisiklet; profesyonel
sporcuların yanı sıra, hem ulaşım hem de eğlence aracı olarak da 7’den 70’e
ilgi görüyor. Artan motorlu araç trafiğine alternatif oluşturması nedeniyle
yerel yönetimler tarafından da desteklenen bisiklet; turizm açısından da
giderek daha yoğun bir biçimde etkili bir araç olarak görülüyor. Destinasyon
Sadakatini Etkileyen Faktörler, bisiklet turizminin kapsamını, pazar
büyüklüğünü, ev sahibi ülkeye kültürel ve ekonomik etkisini araştırıyor.
Çalışmada, Türkiye’nin var olan doğal ve kültürel potansiyelini bisiklet
destinasyonu olma yönünde geliştirmesini sağlamak amacıyla bisikletin
rolü vurgulanıyor; ülke çapındaki ve dünyadaki bisiklet festivallerindeki
iyi örneklerden faydalanılarak turizmin gelişmesi için stratejiler belirleniyor. Detay Yayınları
tarafından yayımlanan; Sabriye Çelik Uğuz ve Volkan Özbek’in yayına hazırladığı kitap, Balıkesir
Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından yürütülen ve Burhaniye
Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen “Kültür, Spor, Turizm İçin Bisiklet: Burhaniye Bisiklet
Festivali” adlı araştırma projesinin bir çıktısı.
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Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri
Türkiye’nin kültürel mirası koruma ve restorasyon çalışmalarının
önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay imzalı Kültür Mirasını
Koruma İlke ve Teknikleri kitabı, çağdaş koruma uygulamalarını yönlendirmek
için geliştirilen uluslararası ilkeleri irdeliyor. Kültür mirasını korumanın, bilgi
ve deneyim gerektiren bir konu olduğunu, genç mühendis ve mimarların
karşılaşacakları sorunlara hazırlanmalarını ve konuları bilimsel yöntem ve
eleştirel bakış açısıyla değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Ahunbay,
kitabında, seçtiği ulusal ve uluslararası örneklerle tarihi yapıları tanımaya,
hastalıklarını teşhise ve koruma ilkelerine dayalı doğru seçimler yapmaya
yardımcı olacak bilgiler paylaşıyor. “Restorasyon, basmakalıp bilgelerle, sıradan işçilikle yapılan
basit bir tamir işi değildir,” diyen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay; sistematik bilgiye, analitik gözlem
yetisine ve disiplinlerarası yaklaşıma dikkat çekiyor. Kitap, YEM Yayınevi tarafından yayımlandı.

Boğaziçi Sahilhaneleri
Prof. Dr. Behçet Ünal’ın “Mimari Biçim” notlarıyla Orhan Erdenen’in
derlediği 2 ciltlik Boğaziçi Sahilhaneleri kitabı, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları tarafından yayımlandı. Kentin Anadolu
ve Avrupa yakalarını ayrı ciltlerde ele alan kitap, Boğaz’ın iki yanındaki
yapılaşma, yalılar, kayıkhaneler ve iskeleleri detaylı olarak ele alıyor. Sadece
kalıntı halinde olan tarihi yapıların da incelendiği kitapta teknik bilgilere ek
olarak yapı planlarına ve görsellerine de yer verilmiş. Kitapta, Boğaz’ın her
iki yakasında olmak üzere 1, 2 ve 3'üncü sınıf tescilli sahilhanelere haritalı ve
dizin şeklinde ulaşmak mümkün.

Buldan Yayla Gölü Kuş Rehberi
Denizli’nin önemli turistik merkezlerinden biri olan Buldan’a 8 km
uzaklıktaki Yayla Gölü; barındırdığı kuş ve bitki çeşitliliği ile ekoturizm potansiyeline sahip bir bölge. Kitap, göl ve çevresindeki kuş
çeşitliliğini ortaya koyuyor; kuşlarla ilgili bilgiler sunuyor. Buldan Yayla
Gölü Kuş Rehberi, Buldan Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği
tarafından Buldan Belediyesi ve Buldan Kaymakamlığı ile işbirliği
içinde yürütülen “Kuşlar Sizi Çağırıyor Projesi” kapsamında
Dr. Leyla Özkan tarafından yayına hazırlandı.
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