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Müzeler Şube Müdürlüğüne Bağlı
olarak hizmet veren Müzelerimiz;

Müzeler Şube Müdürlüğüne Bağlı
olarak hizmet veren Müzelerimiz;

Bursa Kent Müzesi
Karagöz Müzesi
Hünkar Köşkü
Merinos Tekstil Sanayi Müzesi
Enerji Müzesi
Bursa Göç Tarihi Müzesi
Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi
Hüsnü Züber Evi
Cumalıkızık Köy Müzesi
Aksu Köy Müzesi
Karıncalı Köy Müzesi
Tophane Sanat Okulu Müzesi
Muradiye Mezar Taşları Müzesi
Bursa Vakıf Kültürü Müzesi
Bursa Tarım Müzesi
Bursa Bıçak Müzesi
Sağlık Tarihi Müzesi
Kur’an ve El Yazmaları Müzesi
Gelemiç Köy Müzesi
Belenören Köy Müzesi
TAMAMLANMAK ÜZERE OLAN MÜZELER
Osmanlı Tarihi Müzesi
Teleferik Müzesi
Hamam ve Kaplıca Kültürü Müzesi

Emine Göğüş Gaziantepa Mutfak Müzesi
Gaziantep Savunması Kahramanlık Panorama Müzesi
Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi
Atatürk Anı Müzesi
Oyun ve Oyuncak Müzesi
Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi
Gaziantep Hamam Müzesi
Zeugma Mozaik Müzesi Kongre ve Kültür Merkezi
Hasan Süzer Etnografya Müzesi
Arkeoloji Müzesi
Yesemek Açık Hava Müzesi
Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi
Gaziantep Savaş Müzesi
İslam Bilim Tarihi Müzesi
Yaşayan Müze Tarihi Gümrük Hanı
Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi
Medusa Cam Eserler Müzesi
Saklı Konak Bakır Eserler Müzesi
Kendirli Gazi Kültür Merkezi
Planetaryum Gezegenevi ve Bilim Merkezi

Süreyya Operası, Kadıköy Belediyesi, Başarı Ödülü,2007

•

Eski İstanbul milletvekillerinden Süreyya İlmen (Süreyya Paşa) tarafından 1927’de yaptırılmış opera binası,
2005’e kadar sinema salonu (Süreyya Sineması) olarak hizmet vermiştir. “Tarihi Süreyya Paşa Konser ve Opera
Binası Restorasyon Projesi”, neredeyse unutulmuş olan bir mimari kültürün yeniden canlandırılması ve binanın
eski kimliğine-işlevine dönüştürülmesiyle kültürel mirasın sürekliliğinin sağlanması, yapının özgünlüğünün
korunarak olumlu bir mimari ifadeyle Kadıköy’e ve İstanbul’a kazandırılıyor. Bu çalışma, özellikle korunması
gerekli çağdaş sanat birikimlerimizden olan “opera” işlevinin de özgün mekânıyla birlikte sürdürülmesine katkısı
ve de kültür eksenli dönüşüm adına önemli bir örnek olması nedenleriyle Başarı Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Nuh Bey Konağı – Semt Evi, Söke Belediyesi, Başarı Ödülü, 2007

•

Kemal Paşa Mahallesi Koruma ve Yaşatma Projesi kapsamında ele alınan “Nuh Bey Konağı Restorasyonu”, araştırması,
projeleri ve uygulamasıyla Söke adına önemli bir bellek ve kimliğin ateşleyicisi olması, oldukça özgün ve nitelikli bir
biçimde elde edilen rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin, “Kent Atölyeleri”nde öncü bir belediye olan
Söke’nin bu kimliğini de ortaya koyacak bir biçimde üretilmesi ve bu atölyelerde yetişen kişiler tarafından
uygulanması yoluyla kültür varlıklarının korunmasında yerelin ve “ustanın” önemini anlatması nedenleriyle Başarı
Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Hisar Konağı - Konuk Evi, Sakarya Belediyesi, Özendirme Ödülü, 2007

Tipik Taraklı Evi örneğini (ahşap karkas, kerpiç dolgu, çamur sıva) “Konuk Evi” olarak yeniden işlevlendirirken gerek
projelendirme, gerekse uygulama aşamasında “özen” ve “özgünlük” içermesi, kısmen projenin ve uygulamanın
belediyesince kurulan Restorasyon Eğitim Merkezi tarafından, oldukça kısa bir süre içerisinde tamamlanması ve üretime
Koruma Kurulu’nun da katkıda bulunması, katılım ve birliktelikler açısından somut bir örnek olması nedenleriyle
Özendirme Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Eyüp Bahariye Mevlevihanesi – Mevlevilik Araştırma Merkezi, Eyüp Belediyesi,
Proje Ödülü, 2008

•

Tamamen kaybolmuş bir yapının ciddi bir araştırma sürecinden sonra yeniden ayağa kaldırılması açısından ilginç bir
örnektir. Yok olmuş yapının özgün kimliği ve karakterine uygun başarılı bir restitüsyon ve restorasyon projesi,
Mevlevilik konusunda bir araştırma ve kültür merkezi olarak işlevlendirilmek üzere tasarlanmış olması nedeniyle
Proje Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Kubatpaşa Medresesi – Kent Müzesi, Tarsus Belediyesi, Proje Ödülü, 2008

•

Ramazanoğlularından Kubat Paşa tarafından 1557 yılında açık avlulu medrese olarak yaptırılan Kubat Paşa Medresesi,
zamanla farklı işlevlerde kullanılmıştır. Kent merkezinde yönlendirici bir noktada yer alan tarihi yapının kültürel bir
işlev verilerek kent adına ateşleyici bir rol yüklenmesi, bu süreci kaliteli bir sunum tekniği ile sergilemesi nedeniyle
Proje Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Abacıoğlu Hanı – Han ve Kafe, Konak Belediyesi, Uygulama Ödülü, 2008

Ortada bir avlu ve bu avluyu çevreleyen iki katlı dükkânların yer aldığı asimetrik planlı Han düzgün kesme taş, kaba
yontma taş ve tuğladan yapılmış bir yapı olan Abacıoğlu Hanı'nın, 18 yy. başında Hacı Mustafa Ağa tarafından
yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Eski kent dokusu içinde Konak yerleşmesine başarılı bir uygulama ile böylesi bir kültür
varlığını kazandırmış olması nedeniyle, Uygulama Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Meryem Ana Kilisesi – Kültür Mekânı, Kula Belediyesi , Proje Ödülü, 2010

•

Kula Rumları’nın tarihine ışık tutan, strüktürel özellikleriyle de özgün bir nitelik taşıyan yapının, bir mimar ve bir sanat
tarihçisi işbirliğiyle projelendirilerek bir toplantı ve sergi salonu olarak işlevlendirilmesi, yapının etrafındaki boş alanı da
içine alan meydan düzenlemesiyle kentsel bir değeri ortaya çıkarması, projenin aynı zamanda kentin turizme
kazandırılması yönünde atılmış önemli bir adım olması nedeniyle, 2010 yılında Kula Belediyesi Proje Ödülü’ne uygun
görülmüştür.

Kamil Paşa Konağı – Kültür Evi, Altındağ Belediyesi, Süreklilik Ödülü, 2010

•

Tamamen yıkılmış olan Kamil Paşa Konağı’nın titiz bir araştırma sürecinden sonra yeniden kente kazandırılıp
kültür evi olarak işlevlendirilmesi Altındağ Belediyesi “Kamil Paşa Konağı Kültür Evi Rekonstrüksiyonu”, 2010'da
Süreklilik Ödülü'ne layık görülmüştür.

Gazipaşa İlkokulu - Konaklama Tesisi, Bergama Belediyesi, Uygulama Ödülü, 2010

•

1867 yılında Rum okulu olarak inşa edilen, Cumhuriyet’ten sonra 1955 yılına kadar Gazipaşa İlkokulu olarak
kullanılan ve o tarihten bu yana atıl olan yapının, TKB desteğiyle projelendirildikten sonra il özel idare fonlarıyla
restore edilmesi ve butik otel ve restoran işlevi verilmesi, orijinal dokunun ortaya çıkarılıp dönemin yapı
özelliklerine uygun olarak yapılan restorasyonun ardından, tarihi bir merkeze uygun bir konaklama tesisi
kazandırılması nedeniyle, 2010 yılında Bergama Belediyesi Uygulama Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Özlüce Kilisesi – Kültür ve Sanat Evi, Nilüfer Belediyesi, Uygulama Ödülü, 2010

•

Nilüfer’de geriye kalmış az sayıdaki tarihi eserden biri olarak 19. yüzyılda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilmiş,
ardından cami olarak kullanılmış olan yapının kamulaştırılarak titiz bir teknik çalışma ile restore edilmesi ve kente bir
kültür merkezi kazandırılmış olması nedeniyle Nilüfer Belediyesi Uygulama Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Piribaşlar Evi - Kültür ve Sanat Evi, Burdur Belediyesi, Uygulama Ödülü, 2010

•

Burdur’un önemli sivil mimarlık örneği eserlerinden olan Piribaşlar Evi’nin kamulaştırılarak, bütüncül bir yaklaşımla
TKB’nin katkılarıyla Kültür ve Sanat Evi olarak işlevlendirilerek projelendirilmesi nedeniyle, 2010 yılında Burdur
Belediyesi Uygulama Ödülü’ne uygun görülmüştür.

Şehzade Mehmet İmareti - Restoran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Teşekkür
Belgesi, 2010

•

Mimar Sinan’ın inşa ettiği ilk sultan külliyesi olan Şehzade Mehmet Külliyesi içerisinde yer alan imaret restorasyon
projesiyle, günümüz koşullarına uygun imaret benzeri bir işlev doğrultusunda, restoran, öğrenci yemekhanesi, kitap
satış üniteleri, Türk mutfağına yönelik eğitim mekânı olarak tasarlanmıştır. Proje, 2010 yılında Teşekkür Belgesi’ne
layık görülmüştür.

Eski Tekel Hanı – Halk Evi, Bayındır Belediyesi, Uygulama Ödülü, 2011

•

1869 Yılında reji binası olarak yapılan tarihi bina, Cumhuriyet sonrasında 1980 yıllarına kadar TEKEL İdaresine ait
olarak hizmet vermiştir. Eski Tekel Hanı’nın restore edilip halk evi olarak işlevlendirilmesi, 2011’de Uygulama
Ödülü’ne layık görülmüştür.

Beith Hillel Sinagogu – Anı Müzesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uygulama Ödülü,
2011

•

Konut-ibadethanelerden günümüze kalan tek örnek olan yapı, yeniden işlevlendirilip, Haim Palaci’nin ve yaptığı
işlerin tanıtıldığı, kitaplarının sergilendiği, İzmir Yahudi Cemaatinin tarihinin aktarılabileceği önemli bir Anı Müzesi’ne
dönüştürülecektir. Proje 2011 yılında Uygulama Ödülü’ne layık görülmüştür.

Tahtakale Hamamı – El Sanatları Merkezi, Tire Belediyesi, Uygulama Ödülü, 2011

•

15. yüzyılın ilk yarısında Halil Yahşi Bey tarafından yaptırılan bir külliyenin parçası olarak inşa edilen hamam, Yapının
1830’lu yıllarda faal olduğu, 20. yüzyılın başında işlevini yitirdiği bilinmektedir. Erken Osmanlı dönemine ait yapının,
Tire’ye özgü geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve teşhir edilmesi amacıyla sergi alanı olarak kullanımı
planlanmaktadır. 2011 yılında Uygulama Ödülü’ne layık görülmüştür.

Davutpaşa Kışlası, Osmanlı Askeri Fırın Binası – Ekmek Müzesi, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Proje Ödülü, 2012

•

Bugün İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi içinde yer alan yapı, 1826 yılında inşa edilmiş olan
Osmanlı Askeri Fırın binasıdır. Uzun yıllar farklı amaçlarla kullanılmış, niteliksiz eklerle özgün niteliği zarar görmüştür.
2012’de Proje Ödülü alan çalışmada, fırın binasının Ekmek Müzesi olarak İşlevlendirilmesi düşünülmektedir.
Çalışmalar devam etmektedir.

Tescilli Konut - Karikatür Evi ,Kadıköy Belediyesi, Proje Ödülü, 2012

•

Tescilli konut niteliğindeki yapı, restorasyonun ardından karikatür evi olarak işlevlendirilmiştir. Proje konusunda
Karikatürcüler Derneği ile işbirliği yapılmış, finansmanı ise belediyenin öz kaynakları ile karşılanmıştır. Çalışma 2012’de
Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.

Tescilli Konut - Kadın Müzesi, Konak Belediyesi, Proje Ödülü, 2012

•

19. yüzyıl İzmir evlerinin özelliklerini yansıtan tarihi konak, restorasyonun ardından Kadın Müzesi olarak
işlevlendirilmiştir. İzmir İl Özel İdaresi fonları ve belediyenin öz kaynakları ile restore edilen evin mülkiyeti belediyeye
aittir. 2012’de Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.

Tescilli Konut - Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi, Alanya Belediyesi, Uygulama
Ödülü, 2012

•

Ömürlü Kemal Atlı Kültür Evi Kültür Evi olarak işlevlendirilen Ömürlü Kemal Atlı Evi, Alanya Belediyesi’nin 1. Derece
Arkeolojik, Doğal, Kentsel ve Tarihi Sit Alanı Alanya Kalesi’nde yaptığı çalışmalar kapsamında, 20 yıllığına belediyeye
verilerek onarımı gerçekleştirilmiş tescilli bir yapıdır. Alanya evlerinin sivil mimarisini yansıtan yapının restorasyon
çalışması, yöreye özgü yapım teknikleri kullanılarak yerel ustalar tarafından gerçekleştirilmiş ve hizmete açılmıştır.
Proje belediyenin öz kaynakları ile tamamlanmıştır. 2012’de Uygulama Ödülü’ne layık görülmüştür.

Merinos Yün Fabrikası - Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, 2012

•

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, kent kimliğinin simge yapılarından birinin yerele devri ve kurumlar arası işbirliği ile
yeniden işlevlendirilmesi ile kente kültürel açıdan önemli bir merkez kazandırılması, kentin endüstriyel belleğinin bu
müzeyle yaşatılması bakımından dikkate değer bir uygulama olarak değerlendirilmiş, TKB’nin kurucu üyelerinden ve
2010 yılı Süreklilik Ödülü’nün de sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne uygun
görülmüştür.

Samsun-Sivas Demiryolu İnşaat ve İşletme İdaresi ve Devlet Demiryolu Lojmanı,
Kent Müzesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Oktay Ekinci Jüri Özel Ödülü, 2013

•

Kent Müzesi binalarını oluşturan iki ana ahşap yapı, bu doğrultuda 1928 yılında Samsun-Sivas Demiryolu İnşaat ve
İşletme İdaresi ve Devlet Demiryolu Lojmanı olarak inşa edildi. Bodrum üzerine iki katlı olan ahşap yapıların, zemin
katları idari ofis, birinci katları ise lojman olarak kullanılıyordu. Bu yapıların yanındaki Cumhuriyet Caddesi tarafındaki
ufak bina ise 1936 yılında müştemilat olarak kullanılan yapının yerine yapılmıştı. Bu ek yapı uzun yıllar Demirspor
Kulübü'nün lokali olarak kullanıldı. 2011 yılında açılan müze, 2013’te Oktay Ekinci Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

Tescilli Konut - Kültür Evi ve Herbaryum, Alanya Belediyesi, Süreklilik Ödülü, 2013

•

1800’lü yıllarda Alanya Kalesi’nin surlarla çevrili alanı dışında gelişmeye başlayan Alanya kentini temsil eden geleneksel
Alanya evlerine ait örnek olan bu ev restorasyonu, 2013’te Süreklilik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Yozgat Askerlik Şube Binası – Kent Müzesi, Yozgat Belediyesi, Proje Ödülü, 2013

•

Eski Yozgat Askerlik Şubesi binası, tarihi kent dokusuyla bütünlüğü göz önünde bulundurularak projelendirilmiştir.
Mülkiyeti Hazineden belediyeye tahsis edilen bina restore edildikten sonra kent müzesi ve etkinlik mekânı olarak
işlevlendirilecek, kent turizmine de katkıda bulunacaktır. Çalışma 2013’te Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.

Kaptan Evi – Müze Ev, Ünye Belediyesi, Başarı Belgesi, 2013

•

Hamidiye Mahallesi kentsel sit alanında bulunan, 18. yüzyıla ait Kaptan Evinin mülkiyeti Ünye Belediyesi’ne geçtikten sonra
2010 yılında başlatılan çalışmalar 2012 yılında tamamlanarak Müze Ev olarak işlevlendirilmiştir. Ünye kentine ait tarihi
eserlerin sergileneceği, tarihi dokuyu korumak amacıyla panel ve konferansların yapılacağı bir mekân olarak
düzenlenmiştir. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Katkı Payı ve belediye öz kaynağı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma
2013’te Başarı Belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Hasanağalar Konağı – Kültür Mekânı, Alanya Belediyesi, Süreklilik Ödülü, 2015

•

1860’lardan sonra sur dışında düzlük alanda kurulan yeni kentin sahip olduğu en gösterişli geleneksel Alanya
evlerindendir. Binanın üst katları belediye hizmet birimleri, alt katları ise sergi ve kültürel etkinlik mekanları olarak
işlevlendirilmiştir. Alanya Belediyesi’ne, kent içinde sivil mimarlık örneklerinin korunmasına yönelik devam eden
çalışmaları nedeniyle 2015’te Süreklilik Ödülü verilmiştir.

Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi - Selçuklu Uygarlığı Müzesi,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Jüri Özel Ödülü, 2015

•

Çifte Medrese olarak da tanınan Gevher Nesibe Darüşşifası ve Gıyasiye Medresesi, Selçuklu döneminde inşa edilmiştir.
müzesi konumundaki, dinamik iç mimari çözümleri ve sergileme teknikleri özellikle dikkat çeken, Anadolu’da pek çok
benzer projeye model oluşturmuş, ayrıca çevresindeki yeşil alanlar ve kamusal mekanlarla kurduğu ilişki ile bütüncül bir
kentsel senaryonun parçası olmayı başaran projeleri nedeniyle 2015’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Jüri Özel Ödülü’ne
uygun görülmüştür.

Agora Carfi Evi – Kültür Mekânı, Konak Belediyesi, Süreklilik Ödülü, 2015

•

Agora Carfi Evi Restarasyon Projesi": Restorasyonu, Kemeraltı Yenileme Planı sınırları içinde tamamen atıl durumdaki evin
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ile ortak olarak restore edilip işlevlendirilmesini kapsamaktadır. Söz konusu yapının eğitim,
sosyal ve kültürel amaçlı toplum merkezi olarak kullanılmak üzere restorasyon projeleri tamamlanmıştır. Proje 2015’te,
Süreklilik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Muallimler Birliği Binası – Kültür Merkezi, Safranbolu Belediyesi, Süreklilik
Ödülü, 2015

•

1354 - 1358 yılları arasında Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilen yapının, Abdülmecid
tarafından onartıldığı bilinmektedir. Yapı sırasıyla; medrese, ilkokul, muallimler birliği, halk evi ve sinema olarak hizmet
vermiştir. Zaman içinde işlevini kaybeden yapı 1976 yılında yıkılmıştır. Rekonstrüksiyon projesi hazırlanmış ve
uygulanmıştır. Rekonstrüksiyonunun tamamlanması ile birlikte yapı Uluslararası Altın Safra Belgesel Film Festivali
sekretaryası, film gösteri ve galalarının yapılacağı kültür merkezi olarak işlevlendirilmiştir. Proje 2015’te Süreklilik
Ödülü’ne layık görülmüştür.

Mecidiye Hanı – Kültür Mekânı, Şahinbey Belediyesi, Süreklilik Ödülü, 2015

•

Yarışmaya iki proje ile katılan Şahinbey Belediyesi’nin ilk projesi, Gaziantep Kültür Yolu üzerinde bulunan Mecidiye
Han’ın restorasyon ve yeniden işlevlendirilmesini kapsamaktadır. Proje ile yanlış kullanımlardan dolayı tahrip olmuş,
geleneksel Gaziantep dokusunun karakteristik örneklerinden biri olan, 1725 yılına tarihlenen hanın yeniden ayağa
kaldırılması amaçlanmaktadır. Her iki proje de geçmiş koruma çalışmaları ile bütünlük oluşturmaktadırlar. Çalışmalar ile
Şahinbey Belediyesinin Suyabatmaz Mahallesi ve Şehitler Caddesi üzerindeki koruma çalışmalarının sürdürülerek atıl
durumdaki yapıları kamusal kullanıma kazandırılması sağlamayı amaçlamaktadır. Proje 2015’te Süreklilik Ödülü’ne layık
görülmüştür.

Kiçikapı Konağı – Mimarlık Eğitim Merkezi
Jandarma Okulu – Kültür Mekânı
Germir Bezirhanesi – Bezirhane, Melikgazi Belediyesi, Proje Ödülü, 2015

•

Yarışmaya üç proje ile katılan Melikgazi Belediyesi’ne 2015’te Proje Ödülü verilmiştir. Kiçikapı Konağı’nın restorasyonu
sonrasında Kayseri’deki mimarlık öğrencilerinin koruma faaliyetlerine katılımını destekleyecek ve alanda deneyim kazanmalarını
sağlayacak bir mekan olarak; kent içinde atıl durumda kalmış anıtsal bir yapı olan jandarma okulu binasının tekrar bir çekim
merkezi ve prestij mekanı; Germir Bezirhanesi’nin ise özgün haliyle işlevlendirilmesi hedefleniyor.

Bedesten - El Sanatları Merkezi
Kutluhan – Butik Otel
Yalınayak Hamamı – Hamam, Tire Belediyesi, Proje Ödülü, 2015

•

Yarışmaya üç proje ile katılan Tire Belediyesine; önerilen projelerin tamamının geleneksel kent merkezi ve çarşıdaki anıtsal
nitelikteki yapıları kapsaması, bütüncül bir yaklaşım sergileyen bu projelerin birarada değerlendirilmesi, kapsamlı bir koruma
çalışmasının ilk ayağını oluşturması nedeniyle Proje Ödülü verilmiştir. Proje kapsamında bedestenin yöresel el sanatları
merkezi olarak; Kutluhan’ın alt katlarındaki dükkanlara ticari işlevler verilirken han yapısının butik otel olarak; Yalınayak
Hamamı’nın ise özgün işlevini koruyacak şekilde işlevlendirilmesi planlanılmaktadır.

Tarihi Şehir Kulübü - Şehir Kulübü, Burdur Belediyesi, Uygulama Ödülü, 2015

•

Burdur Şehir Kulübünün bulunduğu yapı, yaklaşık yüzyıllık geçmişiyle, kent belleğinde önemli bir yere sahiptir.
Halkevinin yapımı sonrasında bir süre işlevsiz kalan, 1941 yılından 1971 yılına kadar hizmet veren şehir kulübü binası,
daha sonraki yıllarda işlev dışı kullanımdan dolayı metruk duruma düşmüştür. 2010 yılında Burdur Belediyesince
Vakıflar Genel Müdürlüğünden 49 yıllığına kiralanarak onarılan, 2013 yılında inşaatı tamamlanan ve tefrişi yapılan
Tarihi Şehir Kulübü, 2014 yılında hizmete girmiştir. Proje 2015’te Uygulama Ödülü almıştır.

Aziz Ioannis Kilisesi - Belediye Kültür ve Sanat Evi
Tescilli Konut - Kent Müzesi, Uzunköprü Belediyesi, Uygulama Ödülü, 2015

•

•

Uzunköprü Belediyesi, Kent Müzesi ve Kilise Restorasyonu Projeleri ile 2015’te Uygulama Ödülü’nü almıştır. Uzun yıllar atıl
vaziyette bulunan Aziz Ioannis Kilisesi, Uzunköprü Belediyesi’nin girişimiyle ayağa kaldırılıp hizmete açılarak yeniden kente
kazandırılmıştır. Kilise, Belediye Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılmakta, Geleneksel Kültür ve Sanat Günleri’nin, sergi, konser
vb. etkinliklerin bu mekanda yapılması sayesinde Uzunköprü yaşayan ve nefes alan bir sanat merkezi kazanmıştır.
Kent Müzesi Projesi’nde ise, 1900’lü yılların başında inşa edilip yıllar önce konak, daha sonra da Tekel binası olarak kullanılan
sivil mimarlık örneği bir yapı, kentin geçmişine ışık tutmak ve kalıcı bir kent belleği yaratmak amacıyla Kent Müzesi olarak
işlevlendirilmiştir.

Tescilli Konut – Sinema Müzesi, Adana Büyükşehir Belediyesi , Başarı Belgesi,
2015

•

Projede geleneksel sivil mimari örneği bir konağın aslına uygun bir biçimde restore edilerek kamuya kazandırılması
hedeflenmektedir. Ayrıca restorasyon ile komşu parselde bulunan sinema müzesinin genişletilmesi amaçlanmaktadır.
Proje, yıllara yayılı olarak devam eden bir restorasyon sürecinin parçasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi tarihi
konaklardan oluşan bu sıra içinde eksik kalan son parçanın da restorasyonunu tamamlamıştır. Bu yüzden uygulama
bütün ada içindeki koruma hareketi ile birlikte değerlendirilmelidir. Konumu itibari ile içinde bulunduğu mahallede
canlanma yaratacağı düşünülen proje ayrıca kent içinde rekreasyon alanları ile de ilişki içindedir. Restorasyon sonrasında
bina Sinema Müzesi olarak işlevlendirilmiş, mevcut sinema müzesinin parçası olarak ele alınmıştır . Proje 2015’te yılında
Başarı Belgesi’ne layık görülmüştür.

Taşhan – Karma İşlev (Otel, lokanta ve el sanatları merkezi), Eflani Belediyesi,
Başarı Belgesi, 2015

Proje kent içinde merkezi konumda olan ve kent kimliğinde önemli bir rol oynayan Taşhan’ın aslına uygun olarak restore
edilerek yaşatılmasını amaçlamaktadır. Bitişik iki yapıdan oluşan Taşhan, ön cephesinde yer alan kitabeye göre 1884
yılında inşa edilmiştir. Yıllar içinde bakımsızlıktan dolayı tamamen kullanılmaz hale gelmiş olan bu yapı, Eflani Belediyesi
tarafından kamulaştırılarak koruma altına alınmıştır. Kentin içinde odak konumundaki bu anıtsal yapı, restorasyonu
sonrasında üst katları konaklama, alt katları ise lokanta ve el sanatlarının sergilenerek satışının yapıldığı bir ticarethane
olarak işlevlendirilmiştir. Proje 2015’te yılında Başarı Belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Sıbyan Mektebi - Kent Belleği Müzesi, İncesu Belediyesi, Başarı Belgesi, 2015

•

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın 1670‘da yaptırdığı külliyesi sıbyan mektebi, kervansaray, arasta, cami, medrese, tabhane ,
hamam, tabakhane, boyahane, bezirhane, mahkeme binası, muallimhane, han, fırın ve çeşmeden oluşmaktaydı. Bu külliyenin
bir parçası olan sıbyan mektebi kentin merkezinde stratejik bir odak noktasında bulunmaktadır. Proje ile kent merkezindeki
tarihi doku içinde bir canlanma hareketinin başlatılması, alanın turistik ve ekonomik açılardan daha cezbedici bir hale
getirilmesi amaçlanmaktadır. Projede eserin Kent Belleği Müzesi olarak işlevlendirilmesi planlanmıştır. Proje 2015’te yılında
Başarı Belgesi’ne layık görülmüştür.

Tescilli Konut - Çocuk Eğitim Evi, Kartal Belediyesi, Başarı Belgesi, 2015

•

Proje, yeşil alan olarak tescillenmiş bir alan içinde geçmişte yangınla yok olmuş bir binanın fotoğraflardan yola çıkılarak
hazırlanmış rekonstrüksiyon uygulamasını kapsamaktadır. Proje ile mevcut yeşil alanın içinde sosyal bir donatı
oluşturulması, bu aşamada da alanda geçmişte bulunan eserin kente tekrar kazandırılması amaçlanmıştır. Yapılan
çalışma bu anlamda pilot bir uygulama olarak ele alınmıştır. Bölgede bulunan geleneksel ahşap evlerin hemen hepsi yok
olduğundan proje sayesinde kent belleğinin yaşatılması sağlanacaktır. Uygulama sonrası yapının okul öncesi çocuklara
yönelik eğitim evi olarak işlevlendirilmesi planlanmaktadır. Proje 2015’te yılında Başarı Belgesi’ne layık görülmüştür.

Eski Askeri Hastane – Kültür Mekânı, Sivrihisar Belediyesi, Başarı Belgesi, 2015

•

Birinci Ulusal Mimarlık Akımının örneklerinden olan Eski Askeri Hastane yapısının restore edilerek işlevlendirilmesi
projesidir. Yapı, bugünkü koşullarıyla, çeşitli yeni işlevlere uygun bir yapı olarak değerlendirilmiş, ilçe ihtiyaçları ve
yapının mevcut mimarisine uygunluğu göz önünde bulundurularak “çok amaçlı salon” olarak projelendirilmesine
karar verilmiştir. Bu doğrultuda, yapıda mevcut bütün izler korunarak ve geçirdiği tarihsel sürecin bir parçası olan
yangının izleri geri getirilmeye çalışılmayarak, yapının içerisinde mevcut bölüme zarar vermeyecek şekilde çağdaş
malzeme ve detaylar yeniden kurgulanmıştır. Proje 2015’te yılında Başarı Belgesi’ne layık görülmüştür.

Yalı Kilisesi – Kültür Mekânı, Ünye Belediyesi, Başarı Belgesi, 2015

•

Ünye’de ayakta kalmış tek kilise olan Yalı Kilisesi’nin restore edilerek işlevlendirilmesi projesidir. Projede uzun
yıllardır atıl durumda kalmış kilise binasının restore edilerek kent hayatına katılması amaçlanmıştır. Restorasyon
çalışmaları sonrasında bina aktif bir kültür merkezi olarak işlevlendirilmiştir. Ünye’de Bizans döneminden kalan
kilise, Doğu Karadeniz’de bulunan benzerleri gibi 3 nefli bazilikal plana sahiptir. Mübadeleye kadar kullanılan kilise
bu tarihlerden sonra bir süre elektrik santrali olarak kullanılmıştır. Yıllar içinde kullanıma bağlı olarak ağır tahribata
uğramış yapının restorasyonunda çağdaş yorumlama ve tamamlamalar yapılmıştır. Proje 2015’te yılında Başarı
Belgesi’ne layık görülmüştür.

