




Gündemin salgın etrafında şekillendiği, karar ve hedeflerin salgın 
koşulları içinde, görece elverişli şartların oluştuğu anlarda uygulamaya 
konulabildiği bu yeni günler, ister istemez ertelemeleri de beraberinde 
getiriyor. Sektörün farklı bileşenlerini buluşturan, yılın en önemli 
fuarlarından biri olan, Haziran ayına planladığımız YAPEX Restorasyon 
ve Kültür Mirasını Koruma Fuarının tarihi yenilendi. Eylül ayında TKB’nin 
desteğiyle yapılacak fuar bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenecek. Bu 
heyecanı bir süre daha duymaya devam edeceğiz ve buluşmamızı Eylül 
ayında gerçekleştireceğiz. 

YAPEX Fuarında yaşanan bu erteleme, doğal olarak TKB Müze 
Özendirme Yarışması Ödül Törenini de doğrudan ilgilendiriyor. Son 
başvuru tarihini 30 Nisan olarak duyurduğumuz Müze Özendirme 
Yarışmasına tarihi kentlerimiz bu yıl da, geçen yıllarda olduğu gibi 
büyük ilgi gösteriyor. Geleceğin kentlerinin “bellek merkezleri” olacağını 
hepimiz biliyoruz. Kent müzeleri, kolektif bellek merkezi olarak kent 
dediğimiz mekânın en önemli unsurlarından biri. Bu değer, bugün için 
de geçerli ancak ortak hafızanın değeri, önemi her geçen gün artıyor. 
Bizleri buluşturan ortak hafıza, müzelerle somutlaşıyor, daha önemlisi 
bu hafıza, müzeler yoluyla korunuyor. 

Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması, bu yıl 5’inci kez 
düzenleniyor. Bu konuyu, müzelerimizle ilgili küçük bir envanter vererek 
noktalayalım. Tarihi kentlerimizde açılmış olan 287, çalışmaları devam 
eden 65 müze olmak üzere, toplam 352 müze bulunuyordu. Bu yıl 
yapılacak yarışma ve ödül töreniyle nitelikli müzelerin sayısındaki artışa 
hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yarışmanın ödül töreniyle ilgili güncel 
bilgileri, jüri toplantımızın ardından sizlerle paylaşacağız. 
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Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin 65’inci sayısında, dünya 
gündemini meşgul etmeyi sürdüren pandemi koşullarını ve mart ayına 
tarihlenen Orman Haftası ile 22 Nisan Dünya Gününü de göz önünde 
bulundurarak, yine tüm dünyada öncelikli konu başlıklarından biri 
olarak karşımıza çıkan “ekoloji” kavramına odaklandık. Bu sayıda, TKB 
toplantılarında da çeşitli konularda başlığa çıkan doğal ve kültürel mirası 
koruma çalışmalarında doğa dostu yaklaşımlara yakından bakmayı, 
örnek uygulamaları sizlerle buluşturmayı istedik. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Koordinatörü Dr. Deniz Dinçel, kendisinin de iki yıl 
süreyle deneyimlediği ekoköy yaşam pratiğinden hareketle, ekoköy 
toplulukları hakkında bir inceleme yazısı kaleme aldı. Dinçel, bizi ufuk 
açıcı bir deneyim alanıyla buluşturuyor. 

Yeşil teknoloji ve çağdaş ekolojik tasarım kavramından hareketle, 
Türkiye’den bir iyi örnek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden. 
Gaziantep, iklim değişikliği ile mücadelede Ekolojik Bina ile doğa dostu 
bir uygulamaya imza atmıştı. Gülümser Özpınar, incelemesinde Ekolojik 
Binayı ayrıntılarıyla anlatıyor. 

Doğadan yana refleks geliştirebilmenin ön koşulu, kuşkusuz bilgi. Bu 
sayımızda ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezinin zengin koleksiyonu içinde 
giderek daha geniş yer tutan, yerel yönetimlerin desteğiyle hazırlanmış, 
ekolojik bakışı önceleyen kitapları derledik. Yayınlardan söz etmişken, 
daha küçük yaş grubu için hazırlanmış olan ÇEKÜL Bilgi Ağacı Kitaplığı 
yayını Doğanın Peşinde / İstanbul'un Doğal Alanlarına Yolculuk kitabını 
da incelemenizi öneririz. 

Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin bu sayısında ÇEKÜL Vakfı 
Kuşadası Temsilcisi Ayşe Şerifoğlu’nun kaleminden UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesine giren Güvercinada Kalesini; ÇEKÜL Akademi 
Eğitmeni, yüksek şehir plancısı Evrim Ulusan’dan “Dünya Mirası Olma 
Bilinci ve Alan Yönetimi Ofisleri” yazısını okuyarak “Dünya Mirası” 
kentlere daha yakından bakabilirsiniz. Ve elbette Anadolu kentlerinden 
koruma haberleri bu sayıda da yerini aldı.
 
İyi okumalarla, sağlıklı günler dileriz. 

Kapak Fotoğrafı
Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır
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2013 yılı Mayıs ayında, insanlık tarihinde ilk kez, atmosferdeki 
karbondioksit (CO2) seviyesi 400 ppm’e (bir milyon birimdeki 
parçacık miktarı) ulaştı, bugün 415 ppm seviyelerinde1. 
Atmosferdeki karbondioksit seviyesi en son bir milyon yıl 
önce bu kadar yüksekti (NASA, 2015). Atmosfere 66 milyon 
yıldan beri hiç görülmeyen bir hızda CO2 pompalıyoruz 
(Zeebe et al. 2016). Dünya Doğayı Koruma Vakfının birkaç 
ay önce yayımladığı rapora göre son 50 yılda canlı türlerinin 
popülasyonları yüzde 68 azaldı (WWF, 2020). İnsanların bir 
sene içinde tükettiği doğal varlıkları, gezegenin yenilemesi 18 
aydan fazla sürüyor (WWF, 2012). Yani mevcut durumda insan 
etkinliklerini sürdürebilmek için 1,5 gezegene eşdeğer doğal 
varlık kullanıyoruz. Jeologlar, insanların dünyaya olan etkisinin 
en üst düzeye çıktığı bu dönemi, “İnsan Çağı” anlamına gelen 
Antroposen (Anthropocene) olarak adlandırıyor. Dünya artık 
geri döndürülmesi zor bir sürece girdi ve bu durum hem insan 
yaşamını hem de insansal olmayan yaşamı tehdit ediyor. 

EKOKÖYLER: 
BAŞKA BİR 
DÜNYA 
GERÇEKTEN 
MÜMKÜN MÜ?

Yazı ve Fotoğraflar: Dr. Deniz Dinçel

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Koordinatörü

Dyssekilde Ekoköyü, Danimarka
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Tüm bu veriler, acilen, doğayla uyumlu yaşamaya 
başlamamız gerektiğini ortaya koyuyor. İşte bu gidişatı 
değiştirmek için yapılan girişimlerden biri de; ekoköyler.  

Ekoköyler; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda 
sürdürülebilir yerleşim modelleridir. Doğayla uyumlu tasarım 
uygulamaları ve gönüllü katılımcılıkla ekolojik ayak izlerini 
düşürmeyi hedeflerler. Ekoköylerin kuruluş ilhamı, ekolojik, 
ekonomik ve/ya sosyal/ruhsal alanlardaki kaygıdan gelir ve her 
biri kendi ekolojik, kültürel ve ekonomik çevresiyle uyumlu, 
sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedefler.
 
Ekoköyler, her ne kadar yeni bir akım gibi görünse de 
Dawson’un (2014, s.9) da belirttiği gibi “Bir topluluk içinde, 
hem de sadece akrabalık bağlarıyla değil, ortak değer ve görev 
anlayışıyla da yaşama arzusu tarih öncesi zamanlara kadar 
uzanıyor.” Dolayısıyla ekolojik köyler aslında sandığımız kadar 
yeni ya da yabancı değil. Aksine, köklerimizi, yüzyıllar boyunca 
doğayla uyum içinde yaşamanın yollarını bilen atalarımızı, 
Anadolu’nun imece kültürünü bize yeniden hatırlatıyor. 

Findhorn Ekoköyü, İskoçya

Dünya, geri 
döndürülmesi zor 
bir sürece girdi. 
Bu, hem insan 
yaşamını hem de 
insansal olmayan 
yaşamı tehdit 
ediyor. Gidişatı 
değiştirmeye çalışan 
girişimlerden biri, 
ekoköyler.
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Findhorn Ekoköyü, İskoçya

Bununla beraber bir geçmişe öykünme
hareketinden de bahsetmiyoruz. Ekoköyler; 
çağdaş ekolojik tasarım uygulamaları ve 
yeşil teknolojilerle katılımcı ve destekleyici 
sosyal yapıları birleştirmeyi amaçlıyor. Bu 
sebeple ekoköyleri, hem Batı’nın gelişmiş 
hem de Güney’in az gelişmiş ülkelerinde, 
kırsal ya da şehirsel alanlarda, geleneksel 
yerleşimler yahut yeni kurulan bilinçli 
topluluklar olarak görmek mümkün. 

Ekoköylerin Faaliyet Alanları 
Ekoköyler tek bir modelle tarif edilemeyecek 
kadar çeşitli; birkaç aileden oluşan ekolojik 
yerleşkelerden birkaç yüz kişinin yaşadığı 
büyük topluluklara kadar çok faklı şekillerde 
karşımıza çıkabilirler. Ancak kabaca bazı 
ortak noktaları belirlemek mümkün.
Ekoköy toplulukları genellikle ekolojik, 
sosyal, ekonomik ya da manevi anlamda 

güçlü ortak değerlere sahip olma 
eğilimindedir ve aşağıdaki alanlardan  
bazılarında ya da hepsinde faaliyet 
gösterebilirler: 

• Yerel organik gıda üretimi,
• Ekolojik mimari,
• Yenilenebilir enerji sistemleri,
• Sıfır atık/Atık yöntemi,
• Permakültür tasarım yöntemlerinin  
 uygulanması,
• Bütüncül eğitim,
• Barışçıl yollarla çatışma çözümü,
• Birarada uyumla yaşama kültürü   
 oluşturmak,
• Katılımcı halka dayalı yönetim biçimlerini
 hayata geçirmek,
• Yerkürenin bozulan dengesini onarmak, 
• İşbirliğine dayalı sürdürülebilir yerel
 ekonomiler kurmak ve yaşatmak.
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Findhorn Ekoköyü, İskoçya

Ekoköylerin faaliyet alanları büyük bir 
çeşitlilik gösterse de genel olarak bu 
etkinlikleri iki ana başlık altında toplamak 
mümkün: Doğa-dostu insan yerleşimleri 
tasarlamak ve birarada uyumla yaşama 
kültürü oluşturmak. 

1-Doğa Dostu İnsan 
Yerleşimleri Tasarlamak
Doğa dostu insan yerleşimleri 
tasarlamak, ekoköylerin varoluş amaçlarının 
özünü oluşturmaktadır ve enerjiden atığa, 
gıda üretiminden mimariye farklı boyutları 
içeren çok kapsamlı bir konudur. Doğa 
dostu yaşamanın yolu, ekolojik ayak izi 
düşük bir yerleşim tasarlamaktan geçer. 
Bunun için de kullanılan tüm malzemelerin 
yerel kaynaklardan sürdürülebilir bir 
şekilde elde edilmesi, kullanılan enerjinin 
yenilenebilir kaynaklardan gelmesi ve 
çıkacak tüm atıkların doğaya zarar veren 
kimyasallar kullanılmadan arıtılarak 
yeniden sisteme sokulması kritik önem 
taşır. Özetle, şu an yaptığımız gibi her 
aşamada atık çıkaran ve fosil yakıtlara 
bağımlı doğrusal (lineer) sistemlerden 
vazgeçerek, tıpkı doğada olduğu gibi 
hemen hiç atık çıkarmayan ve yenilenebilir 
enerjiye dayanan kapalı döngülerin 
kurulması gerekir. Kapalı döngü kurmak 
için yapılabileceklerden biri; bütüncül bir 
bakış açısıyla dış girdi ihtiyacını azaltarak, 
iç kaynak akışını arttıran sistemler 
tasarlamaktır. Mesela mutfak atıkları, 
köydeki tarımsal üretim için kolaylıkla 
komposta dönüştürülebilir ya da biyolojik 
olarak arıtılan atık su, gıda üretimi için 
sulama amaçlı kullanılabilir. Bu tür 
düzenlemeler, dışarıdan kaynak ihtiyacını 
azaltarak, kaynakların, sistemin kendi içinde 
yeniden kullanımını ve ekolojik ayak izinin 
küçültülmesini sağlar. İskoçya’daki Findhorn 
Ekoköyünün2 ekolojik ayak izi3 çalışması 
buna güzel bir örnektir. 2005 yılında ekolojik 
ayak izi hesaplanan Findhorn Ekoköyünün 
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Findhorn Ekoköyü, İskoçya

gıda üretimi kaynaklı ayak izi ulusal 
ortalamanın sadece yüzde 37’si iken, 
enerji ayak izi ise ulusal ortalamanın yüzde 
21’idir. Gıda ayak izlerinin bu kadar düşük 
olmasının sebebi, tükettikleri gıdaların 
büyük kısmını yerel tohumlarla, organik 
olarak topluluk destekli tarım (community 
supported agriculture-CSA) yöntemi ile 
üretmeleridir. Topluluk destekli tarım 
modelinde, üreticilerle tüketiciler, organik 
ürün yetiştirmenin ve pazarlamanın hem 
risklerini hem de avantajlarını paylaşırlar. 
Belli bir aidat ve/ya çalışma saati karşılığı 
sisteme üye olan tüketiciler, her hafta 
organik sebze/meyve içeren bir kutu 
ürün alır. Böylece bir yandan gıdaların 
paketlenmesi ve nakliyesinden doğan 
sera gazı salımı en aza indirilirken öte 
yandan organik üretim yapmak isteyen 
çiftçiler yıl boyu ürünlerini satın alacak 
tüketiciler bulurlar. Tüm üretim kimyasal 
gübre ve ilaç kullanılmadan zehirsiz olarak 
gerçekleştiği için hem toprak temiz kalır 
ve biyolojik çeşitlilik korunmuş olur hem 
de sisteme üye olan tüketiciler sağlıklı 

gıdalarla beslenir. Topluluk destekli tarım 
modellerinin örneklerini ülkemizde de 
görmek mümkündür. Ankara yakınlarında 
yer alan Güneşköy Kooperatifi 15 yıldır 
topluluk destekli tarım modeli ile onlarca 
aileye ulaşmaktadır. Ayrıca Yeryüzü 
Derneği4 kurduğu gıda kooperatifleriyle, 
başta İstanbul olmak üzere farklı kentlerde 
temiz üretim yapan üreticilerle, sağlıklı 
gıdaya erişmek isteyen tüketicileri aracısız 
şekilde buluşturmaktadır. 

2-Birarada Uyumla Yaşama 
Kültürü Oluşturmak
Her ne kadar ekoköylerin en önemli 
etkinlik alanı doğayla uyumlu insan 
yerleşimleri tasarlamak gibi görünse de 
bundan daha önemli faaliyetleri aslında, 
bu tasarımı da yapmalarını sağlayan 
birlikte yaşama kültürünü kurmak ve 
sürdürmektir. Birlikte yaşama kültürü, 
ekolojik köylerin tüm faaliyetlerinin 
kalbinde yer alır ve üç ana temeli vardır: 
Güven ve şefkat kültürü oluşturmak; 
verimli ve katılımcı karar alma süreçleri 
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Ekoköy 
toplulukları 
genellikle güçlü 
ortak değerlere 
sahip olma 
eğilimindedir ve 
yeşil teknolojilerle 
katılımcı ve 
destekleyici sosyal 
yapıları birleştirmeyi 
amaçlar.

Dyssekilde Ekoköyü, Danimarka

tasarlamak ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmek. Birçok ekoköyde 
kararlar uzlaşarak alınmaktadır, bu da kararın tam tamına oybirliği 
sağlanmadan alınamayacağı anlamına gelir. Uzlaşma, karar alma 
süreçlerini yavaşlatsa da herkesin sesinin duyulması ve kimsenin 
dışlanmaması bakımından önemli bir yöntemdir. Ancak yine de 
ekoköyün nüfusu arttıkça uzlaşma ile karar almak zorlaşabilir 
ve katılımcı demokrasi, sosyokrasi5 ve benzeri farklı yöntem ve 
tekniklere geçilebilir. 

Ekoköylerin şefkat kültürünü desteklemek için çalıştıkları 
alanlardan bir diğeri; barışçıl yollarla çatışma çözümüdür. Bir çatışma 
ortaya çıktığında amaç; çatışmayı bastırmak ya da geçiştirmek 
yerine "dile getirilmesi zor duyguları yıkıcı olmayacak şekillerde 
ifade ederek, çatışmanın içinde barındırdığı potansiyelden yaratıcı 
bir şekilde yararlanmaktır” (Dawson, 2014, s.77). Neticede ekoköyler, 
genellikle birlikte yaşama niyetiyle biraraya gelen gruplardan 
oluştuğu ve yeni bir yaşama düzeni kurmayı hedeflediği için ortak 
yaşama kültürünü oluşturmak tüm ekoköylerin, üzerinde kafa 
yorduğu çok önemli bir konudur. 
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Damanhur Ekoköyü, İtalya

Türkiye’de Ekoköy Var mı?
Bu soru ekoköylerle ilgili etkinliklerde 
sıkça sorulmakla beraber, “evet” ya da 
“hayır” gibi net bir cevabı yok. Ülkemizde, 
Avrupa’daki örneklerine benzer şekilde, 
ekolojik köy kurma niyetiyle biraraya 
gelen, yüzlerce kişinin yaşadığı yerleşkeler 
henüz yok ancak kırsal alanda birlikte 
ekolojik bir yaşam kurmayı amaçlayan 
birçok küçük topluluk6 var. Bunlardan 
biri de Ankara yakınlarında hayat bulan 
Güneşköy Kooperatifi.  

Güneşköy Kooperatifi7:
Güneşköy 2000 yılında kâr amacı 
gütmeyen bir çevre kooperatifi olarak 
kuruldu. Ana sözleşmesinde amaçlarını; 
yerelde ekolojik tarımın yaygınlaştırılması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 

geliştirilmesi ve uygulanması, permakültür 
prensipleri ile doğanın tasarımı, geri 
dönüşümlü malzemelerle ekolojik yapı 
üretme olarak belirledi. Ankara’nın 
doğusunda Balaban Vadisinin yamacında 
yer alan 74 dekar taşlık arazisi yıllar süren 
bir emekle canlandırıldı. Güneşköy’de 
2006 yılında Topluluk Destekli Tarım 
projesi başlatıldı. Ekolojik prensiplerle 
sağlıklı besin üreterek Ankara’dan 
destekçilerinin sağlıklı beslenmelerini 
sağladı, geliştirdiği yöntem yerel çiftçiler 
için bir eğitim ve uygulama yeri oldu. 
2004 yılında Avrupa Ekoköyler Ağı 
(GEN-Europe) üyesi oldu. Sürdürülebilir 
yaşam için GEN içinde kolektif 
deneyimlerle geliştirilen Ekoköy Tasarım 
Eğitimi, EDE’nin Türkiye’de uygulanmasını 
sağladı. Birleşmiş Milletler UNDP, Küçük 
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Dyssekilde Ekoköyü, Danimarka

Destek Projesi (SGP) desteği ile 
2004-2006 yılları arasında fosil 
yakıt yerine çiftçinin kendi ihtiyacını 
karşılamak üzere bitkisel yağ ile 
çalışan traktör projesini geliştirdi. 
Yine aynı kaynağın desteği ile 2019 
yılında “Gençler İklime Dayanıklı 
Yaşam Oluşturuyor, GİDYO” projesi ile 
gençlere kırsalda sürdürülebilir yaşam 
deneyimini kazandırdı. Kooperatif 
hakkında daha fazla bilgi almak için: 
https://www.guneskoy.org.tr/ 

Küresel Ekoköyler Ağı 
(Global Ecovillage Network-GEN)
1996 yılında İstanbul’da düzenlenen 
Birleşmiş Milletler HABİTAT 
Konferansı sırasında kurulan Küresel 
Ekoköyler Ağı; dünyayı onaracak 
toplulukların oluşumunu destekleyen 
bir katalizördür. Latin Amerika, 
Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa ve 
Asya & Okyanusya olmak üzere beş 
ana bölgede faaliyet gösteren ağ; 
sürdürülebilir yerleşimlerin gelişimini 
destekler, hem ekoköylerin hem de 
ekoköyler arasındaki ağların kapasite 
geliştirmesine destek verir 
ve ekoköy deneyiminin yararlarını, 
geniş kitlelere, hükümetlere, özel 
sektöre ve STK’lara duyurulmasını 
sağlar. Küresel Ekoköyler Ağının 
üyeleri arasında, Sri Lanka’daki 
2000 geleneksel köyü örgütleyen 
Sarvodaya hareketinden Los 
Angeles kent merkezindeki 
ekolojik mahallelere, birkaç ailenin 
birarada yaşadığı küçük ekolojik 
yerleşkelerden, Batı’daki yüzlerce 
kişilik ekoköylere kadar uzanan, 
farklı coğrafyalardan 10 bin topluluk 
ve proje bulunmaktadır. Küresel 
Ekoköyler Ağı hakkında daha fazla 
bilgi edinmek için: 
https://ecovillage.org/  
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Dyssekilde Ekoköyü, Danimarka
Güneşköy, Ankara (Fotoğraf, kooperatif arşivinden)

Dıṗnotlar
1 https://tr.co2.earth/daily-co2
2 Findhorn Ekoköyü hakkında daha detaylı bilgi 
almak isterseniz: www.findhorn.org 
3 Ekolojik ayak izi analizi, kaynak kullanımını 
ölçmeye yarayan bir araçtır ve ölçüm birimi hektar 
bazında biyolojik olarak verimli alandır.
4 www.yeryuzudernegi.org
5 Sosyokrasi, ekip üyeleri arasında tam şeffaflığı 
sağlayacak güven ilişkisi ve bağlantı kurma 
yoluyla, herkesin karar alma süreçlerine katılmasını 
ağlayan kolektif bir karar alma sistemidir (Sivil 
Sayfalar, 2019).
6 Bu topluluklar hakkında daha detaylı bilgi 
almak isterseniz; ekoloji temelli iletişim, bilgi ve 
dayanışma ağı olan Ekoharita’nın web sitesini 
ziyaret edebilirsiniz: www.ekoharita.org 
7 Bu bölümde yer alan bilgiler; Güneşköy 
Kooperatifi Kurucu Üyeleri İnci Gökmen ve Ali 
Gökmen tarafından sağlanmıştır.

Kaynaklar
1. Dawson, J. (2014). Ekoköyler (Çev. Deniz Dinçel), 
İstanbul: Sinek Sekiz Yayınevi
2. NASA. (2015). NASA scientists react to 400ppm 
milestone. http://climate.nasa.gov/400ppmquotes   
3. Sivil Sayfalar  http://www.sivilsayfalar.
org/2017/05/29/sosyokrasi-kampi/ adresinden 
20 Şubat 2019 tarihinde alınmıştır.
4. WWF. (2012). Yaşayan Gezegen Raporu-2012. 
İstanbul: WWF-Türkiye
5. WWF. (2020). Yaşayan Gezegen Raporu-2020. 
İstanbul: WWF-Türkiye 

6. Zeebe, R. Ridgwell, A., Zachos J. (2016). 
Anthropogenic carbon release rate 
unprecedented during the past 66 million 
years. Nature Geoscience. 9: 325-329.
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Anadolu’nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan 
Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesinin kesişme noktasında 
yer alan Gaziantep, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
ve tarihin her döneminde önemini korumuş bir kenttir. 
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan, 
sanayisi ve nüfusuyla bugün de bölgenin en önemli kenti 
olan Gaziantep, yarı karasal bir iklime sahip; yazları oldukça 
sıcak ve kurak; kışları ise soğuk geçer.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle 
mücadelede, özel politika ve stratejisini ortaya koyan, 
yerel/bölgesel sera gazı emisyonlarını azaltacak, bununla 
mücadele edecek, iklim değişikliğine dirençli kent 
oluşturabilmek için bir dizi hedef ve politika belirledi. 

GAZİANTEP’TE 
NEFES ALAN 
BİR BİNA: 
EKOLOJİK BİNA

Gülümser Özpınar 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanlığı, Proje Uzmanı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İklim 
Değişikliği Eylem Planına (2018) göre, kişi 
başına düşen eşdeğer karbondioksit oranının 
2023 yılında yüzde 20, 2030 yılında ise yüzde 
40 azaltılması hedeflendi. Yine bu plana göre 
binalar, yüzde 36’lık bir oranla kentimizin en 
büyük sera gazı emisyon salım payına sahip. 
Dolayısıyla binalardan kaynaklanan sera 
gazı emisyon salımının azaltılmasına yönelik 
hazırlanan Gaziantep Ekolojik Kent Projesi ile 
kentsel alandan kaynaklanan ekolojik ayak 
izinin küçültülmesi hedeflendi. Sosyo-ekonomik 
kaygıların, çevre ve enerji kaygılarıyla uyumlu 
hale getirildiği Gaziantep Ekolojik Kent Projesi, 
2900 hektarlık alana inşa edilerek 220 bin kişiye 
yaşam alanı olacak. Proje, insanı etkileşim içinde 
bulunduğu çevresini yaşatmaya yöneltecek; 
bilinçsizce kendi yaşam kaynağını tüketen insanı 
uyaracak, yönlendirecek ve planlamaya yeni 
boyut kazandıracak güçlü bir araçtır.

Gaziantep Ekolojik Bina ise;  kendi kendine 
yetebilen, çevreci ve iklim değişikliğine 
dirençli kentler yaratmak hedefiyle Gaziantep 
Ekolojik Kent Projesinin bina tip örneğidir. 
Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesinin ortak çalışmalarıyla tamamlanan 
ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğini 
alan bina, “sürdürülebilir ve ekolojik yaşam” 
anlayışının kentliye aşılandığı bir Tanıtım ve 
Bilgilendirme Merkezidir.

Gaziantep, iklim 
değişikliğiyle mücadelede 
Ekolojik Bina ile doğa dostu 
bir uygulamaya imza attı. Sera 
gazı emisyonlarını azaltacak 
yapı, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi İklim Değişikliği 
Eylem Planı kapsamındaki 
Ekolojik Kent Projesinin bina 
tipi örneğini oluşturuyor.  
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Detay çözümleri ve teknik donanımı 
sayesinde referans bir binaya oranla 
yüzde 90 enerji, yüzde 65 su verimliliği 
olan Gaziantep Ekolojik Bina, minimum 
ekolojik ayak izine sahip bir kamu hizmet 
binasıdır. Türkiye’de PassivHaus (Pasif Ev) 
sertifikasına sahip ilk yapı olma özelliğini 
taşımasının yanı sıra; Platinum seviyesinde 
LEED sertifikasına sahiptir. İhtiyaç duyduğu 
enerjiyi yenilenebilir enerjiden karşılayan 
bina, tükettiğinden fazla enerji üreten “artı 
enerji”li bir yapıdır. 

Binanın işletme performansı, BIM 
(Building Information Modeling) 
simulasyonuyla da değerlendirildi ve 
ortalama yüzde 80 performansla Excellent 
seviyesinde olduğu tespit edildi (2018). 

Binada sosyal-ekonomik-ekolojik bilinci 
ve çevre duyarlılığını arttırmak için 
bireyselden topluma yansıyacak çeşitli 
faaliyetler yürütülüyor; sürdürülebilir bir 
şehircilik anlayışının gelişmesinin en temel 
taşı olan kentli bireylerde pozitif değişim 
yaratmak hedefiyle, 2014 yılından bu yana 
yaklaşık 150 bin kişiye ulaşıldı. 

Gaziantep Ekolojik Bina ve Ekolojik Atölye 
Etkinliklerinin ana odak noktası (2014-2021); 
doğal kaynakların korunması için doğa 
ile uyumlu yaşamı teşvik etmek, ekolojik 
ve sürdürülebilir yaşamı benimsetmek, 
enerji verimliliğini arttırmak, tüketim 
alışkanlıklarının kontrolünü sağlamak ve 
israftan olabildiğince kaçınmaktır.

7-18 yaş grubundaki öğrencilerin 
bilinç düzeyini ve duyarlılığını arttırmak 
için Ekolojik Atölye; 18 yaş grubu ve üzeri 
içinse Ekolojik Bina sürekli bilgilendirme 
merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Her 
yaşa özgü çeşitli aktivitelerle yürütülen bu 
çalışmalar, Gaziantep’te sosyal-ekonomik-
ekolojik bilinci, çevre duyarlılığını arttırarak 
bireylerin eleştirel düşünmesini teşvik 
ediyor. 7 yıldır insanlara ulaştırmaya 
çalıştığımız bilgilerin son yıllarda güzel 
geri dönüşlerini; bireysel tüketimlerin 
sorgulanması ve tüketimlerin azaltılması 
gibi davranışsal iyileştirmelerle olduğunu 
gözlemliyoruz. Gaziantep’te gün 
geçtikçe insanlar daha çevreci yaşamın 
alternatiflerini arıyor ve onlara bu konuda 
rehberlik etmeye devam ediyoruz. 
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“Mavi Gezegen”, insan, canlılar ve bilim 
arasındaki bağı özellikle çocukların/
gençlerin yaşayarak ve gözlemleyerek 
kavramalarını sağlayacak bu etkinliklerse 
şöyle: Dost yuvaları, güneş böceği, güneş 
fırını, su-arıtma, yeniden kullanımla 
tasarımlar, doğadan ilhamla tasarımlar, 
teraryum, tohum bombası, canlılara 
yakından bakış, doğayı keşif ve doğal 
döngüler, EkoKöy, EkoEv, EkoBulmaca, Yaz 
ve Kış Okulları, EkoKahraman Yetiştirme 
Programı, Sevimli Arı Ekocan ve Unutulmuş 
Ormandaki Ağaç (doğa temalı tiyatrolar) 
gibi çeşitli eğitsel faaliyetlerdir.

Ayrıca üniversite öğrencileri, çeşitli meslek 
grupları ve teknik çalışanlara yönelik; yeşil 
mimari, ekolojik okur-yazarlık, evlerimizde 
tasarruf, Güneş enerji tesisat sistemleri, 
binalarda su-ısı-ses yalıtımı, yenilenebilir 
enerji, iklim krizi, binalarda enerji verimliliği 
ve otomasyon gibi çeşitli konferans, çalıştay 
ve benzeri etkinlikler de yürütülerek; dernek, 
vakıf, üniversiteler, Gaziantep İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarıyla 

da işbirlikleri yapılıyor. Bu faaliyetlerin bir 
sonucu olarak özellikle meslek gruplarının 
çevre faktörüne daha dikkatli yaklaştığını 
görüyoruz. Örneğin mimarlık okuyan 
öğrencilerin tasarımlarını daha farklı bir 
bakış açısıyla yaptıklarını görüyoruz. Doğayı 
taklit etmek ya da doğadan ilham 
almak gibi.

Sürdürülen tüm etkinliklerin uzun 
vadede bireysel ve toplumsal pozitif bir 
dönüşüme sebep olduğunu net bir şekilde 
söyleyebiliriz. Bize gelen geri dönüşlerle 
doğru yaşam biçiminin benimsenmesi, 
doğal kaynak kullanımına dikkat edilmesi, 
enerji ve su verimliliğinin temel alınması 
gibi bireysel ya da mesleki gelişim ve 
değişimleri gözlemliyoruz.

PassivHaus Nedir? 
PassivHaus (Pasif Ev) tasarımının odak 
noktası, konfordan ödün vermeden 
binalardaki ısıtma ve soğutma sistemlerinde 
enerji tasarrufu sağlamaktır. PassivHaus 
kavramı yalnızca konutlar için değil, bu 
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standartlarda inşa edilmiş okul, kamu 
binası ve endüstriyel yapı için de geçerlidir. 
PassivHaus’ların en önemli özellikleri, yüksek 
yalıtımlı yapılar olmaları ve havalandırma 
sistemini bir ısı aracı olarak kullanmaları. Bu 
binalarda ısınma gereksinimi önden ısıtılmış 
hava ile gerçekleştirilir ve bu sayede ısıtma 
ve serinletme için enerji ihtiyacı minimize 
edilir. PassivHaus’ların Türkiye’deki ilk örneği 
ise Gaziantep Ekolojik Binadır.

LEED Sertifikası Nedir? 
Dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği 
en yüksek yeşil bina sertifikası olan LEED, 
ABD’deki Çevre Dostu Binalar Konseyi 
tarafından geliştirilen ve yapıların ekolojik 
ayak izini küçülten bir dizi yeşil bina kriterini 
içeriyor. Gaziantep Ekolojik Bina projesi 
LEED’in en yüksek derecelendirme seviyesi 
olan Platin sertifikasına değer bulundu.

Sunum & Eğitim Alanları 
Özellikle teknik çalışanların ihtiyaç 
duyduğu eğitimlerin, konferansların ve 
çalıştayların yapıldığı Ekolojik Binada 

60 kişilik bir konferans salonu ile fuaye ve 
sergi alanı bulunuyor. Yapı içindeki mevcut 
sistemler ise ziyaretçilere filmler ve bina 
maketi üzerinden tanıtılıyor.

Ekolojik Binanın Teknik Özellikleri 
İhtiyacı doğrultusunda boyutlandırılmış 
ve 320 metrekarelik kapalı alana sahip 
Ekolojik Binanın inşasında, kaynak kaybı ve 
atık oluşumu engellendi; kompakt mimari 
tasarımla gereğinden fazla enerji tüketiminin 
de önüne geçildi. Binanın gereksinimlerine 
yönelik olarak, asgari düzeyde enerji 
sarfiyatına ihtiyaç duyan ve bu doğrultuda 
düşük karbon salımını destekleyen çeşitli 
sistemler uygulandı:

a - Kompakt mimari tasarım 
b - Toplu taşıma ve yaya ulaşımını    
  destekleyen konum 
c - Yeşil çatı sistemi 
d - Yeşil peyzaj alanı 
e - Doğal aydınlatmayı destekleyen mimari 
f - 3 camlı pencere sistemleri ve ısı yalıtımlı   
  doğrama sistemi 
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g - Yüksek ısı yalıtımlı bina kabuğu 
h - Toprak kaynaklı havalandırma/ ısı dengesi sistemi 
ı - Su kaynaklı ısıtma ve serinletme sistemi 
j - Suyu yeniden kullanma ve arıtma
k - Düşük enerjili led aydınlatma 
l - Güneş pilleri

Enerji  
Bina ihtiyaç duyduğu enerjiyi, bahçesine konumlandırılmış 20,160 
kW/h kurulu gücüne sahip fotovoltaik panellerden karşılıyor. Bina, 
tükettiğinden fazla enerji üreterek “Artı Enerji”li yapı özelliği taşıyor. 
Üretilen enerji fazlası şebekeye verilerek gelir elde ediliyor; bu gelir 
binanın bakım masraflarına ayrılıyor.

Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemi 
Yapıdaki “ısı geri kazanımlı havalandırma santrali” ile içerideki 
ısı-nem-hava kalitesi, ideal seviyede konfor şartlarını sağlıyor. Bu 
sisteme destek amacıyla oluşturulan ve “Kanada Kuyusu” adı verilen 
bir uygulamayla, toprağın 1.70 metre altında tesis edilen borulardan 
kışın sıcak, yazın serin hava, havalandırma sistemine taşınıyor. 
Ekolojik Binada gerçekleştirilen bir diğer uygulama da “Isı Pompası” 
sistemi. Isı pompası kullanılarak yazın soğuk su (7/12˚C) ile serinletme, 
kışın ise (55/45˚C) sıcak su ile ısıtma sağlanıyor. Bu sistemde, derin 
kuyulardan pompalar vasıtasıyla emilen su, ısıtma ve serinletme için 
kullanılıp tekrar deşarj kuyusuna boşaltılıyor. Bina kabuğu, yerden 

20 tonluk 
yağmur suyu 
depolama sistemi 
ve damla sulama 
sistemleriyle 
suyun etkin 
kullanımı sağlandı. 
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ısıtma-serinletme ve havalandırma santralleri 
yardımıyla 12 ay boyunca ideal sıcaklık, nem ve 
hava kalitesinde tutuluyor. 

Yalıtım 
Ekolojik Binanın en önemli özelliği, yüksek 
seviyede ısı yalıtımı sağlayarak enerji 
gereksinimini minimum seviyeye indirmesidir. 
Yapının dış kabuğunu sarmalayan 40 santimetre 
kalınlığındaki “cam yünü ısı yalıtım levhaları” 
bina içindeki ısıyı dengede tutuyor. Binada 
uygulanmış olan, ısı geçirgenlik katsayısı 
düşük 3 camlı pencere sistemleri de ısı kaybının 
önüne geçiyor.

Düşük Enerji Sarfiyatlı Aydınlatma Sistemleri 
Doğal ışıktan en yüksek düzeyde yararlanılması 
amacıyla, güneye bakan bir konumda 
tasarlanmış yapının, geniş pencerelerle gün 
ışığından yüksek verim alması sağlandı. Binadaki 
yapay aydınlatma içinse enerji tüketimini 
minimum düzeyde tutan Led aydınlatma 
armatürleri kullanıldı. 

Suyun Etkin Kullanımı  
Gri suların yeniden kullanılması için tasarlanan 
arıtma sistemiyle geri kazanılan suyun klozet 
rezervuarlarında kullanılması; çatıdan yağmur 
hasadının yapılması, bina bahçesindeki 20 tonluk 
yağmur suyu depolama sistemi ve peyzajda 
kullanılan damla sulama sistemleriyle suyun 
etkin kullanımı sağlandı. Düşük debili, basınçlı 
armatürler ve susuz pisuar kullanımı da su 
tasarrufunu destekleyen diğer uygulamalardır.

Yeşil Çatı Nedir? 
Yeşil Çatı kısaca, bina çatısına klasik kaplama 
malzemelerinin yerine, izolasyon ve yalıtım 
malzemeleri ile desteklenmiş yeşil bitki ve 
çiçeklerin ekilmesiyle oluşturulur. Bu sistem, 
bina içindeki nem miktarının ve karbon 
salım düzeyinin dengelenmesine de katkıda 
bulunuyor. Yeşil Çatıdaki bitki Sedum-Damkoru 
iken,  Binanın bahçesinde ise budama 
ihtiyacı duyulmayan ve az su gerektiren 
bitkiler bulunuyor. 

Binamızı Anlatıyoruz
23 Nisan-30 Ekim’de 3,5 milyon ziyaretçinin 
katıldığı Expo 2016’da sergilenen “Şehirlerin En İyi 
Uygulamaları” etkinliği kapsamında sergilenmeye 
değer görülen projeler değerlendirilip; 50 ülkeden 
521 projenin sunulduğu etkinlik için 38 proje 
sergilenmeye değer bulunurken "Gaziantep 
Ekolojik Bina" da 191 gün boyunca EXPO 
alanında görselleri ve maketleriyle birlikte 
ziyaretçilere tanıtıldı. 

Birçok üniversite ve belediyelerin işbirliği ile 
16-20 Nisan 2018 tarihlerinde Kapadokya'da 
düzenlenen Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık 
Kongresinde "Yerel Yönetimler Arası En İyi 
Uygulama Yarışması" sonucu Sağlıklı Şehir 
Planlama Kategorisinde Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi “Gaziantep Ekolojik Bina” projesiyle 
birincilik ödülüne değer bulundu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın GIZ ile 
düzenlediği kamu binalarında enerji verimliliğinin 
arttırılması için uzman ekiplerle birlikte, 2018 yılında 
NZEB (Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar) etkinliği ve 
çalıştayı yapıldı. Ekolojik Binanın teknik bilgileri bu 
kapsamda örnek bina olarak paylaşıldı.
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Yönetim planlaması ve alan yönetimi kavramlarının ülkemizde 
UNESCO Dünya Mirası Listesi çalışmalarıyla birlikte anıldığı; yönetim 
planı çalışmalarının, istisnalar olmakla birlikte, Dünya Mirası Listesi 
adaylık süreçlerinin bir gerekliliği olarak başlatıldığı artık bir gerçektir. 
Bu süreci yönlendiren mevzuat metinleri temel olarak Dünya Mirası 
Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Rehber (Uygulama Rehberi), 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ek-2. 
maddesi ile Alan Yönetimi Yönetmeliğidir. Bunun dışında, çeşitli 
kurum ve uzmanlarca yayımlanmış çok sayıda rehber doküman ve 
kaynak da bulunmaktadır. 

DÜNYA MİRASI 
OLMA BİLİNCİ VE 
ALAN YÖNETİMİ 
OFİSLERİ 

Evrim Ulusan 

Yüksek Şehir Plancısı

Nemrut Dağı Milli Parkı
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Gerek bu mevzuatın uygulanmasında 
yaşanan deneyimler gerek Dünya Mirası 
Listesi adaylık dosyalarının hazırlanmasında 
bugüne kadar öne çıkan hususlar gerekse 
Dünya Mirası Alanlarına ilişkin Dünya Mirası 
Komitesi ile ICOMOS’un aldığı tavsiye kararlar 
doğrultusunda, bir yönetim planının nasıl 
hazırlanması, süreçte nelere dikkat edilmesi, 
içerikte nelerin öne çıkması gerektiği 
konusunda, artık ülkemizde de önemli bir 
deneyim ve altyapı oluşmuştur. 

Bu konudaki akademik ve idari tartışmalarda 
yönetim planı hazırlık süreçlerinde elde 
edilen deneyimler sıkça paylaşılsa da,  
Dünya Mirası Listesine girdikten sonraki 
kazanımlar, sorumluluklar, öne çıkan veya 
dikkat edilmesi gereken hususlar ne yazık ki 
aynı oranda paylaşılmamaktadır. Oysa ki, bir 
varlığın Dünya Mirası olması, onu korumakla 
yükümlü ve bunu adaylık sürecinde taahhüt 
etmiş tüm paydaşlara önemli sorumluluklar 
yüklemektedir. Dünya Mirası olma bilincinin, 
yalnız aday alanlar için değil, tüm kültürel 
miras alanlarının korunmasından sorumlu 
kişi ve kurumlarla paylaşılması, en az adaylık 
süreçlerinin paylaşımı kadar önemlidir. Dünya 
Mirası ilan edilen bu varlıkların korunması ve 
iyi yönetiminin Dünya Mirası Sözleşmesinin 
birincil amacı olduğu da unutulmamalıdır.

Dünya Mirası Alanları ve Yönetim Planları
Bugün itibariyle Dünya Mirası Listesinde 
yer alan 18 varlıktan 11’inin yönetim planı 
mevcuttur. Bu varlıklar ve yönetim planlarının 
onay tarihleri şu şekildedir; İstanbul’un 

Selimiye Camisi, Edirne

Bir varlığın Dünya Mirası olması, onu korumakla yükümlü ve 
bunu adaylık sürecinde taahhüt etmiş tüm paydaşlara önemli 

sorumluluklar yüklemektedir.
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Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır

Tarihi Alanları1 (2011), Selimiye Camisi 
ve Külliyesi2 (2012), Çatalhöyük Neolitik 
Yerleşimi3 (2013), Bursa ve Cumalıkızık 
(2013), Afrodisias Antik Kenti (2013), 
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri 
Kültürel Peyzajı (2014), Efes (2014), 
Nemrut Dağı4 (2014), Ani Arkeolojik Alanı 
(2015), Bergama Çok Katmanlı Kültürel 
Peyzajı5 (2017) ve Göbekli Tepe (2017)’dir. 
Buradan da görüleceği üzere, bu 
planların hazırlanması genellikle adaylık 
aşamasında gündeme gelmektedir. 
Bunlardan Bergama Çok Katmanlı 
Kültürel Peyzajı ile Göbekli Tepe 
yönetim planları dışındaki 9 planın 
5 yıllık uygulama süreci tamamlanmış 
olup gerek ilgili mevzuat gerekse 
uluslararası kabuller gereğince 
güncellenmesi gerekmiştir.

Ne var ki, bu 9 adet plandan yalnızca 
İstanbul’un Tarihi Alanları Yönetim Planı 

2018 yılında güncellenebilmiş olup, 
4 tanesinin güncelleme süreci devam 
etmektedir. Bu varlıklar; Bursa ve 
Cumalıkızık, Efes Antik Kenti, Selimiye 
Camisi ve Külliyesi ve Nemrut Dağıdır. 

Yönetim Planı Hazırlama Yetkileri
Bilindiği üzere, kentsel sit alanlarında 
yönetim planı yapma yetkisi 2016 yılına 
kadar ilgili belediyelerdeyken, ilgili 
mevzuatta yapılan değişiklikle bu yetki, 
tüm sit alanları için Kültür ve Turizm 
Bakanlığına geçmiştir. Bakanlık, bu 
yetkiyi, yine mevzuat gereği, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına bir protokol 
aracılığıyla devredebilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen 4 örnekte 
(İstanbul, Bursa ve Cumalıkızık, Efes, 
Selimiye Camisi ve Külliyesi) bu yetki, 
imzalanan protokoller ile yeniden 
belediyelere verilmiştir.  
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Afrodisias Antik Kenti, Aydın

İlgili belediyesinin bünyesinde başlatılmış 
bir çalışma olan Diyarbakır Kalesi ve 
Hevsel  Bahçeleri Kültürel Peyzajı 
Yönetim Planı süreci de; 2016 yılı sonrası 
bu yetkinin belediyeye devrine ilişkin bir 
süreç başlamadığı için şu an Bakanlık 
yetkisindedir. Diğer yandan, Bakanlık 
ile Geyre Vakfı arasında imzalanan 
işbirliği protokolü gereğince Geyre 
Vakfı tarafından finanse edilen ve 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
tarafından hazırlanan Aphrodisias 
Yönetim Planı için de Vakıf, üniversite 
veya ilgili yerel yönetimler ile yeni bir 
işbirliği oluşturulmamış olup bu planın 
güncelleme yetkisi de Bakanlık elindedir  

ve güncelleme çalışmaları henüz 
başlamamıştır. Bakanlık uzmanlarınca 
hazırlanan Çatalhöyük Neolitik Yerleşimi 
ve Ani Arkeolojik Alanı yönetim planları 
süreçlerine ilişkin de Bakanlık tarafından 
resmi bir süreç henüz başlatılmamıştır. 

Yönetim Planları 
Neden Güncellenmeli?
Katılımcı yollarla hazırlanmış, alanın 
miras değerlerinin sürdürülebilir 
şekilde korunması, kullanılması ve 
yönetilmesi amacıyla ortak bir vizyon 
çerçevesinde politikaları belirlemek, 
koruma sürecinde ilgili paydaşlar 
arasında işbirliklerini ve iletişimi 
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Göbekli Tepe, Şanlıurfa

geliştirmek ve iyi yönetim için mevcut 
kapasiteleri etkin biçimde kullanmak ve 
yetersiz olan kapasiteleri güçlendirmek 
amacıyla hazırlanan yönetim planları 
statik belgeler değil, özü gereği gelişime 
ve güncellemeye açık, stratejik politika 
belgeleridir. Diğer yandan, Dünya Mirası 
olma bilinci, varlık için adaylık aşamasında 
belirlenmiş bu yönetim politikalarının 
uygulamada dikkate alınmasını, planın 
uygulama performansının izlenmesini 
ve gerektiğinde politika ve eylem 
planlarında güncellemeye gidilmesini 
gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, 
yönetim planları adaylık için hazırlanan 
ve uygulanmasına gerek olmayan, rafa 

kaldırılacak planlar değildir. Adaylık 
aşamasında, varlığın iyi yönetileceğinin 
taahhüdü olarak sunulmuşlardır ve bu 
taahhüdün yerine getirilmesi amacıyla 
uygulanmaları ve düzenli aralıklarla 
gözden geçirilerek güncel tutulmaları 
gerekmektedir. Bu taahhüdün yerine 
getirilip getirilmediği, yönetim planı ilke 
ve politikalarının dikkate alınıp alınmadığı, 
gerektiğinde Dünya Mirası Komitesi 
tarafından da izlenmektedir. 

Yönetim Planları ve 
Alan Yönetimi Ofisleri
Her ne kadar ilgili yönetmelik, “Alan 
yönetiminin sekretarya hizmetleri yetkili 
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Cumalıkızık Köyü, Bursa

idare tarafından yürütülür. Yetkili idarelerce, alan 
yönetimi birimlerinin çalışmalarını yürütmek üzere 
uygun bir yer tahsis edilir. Bu iş için yeterli sayıda 
personel görevlendirilir ve bütçelerinden yeterli 
miktarda ödenek ayrılır” (bkz. Madde 14) hükmüne 
yer verse de; kimi zaman “alan yönetimi ofisi”, kimi 
zaman “alan başkanlığı”, kimi zaman da “UNESCO 
ofisi/birimi” olarak adlandırılan bu koordinasyon 
birimlerinin her örnekte oluşturulduğu söylenemez.6

İlgili yönetmelikte, yakın zamanda yapılan değişiklikle 
bu ifade kaldırılmıştır. Ancak, Bakanlık'ın yönetim 
planı hazırlama ve güncelleme süreçlerinde işbirliğine 
gittiği kurum ve kuruluşlarla yaptığı protokollerde, 
plan yapma yükümlülüğünü üstlenen idarelerin 
bünyelerinde alan yönetimi ofislerinin oluşturulması 
gerektiği hükmü zaten yer almaktadır, bundan 
sonra da yer almalıdır. 

Yönetim planları 
statik belgeler değil, 
özü gereği gelişime 
ve güncellemeye 
açık, stratejik 
politika belgeleridir. 
Planlar; katılımcı 
yollarla hazırlanmalı 
ve ortak bir vizyon 
çerçevesinde 
politikalar belirlemeye 
dönük olmalıdır. 
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Mardin 

Bakanlık’ın asli yürütücü olduğu 
Aphrodisias, Ani ve Çatalhöyük 
yönetim planı süreçleri ile Nemrut 
Yönetim Planı örneğinde, Bakanlık ile 
işbirliğine giden bir yerel yönetim birimi 
olmamıştır. Dolayısıyla buvarlıklar için 
yerelde örgütlenmiş alan yönetimi 
ofisleri yoktur. Bakanlıkça yürütülen 
çalışmalar, Bakanlık’ın ilgili biriminin 
koordinasyonunda takip edilmektedir. 
Bu durum, plan güncelleme süreçlerinin 
başlatılmasını geciktiren etkenlerden 
biridir, çünkü bu çalışmaların Bakanlık 
eliyle eş zamanlı yürütülmesi, Bakanlık'ın 
diğer çalışmalarının yoğunluğu da 
dikkate alındığında, teknik, mali ve süre 
açısından zorlayıcı olabilir.

Bakanlık’ın yürütücülüğünde, 
Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme 
Programı kapsamında ODTÜ tarafından 
hazırlanan Nemrut Yönetim Planının 
güncelleme süreçlerinin Bakanlık 
tarafından gündeme alınması, İpekyolu 
Kalkınma Ajansının bu konuda bir 
kaynak ayırmasıyla ve planlama 
sürecinin teknik sorumluluğunun 
yine ODTÜ tarafından üstlenilmesiyle 
mümkün olabilmiştir. 

Alan Yönetimi Ofisleri Neden Önemli?
Görüleceği üzere, plan güncelleme 
süreçlerini yürüten veya tamamlayan 
örnekler (İstanbul’un Tarihi Alanları, 
Bursa ve Cumalıkızık, Efes, Selimiye 
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Selimiye Camisi, Edirne 

Camisi ve Külliyesi), yönetim 
planı hazırlık süreçlerinin yerel 
yönetimler koordinasyonunda 
başlatıldığı ve devam ettiği; bu 
amaçla bünyelerinde “alan yönetimi 
ofisleri”ni oluşturmuş örneklerdir. 
Elbette hem yönetim planı 
hazırlığı hem de bu amaçla yeni bir 
örgütlenmeye gidebilmek ve bu 
örgütlenmeyi sürdürülebilir kılmak, 
finansal ve teknik bir kapasite 
gerektirmektedir. Bu konularda 
desteklenmeye ihtiyaç duyan 
kurum ve kuruluşlara, yine Dünya 
Mirası olma bilinci gereği, ilgili 
diğer paydaşların teknik veya mali 
destekleri gündeme gelmelidir. 
ÇEKÜL Akademi de, bu anlamda, 
uzun yılladır düzenlediği eğitimler 
vesilesiyle, hem Dünya Mirası 
Listesi adaylıkları hem de alan 
yönetimi süreçleri konusundaki 
bilgi ve deneyimlerin paylaşılması 
yoluyla, yerel yönetimlerin bu 
konulardaki teknik kapasitelerinin 
geliştirilmesine ve farkındalıklarının 
artırılmasına önemli katkı 
sağlamaktadır.

Özetle; Dünya Mirası Listesi adaylık 
süreçlerinde yerelde bir sahipliğin 
olması ve bu sahipliğin zaman 
içinde devam etmesi önemlidir. 
Bakanlık’ın bu süreçlerde ilgili 
belediyeler, valilikler, kalkınma 
ajansları gibi kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla teknik ve mali 
işbirliklerine gitmesi, bu süreçlerin 
koordinasyonunun yerelde 
örgütlenecek alan yönetimi 
ofislerinin sorumluluğuna 
bırakılması, hem Dünya Mirası 
Sözleşmesinin ruhuna hem de 
kültürel mirasların yerinden 
korunması ve yönetimi ilkesine 
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Çatalhöyük, Konya

daha uygundur. Dünya Mirası Listesine 
adaylık hedefi koyan ilgili yerel 
yönetimlerin bünyelerinde alan yönetimi 
ofisleri kurmaları koordinasyon sürecini 
oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu ofisler, 
sürdürülebilir koruma ve yönetimin 
sağlanması, aynı zamanda Dünya 
Mirası olma bilincinin yaygınlaştırılması 
açısından da önemli misyonlar 
üstlenmektedir. Bunu başarabilen 
örnekler ise iyi uygulamalar olarak öne 
çıkmaktadır. 

Dipnotlar: 
1 1985 yılında Dünya Mirası Listesine kaydedilen 
İstanbul’un Tarihi Alanları için yönetim planı 
hazırlanması, Dünya Mirası Komitesinin kararları ile 
istenmiştir. 
2 Selimiye Camisi ve Külliyesi Dünya Mirası 
Listesine 2011 yılında girmiş olsa da, adaylık 
dosyası aşamasında taslak olarak sunulan yönetim 

planının onaması varlık Listeye kaydedildikten 1 yıl 
sonra gerçekleşmiştir.
3 Çatalhöyük Neolitik Yerleşimi Dünya Mirası 
Listesine 2012 yılında girmiş olsa da, adaylık 
dosyası aşamasında sunulan, 2004 yılında 
Euromed Heritage projesi kapsamında hazırlanan 
yönetim planının güncellenmesi Dünya Mirası 
Komitesi kararı ile istenmiş, revize edilen yönetim 
planının onaması varlık Liste’ye kaydedildikten 1 yıl 
sonra gerçekleşmiştir.
4 Nemrut Yönetim Planı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile ODTÜ arasında yürütülen 
Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme 
Programı kapsamında hazırlanmıştır. 
5 Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı Dünya 
Mirası Listesine 2014 yılında girmiş olsa da, adaylık 
dosyası aşamasında taslak olarak sunulan yönetim 
planının onaması varlık Liste’ye kaydedildikten 3 yıl 
sonra gerçekleşmiştir.
6 Burada her ne kadar Dünya Mirası Alanları 
özelinde bir değerlendirme yapılmış olsa da, 
Dünya Mirası Listesine aday alanlarda yürütülen 
yönetim planı çalışmalarının koordinasyonu için 
açılmış alan yönetimi ofisleri de mevcuttur (örn. 
Arslantepe Höyüğü, Yesemek Taş Ocağı ve Heykel 
Atölyesi, İzmir Tarihi Liman Kenti)
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Kuşadası Belediyesinin "Ceneviz Ticaret Yolunda Akdeniz'den 
Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" dosyası kapsamında 
2018 yılında yapılan başvurusunun Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
UNESCO'ya sunulmasının ardından, yapılan değerlendirme 
neticesinde Güvercinada Kalesi Dünya Mirası Geçici Listesine 
girmeye hak kazandı.

Kuşadası'nın adını verdiği Kuşadası Körfezi ile yakın çevresi, 
antik çağlardan beri birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapan 
kültür-sanat ve ticaret merkezi olarak bilinir. Kuşadası merkezine 
7 kilometre uzaklıktaki Anaia-Kadıkalesi antik kenti 6 bin yıl 
öncesine giden tarihiyle Kuşadası’ndaki en eski yerleşim yeridir. 
Bugünkü Kuşadası’nın bulunduğu coğrafyadaki ilk kentin 
ise İyonlar tarafından Efes’e bağlı olarak kurulduğu sanılan ve 
Güvercinada karşısındaki Yılancı Burnunda bulunan Neopolis 
olduğu düşünülüyor. 

GÜVERCİNADA 
KALESİ UNESCO 
DÜNYA MİRASI 
GEÇİCİ LİSTESİNDE
Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu

ÇEKÜL Vakfı Kuşadası Temsilcisi, 
Kuşadası E. Belediye Başkan Yardımcısı
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Kuşadası Güvercinada Kalesi UNESCO süreci, miras 
kavramını sürdürülebilir turizm kavramıyla birlikte düşünmek 

için önemli bir fırsat olarak yorumlanabilir. 

İyon, Pers, Roma ve Bizans gibi birçok uygarlığa 
ev sahipliği yapan bu kıyılara daha sonra Venedik 
ve Cenevizliler ekonomik bakımdan egemen olur; 
Kuşadası bugünkü yerinde Yeni İskele / Scala 
Nuova adıyla kurulur.

II. Kılıç Arslan'ın bölgeyi 1186'da Selçuklu Devletine 
katmasıyla Türk egemenliği başlar ve bölge bu 
devirde kervan yollarının Ege'ye açılan ihraç kapısı 
haline gelir. Selçuklu Devletinin yıkılmasından 
sonra bölgede beylikler hüküm sürer. Bir süre 
Aydınoğulları'nın hâkim olduğu bu bölge, 15. yüzyıl 
ortalarından itibaren Osmanlıların egemenliğine 
girer. Kuşadası 1413 yılında I. Mehmet (Çelebi) 
tarafından Osmanlı topraklarına katılır. Bu tarihten 
sonra kent tamamıyla Türklerin elinde kalır ve 
Türklerin yaptığı eserlerle dolmaya başlar.

Kentin bugünkü şeklini kazanması ise 17. yüzyılı 
bulur. Öküz Mehmet Paşa kentin imarına 
başlayarak kenti surlarla çevirir; bir han, bir hamam 
ve bir de cami içeren külliyeyi yaptırır. Bu dönemde 
kente, surlar üzerinde yer alan üç kapıdan girildiği 
biliniyor. Yerli halk halen bu kapıları "Kale Kapısı" 
olarak adlandırıyor. Öte yandan sur kalıntılarını 
günümüzde sadece Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı çevresinde ve Sağlık Caddesinden 
başlamak üzere Sevgi Sokak boyunca deniz 
kenarına kadar olan alanda görebilmek mümkün.

Kuşadası tüm tarihi boyunca önemli bir liman ve 
ticaret merkezi olma özelliğini sürdürmüş bir kent. 
Yahudi, Yunan, Ermeni ve İtalyanların Osmanlı 
hâkimiyeti süresince liman yakınına yerleşmiş 
olması  ve I. Dünya Savaşına kadar da burada 
kalmalarının nedeni budur. Kuşadası, 1919-1921 
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yılları arasında, yani Kurtuluş Savaşı 
yıllarında önce İtalya, sonra Yunanistan 
tarafından işgal edildi; 7 Eylül 1922'de 
düşman işgalinden kurtuldu.

Cumhuriyet'in ilanından sonra İzmir'e 
bağlanan Kuşadası, 1954 yılında Aydın ili 
sınırlarına katıldı.  ’70'li yıllardan itibaren 
ilçede tamamen turizme dönük bir 
yapılanma başladı. Turizm günümüzde de 
ilçenin en önemli geçim kaynağı.

Göçmen Kuşların Adası 
Yarım yüzyılı aşan turizm 
deneyimiyle birçok medeniyetin 
izlerini taşıyan Kuşadası Güvercinada; 
Tarihi Kaleiçi, Kadı Kalesi, Pygale gibi 
tarihsel mekânlar ile de tarih ve kültür 
tutkunlarının vazgeçilmez rotası. 
Güvercinada, Kuşadası’na adını vermiş 
ve simgesi olmuş. Kentin simgesi 
Güvercinada Kalesi ise, Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
11.12.1976 gün ve A-266 sayılı kararı ile 
1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edildi. Üzerinde bulunan iç kale, Kuşadası 
Limanını korumak için inşa edildi. 
İç kalenin bazı kaynaklarda 14. yüzyılda 

bölgeye gelen ve Scalanouva’yı 
kuran Cenevizliler, bazı kaynaklarda
 ise Barbaros Hayrettin Paşa tarafından 
16. yüzyılda yaptırıldığı söylenir.

Adanın etrafını çeviren surlarsa kale 
kapısının sağ üstünde yer alan kitabeden 
anlaşıldığına göre; inşası için gerekli taşlar 
karşıdaki Yılancı Burnundan getirilerek 
Sığla Sancağı Mütesellimi İlyas Ağa 
tarafından 1826 yılında yaptırılır. Kale, 
1960’lı yıllarda Güvercinada’nın mendirekle 
karaya bağlanması yoluyla restore edildi.

Güvercinada’nın Kuşadası’na adını 
verdiğini ilk kez Evliya Çelebi'den 
öğreniyoruz. 17. yüzyılda kenti ziyaret 
eden Evliya Çelebi, Kuşadası Limanı 
karşısında bulunan küçük kayalık adaya 
her yıl binlerce göçmen kuş konduğu 
için kente bu uygun ismin verildiğini 
anlatır Seyahatname’sinde. Ayrıca adada 
bir kalenin bulunduğunu, bu kalenin 
10 adet balyemez topu, bir dizdarı, 40 
kadar da neferi olduğunu ve her gece 
karadaki kaleden (Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı) 10 kadar neferin de destek 
için adaya gönderildiğini söyler.
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Evliya Çelebi Güvercinada’yı “Mutalsım bir zerrecik” (tılsımlı bir 
damlacık) olarak harika bir şekilde tanımlar. Güvercinada uzun yıllar 
Kuşadalılar tarafından da Küçükada olarak anılır.Güvercinada ismi 
ancak  ‘80’li yıllardan itibaren kalıcı hale gelir.

Akdeniz bitki örtüsünün kızılçam, zeytin, servi, defne, incir gibi birçok 
ağaç örneği adada görülebilir. Ayrıca her yıl bölgenin endemik 
çiçeklerinden göç göç, siklamen, kıyı sarımsağı, anemon ve tüllü şah 
doğal olarak burada açar.

Güvercinada’da Restorasyon 
İç ve dış kalede zaman içinde oluşan yıpranmalar “Güvercinada Sur 
Duvarları ve İç Kale Restorasyonu” restorasyon projesiyle Kuşadası 
Belediyesi tarafından 2012-2015 yılları aslına uygun şekilde onarıldı.

Restorasyon sonrası yine Kuşadası Belediyesi tarafından ada 
ve mendireğin tarihi ve doğal dokuya uygun olarak çalışıldığı 
“Güvercinada Surları ve İç Kalenin Vaziyet Planı ve Gezi Güzergâhı 
Düzenlemesi Kapsamında Çevre Düzenleme, Peyzaj ve Aydınlatma 
İşi Proje Uygulaması” gündeme geldi; peyzaj düzenleme çalışmaları 
uygulandı. Bu çalışmalar kapsamında; ada içindeki yürüme yolları, 
aydınlatmalar yenilendi, peyzaj düzenlemesi, ahşaptan çeşitli 
boyutlarda etkinlik platformları kuruldu, Kuşadası ve çevresinin 
doğal-tarihi değerlerini ve ada içindeki bitkileri tanıtan bilgilendirme 
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panoları hazırlandı. Evliya Çelebi’nin bahsettiği, kayıklarla 10 neferin 
adaya gönderilme sahnesini canlandıran kabartma ile birlikte 
Barbaros Hayrettin Paşa’nın heykeli yaptırılarak iç kale önüne 
yerleştirildi. Kuşadası Belediyesi Güvercinada’nın restorasyon ve 
düzenleme çalışmaları ile Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 
Koruma Uygulama Yarışması kapsamında Uygulama ve Süreklilik 
Ödülüne değer bulundu.

Büyük Menderes Deltası Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkında 
1998 yılında karaya vuran, “Uzun Balina/Balina Ayışığı” (Baleoneptera 
pyshalus) iskeleti de önce Belediye giriş holünde sergilendi, ardından 
EÜ Tabiat Tarihi Müzesi ve Belediyemizin çalışmasıyla restorasyon ve 
eksik parçaların yeniden yapılması ve montaj işlemlerinin ardından 
Güvercinada iç kalede sergilenmeye başlandı.

Güvercinada için 2018 yılında Kuşadası Belediyesinin girişimi ve 
Kültür Bakanlığının destekleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesine "Ceneviz Ticaret Yolunda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar 
Kale ve Surlu Yerleşimleri" dosyası kapsamında başvuru yapıldı. 
Yapılan değerlendirme sonucu, 2020 yılında, sahip olduğu doğal, 
tarihi ve kültürel zenginliklerle her yıl binlerce yerli ve yabancı 
ziyaretçiyi ağırlayan Kuşadası'nın simgesi Güvercinada Kalesi, 
Kuşadası tarihi kent surları ve kale kapısı UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesine alındı. 
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Tarihi ya da doğal bir yerin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine 
girmesi, ziyaretçi sayısının artması, tanıtımdaki olumlu etkiler, kentin 
insanları tarafından da sahiplenilmesi ve farkındalığın gelişmesi 
açısından büyük önem taşıyor. Yanı sıra, UNESCO bünyesindeki 
çeşitli fonlardan finansal destek alma imkânıyla da ön çalışmaları 
tamamlanmış Deniz ve Doğa Müzesi projesinin hayata geçirilmesine 
fırsat verdi; koruyarak kullanılmanın önünü açtı.

Gerek Kuşadası Belediyesindeki önceki görevlerim gerekse 
Belediye Başkan Yardımcılığım dönemimde kentimizin kültürel 
ve doğal değerlerine sahip çıkmak ve korumak için belediye 
yönetimi, üniversiteler ve STK’larla birlikte yaptığımız çalışmalarla; 
sürdürülebilir bir turizmin savunucusu olduk; doğal-kültürel 
mirasımızın gelecek kuşaklara korunarak aktarılabilmesinin önemini 
vurguladık. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in büyük 
desteği ve 2001 yılında Tarihi Kentler Birliği üyeliği ile “Kuşadası 
Doğal ve Kültürel Kimliğini Yeniden Kazanıyor” sloganıyla çıktığımız 
bu yolculukta gerçekleştirdiğimiz birçok proje ve kazandığımız 
ödüller, bunun en güzel göstergesidir. Farklı yıllarda TKB Özendirme 
Yarışmasında Proje, Uygulama, Özendirme ve Teşekkür dallarında 
ödüle değer görüldük. Bu vesile ile birlikte çalışma fırsatı 
bulduğum Belediye Başkanlarım Lütfü Suyolcu, Engin Berberoğlu, 
Fuat Akdoğan, Özer Kayalı, Ömer Günel ve ekip arkadaşlarıma 
şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.  
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Kuşadası Belediyesinin yerel kültürel 
mirasa sahip çıkma bilinci ile harekete 
geçerek  Güvercinada Kalesi ile UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesine kabul 
edilmesi, Kuşadası’nın kentlilik bilincini 
ve marka değerini doğrudan ve olumlu 
olarak etkiledi. Bu örnekten yola çıkarak 
diyebiliriz ki, turizm ve doğal çevrenin 
sürdürülebilir yaklaşımlarla ele alınması, 
havzanın doğal ve kültürel değerlerini göz 
önünde bulunduran turizm anlayışının 
gelişmesi, doğa-çevre-kültür öncelikli kent 

politikalarının oluşması Kuşadası’nın en 
büyük kazançlarından biri oldu.
Kaynaklar
1. Phokaia Kazı ve Araştırmaları Phokaia I- Kent 
Duvarları ve Restorasyonu (2017) Prof. Dr. Ömer 
Özyiğit
2. Kuşadası, Tarih, Kültür ve Doğa Rotaları (2017) Ed. 
Dr. Ayşe Şerifoğlu, Levent Kutbay, Bahattin Sürücü, 
Burak Aran
3. Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu 2 / 
Bildiriler Kitabı (2008) Ed. Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu
4. Kuşadası Doğal ve Kültürel Kimliğini Yeniden 
Kazanıyor (2003) Ed. Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu, 
Recep Esengil, Ümit Özkan
5. Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozşumu / 
Bildiriler Kitabı (2000) Ed. Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu
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ÇEKÜL Vakfının düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği Çarşamba Kent Toplantıları, 
pandemi koşulları nedeniyle bir süredir uygulanamıyordu. Devam eden koşullar içinde, 
belediyeler, sağlık bir gündem maddesi olarak önceliğini korusa da sağlıklı doğal ve kültürel 
çevrenin korunması ve yaşatılması çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyor. Çarşamba 
Kent Toplantıları, çevrimiçi platformda uzmanlarla belediyeleri yeniden buluşturmaya başladı. 

ULUBORLU 
KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
Ahmet Onur Altun

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, Şehir Plancısı
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Hititlerden Cumhuriyet’e, binlerce yıllık 
tarihi mirasın üzerinde bulunan Uluborlu, bu 
mirasın gün yüzüne çıkması için çalışmalara 
başladı. ÇEKÜL uzmanlarıyla biraraya gelen 
Uluborlu Belediyesi farklı medeniyetlerin 
izlerini taşıyan, canlı bir Anadolu kenti.

ULUBORLU 
KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR Bu kapsamda, Uluborlu 

Belediyesinin talebi üzerine 
belediye mülkiyetindeki
2 adet binanın korunması için 
yürütülecek çalışmalarla ilgili 
bilgi alışverişinde bulunmak 
amacıyla Uluborlu Belediye 
Başkanı Aziz Tuna ve ÇEKÜL 
uzmanları biraraya geldi. 

Isparta’ya bağlı Uluborlu, Toros 
Dağlarının uzantısı olan Kapı 
Dağının eteklerinde kurulmuş bir 

kent. 1950'lerde şimdi 
bulunduğu Uluborlu Ovasına 
taşınan kentin geçmişi Hititler 
Dönemine, yaklaşık 4 bin yıl 
öncesine kadar uzanıyor.

Uluborlu’da temel geçim kaynağı 
tarım. Kentte, özellikle Uluborlu 
Barajının tamamlanmasının 
ardından meyvecilik ve sulu tarım 
yapılmaya başlanmış. Kentin 
kirazı çok meşhur. İlçede 17 çeşit 
kiraz yetiştiriliyor.
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40 yılı aşkın süredir her yıl geleneksel olarak Uluborlu’da 
Yağlı Pehlivan güreşleri ve Kiraz Festivali düzenleniyor. 
İlçede üretimi desteklemek ve kadın istihdamını artırmak 
amacıyla Uluborlu Kiraz Çiçekleri Kadın Girişimi Üretim ve 
İşletme Kooperatifi kuruldu. Kooperatifte Uluborlu’ya özel 
geleneksel ürünler üretilerek satışı gerçekleştiriliyor. 

Uluborlu ovasında kurulmuş olan yeni ilçe merkezi, düşük 
katlı ve çoğunlukla bahçeli yapılardan oluşuyor. Çarşı 
bölgesinde yenileme çalışmaları yapılması planlanıyor. 
Kent merkezinde bulunan Kültür Sarayının zemin 
ve 1’inci katlarında Isparta Müze Müdürlüğüne bağlı 
Uluborlu Müzesi; üst katlarda ise kütüphane yer alıyor. 
Yine kent merkezinde bulunan Eski Hükümet Konağının 
restorasyonunun yapılarak yeniden işlevlendirilmesi 
amaçlanıyor. Geçmiş dönemlerde yapılmış olan otelin ise 
restorasyon çalışmaları devam ediyor. İlçede geçmişte 
bağcılık ve bağ evi kültürü gelişmiş durumdaydı. 
Günümüzde bu kültürün yeniden canlandırılması için 
çalışmalar yürütülüyor. 

Göller yöresinde bulunan Uluborlu coğrafi konumunun 
da etkisiyle gözlerden uzak kalmış bir kent. İlçenin tarihi ve 
kültürel değerleri keşfedilmeyi bekliyor. Kentin Frigya’nın 
egemenliğinde bulunduğu döneme dair kalıntıların 

Zaman içinde 
Kapı Dağı 
eteklerinden verimli 
Uluborlu Ovasına 
taşınan kent, tarım 
ürünlerindeki 
zenginliğini, 
kurduğu üretim 
kooperatifiyle 
paylaşıyor. 
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izlerini görmek mümkün; Uluborlu’da yol üzerinde lahit mezarlar bulundu. Frigya 
Dönemindeki adıyla Apollonia kenti için yüzey araştırmaları yapılsa da henüz 
herhangi bir kazıya başlanmış değil. Kazıların yapılması için Yrd. Doç. Dr. Abdullah 
Bakır öncülüğünde girişimler sürüyor. 

Uluborlu’da farklı medeniyetlerin izleri günümüze ulaşmış durumda. Apollonia 
Antik Kenti dışında çoğunlukla Kapı Dağı eteklerinde “kasaba” olarak anılan 
eski kent yerleşiminin bulunduğu alanda Uluborlu Kalesi, Alaaddin Camisi, 
Bahçe Camisi, Gargılı Lala Medresesi (Taş Medrese), Karabey Hamamı (Sultan 
Hamamı), Balta Bey Hamamı (Muhtesip Hamamı), Yeni Hamam (Hamam-I Cedid), 
Arslanlı Çeşme, Büyük Çeşme, Şeyh Muhiddin Çeşmesi, Büyük Köprü, Küçük 
Köprü, Cirimbolu Su Kemeri, Salih Efendi Cami Minaresi (Sallanan Minare), Borlu 
Kervansarayı, Ahi Bahaaddin Türbesi, Ahi Şemseddin Türbesi ve bazı sivil mimari 
örneği yapılar bulunuyor. Bunlara ek olarak Cirimbolu Kanyonunda da tarihi 
manastırlar görülebilir. 

Toplantı sırasında yapılan bilgilendirmeler sonrasında Uluborlu’da daha geniş çapta 
bir çalışma yürütülmesinde uzlaşıldı. Uluborlu’nun tarihi ve sahip olduğu eserler 
göz önüne alındığında ilçenin zengin tarihi dokusunun görünür kılınması için 
çalışmaların bir an önce başlatılması gerekliliği vurgulandı. Çarşamba uzmanlarını 
oldukça etkileyen Uluborlu’ya dair, belediyeden daha ayrıntılı bilgiler talep edildi ve 
ilerleyen tarihlerde yeni bir toplantı yapılması ve yürütülecek çalışmalara ilişkin bir 
yol haritası oluşturulması için yeniden biraraya gelinmesi kararlaştırıldı. Yapılacak 
toplantıların ardından koşullar uygun olduğunda ÇEKÜL ekibinin Uluborlu’yu 
ziyaret ederek bir saha çalışması yürütmesi ve bir rapor hazırlaması da planlanıyor.
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TKB üyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı ve Bigadiç 
belediyelerinin temsilcileri ile ÇEKÜL uzmanları çevrimiçi ÇEKÜL Çarşamba 
Kent Toplantılarında buluştu. Yeni kurulacak müzelerin ekseninde gerçekleşen 
buluşma Balıkesir’e bir saha ziyaretinin kapısını açtı. 

Mart ayında Balıkesir kent merkezinde incelemelerde bulunan ÇEKÜL Kent 
Çalışmaları uzmanları Kuvay-i Milliye ve Etnografya Müzesini ziyaret etti;  
Zağnospaşa Camisi ve çevresinde yürütülen çalışmaları inceledi. Zağnospaşa 
Camisi Meydan Projesi kapsamında geniş bir meydan düzenlemesi için 
caminin çevresindeki niteliksiz yapılar temizleniyor, alanda bulunan Paşa 
Hamamı ve bazı sivil mimari örneği yapılar da restore ediliyor. Dumlupınar 
Mahallesinde Saat Kulesinden Zağnospaşa Camisine doğru bağlanan Kazım 

Balıkesir’de müze çalışmalarından 
kadın kooperatifine, meydan projesinden 
yörük kültürünün yaşatılmasına uzanan geniş 
bir alanda, kapsamlı koruma ve canlandırma 
çalışmaları sürdürülüyor.

YÖRÜK 
KÜLTÜRÜNDEN 
MEYDANLARA 
BÜTÜNCÜL KORUMA 

Ahmet Onur Altun

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü, Şehir Plancısı
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Özalp Sokakta ise sokak sağlıklaştırma çalışması 
planlanıyor. Kuvay-i Milliye Müzesi ve Saat Kulesinin 
başlangıcında bulunduğu aks,  meydana bağlanan 
ve önemli tarihi yapıları barındıran bir dokuya sahip. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ayrıca bu alanda bir 
kentsel tasarım rehberi hazırlamayı planlıyor. 

Akıncılar Mahallesinde, kent merkezinde kalan 
küçük sanayi alanını da inceleyen uzmanlar 
planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Büyükşehir 
Belediyesi, mülkiyet sorunları bulunan alanda, en 
doğru katılımcı modeli uygulamak için 
çalışmalarını sürdürüyor. 

ÇEKÜL uzmanları Balıkesir merkezin ardından Kışla 
Müzehan’da Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş 
ve Sındırgı Belediyesi çalışanlarıyla bir toplantı ve 
inceleme gezisine katıldı.  Sındırgı’daki çalışmalar, 
Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle hayata 
geçiriliyor. Hisaralan termal turizm bölgesinde yer 
alan jeopark çalışması da Büyükşehir Belediyesinin 
desteğiyle il çapında bir projeye dönüşmüş. Var olan 
1200 yatak kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. 

Somut Olmayan Kültürel Mirasa Bakış
Yörük kültürünün hâkim olduğu Sındırgı’da 
somut ve somut olmayan kültürel miras ile ilgili 
çalışmalar da kesintisiz devam ediyor. TRT Belgesel 
ile birlikte Yağcıbedir halısıyla ilgili İlmek İlmek 
Hayatı Dokumak isimli bir belgesel çekildi. Aynı 
şekilde yerel üretimin ve zanaatların desteklenmesi 
amacıyla 12 zanaatkârla birlikte, kaybolan meslekler 
üzerine belediye tarafından 12 bölümlük bir belgesel 
hazırlandı. Belediye “Doğal Şehir” olarak lanse 
ediliyor ve bu kapsamda Doğal Şehrin Hikâyesi 
başlıklı bir kitap hazırlanıyor. Kitap için yapılan sözlü 
tarih çalışmaları sürüyor. 

İlçedeki Yörük kültürünün önemli bir parçası da 
Yağcıbedir halısı. Yörüklerin örf, adet ve geçmişini 
yansıtan, somut olmayan kültürel mirasın önemli 
bir parçası. Yağcıbedir halısı, ilçe ve köylerde yaygın 
olarak dokunmaya devam ediyor. Sındırgı Belediyesi 
bu önemli halk kültürü mirasını yaşatmak için 
üretime destek veriyor. 
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Kadınların iş gücüne katılımını, gelirlerini, 
becerilerini artırmak amacıyla Sındırgı 
Belediyesi tarafından 2016 yılında Hanımeli 
Çarşısı; 2017 yılında Akpınar Yaşam Merkezi; 
2020 yılında ise artan faaliyetle birlikte 
Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi 
kuruldu. Sıfır atık projeleri, kadınlara yönelik 
kurslar, unutulmaya yüz tutmuş özgün 
el işleri, yöresel lezzetlerin de yer aldığı 
Bereket Versin Kadın Kooperatifi, kadınların 
sosyal hayata ve istihdama katkı sunmasını 
hedefliyor. Yakın zamanda kooperatif 
bünyesinde üretilen ürünlerin internet 
ortamında satışına başlandı. Devam eden 
çarşı inşaatı Akpınar Yaşam Merkezi ve 
meydan arasında bulunuyor. Sındırgı Millet 

Kütüphanesi, Yörük kültürünün sergilendiği 
Yörük çadırı ve Kent Müzesi olarak 
işlevlendirilmesi planlanan yapı da bu alanda 
bulunuyor. Bu alan, kent merkezinde birbirini 
destekleyecek işlevlerle tamamlanarak 
kentin hayatını daha canlı hale getirecek bir 
şekilde planlanmış. 

Sındırgı ziyaretinin ardından Balıkesir Kent 
Konseyinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı ile 
bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
Balıkesir’de koruma ve canlandırma 
çalışmalarının hız kazanması ve giderek 
daha görünür olması Tarihi Kentler Birliği ve 
ÇEKÜL’ün desteğiyle devam edecek. 

47YEREL KİMLİK



48 HABER



UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Bursa’nın cazibe 
merkezi. Bursa Büyükşehir Belediyesinin bölgeyi 
yeniden gün yüzüne çıkarmak üzere düzenlediği 
yarışma sonuçlandı. 

ÇARŞIBAŞI’NIN 
KAZANANLARI 
BELİRLENDİ

Büyükşehir Belediyesinin Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım 
Projesinin belirlenmesi için düzenlediği yarışma sonuçlandı. Jürinin titiz 
değerlendirmeleri sonucu Mimar Ece Avcı’nın ekip başı olduğu 10 numaralı 
proje birinciliğe değer görüldü.

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan,
16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan 
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesini, etrafını çevreleyen binalardan arındırarak 
yeniden gün yüzüne çıkaracak projede bir etap daha aşıldı. Büyükşehir 
Belediyesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen 
projesinde, çalışmalar kapsamında Kızılay, İşkur, Merkez Bankası ve Pirinç Hanın 
hemen arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40’ıncı Osmanlı 
şeyhülislamına ait türbenin etrafını saran 15 dükkânın yıkımı tamamlanmıştı. 

Mithat Kırayoğlu

ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı, Mimar 
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Bölge, tarih ve doğanın aynı anda görülebilir olduğu; 
tarihi çarşının işlevini, hak ettiği koşullarda yerine getirebildiği; 

kentlilerin de gözünü gönlünü açacak bir tasarıma hazır.  
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Bir taraftan kamulaştırmalar devam ederken, 
diğer taraftan yıkımların ardından bölgeye 
uygulanacak projenin belirlenmesi 
amacıyla düzenlenen yarışma da tamamlandı.
Bursa’nın geleceğine damga vurması 
beklenen tarihi proje için açılan yarışmaya 
Amasya, İstanbul, Kahramanmaraş, Ankara, 
Bursa, Kayseri, Sakarya, Kocaeli ve Van’dan 
35 proje katılmıştı. Başkanlığını Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu’nun yaptığı ve benim de 
içinde olduğum, Y. Mimar Ahmet Yılmaz, 
Y. Mimar Bünyamin Derman, Mimar Ömer 
Selçuk Baz, Peyzaj Mimarı / Y. Kentsel Tasarımcı 
Sunay Erdem ve Şehir ve Bölge Plancısı Alp 
Kaya gibi alanında uzman isimlerden oluşan 
jürinin değerlendirme süreci tamamlandı.
 
Jüri heyeti, Tophane yamaçları ile tarihi 
hanlar bölgesini bir bütün olarak ele alan 
ve bölgeyi tamamen yayalaştıracak Mimar 
Ece Avcı’nın ekip başı olduğu 10 numaralı 
projeyi birinci seçti. Yarışmada Mimar Osman 
Can Bagatır’ın ekip başı olduğu 22 numaralı 
proje ikinci ve Yüksek Mimar Fatih Yavuz’un 
ekip başı olduğu 35 numaralı proje de üçüncü 
oldu. Yarışmada ayrıca 3 proje de mansiyona 
değer görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer 
alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin çok 
önemli ve değerli bir alan olduğu mesajını 
paylaştı.  Aktaş, “Sadece bir alanı yıkıp, bir 
yerleri açmak değil, gerçekten bir alanı gerçek 
manada gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. 
Payitaht Bursa’da tarih ve yeşil gün yüzüne 
çıkıyor derken gerçekten işin tüm boyutlarını, 
ekonomik boyutlarında oradaki esnafı da 
ulaşımı da yaya sirkülasyonunu da ve diğer 
tüm unsurları da düşünerek hareket ediyoruz. 
Yarışma sürecimiz tamamlandı. Bölgedeki 
kamulaştırma ve yıkım çalışmalarımız da 
devam edecek. Bu yıl sonunda bölgedeki 
değişimi hep birlikte göreceğiz,” diyerek jüri 
üyelerine ve yarışmacılara teşekkür etti.

Yarışmanın birincisi 150 bin TL, ikincisi 
100 bin TL ve üçüncüsü de 80 bin TL ile 
ödüllendirilecek. 5 ayrı mansiyon için de her 
bir projeye 60 bin TL para ödülü belirlenirken, 
toplamda 630 bin TL para ödülünün verileceği 
yarışmada ayrıca olası satın almalar için de 
70 bin TL’lik kaynak ayrıldı.
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Koruma alanında yürütülen çalışmaları izleyerek, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin 
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim içerikleri hazırlayan ÇEKÜL Akademi, uluslararası koruma 
çalışmalarını da yakından takip ediyor, yeni yaklaşımlara model oluşturuyor. UYEP, bu 
noktada önemli bir eğitim başlığı olarak çıkıyor karşımıza.

ÇEKÜL AKADEMİDEN 
UNESCO’YA YAKIN BAKIŞ 
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UNESCO Yerel Yönetimler Eğitim Programı, 
kültürel ve doğal miras kavramına ve 
yönetimine ilişkin evrensel normlara 
yakından bakmayı, geliştirilecek projeler 
için katılımcılara faydalı olabilecek bilgi ve 
örnekler sunmayı amaçlıyor.

ÇEKÜL AKADEMİDEN 
UNESCO’YA YAKIN BAKIŞ 

3 modülden oluşan UNESCO 
Yerel Yönetimler Eğitim Programı 
UYEP eğitiminin ilk modülüne 
UNESCO ve Alan Yönetim 
Uzmanı, şehir plancısı Namık 
Kemal Döleneken ile giriş 
yapıldı. UNESCO’nun tanımı, 
ilişkili kurumlar, çatısı altındaki 
programlar hakkındaki bilgiler, 
konuya temel oluşturdu. İkinci 
oturumda Ankara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü öğretim 

üyesi ve UNESCO Türkiye Milli 
Komite üyesi ve aynı zamanda 
Jeolojik Mirası Koruma Derneği-
JEMİRKO- kurucusu ve başkanı 
Prof. Dr. Nizamettin Kazancı 
söz aldı. Jeosit/jeolojik mirasın 
yerküreyi açıklamada çok önemli 
bilgilere ulaşmayı sağladığını 
hatırlatan Kazancı, alanın, kültürel 
miras gibi görsel çekiciliği olmasa 
da korunmasının önemine vurgu 
yaptı; jeolojik mirasın az bilinen 
tarihini anlattı. 
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ÇEKÜL Akademinin Kentler ve Müzeleri; Kurulumdan 
İşletmeye Eğitim Programı; tarihi, sosyal ve ekonomik gelişimiyle 
kentin öyküsünü anlatan, kentlinin aidiyet duygusunu pekiştiren 

kent müzelerinin nitelikli artışına katkı veriyor. 
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Yesemek Açık Hava Müzesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer 
Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi 
Bedel Esma Emre, miras alanlarının 
envanterlenmesi kapsamında “Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS)” üzerine; Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 
Genel Müdürlüğünden Umut Aksungur, 
Türkiye’de somut olmayan kültürel miras; 
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Türk 
Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Evrim Ölçer Özünel somut olmayan 
kültürel mirasın mekânsal korunabilirliği ile 
UNESCO ve Alan Yönetimi Uzmanı, yüksek 
şehir plancısı Evrim Ulusan Dünya Mirası 
Listesinin tarihçesi, temel kavramları, 
kriterleri ve kazanımları ile Dünya Mirası 
Listesinde Türkiye üzerine bilgi verdi. 

İlk modülde ana başlığa temel oluşturacak 
bilgileri paylaşan Namık Kemal Döleneken, 

ikinci sunumunda danışmanlığını yaptığı 
Yesemek’te UNESCO süreci ve alan 
yönetimi ile ilgili bilgiler verdi. Yesemek, 
2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesine alınmıştı. Eğitim; Dr. Ömer 
Devrim Aksoyak’ın “Aphrodisias Antik 
Kenti Alan Yönetim Planı” sunumuyla 
devam etti. Roma Döneminde heykel 
yapım merkezi olmasıyla ön plana çıkan 
Aphrodisias, 2017 yılında listeye alınmıştı. 
UNESCO Öğrenen Kentler Ağının üyesi 
olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden 
Hale Kargın, sunumunda Öğrenen Kentler 
Ağı; Kentsel Tasarım Müdürü, mimar 
Ebru Yılmazer İstanbul'un tasarım kenti 
seçilme süreci; UNESCO Öğrenen Kentler 
Ağı Koordinatörü Tuncay Polat, 2019’da 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Müzik 
Şehri olarak dâhil olan Kırşehir’in ağa 
başvuru sürecini anlattı. 
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ÇEKÜL Vakfı Bölge Koordinatörü, 
mimar Zafer Okuducu’nun Gaziantep 
kasteller ve livaslarını anlattığı sunum, 
kentin 2018 yılında UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listeye alınış süreciyle ilgili 
bilgileri içerdiği gibi, alana önemli katkı 
niteliği taşıyan çalışmaları da bir kez 
daha hatırlattı. 

Bursa Alan Yönetimini Başkanı Prof. Dr. 
Neslihan Dostoğlu’nun UNESCO Dünya 
Mirası Listesinde Bursa’nın dosya süreci 
ve alan yönetimini anlattığı sunumla son 
bulan UYEP ikinci modülü, UNESCO’nun 
2030 küresel sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri doğrultusunda oluşturuduğu 
program ve listelerin kavramsal tanım 
ve içeriklerinin Türkiye’den ve dünyadan 
örneklerle katılımcılara aktarılmasında 
önemli bir boşluğu doldurdu. 

Müzecilik Eğitimleri Sürüyor
Akademinin Kentler ve Müzeleri; 
Kurulumdan İşletmeye Eğitim Programı 
da devam ediyor. Program; tarihi, sosyal 
ve ekonomik gelişimiyle kentin öyküsünü 
anlatan, kentlinin aidiyet duygusunu 
pekiştiren kent müzelerinin nitelikli 
artışında katkı veriyor. 

ÇEKÜL Akademi Koordinatörü 
Kibele Eren’in müzecilikle ilgili 
kavramsal bilgileri, güncel müze tanımı 
ile müzeciliğin tarihsel sürecini anlatarak 
açtığı eğitim kapsamında 2017 yılından 
bu yana TKB üye belediyelerinin 
katılımına açık olarak düzenlenen 
Müze Özendirme Yarışmasıyla ilgili 
bilgiler de aktarıldı. 

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi 
Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslantürk, 
arşiv kavramını ele alarak müze-arşiv 
arasındaki benzerlik ve farklılıklara, bu iki 
yapının ilişkisine değindi. Eğitimin son 

Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, Ödemiş 
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sunumunu, ÇEKÜL Akademi eğitmeni ve müze tasarımcısı Nadir Mutluer yaptı. Müzelerde 
senaryo oluşturma, konsept ve tasarım süreçleriyle ilgili bilgiler veren Mutluer, çağdaş 
müzecilik anlayışına göre müzenin sergi-sunum alanlarının nasıl oluşturulacağı ve günümüz 
teknolojik araçlarıyla nasıl sunulacağına ilişkin bilgiler de paylaştı. 

 Tekfur Sarayı, İstanbul / Yeşil Külliyesi ve Cumalıkız, Bursa
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ÇEKÜL Vakfının Doğan Egmont işbirliğiyle 
hayata geçirdiği ÇEKÜL Bilgi Ağacı Kitaplığının 
yeni kitabı Doğanın Peşinde / İstanbul’un 
Doğal Alanlarına Yolculuk raflardaki yerini aldı. 
ÇEKÜL Bilgi Ağacı Eğitim Danışmanı Gökçen 
Hazen’in yazıp Canan Barış’ın resimlediği kitabın 
danışmanlığını, ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik yaptı. Kitabı 
www.cekuldukkan.org adresinden edinebilirsiniz. 
Doğanın Peşinde, İstanbul’un 9 doğal alanına 
odaklanıyor: İstanbul’un en önemli orman 
varlıklarından olan Kuzey Ormanları içindeki 
Belgrad Ormanı, Terkos Havzası, Adalar, 
Polonezköy Ormanı, Arnavutköy Fenertepe 
Pırnal Meşesi Ormanı, Elmalı Havzası, Çilingoz 
Koyu, Garipçe Koyu Makilikleri, Beykoz Göknar 
Ormanı. Bu alanların her biri eşsiz florası ve 
faunası ile İstanbul’un hemen yanı başındaki 
doğal zenginliğini oluşturuyor. Büyük kentlerde 
yaşarken de doğayı görebileceğimizi, doğadan 
öğrenebileceğimizi hatırlatarak içimizdeki büyük 
boşluğu doldurmaya niyetlenen kitap, okurunu 
hem bir maceraya davet ediyor hem de korumak 
için tanımak gerektiğini hatırlatıyor.

Kentleşme baskısı, yaşadığımız gezegeni 
paylaştığımız bitki ve hayvanların yaşam 
alanlarının giderek daralmasına, fayda-zarar 
ilişkisi üzerinden yapılan insan merkezli 
değerlendirmelerle büsbütün sıkışmasına neden 
oluyor. Doğanın Peşinde / İstanbul’un Doğal 
Alanlarına Yolculuk kitabı, tarihi binlerce yıl 
öncesine dayanan bu kentte doğal ve kültürel 
mirasın kuşaklar boyu nasıl da birlikte yaşadığını 
hatırlatarak, birbiri üzerine eklenen yaşantıların 
izini sürüyor; coğrafi konumu ve yapısı sayesinde 
farklı iklim kuşaklarını birarada bulunduran 
İstanbul’da farklı türleri aynı anda görebilmenin 
eşsiz tadını bilenlere hatırlatıyor, bilmeyenlere 
duyuruyor ve onları oyunlarla, bulmacalarla, 
keşiflerle dolu bir maceraya çağırıyor. Bir doğa 
dostu olarak daha önce benzer bir maceraya 
atılmayan okura, farklı ekosistem özellikleriyle 
öne çıkan doğal alanları tanıma ve koruma görevi 
veriyor. Üstelik bunu son derece eğlenceli, oyunlu 
ve eşlikçi bir ton tutturarak yapıyor. 

İstanbul’un Doğal 
Alanlarına Yolculuk 
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Tarihi kentlere ve yapılara özel ilgisiyle bilinen 
Hollandalı fotoğrafçı Dick Osseman, Türkiye’yi 
yakından izleyen çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 
Osseman’ın tarihi kentler, anıt yapılar ve 
sivil mimarlık örneklerini özenle seçerek 
oluşturduğu zengin koleksiyonu, 80 bini aşkın 
fotoğraftan oluşuyor. Fotoğrafçı ayrıca Mimar 
Sinan’ın pek çok ülkeye yayılmış eserlerini 
fotoğraflıyor. Pandemi öncesinde yaptığı 
gezilerle Mimar Sinan eseri olan camileri ziyaret 
ederek fotoğraflayan Osseman’ın 
https://pbase.com/dosseman/sinanist 
adresinde sadece İstanbul’dan 31 caminin 
fotoğraflarına erişmek mümkün. Günde 
10 binden fazla görüntüleme alan sitede 
fotoğraflar ayrıntılı bir biçimde incelenebiliyor. 

Osseman’ın 
Objektifinden Sinan

Haziran ayında düzenlenmesi planlanan 
YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma 
Fuarı, pandemi koşullarının etkisiyle 22-24 Eylül 2021 
tarihinde yapılacak. Bu yıl “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi” 
teması ile gerçekleştirilecek olan YAPEX Fuarı, koruma 
sektörü ve yerel yönetimleri 11’inci kez biraraya 
getirecek. ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliği, 
Tarihi Kentler Birliği desteğiyle düzenlenen YAPEX 
Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarının yeni 
adresi İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi 
olacak. Yerel yönetimlerin, sivil ve özel girişimlerin 
restorasyondan turizme, kültür rotasından yeni 
nesil imece yöntemlerine yaklaşımları ve uygulama 
örneklerini ziyaretçilerle buluşturacak olan fuar, 
heyecanla bekleniyor. 

YAPEX Fuarı Eylül’de

Eserleri mimari ayrıntılarını açıkça ortaya koyacak 
biçimde fotoğraflamaya dikkat ettiğini belirten 
Osseman’ın fotoğrafları, aralarında Osmanlı 
Barok üslubu üzerine kaleme alınmış bir kitap da 
bulunmak üzere, 100’den fazla yayında kullanıldı. 
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Kültürel Mirası Koruma Derneğinin, “Tarihi Evlerde Yaşam Projesi” 
kapsamında, tarihi evlerde oturanlara rehberlik etmek üzere hazırladığı 
Tarihi Evlerde Yaşam / Tarihi Ev Kullanıcısının El Kitabı çevrimiçi ve 
ücretsiz olarak yayınlandı. Kitap, Türkiye’de tarihi konut sahibi kişilere 
yönelik yayınlanan ilk rehber.Tarihi Evlerde Yaşam Projesi, çok sayıda tarihi 
binaya ev sahipliği yapan Türkiye’de, tarihi bina bakımı konusundaki 
tavsiye eksikliğini gidermeyi ve tarihi ev maliklerinin güncel sorunlarına 
çözüm bulmayı amaçlıyor. Tarihi Ev Kullanıcısının El Kitabı da bu noktada 
hem tarihi ev sakinlerinin evlerini korumaya yönelik bilgi ve becerilerini 
artırarak onlara kılavuzluk etmeyi hem de kültürel miras konusundaki 
farkındalıklarını artırarak tarihi bir binada yaşamanın sorumluluklarını 
hatırlatmayı hedefliyor. 

Proje kapsamında tarihi evlerde yaşanan sorunları ve kullanıcıların ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla 
İstanbul’un farklı tarihi semtlerinde araştırmalar gerçekleştiren KMKD ekibi, tarihi ev kullanıcılarına yönelik 
eğitim videoları ve bir el kitabı hazırladı. Tarihi evlerin bakımı, sık görülen sorunları ve çözümlerini konu 
alan bu çalışma, ev seçiminden potansiyel fon kaynaklarına, temizlik yöntemlerinden boya seçimine 
kadar birçok pratik konuyu içeriyor. Proje kapsamındaki videolara bağlantı içerecek şekilde etkileşimli 
olarak hazırlanan kitaba KMKD web sitesinden çevrimiçi olarak erişmek mümkün. Kitabı indirmek için:  
https://drive.google.com/file/d/1B_ua8dbzpiUTaSK0EuKYf40s6SagzMXZ/view

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, çocukluğunun geçtiği 
Gaziantep İslahiye’deki cezaevini kütüphaneye çevirdi. 60 yılı 
aşkın süre cezaevi olarak işlev gören yapı, Sabiha-Aziz Bali İlçe 
Halk Kütüphanesi adıyla, kültür hizmeti vermek üzere ziyarete 
açıldı. Yapının yeni kimliği ve dönüşüm sürecinin manevi yönüne 
Cezaevinden Kütüphaneye Bir Binanın Öyküsü isimli kitabında 
değinen Adnan Bali, çocukluğunun kentinde biriktirdiği anılardan 
yola çıkmış. Elektrik olmayan dönemde gaz lambasının ışığıyla 
kitap okuduğunu anımsayan Adnan Bali, evlerinde tüm ilçe çocuklarına açık bir kütüphane olduğunu 
da söylüyor. Adnan Bali, evlerindeki kütüphaneyi çocuklara açan annesi Sabiha Bali’nin anısını yaşatmak 
üzere, 2019 yılında kapatılan cezaevi binasının halk kütüphanesi olarak restore edilmesini sağladığını, 
ancak yapının hafızasının da dikkate alındığını, cezaevinin 4 koğuşundan birinin bu hafızayı yaşatmak için 
olduğu gibi korunduğunu belirtiyor. 

Cezaevinden Kütüphaneye 

Tarihi Ev Kullanıcısının 
El Kitabı Yayınlandı
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Ekoloji, yani doğa bilimi, ÇEKÜL Bilgi-Belge 
Merkezi koleksiyonunda da önemli bir konu 
başlığı. Çevre koruma hedefinden yola çıkan doğa 
koruma koleksiyonumuz, kuruluşundan bu yana 
satın alma ve bağışlarla her geçen gün büyümeye 
devam ediyor. Koleksiyonumuzda her materyal 
türü dâhil, toplam 1287 kaynak bulunuyor. Bu 
kaynaklar; kitap, makale, rapor, fotoğraf, ayrı basım 
ve dergilerden oluşuyor. Bağış olarak koleksiyona 
giren kaynaklarsa ağırlıklı olarak belediye 
yayınları. Kitaplığımızdaki “doğa” konu başlığına 
bugüne dek özellikle Yalova, Kuşadası, Kayseri, 
Malatya, Elazığ, Sakarya, Ankara, Bartın ve İzmir 
belediyeleri ile bu kentlerin kent dernekleri destek 
verdi; çevre okuryazarlığının daha sık gündeme 
gelmesiyle desteğin de yaygınlaşarak artacağını 
düşünüyoruz. 

Kentlerdeki doğal güzellikleri koruma 
ve tanıtma amacıyla hazırlanmış bu yayınların en 
önemli işlevlerinden biri, doğal mirası korumanın 
da en kalıcı yollarından biri olması. Bu kapsamda 
kentler, kendi doğal miraslarını değerlendirerek 
hem tanıtımını yapabiliyor hem de kalıcılığı 
sağlamak üzere ekoloji kanalını kullanabiliyor. 
Bu yolla son derece önemli olan ekoloji çalışma 
alanına da katkı sunmuş olan kentler, kendi 
coğrafyalarına özgü bitkileri, doğal güzellikleri, 

fauna ve florayı tespit etmeye başlayarak alana 
önemli bir adım atabiliyor, çevre okuryazarlığının 
gelişmesine katkıda bulunabiliyor. Devamında 
takip edilecek yol için doğayı izlemek yeterli. Bu 
yolun bir sonraki adımı kentlerde doğa tarihi 
müzeleri olabilir.
 
Genel çerçeveden bakacak olursak, 
özellikle son zamanlarda bu alanda oldukça 
güzel ve evrensel nitelikte yayınlar hazırlandığını 
görüyoruz. Toprağı korumak, tarım, üretim/
bölgesel üreticilik, doğa koruma çalışmaları 
ile konu etrafında düzenlenmiş sempozyum 
bildirileri, çevresel koruma, çevre sağlığı, iklim 
değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik 
yönetim planları, doğa alanları, sulak alanlar, kent 
florası, doğa rehberi ve kompost yapımı gibi 
başlıklar koleksiyonda özellikle dikkat çekiyor. 
Kentlere özgü, 
yetiştirilen veya doğal 
olarak/kendiliğinden 
yetişen bitkiler ve bu 
bitkilerin özellikleri, 
kullanım alanları ve 
faydalarıysa bir diğer 
temel konu başlığı. 
Özellikle ekolojik tarım, 
kentler açısından 
da günümüzün 
önde gelen çalışma 
başlıklarından 
birini oluşturuyor.  

Ekoloji̇ Kıṫaplığı
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Geleneksel şehir dokusu, 
ahşap yığma evleri 
ve anıtsal yapılarıyla 
Safranbolu, Türkiye’nin 
UNESCO Dünya Mirası 
Listesine ilk giren değerlerinden. Bütünü 
sit alan ilan edilmiş bu kent, Osmanlı 
sivil mimarisinin güzide örneklerinden 
biri. Kitap, Safranbolu’da avukatlık ve 
iki dönem belediye başkanlığı yapan 
Kızıltan Ulukavak tarafından kaleme 
alınmış. Ulukavak, belediye başkanlığı 
sırasında, özellikle Safranbolu’nun tarihsel 
ve kültürel değerlerini Türk ve dünya 
kamuoyuna tanıtmış, koruma altına 
alınması konusundaki karar ve uygulamaları 
gerçekleştirmiş. Safranbolu’daki koruma 
çalışmalarına yoğunlaşan kitap, Safranbolu 
Araştırma Merkezi tarafından zengin bir 
görsel malzemeyle ve Türkçe-İngilizce 
olmak üzere iki dille yayımlandı.

Safranbolu 
Korumada 
Tarihsel Süreç

Ülkemizde otomobil 
tarihiyle ilgili yapılan 
araştırmalar yalnızca 
belli bir dönemi ele 
alan araştırmalarla 
sınırlı. Otomobil denilince akla gelen ilk 
kurumlardan biri olan Türkiye TURİNG 
ve Otomobil Kurumunun bu eksikliği 
gidermek amacıyla hazırladığı Osmanlı 
İstanbulunda Otomobil kitabı; yollar, 
ulaşım araçları ve bunların insanlar 
üzerindeki etkilerine yoğunlaşıyor. 
İstanbul sokaklarında dolaşmaya başlayan 
otomobilin tarihi ele alınırken lastikçilerden 
benzinliklere, tamircilerden kelepircilere, 
taksilerden dolmuşlara, şoförlerden 
otomobil kazalarına kadar pek çok konu, 
okura zengin bir içerikle sunuluyor. 
Özellikle otomobil meraklılarının ilgisini 
çekecek olan kitabın editörlüğünü Erhan 
Afyoncu ve Coşkun Yılmaz üstlenmiş.

Osmanlı 
İstanbulunda 
Otomobil

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte dünyamız değişiyor. Bu değişimin bir 
parçası olan kentler, olumlu ve olumsuz açıdan etkileniyor. Okan Üniversitesi 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Nevbahar Atalay’ın 
yeni kitabı Araftaki Kent / İstanbul İçin Kentsel Mimari Açılımlar, bir grup 
akademisyeninin kent sorunlarıyla ilgili sohbetini içeriyor. Yazar, çalışmalarındaki 
ortak paydanın kentte eşitlikçi ve katılımcı bir planlama anlayışını benimsemek 
olduğunu dile getiriyor, kentlere bakış açımızdaki tek boyutluluğu ortadan kaldıran yaklaşımın 
yerel-evrensel bakışı desteklediğini hatırlatıyor. Kitap, Okan Üniversitesi Yayınları arasından çıktı.

Araftaki Kent / İstanbul İçin Kentsel 
Mimari Açılımlar
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Bitlis Evleri / Geleneksel Konut 
Mimarlığının Dünü, Bugünü, Yarını

Kültür varlıklarının 
korunması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması 
ancak iyi tasarlanmış koruma amaçlı imar 
planlarının başarısına bağlı. Bu alanların 
özel bir statüye tabi tutulması gerekir. 
İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesi 
mezunu Hasan Gök, çalışmasında bu 
özel statünün hukuki boyutlarını ortaya 
koymayı amaçlıyor. Bu doğrultuda 
kamulaştırma, ifraz-tevhit, arazi ve arsa 
düzenlemesi gibi imar uygulamaları 
konularını ele alıyor. Doktora tezi 
olarak hazırlanan çalışma; mevzuat ve 
içtihatlardaki değişiklikler ile kitabın 
birinci baskısının tükenmesi nedeniyle 
güncellenerek yeniden basıldı. Kitap, On 
İki Levha Yayını.

Bitlis’in tarihi ve kültürel değerlerinin en önemli simgelerinden olan 
geleneksel Bitlis evleri kayıt altına alındı. Yazar ve editörlüğünü Ergün 
Şimşek’in yaptığı Bitlis Evleri / Geleneksel Konut Mimarlığının Dünü Bugünü 
Yarını başlığıyla yayımlanan kitap, yıkılmaya yüz tutmuş tescilli Bitlis evlerini 
ele alıyor. Tarihe tanıklık eden bu yapıların rölövelerini kayıt altına almak 
amacıyla hazırlanan kitap, iki yıl süren çalışmaların ürünü. Bitlis’in tarihi, 
kültürel mirasına sahip çıkma ve kenti tanıtma misyonunun bir parçası olarak projelendiren kitap, 
Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı sponsorluğunda hayata geçirildi.

Koruma 
Alanlarındaki 
İmar 
Uygulamaları 

18-20 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen 
“100 Yılın Işığında Karadeniz Ereğli” başlıklı 
sempozyum kitaplaştırıldı. Alanın önde 
gelen araştırmacı, yazar, akademisyen, 
gazeteci ve yerel tarihçilerinin katılımıyla  
gerçekleştirilen sempozyum çevre, eğitim, 
sağlık, turizm, siyasi tarih ve kültürel 
miras konularının ele alıyor. Ereğli’nin 
kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen sempozyum, kentin birikiminin 
belgelenmesine katkıda bulunuyor. 
Kitap, sempozyum için gerçekleştirilmiş 
olan çalışmaların gelecek kuşaklara ve 
araştırmacılara kaynak olarak aktarılabilmesi 
için hazırlandı. 

100 Yılın 
Işığında 
Karadeniz 
Ereğli 
Sempozyum 
Tebliğleri
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Tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyete ev sahipliği yapan 
Antalya, Türkiye’nin en çok antik kente sahip olan ili. Antalya; antik kentleri, 
antik tiyatro, stadyum, tapınak ve kiliseleri, han, hamam, kervansaray, cami, 
bedesten ve daha birçok tarihi yapısıyla göz kamaştıran bir turizm kenti. 
Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan 
Kültür Yolculuğu isimli kitap, bu tarihi yapılar hakkında genel bilgilere yer 
veriyor. Görsel malzemeyle zenginleşen kitap, okurunu adeta bir kültür 
gezisine çıkarıyor.

Kültür Yolculuğu

ÇEKÜL Van Temsilcisi, mimar ve sanat tarihçisi Dr. Şahabetin Öztürk, 
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yazar bu kez Osmanlı Devletinin 16. yüzyıl 
klasik dönem dini mimarisinin doğudaki en önemli simgelerinden biri olan 
Hüsrev Paşa Külliyesini ele aldı. Kitap Van’ın tarihi gelişimi, coğrafi durumu, 
eskinin ve günümüzün kent dokusu, Mimar Sinan ve Hüsrev Paşa hakkındaki 
genel bilgileri biraraya getiriyor; külliyeyi oluşturan yapıların her birini ayrı 
başlık altında detaylı olarak inceliyor. Dünya mimarlık ve sanat tarihi camiasına 
armağan edilen kitap, Van’ın  tanıtımında önemli bir boşluğu dolduruyor. Kitap, 
Gece Kitaplığı tarafından yayımlandı. 

Van Hüsrev Paşa Külliyesi

Araştırmacılar ve doğa tutkunları için önemli bir kaynakça niteliğindeki  
Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve Çalıları, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik'in araştırmalarının bir ürünü. Akkemik, hazırladığı 
bu kapsamlı çalışmada odunsu bitkilerin adlarına, türlerine ve nerelerde 
bulunduklarına ilişkin bilgilere yer veriyor. 813 ağaç ve çalı türünü inceleyen  
kitap, doğaseverler için de merak uyandırıcı. Türkiye, dünyanın en zengin bitki 
çeşitliliğine sahip ülkelerinden biri. Prof. Dr. Ünal Akkemik de bu zengin bitki 
örtüsünü çalışmalarıyla derleyerek alana önemli katkıları olan bir bilim insanı. Kitap, TEMA Vakfı ve 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınıdır. Yazarın İstanbul’un Doğal Bitkileri isimli kitabı da ÇEKÜL Vakfı 
Yayınları arasından çıkmıştı.

Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve Çalıları
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