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Koruma anlayışı 
her yıl gelişiyor. 

Türkiye’deki kültürel mirası koruma 

bilincinin gelişim sürecini yıllardır 

birlikte izliyoruz. Bu süreci Tarihi Kentler 

Birliğinden önce ve sonra diye ikiye 

ayırabiliriz. 15 yılı geride bıraktık ve 

Anadolu’nun tarihi kentlerindeki yerel 

yönetimler, Tarihi Kentler Birliğinin 

toplantılarına, eğitimlerine katılarak 

somut ve somut olmayan kültürel mirasın 

korunması, yaşatılması ve geleceğe 

taşınması için yoğun bir bilinçlendirme 

sürecinden geçti; geçiyor.  

Koruma bilincinin gelişmesi beraberinde, 

yeni yaklaşımların konuşulmasının 

ve tartışılmasının da önünü açtı. 

Artık kentlerimizde sadece tarihi eser 

restorasyonu yapmıyoruz. O kentin 

her birimindeki sosyal yapısı, çevresi, 

kentleşme kriterleri, doğayla-kırsalla 

bağlantısı, komşu kentlerle ortaklıkları, 

yıllar sonraki durumu tüm bunları 

düşünerek, planlayarak koruma 

politikaları üretiyoruz.

Koruma anlayışının her yıl biraz daha 

geliştiğini, TKB Buluşmalarında ve Bölge 

Toplantılarında bazen başkanların bazen 

de uzman ekiplerinin yaptığı sunumlarda 

çok açık görmek mümkün. 15 yıldır 

devam eden Özendirme Yarışması ise bu 

gelişim sürecinin somut olarak kamuoyuyla 

paylaşılması sorumluluğunu taşıyor.

Yusuf Ziya Yılmaz
Tarihi Kentler Birliği ve Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
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2015 yılında Özendirme Yarışmasına 47 

üye belediyemiz 83 proje ile başvurdu. 

Yarışma Kataloğunu incelediğinizde 

Proje, Uygulama, Süreklilik ve Başarı 

dallarında ödüle değer görülen 

üyelerimizin kentlerine nasıl bütüncül 

baktığını göreceksiniz. Her yapı, her 

sokak, mahalle, çarşı kentin içinde nasıl 

konumlandırılıyor; özgün kimliğini, 

değerini kaybetmeden yaşamın bir 

parçası oluyor; inceleyebilirsiniz. 

Tarihi Kentler Birliği web sitemizden 

Yarışma Kataloğunun eski sayılarını da 

incelemenizi öneririm. O zaman Yarışma 

Jürisinin değerlendirmesindeki titizliği 

ve gerekçeleri daha iyi gözlemlemek 

mümkün olabilir. Prof. Dr. Metin 

Sözen’in önderliğinde toplanan ve 

birbirinden değerli Yarışma Jürimize 

bu gönülden emekleri için teşekkür 

ediyorum; katkıları büyük. 

Türkiye’nin gözbebeği kentlerimizden 

Bursa, bu yıl Metin Sözen Büyük 

Ödülüne değer görüldü. “Muradiye 

Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı 

Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri” ile Bursa 

Büyükşehir Belediyesi, günümüze ulaşan 

Osmanlı eserlerinden bu nadide mirası 

ülkemizin geleceğine armağan etti.

Söke Belediyesinin kentsel canlandırma 

sürecine ekonomik, sosyal ve kültürel 

bir bütün olarak yaklaştığı “Kemalpaşa 

Mahallesi Canlandırma Projesi” ise 

Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu. Söke 

Belediyesi bu projeyle; kent atölyeleri 

ile yerel istihdama katkıda bulunarak, 

koruma politikalarını sürekli kılacak 

adımlar attı. Bursa Büyükşehir ve Söke 

Belediyemizi; yarışmaya katılarak koruma 

çalışmalarını gündeme getiren ve kalıcı 

değerler bırakmak için çalışan diğer ödül 

alan belediyelerimizi  tebrik ediyorum; 

başarılarını içtenlikle kutluyorum. 

Sürekliğe olan katkılarıyla nice başarılı 

uygulamalar yapacaklarını da ayrıca 

vurgulamak istiyorum. 

Değerli okurlar; 

TKB Özendirme Yarışması Katalogları, 

15 yıl gibi kısa zamanda TKB üyelerinin 

aldığı yolu değerlendirmek için 

önemli birer döküm. Restorasyondan 

işlevlendirmeye; sürdürülebilir, 

örnek yöntemlerin gelişim sürecini 

izleyebileceğimiz bir hafıza niteliğinde.

İyi okumalar dilerim.

Saygı ve sevgilerimle.
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Düşler gerçek 
oluyor...

Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve 
Uygulamalarını Özendirme Yarışması 15. yılını 
doldurdu. 15 yılda, Tarihi Kentler Birliğinin artık 
hangi evrelerden geçtiğini görebilecek duruma gelmiş 
bulunuyoruz. Bu süreci incelediğimizde, 15 yılda 
doğal – tarihsel - kültürel mirasa tüm boyutlarıyla 
nasıl baktığımızı, bunu hangi yöntemlerle yaşama 
geçirdiğimizi artık irdelemek durumundayız. Mutlu 
bir birliktelikle geliştirdiğimiz kavramlar, belirli oranda 
içselleştirilmiş ve bilinçli bir yaklaşımla görünür 
kılınmıştır. Ülkemizin tüm bölgelerinin geleceğe 
nitelikli akmasını istediğimiz, doğal - tarihsel - kültürel 
mirasımızın zenginliklerinin değişik yollarla yaşama 
geçmiş olması, sürekli altını çizdiğimiz ‘‘kamu - yerel 
- sivil - özel birlikteliğinin’’ bir sonucudur. Toprağın 
altındaki ve üstündeki tüm değerlerimizi birlikte ele 
alan yaklaşımlar, yerelden başlayarak ülke bütününe 
yayılmaktadır. Görünür hale gelen değerlerimizi 
niteliğine uygun bir sürekliliğe ulaştırmak, hepimizin 
ortak görevi olmalıdır. Değişik nedenlerle sık 
sık değindiğimiz bu varlıkların, niteliklerine 
uygun korunması, ülkemizde öncelikli gündem 
oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda kimlikli bir 
Türkiye özlemidir. 

2015’te Özendirme Yarışmasına katılan yerel 
yönetimlerimiz, özlemlerimizi pekiştirecek nitelikte 
ürünlerle, gelişmeleri görmemize olanak sağlıyorlar. 
Çünkü yıllar önce sunulan projeler, bugün 
kentlerimizin yeni dinamiklerini oluşturmaktadır.  
Yoğun başvurulardan anlaşıldığı gibi, kentlerden 
başlayan “havza - bölge - ülke bütünlüğüne’’ ulaşan 
tasarım ve uygulamalar, Özendirme Yarışmasının 
aldığı yolu açıklayacak boyuttadır. Özellikle yarışmaya 
başvuran üyelerimizin ulaştıkları nokta dikkate 
alınırsa, büyük bir nitelik değişimi söz konusudur. 
Tasarımdan başlayan uygulamaya dönüşen her 
girişim, belirli süre içinde bir bütünün parçası 
olmaktadır. Geniş kapsamlı başvurular da bunu 

Prof. Dr. Metin Sözen
ÇEKÜL Vakfı Başkanı / TKB Danışma Kurulu 
Başkanı   
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göstermekte, üye belediyelerimizin çabaları 
umduğumuzun ötesinde bir sürece 
girmektedir. 

Bunların artık alanda sonuçlarını 
görme şansına sahibiz. Beldelerden 
büyükşehirlere değişik ölçekte katılım, 
yola çıktığımız günlerden çok başka 
noktalara ulaştığımızın kanıtıdır. Burada 
görünür kıldığımız her şey, halkımızın 
bilinçli katılımının bir işaretidir. Bu, 
yolun sonuna geldiğimiz anlamına 
gelmemektedir. Doğal - tarihsel - kültürel 
miras envanterlerinin tüm ülkede yerel 
yönetimlerle görünür kılınması ve 
ardından yeni başlıklara ulaşmamız, 
kendimizi geliştirmemizi - yenilememizi 
gerekli kılmıştır. Farklılıklar ve zenginlikler 
ülkesi Türkiye’nin kendini tanıması ve 
kendini bu varlıklarla açıklaması, kimlikli 
bir ülke birikiminin işaretidir. Dün bize 
düş gibi gelen zorluklar aşıldığında, 
‘’Uygarlıklar Ülkesi Türkiye” sözümüz bir 
oranda geçerlik kazanacaktır. Bu süreçte 
altını çizdiğimiz doğal – tarihsel - kültürel 
miras, eğitim-örgütlenme-tanıtım ana 
başlıkları, bir bütün olarak artık yaşam 
şansı bulmaktadır. Yerel yönetimlerimizin 
kendilerini tanıma ve de onu yaşamlarının 
bir parçası kılma süreci, zoru zorlayarak 
başarıya yürümektedir. 

Kuruluşunun 16. yılına ulaştığımız Tarihi 
Kentler Birliği, gücünü yerelden alan 
bu atılımıyla, ülkemize yeni bir gündem 
sunmaktadır. Bir bakıma kendimizi 
yeniden tanımayı hedeflemektedir. Düne 
kadar altını çizdiğimiz bütünlük kavramı, 
büyük bir sayıya ulaşan arşivler, kent 

müzeleri, ihtisas müzeleriyle kentler okunur hale 
gelmiştir. Benliğimizi aramada bu önemli bir 
yoldur. Örneğin ‘‘Köyler Yaşamalıdır’’ başlığı 
altında yürüttüğümüz çabalar, kırsal mirası içine 
almakta, sonuçları yarışmaya da yansımaktadır. 
Bir bakıma, bu topraktan kopmayan bir 
ülkenin kazanımlarının ne noktaya ulaştığının 
da işaretidir. Köylerde köy müzelerinin 
açılması, ağır da olsa oluşan tarım müzeleri, 
üretim ağımızı algılamamıza yol açacaktır. 
Eğer bu Özendirme Yarışmasının sonuçları 
geliştirilir, tüm diğer üretilenlerle bir araya 
getirilirse, Türkiye’nin ‘‘yitirilmemesi gereken 
birikimleri’’, varlığını daha kolay yansıtacaktır. 
Böylece, dün unuttuğumuz değerler de gün 
ışığına çıkma olanağı bulacaktır. Bunu sürekli 
kılacak uzmanların eğitim sürecinde olmaları, 
geleceğimizin güvenliğini sağlama anlamına 
gelmektedir. 

Böylesi bir süreçte toplumsal yapımıza da büyük 
etkileri olacak her değer, kendini görünür 
kılacaktır. Sonuçların daha şimdiden uluslararası 
işbirliğine yol açması,  günümüz dünyası 
için önemli bir iletişim ağıdır. ÇEKÜL’ün 
yıllar önce başlattığı “İpek Yolu – Kültür 
Yolu’’ girişimi, geniş bir coğrafyayı içerecek 
boyuta ulaşmış, yerel yönetimlerimizin ana 
gündemlerinden biri olmuştur. Uluslararası 
kuruluşlarda farklı geliştirdiğimiz başlıkların 
da tanınır olması, ‘‘Doğa ve Kültürle Varız’’ 
sözümüzün gerçekleştiği anlamına gelmektedir. 
Uzağa gitmeden bu yılki Özendirme Yarışması 
sonuçlarına bakılırsa, artık her ölçekte girişim – 
gelişim, yeni gündemin işaretidir. Üyelerimizin 
nitelikli uygulamaları, gittikçe artan kalıcı 
girişimlerinin sürekliliği, hepimizin ortak gelecek 
umududur.
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Bir yarışmadan
daha fazlası...

Bir kurum, bir nesne, bir eylem ya da 

“bir şey” bazen varlıklarının ötesinde anlam 

taşıyabilirler. Üretkenlikleri dolayısıyla 

ürettiklerinden kaynaklanır bu özellikleri. 

Bir ağacın bir ağaçtan daha fazla bir şey 

olması gibi. Tarihi Kentler Birliğine 

de, onun bir ürünü olan özendirme 

yarışmasına da başından biri böyle 

bakmış, böyle değerlendirmişimdir. Süreç 

içerisinde de yanılmadığımı ve bu bakışın 

içeriden birine, bana ait olması nedeniyle 

acaba bir nebze de olsa “duygusallık 

içeriyor mu?” sorusuna da kolaylıkla 

“hayır’’ cevabını verebildiğimi gördüm. 

Çünkü 16. yılına ulaşan TKB ürettikleri ile 

belediyeler birliği olmanın ötesine geçmiş, 

en önemli eylem/etkinlik alanlarından 

biri olan “Özendirme Yarışması’’ ise 

ortaya koyduğu farklılıklar ve ürünler ile 

bir yarışmadan daha fazla şey ifade eder 

olmuştur. Burada tabii ki ilk akla gelen 

“peki nasıl?’’ sorusu ve yanıtı olmaktadır. 

Ancak öncesinde belirtmem gerekir ki, 

TKB Danışma Kurulunun önerisinin 

ardından meclisinin uygun görmesi 

ile kesinleşen yarışma yapılması kararı 

hepimizde umudun ve coşkunun yanısıra 

olası bir başarısızlığa karşı birbirimize 

pek de söyleyemediğimiz bir endişeyi 

de neredeyse günlük yaşamımızda bile 

egemen kılar olmuştu. Oysa belediyelerimiz 

vardı. Öylesine sahiplendiler ki; amonyak 

Prof. Dr. Zekai Görgülü
Tarihi Kentler Birliği
Danışma Kurulu Üyesi
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kokan mavi – beyaz ozalit paftalardan 

en gelişmiş sunumlara, anlık ve anonim 

çözümlere dayalı, yanı sıra yeterli ifade 

tekniklerini içermeyen projelerden müellif 

önderliğinde nitelikli projelere ve benzer 

kapsamdaki uygulama/yapım örneklerine 

kadar bir yarışmayı süreç haline getirip, 

onu bir yarışma olmanın ötesine taşıdılar. 

Endişelerimiz yerini hızla ve kolaylıkla yeni 

umutlara, coşkulara bıraktı ve bugünlere 

geldik. Teşekkürlerimiz bir kez daha onlar 

için. 

Yeniden Özendirme Yarışmasının 

farklılığının nedenlerine ya da “peki 

nasıl” sorusunun yanıtına döndüğümde; 

aşağıda sıralanan temel ölçütlerin yeterince 

açıklayıcı, birbirinden bağımsız olmayan 

bir içeriği bu kapsamda ifade ettiğini 

düşünmekteyim. Bunları ise:

• Farklı ödül katagorilerine sahip olması 

nedeni ile oluşan kapsayıcılık,

• Katılımcı belediyenin, müellifin, 

yapımcısının, varsa danışma (lar) ın 

biliniyor olması ve bu bağlamda yaratılan 

eşitlikçi, adaletli ve özgün değerlendirme 

ortamı,

• Proje katagorisinde ödül alan çoğu 

projenin (yer yer ödül alamayanlarda dahil 

olmak üzere) zaman içerisinde uygulanıyor 

olmasının getirdiği gerçeklik,

• Artık katılım için beklenilen, hazırlanan 

ve amaç haline gelen Özendirme 

Yarışmasının böylelikle süreklilik 

kazanması, bu kapsamda kesintisiz 15 

yıldır yapılıyor olması, 

ana başlıklarında özetleyebilirim. 

Öte yandan bu ölçütlerin bazılarının benzer 

nitelikte gerçekleşen, giderek ülkemizdeki 

genel yarışma ortamına sunduğu “ilkler” 

olarak değerlendirilmesi ya da yarışmalar 

tarihine bu doğrultuda düşülen notlar 

olarak ele alınması da ilgili literatürün 

konularından birisidir.

Bitirirken, başta Metin Sözen hocam 

olmak üzere Tarihi Kentler Birliğini 

bugünlere taşıyan, Özendirme Yarışmasını 

da bir yarışmadan öteye taşıyan tüm 

belediyelerimize ve emek verenlere hiçbir 

teşekkür yeterli olmayacaktır. Sağ olsunlar, 

var olsunlar.

Sevgi ve saygıyla.
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2015 MET‹N SÖZEN 
KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

Muradiye Türbeleri 
Restorasyonu ve Kapalı Çarşı 
Sağlıklaştırma Projeleri

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı 
mirasının günümüze ulaşan en önemli 
eserlerinden Muradiye Türbelerinin, 
çağdaş restorasyon tekniklerinin en iyi 
biçimde uygulanarak korunması, Bursa 
kentinin UNESCO Dünya Mirası 
listesine girmesine sağlanan katkı ve 
yıllar içinde niteliğini her geçen gün 
arttırarak, istikrarlı biçimde kentsel 
koruma çalışmalarını sürdürmesi 
nedeniyle Metin Sözen Koruma 
Büyük Ödülüne değer görülmüştür.  
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Bursa Büyükşehir Belediyesi yarışmaya iki başarılı 
uygulama ile katılmış ve başta Muradiye Türbeleri 
restorasyonu olmak üzere koruma alanında 
yaptığı başarılı çalışmalar takdirle karşılanmıştır.

Muradiye Türbeleri Restorasyonu projesinde 
Muradiye Külliyesi içindeki 13 adet türbenin 
aslına uygun olarak restore edilmesi 
hedeflenmektedir. Osmanlı Sultanı tarafından 
Bursa’da yaptırılan son külliye olan Muradiye 
Külliyesinde 13 türbe yapısı mevcut olup, 
türbelerin içinde hanedana mensup 40 kişinin 
defnedilmiş olduğu tespit edilmiştir. Alanda ilk 
olarak külliyenin banisi Sultan II. Murad’ın 
türbesi inşa edilmiş ve daha sonra Sultan 
II. Selim dönemine kadar diğer türbeler de 
eklenerek, burası bir hanedan kabristanı halini 
almıştır. II. Murad’ın türbesinin ardından alanda 
yapılan ikinci türbe ise 1442’de vefat eden oğlu 
Şehzade Alaaddin’e aittir. Bu türbe II. Murad 
Türbesine bitişik olarak inşa edilmiştir. Külliyeye 
son eklenen türbenin ise; Kanuni Sultan 
Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa için Sultan 
II. Selim’in 1573’de inşa ettirdiği türbe olduğu 
bilinmektedir. Muradiye Türbeleri, mimari 
özelliklerinin yanı sıra sahip oldukları çini ve 
kalem işi tezyinatları ile de döneminin eşsiz 
örnekleri arasında yer alır.

Külliyeye ve bulunduğu semte adını veren 
Sultan II. Murat’ın türbesini diğerlerinden 
daha özel kılan, girişinin üstünü örten ahşap 
saçak, mukarnaslı frizleri ve çökertmeleri ile 
devrinin kündekârî işçiliğinin muhteşem bir 
örneği olmasıdır. Ayrıca, Sultan’ın vasiyetine 
göre biçimlenen türbenin plan şeması ve iç 
duvar yüzeylerinin sadeliği, mezarı üzerine denk 
gelen kubbedeki açıklık, hemen bitişiğinde yer 
alan Şehzade Alaaddin Türbesi ile ilişkisi de bu 
türbeyi farklı kılmaktadır.
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Restorasyon uygulamasına başlamadan önce 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
kararına istinaden, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi 
Laboratuvar Müdürlüğü, sanat tarihi, mimarlık 
alanlarında akademik uzmanlar, proje müellifi ve 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin uzmanlarından 
oluşan bir bilim heyeti oluşturulmuştur.

Şehzade Mustafa, Şehzade Ahmet, Şehzade 
Mahmut ve Cem Sultan Türbelerinin iç 
duvar yüzeylerinde yer alan özgün çinilerin 
konservasyon ve onarım çalışmaları 
gerçekleştirilmiş, Cem Sultan ve Şehzade 
Mahmut Türbelerinin, zengin kalem işi 
kompozisyonları içinde yer alan “malakârî” 
tekniği motiflerdeki eksik kısımlar, aslına uygun 
olarak tamamlanmıştır. 
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
uygulaması tamamlanan bir diğer proje de 
Bursa’nın Tarihi Hanlar Bölgesinde bulunan 
Kapalı Çarşının üst çatı örtüsünün yeniden 
inşası ve dükkan cephelerinin sağlıklaştırılmasını 
amaçlamaktadır. Bu proje, Tarihi Hanlar Bölgesi 
içinde masterplan çerçevesinde gerçekleştirilen 
diğer projelerle birlikte, yıllardır devam eden 
koruma politikasının sürekliliğinin başarılı bir 
göstergesidir.

Muradiye Türbeleri, zaman içinde gerek çevresel 
faktörler gerekse yapılan yanlış müdahaleler 
ile tahribata uğramış olsa da, yapılan doğru 
müdahaleler ile yapılar eski ihtişamına 
kavuşturulmuştur. Yapıldığı günden bu yana 
orijinalliğini büyük ölçüde koruyan Muradiye 
Türbeleri bu özelliği ile Bursa’nın UNESCO 
Dünya Mirası unvanını alması yolunda en 
önemli katkıyı sağlamıştır.
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2015  jüri özel ÖDÜLÜ

Kemalpaşa Mahallesi 
Canlandırma Projesi

Söke Belediyesi 

Söke Belediyesi kentsel canlandırma 
sürecine ekonomik, sosyal ve 
kültürel bakışla bir bütün olarak 
yaklaşarak, kurduğu kent atölyeleri 
ile yerelde istihdam sağlarken koruma 
politikalarını sürekli kılacak adımları 
atması, kentsel ölçekli projelerde 

katılımcı mekanizmaları kullanması, 
üniversite ve halkla doğru işbirliklerini 
kurarak sade müdahalelerle sosyal 
ve ekonomik etkisi yüksek nitelikli 
çalışmalara imza atması nedeniyle Jüri 
Özel Ödülüne değer görülmüştür.
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Söke Belediyesi, koruma çalışmalarını Söke’nin 
eski yerleşim alanlarından Kemalpaşa Mahallesi 
içinde, “Kemalpaşa Mahallesi Koruma ve 
Yaşatma Projesi” adı altında gerçekleştirip, 
bütüncül bir senaryo dâhilinde uygulamalar 
yapmıştır.

Söke Kemalpaşa Mahallesi, eski adıyla Patriaris 
İyoakimis olarak bilinen bir Rum yerleşimidir. 
Projede, kentsel bir çöküntü alanı haline 
gelmekte olan tarihi mahallenin korunması 
ve canlandırılması hedeflenmiştir. AB Hibe 
Projesi çerçevesinde 2005 yılında Kemalpaşa 
Mahallesinde oluşturulan restorasyon 
atölyesinin (kent atölyesi) proje uygulamalarında 
yer alması, yapılan çalışmaların en ayırt edici 
özelliği olarak dikkat çekmektedir. Kurulan kent 

atölyesi sayesinde mahallede istihdam yaratılmış, 
katılımcı bir süreç yürütülmüştür.

Söke Belediyesi 2004 yılında “Kemalpaşa 
Mahallesi Koruma ve Yaşatma Projesi” 
kapsamında başlattığı koruma amaçlı uygulama 
imar planı ve tek yapı ölçeğinde kamulaştırma 
ve restorasyon uygulamaları çalışmalarını, 2006 
yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dalı 
Başkanlığı ile ortaklaşa çalışarak sürdürmüştür.
Sokak sağlıklaştırma çalışmaları sırasında 
yapılan uygulamalarda özgün mimari özellikler 
korunmuş, geleneksel ve yöresel teknikler 
kullanılmıştır. Proje ile birlikte sivil mimarlık 
örneklerinin cephe düzenlemeleri, çatı 
onarımları, boya badana yapılması, dokuya 
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uygun vitrin ve tabela uygulamasına geçişi 
sağlanmıştır. Son olarak da zemin döşemeleri 
ve sokağın aydınlatması yenilenerek, peyzaj 
düzenlemesi yapılmıştır.

Söke Belediyesi aynı zamanda, Kemalpaşa 
Mahallesi içinde bulunan Uzbek Konağının 
restorasyon projesini de “Kemalpaşa Mahallesi 
Koruma ve Yaşatma Projesi” kapsamında 
tamamlamıştır.  

Uygulama sonunda, “Hilali Uzbek Tasavvuf 
ve Girit Kültürü Müzesi” olarak işlevlendirilen 
bina, mübadele ve göç sürecinin anlatılması 
açısından da anlam ifade etmektedir. Ayrıca 
mübadele sonrası dergâh olarak da kullanılan 
bina, yerel ölçekte manevi öneme sahiptir.
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2015 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Sokollu Mehmet Paşa Medresesi 
Restorasyonu Projesi

Eyüp BELEDİYESİ

Yarışmaya 2004, 2005, 2006, 2008, 
2012, 2014 yıllarında olmak üzere 
toplam 6 kez katılan; 2012 yılında 
Uygulama, 2014 yılında ise Süreklilik 
Ödülü alan Eyüp Belediyesine, kent 
merkezinde istikrarlı biçimde sürdürdüğü 
canlandırma ve anıtsal eser koruma 
çalışmaları nedeniyle Süreklilik Ödülü 
verilmiştir.
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Mimar Sinan’ın eseri olan Sokollu Mehmet 
Paşa Medresesinin restorasyon projesi, Eyüp 
Merkezi ve Eyüp Sultan Camisi çevresinde 
devam eden yenileme çalışmalarının parçası 
olarak hazırlanmıştır. Sokollu Mehmet Paşa 
Medresesi, Eyüp Merkezi Kentsel Yenileme 
Projesi kapsamında, önemli odaklar dikkate 
alınarak oluşturulan kültür yolu aksı üzerindeki 
üç adet Mimar Sinan yapısından biridir. Bu 
bağlamda proje ile ziyaretçi yoğunluğu fazla olan 
Eyüp Sultan Camisinin karşısındaki medresenin 
restorasyonunun, bölge kimliğini pekiştirmesi 
ve ziyaretçilerin etkin kullanımına açılması 
hedeflenmektedir.

Medrese içinde sergi ve tanıtım alanları, 
ziyaretçilere yönelik yeme içme ve hizmet 
alanlarının yanı sıra satış mekânları önerilmiştir. 
İşlev şeması, Eyüp Sultan Camisinin yoğun 
ziyaretçi dolaşımını destekleyecek mekanlar 
sunmaktadır. Bu bakımdan bu iki önemli eserin 
birbirleri ile ilişkileri pekiştirilmektedir.

Proje ile Eyüp Sultan Camisi, Zalpaşa Külliyesi 
ile birlikte gerek Eyüp’ün gerekse tüm 
İstanbul’un en önemli tarihi odaklarından 
birini oluşturan nitelikli bir anıtsal eserin, 
kamusal kullanımla kente kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Medrese, kültür aksı 
üzerindeki bütüncül koruma senaryosunun 
stratejik bir odağıdır. Eyüp Belediyesi, kent 
merkezindeki koruma odaklı yenileme projesini 
yıllardır istikrarlı bir biçimde sürdürmektedir. 
Geçtiğimiz yıllarda aynı bölgedeki farklı 
anıtsal binaların restorasyonlarını tamamlayan 
Eyüp Belediyesi’nin bu projesi de bütüncül 
koruma senaryosunun bir ayağı olarak 
değerlendirilmelidir. 
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2015 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Gaziantep Kültür Sanat 
Merkezi Renovasyon Projesi

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi 

2007 yılında Metin Sözen Büyük 
Ödülü, 2008 ve 2012 yıllarında 
Süreklilik, 2011 yılında Uygulama, 
2013 yılında Jüri Özel Ödülü, 2014 
yılında ise 15. Yıl Özel Ödülüne 
değer görülen Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesine, uzun yıllardır Kültür Yolu 
aksı üzerinde aralıksız devam eden 
koruma çalışmaları ve sürdürülebilir 
kültür politikaları nedeniyle üçüncü kez 
Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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Kültür Sanat Merkezi Renovasyonu projesiyle, 
metruk durumdaki Eski Gaziantep Adliye 
Binasının, kentteki kültürel aktivitelerin 
koordine edileceği bir kültür sanat merkezine 
dönüştürülecek şekilde renove edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bina, kent merkezinde odak 
oluşturmaktadır.

Binanın 2008 yılından itibaren metruk halde 
olması nedeniyle oluşan deformasyonlar, 
öncelikle statik açıdan güçlendirilmiştir. 
10.000 m2 kapalı alan, 1.000 m2 açık orta 
avlusu ile kentteki kültürel ve sanatsal 
etkinliklerin tanıtımı ve koordinasyonun 
sağlandığı merkeze; kent arşivi ve araştırma 
merkezi, kent kütüphanesi, sanat galerileri 
ve sergi salonları (1.350 m2), kafe, restoran, 
çocuk sanat merkezi, çocuk tiyatroları, çocuk 
kütüphanesi, yetenek geliştirme merkezleri 
(müzik, resim, seramik, ebru sanatı, tasarım 

atölyeleri), turizm enformasyon merkezi, halk 
günleri merkezi, Gaziantep tasarım atölyesi, 
çok amaçlı salonlar, yapının kendini anlattığı 
mekânlar ve güzel sanatlar atölyesiyle birçok 
fonksiyon kazandırılmıştır. Merkezde, kadınlara 
ve gençlere sanat öğretmenin yanı sıra meslek 
edindirilmesine ve özellikle kadın istihdamına 
yönelik çalışmalar da yürütülmektedir. Bu 
kapsamda ilk etapta, 12 kadın ile 16 gencin 
eğitilmesi ve sigortalı olarak iş bulması 
sağlanmıştır.

Proje aşamasında farklı kamu, sivil ve yerel 
önderlerin davet edildiği “ortak akıl çalıştayları” 
düzenlenmiştir. Projede işlev ve süreç 
planlaması bu çalıştaylar içinde belirlenmiştir. 
Kentteki önemli sivil toplum kuruluşları ile 
proje kapsamında ortaklıklar kurulmuştur. 
Ayrıca, Kültür Yolu Projesinin bütüncül 
senaryosunun bir parçasıdır.
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2015 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Taşbaşı ve Yandaş Sokak 
Sağlıklaştırma Projeleri 

Odunpazarı 
Belediyesi 

Yarışmaya 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011,2012 ve 2014 
yıllarında olmak üzere toplam 9 kez 
katılan, 2007 yılında Uygulama, 2008 
ve 2011 yıllarında Proje, 2009, 2010, 

2012, 2014 yıllarında Süreklilik Ödülü 
alan Odunpazarı Belediyesine; kentsel sit 
alanı içinde devam eden sivil mimarinin 
korunması ve sokak sağlıklaştırma 
çalışmaları nedeniyle bir kez daha 
Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir’in ticaret ve 
çarşı bölgesinin içinde kalan Taşbaşı Caddesi 
ve Yandaş Sokağının basit onarımlarla cephe 
temizliklerinin yapılması ve sokak üst örtüsünün 
tasarım projesini hazırlamıştır.

Taşbaşı Çarşısı, Eskişehir’de merkezi iş alanı 
içinde yer almaktadır. Tarihi kent dokusuna 
sahip olan Taşbaşı Kentsel Sit Alanı; geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de kentin ticari merkezi 
konumundadır. Gelecekte de merkez olma 
konumunu koruyacaktır. Bununla birlikte 
Eskişehir Taşbaşı Çarşısı; konumu, fiziksel 
dokusu, ölçeği ve kent halkının geleneksel 
alışveriş alışkanlıklarının sürdürülebilmesine 
olanak tanımasıyla, kentteki modern alışveriş 
merkezleriyle rekabet edebilmesi nedeniyle 
önem taşımaktadır.

Projede iki sokakta basit onarım müdahaleleri 

yapılması hedeflenmiştir. Söz konusu 
sokakların sağlıklaştırılması ile bu bölgedeki 
koruma çalışmalarına öncülük edilebilecektir. 
Sokaklara önerilen üst çatı örtüsü, çarşının 
ekonomik canlılığının korunmasını desteklemeyi 
amaçlamaktadır.

Geleneksel Odunpazarı evlerinden farklılaşan 
sivil mimari örneklerini barındıran alan, 
kentteki mimari çeşitliliğin göstergesidir. Taşbaşı 
Çarşısının kente tarihsel derinlik katan mimari 
dokusu, Eskişehir’e özgü mimari stile sahip 
ticaret yapıları olarak Odunpazarı’ndaki konut 
dokusundan farklılık gösteren ve bir arada 
belli bir doku oluşturan yapılardır. Bölgedeki 
dükkânlar yapıldıkları döneme özgü cephe 
tipolojilerine sahiptirler. Taşbaşı Kentsel Sit 
Alanında yapılar; taş veya tuğla yığma, ahşap 
karkas ve betonarme karkas sistemde inşa 
edilmiştir. 
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2015 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Maksem Müze Ev, Somuncu 
Baba Evi Rekonstrüksiyonu 
Projeleri

Osmangazi Belediyesi 

Yarışmaya 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008,2009, 2012 ve 2013 yıllarında 
olmak üzere toplam 8 kez katılan; 
2007 yılında Uygulama, 2008 yılında 
ise Süreklilik Ödülü alan Osmangazi 
Belediyesine, kent merkezinde devam 
eden koruma çalışmaları nedeniyle 
Süreklilik Ödülü verilmiştir.
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Osmangazi Belediyesi yarışmaya iki farklı proje ile 
katılmıştır. Bunlardan ilkinde Somuncu Baba’nın 
yaşadığına inanılan ve manevi değeri olan ev ile 
fırının yeniden inşa edilmesi amaçlanmaktadır. 
Dini bir kanaat önderi olan Somuncu Baba’nın 
evinin bulunduğu alanda eski yapının izleri, 
bazı duvarlar ve bu duvarların üzerinde beton 
yapılar bulunmaktadır. Projede Somuncu  
Baba evinin eski fotoğraflardan yola çıkılarak 
yeniden ihya edilmesi ve işlevsel hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. Somuncu Baba Evi, günümüzde 
yoğun olarak ziyaretçi çeken bir odaktır. Proje 
sayesinde alanda din turizmi açısından bir 
destinasyon oluşturulması istenmektedir. Ayrıca, 
ziyaret merkezi olan binada belirli günlerde halka 
dağıtılmak üzere ekmek pişirilecektir. 

Osmangazi Belediyesinin ikinci projesinde ise; 
Maksem Mahallesinde bulunan ve boyutları ve 
mimari özellikleri ile sembolik değer kazanmış 
bir yapının restorasyonu sunulmuştur.
Projeyle üçgen şeklinde 14m2’lik bir alana 

inşa edildiğinden gerek boyutları, gerekse 
de dikkat çekici formu ile mahallenin 
sembollerinden biri sayılan, sivil mimari örneği 
bu yapının korunarak geleceğe aktarılması 
hedeflenmektedir. Bina, Bursa’da çok az sayıda 
kalan üçgen köşe bina örneklerinden biridir. 
Sembolik değer taşıyan binanın müze ev olarak 
korunması, sergi salonu olarak kullanılması 
önerilmiştir.
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2015 SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Çoban Dede Türbesi, Kılcı Mehmet 
Ağa CamiSİ, Çakırcalı Mehmet Efe 
Konağı ve Birgi Jandarma Karakolu 
Restorasyon Projeleri

Ödemiş Belediyesi 

Yarışmaya geçmişte 2008 yılında 
katılan ve Uygulama Ödülü alan 
Ödemiş Belediyesi, son 15 yıldır başta 
Birgi’de olmak üzere kırsalda devam 
eden koruma çalışmalarını sürdürmesi 
nedeniyle Süreklilik Ödülüne değer 
görülmüştür.
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Ödemiş Belediyesi yarışmaya ikisi uygulama ve 
ikisi proje dalında olmak üzere, dört farklı proje 
ile katılmıştır. Özellikle kırsal alandaki kültür 
mirasının korunmasına yönelik bu projelerin 
ilkinde yapımı Aydınoğulları Beyliği dönemine 
dayanan ve mimari özellikleri ile dikkat çeken 
Çoban Dede (Şeyh Cüneyd) Türbesindeki yanlış 
müdahalelerin ayıklanarak, restorasyonunun 
yapılması amaçlanmaktadır.
 
Bademli Mahallesinde bulunan Kılcı Mehmet 
Ağa Camisinin restorasyon uygulamasında 
ise söz konusu yapının bölgedeki kültürel 
hareketliliğe katkı sağlaması hedeflenmektedir. 
Özellikle tavan ve cephe kalem işleri ile dikkat 
çeken, kare planlı Kılcı Mehmet Ağa Camisi, 
bölgenin mimari mirasına nitelikli bir örnektir. 
Proje Bademli’de devam eden kültür odaklı 
canlandırma ve koruma projeleri ile bütünlük 
oluşturmaktadır.

Ege efelik kültüründe önemli yeri olan Çakırcalı 
Mehmet Efe’nin yaşadığı konağın restorasyon 

projesinde, geleneksel sivil mimarinin özgün 
bir örneği olan konağın restore edilerek 
turizme kazandırılması amaçlanmıştır. Proje 
bölgenin kimliğinde önemli bir yeri olan efelik 
kültürünün de geleceğe aktarılması açısından 
önemlidir. Restorasyon sonrasında, konak 
bölgedeki kültür rotaları içinde de yer almaya 
başlamıştır. 

Ödemiş Belediyesinin son projesi ise, 20. 
yüzyılın başında neo-klasik tarzda yapılmış ve 
o günden bu yana Jandarma karakolu olarak 
işlevini sürdürmekte olan Birgi Jandarma 
Karakolunun restorasyon projesidir. Bina 
yapıldığı dönem için öncü bir yapıdır. Küçük 
Menderes Havzasında çimentonun ilk olarak bu 
yapıda kullanıldığı düşünülmektedir. Yapı ayrıca 
bölgede Osmanlı döneminden bu yana işlevini 
sürdüren tek yapıdır. Yapının onarımı Birgi’deki 
koruma çalışmalarının devamlılığı açısından 
önemlidir. Uzun bir dönemden sonra Birgi’de 
yapılan ilk koruma projesidir.
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SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Sille Sokak Sağlıklaştırma 
ve Restorasyon Projeleri 

Selçuklu Belediyesi 

Yarışmaya 2008, 2012, 2013, 2014 
yıllarında olmak üzere toplam 4 kez 
katılan, 2008 yılında Uygulama, 
2013 yılında ise Süreklilik Ödülü alan 
Selçuklu Belediyesine; özellikle Sille 
bölgesinde istikrarlı biçimde uygulamaya 

devam ettiği koruma programı nedeniyle 
Süreklilik Ödülü verilmiştir.2015



49



50

Selçuklu Belediyesi tarafından sunulan 
projede, Sille’de bulunan bir sokağın basit 
onarımlarla sağlıklaştırılması ve sokak 
üzerindeki üç binanın restore edilerek yeniden 
işlevlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Projede Sille’nin tarihi dokusunu ve kent 
kimliğini korumak üzere 25 binanın 
basit cephe onarımlarının yapılması, aynı 
sokak üzerinde bulunan 3 binanın ise 
restore edilerek kente kamusal mekan 
olarak kazandırılması amaçlanmıştır. Proje 
kapsamında çalışılan sokaklar, Sille’de 
geçmiş yıllarda düzenlemesi tamamlanan 
Sille Deresine paralel, bu alandaki koruma 
çalışmalarını tamamlar nitelikte akslardır.

Restore edilen geleneksel sivil mimari örneği 
üç bina ise kent müzesi, halk eğitim merkezi 
ve kültür merkezi olarak işlevlendirilmiştir. 

Geçtiğimiz yıllarda anıtsal binaların 
restorasyonunun tamamlanmasından sonra, 
proje ile tarihi doku içindeki geleneksel 
konutların korunmasına yönelik çalışmalar 
başlamıştır. Restorasyon projelerinde bitişik 
durumdaki binaların dış cephelerinde 
özgün mimarileri korunmuş, iç mekanda ise 
birbirlerine bağlanmıştır.

Sille Deresi çevresindeki dokunun ayağa 
kaldırılması, geçmişte dere çevresinde yapılmış 
düzenlemeleri ve koruma çalışmalarının 
sürekliliği açısından başarılıdır. Sille’de yıllar 
içinde istikrarlı biçimde devam eden koruma 
çalışmalarının devamı niteliğindedir. Geçmişte 
tek yapı ölçeğinde devam eden koruma 
çalışmaları, bu proje ile sokak ölçeğine 
taşınmış ve işlevlendirme ile projelerde sosyal 
değer yaratılmıştır.
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SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Şıh Fetullah Camisi Meydanı 
Kentsel Tasarım, İslam Bahçesi 
Peyzaj Düzenlemesi Projeleri

Şahinbey Belediyesi 

Yarışmaya 2006, 2010, 2012, 2013, 
2014 yıllarında olmak üzere toplam 
5 kez katılan, 2012 yılında Metin 
Sözen Büyük Ödülü, 2013 ve 2014 
yıllarında ise Süreklilik Ödülü alan 
Şahinbey Belediyesine; geleneksel 
kent merkezindeki tarihi dokunun 

canlandırılması için devam etmekte 
olan planlı çalışmaları nedeniyle 
Süreklilik Ödülü verilmiştir.2015
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Şahinbey Belediyesi yarışmaya iki farklı proje 
ile katılmıştır. Bunlardan ilki; Şıh Fetullah 
Camisi ve Şıh Hamamının önünde bulunan 
alanın tarihi dokuda bütünlük sağlamak 
amacı ile meydan olarak düzenlenmesini 
kapsayan kentsel tasarım projesidir. Planlanan 
alanda Şehreküstü Konaklarından geleneksel 
ticaret dokusuna ulaşan aks üzerinde biri 
cami diğeri hamamın önünde birbirinden 
bağımsız ancak geçirgen bir yeşil doku ile 
birbirine bağlanan iki meydanın düzenlenmesi 
amaçlanmıştır. Meydanı çevreleyen binalarla 
ilgili cephe sağlıklaştırma kararları verilmiş, 
alanın tarihi doku ve koruma aksları ile 
bağlantıları sağlanmıştır. Proje Suyabatmaz 
ve Kepenek Mahallelerinde devam eden 
koruma çalışmalarını tamamlar niteliktedir. 
Meydan bu koruma çalışmaları içinde 
bağlayıcı bir ara odak yaratmaktadır. Proje ile 
alandaki tescilli anıtsal yapıların çevresinin 
açılarak ortaya çıkarılması da sağlanmıştır. 

Proje öncesinde çevre halkı ve esnafı ile 
fikir toplantıları düzenlenmiş, tanıtım 
çalışmaları yürütülmüştür. Alanda bulunan 
22 adet niteliksiz kaçak yapı, proje öncesinde 
kamulaştırılmış ve yıkılmıştır. Proje mimari 
tasarım olarak yüksek niteliktedir.

Sunulan ikinci proje ise; geçtiğimiz yıllarda 
tamamlanan Şahinbey İslam Bilim Tarihi 
Müzesinin arka cephesinde yer alan alanın 
İslam mimarisinden esinlenen bir tasarım 
anlayışı ile düzenlendiği İslam Bahçesi Peyzaj 
Projesidir. Projeyle, Şahinbey İslam Bilim 
Tarihi Müzesi ile Belediye Sosyal Hizmet 
Müdürlüğü binası arasında kalan alanın, 
müze kullanımını destekleyecek şekilde 
rekreasyonuna yönelik bir bahçe olarak 
düzenlenmesi hedeflenmiştir. Tasarımda 
müzenin temasından yola çıkılarak Endülüs, 
İran ve Hindistan’da bulunan İslam 
mimarisinden esinlenilmiştir.
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SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

Tire Yahudileri Müzesi ve 
Butik Otel Projeleri

Tire Belediyesi 

biçimde uygulamaya dönüştürmesi 
nedeniyle Süreklilik Ödülü 
verilmiştir.2015

2010 yılında Uygulama, 2014 yılında 
ise Proje Ödülüne değer görülen Tire 
Belediyesine; geçmiş yıllarda ortaya 
koyduğu koruma yol haritasını istikrarlı 
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Tire Belediyesi yarışmaya dört proje ile 
katılmıştır. Bu projelerden ilki; eski Tire 
dokusu içinde yer alan bir neo-klasik dönem 
yapısının restore edilerek, Yahudi Kültürü 
Müzesi olarak işlevlendirilmesi projesidir. 
Projede Özgür Yarpuz Konağının restore 
edilerek Tire’nin aynı muhitinde yaşayan 
ancak günümüzde varlığını sürdürmeyen 
Yahudi cemaatinin gelenek, görenek ve 
kültürünün aktarıldığı bir müzeye çevrilmesi 
hedeflenmektedir. 18-19. yüzyıla tarihlenen 
bina, dönemin Levanten evlerindendir. Tire 
kültürünün farklı yönlerini geleceğe taşıyacak 
proje kent dışında yaşayan Tireli Museviler 
için de manevi değer taşımaktadır.

Tire Belediyesi ayrıca tarihi kent dokusu 
içinde yer alan, her biri 19. yüzyıl başına 
tarihlenmiş üç adet konağı kamulaştırmış 
ve butik otel olarak işlevlendirmek üzere 

restorasyon projelerini tamamlamıştır.  
Geleneksel sivil mimarinin özgün örnekleri 
olan Kargıcı Konağı, Dr. Nihat Bey Konağı 
ve 1109 Ada 56. parseldeki konağın bu 
kapsamda restore edilerek, ilçe turizmine 
katkıda bulunmak üzere butik otel olarak 
işletilmeleri hedeflenmektedir. Proje sayesinde 
turizm altyapısının geliştirilmesinin yanı sıra, 
konakların bulunduğu sokaklarda canlanma 
yaratıp koruma hareketini tetiklemeleri 
amaçlanmaktadır. Konaklar, geleneksel 
Levanten evleridir ve dönem mimarisinin 
nitelikli örnekleridir. Proje Tire’de kültür 
turizminin geliştirilmesine yönelik bütüncül 
planın önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. 
Proje sayesinde ilçedeki yatak kapasitesi 
artırılırken, konaklamanın küçük ve 
tarihi dokudaki işletmelerde sağlanması 
arzulanmaktadır. 
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PROJE ÖDÜLÜ

Selimiye CamiSİ Çevresi ve Kırkpınar 
Alanı Kentsel Tasarım Projeleri

Edirne Belediyesi

hassas ve nitelikli tasarım yaklaşımı ile 
taçlandırması ve kentin anıtsal merkezi 
ile rekreasyon alanlarını bir arada ele 
alarak, bağlamış olması nedeniyle 
Proje Ödülü verilmiştir.

Yarışmaya beş proje ile katılan Edirne 
Belediyesine, bütüncül bir kentsel 
koruma senaryosu çerçevesinde yeni 
bir kent vizyonu çizmiş olması, Mimar 
Sinan’ın önemli eserlerinden birini

2015
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Yarışmaya proje dalında iki, uygulama 
dalında ise üç proje ile katılan Edirne 
Belediyesi “Selimiye Camisi Çevresi 
Kentsel Tasarım Projesi” ile, Osmanlı 
mimari mirasının en önemli eserlerinden, 
UNESCO Dünya Mirası Listesindeki 
Selimiye Camisinin çevresinde hem ziyaretçi 
akışını düzenleyecek, hem de Edirne 
için çağdaş bir kent merkezi oluşturacak 
düzenlemeler ve caminin anıtsallığını 
destekleyecek bütüncül müdahalelerin 
tamamlanması hedeflenmektedir. Proje 
sayesinde Selimiye Camisinin çevresi ile 
olan ilişkisinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. 
Proje kapsamında Selimiye Camisinin 
önündeki Yemiş Kapanı alanında kurtarma 
kazıları sürdüğünden, kazı alanı projeye 
dâhil edilmiştir. Projede, kazıda ortaya çıkan 
sokak izleri korunmuştur. Otopark alanları 
düzenlenmiş, caminin çevresindeki otopark 
sorunu ve yoğun araç trafiğine karşı çözümler 
sunulmuştur. 

Proje ile ilgili geniş katılımlı bir panel 
2016 yılı içinde düzenlenmiştir. Proje açık 

yarışma yoluyla belirlenmiştir. Kırkpınar 
Alanı Rekreasyon Projesi ise; Edirne Saray 
kalıntılarının bulunduğu bölgede, Kırpınar 
Güreşlerinin yapıldığı Erler Meydanı ve 
çevresini rekreasyon odaklı düzenlemeyi 
öneren bir peyzaj projesidir. Tunca Nehri, 
Tavuk Ormanını ve çevresindeki arkeolojik sit 
alanını kapsamaktadır.

Kentin önemli değerlerinden olan Edirne 
Sarayının bulunduğu alanı korumaya yönelik 
düzenlemeler yapmak, saray kalıntıları 
arasında bulunan ve Edirne’nin UNESCO 
tarafından da tescilli somut olmayan 
kültür mirası olan Kırkpınar Güreşlerinin 
yapıldığı festival alanında, koruma öncelikli 
iyileştirmeler gerçekleştirmek ve kent için aktif 
rekreasyon alanları oluşturmak, projenin ana 
hedefleri arasındadır.

Edirne Belediyesi ayrıca Eski Elektrik Santrali 
restorasyonu, Edirne Kent Belleği Müzesi 
ve Asker Hastanesi Şehitliği uygulamalarını 
tamamlamıştır.
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PROJE ÖDÜLÜ

5. Mıntıka 1313 ve 1339 Parselleri 
Restorasyon Projeleri

Hatay Büyükşehir 
Belediyesi 

Hatay Büyükşehir Belediyesine;  
kentin anıtsal merkezindeki koruma 
çalışmalarını tamamlayacak bütüncül 
koruma anlayışı sergilenmiş olması, 
kent dokusunun özgün özelliklerini 
ön plana çıkaran proje yaklaşımının 
sürdürülmesi, projelerde organik plan 
bütününün muhafaza edilmesi ve 
olumlu işlevlendirme önerileri nedeniyle 
Proje Ödülü verilmiştir.

2015
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Hatay Büyükşehir Belediyesi yarışmaya 
kentin tarihi merkezi için önerdiği iki farklı 
restorasyon projesi ile katılmıştır. 1313 
numaralı parsel için hazırlanan proje; 
Habib-i Naccar Camisinin komşu parselinde 
bulunan eski yapılar grubunun bir bütün 
olarak ele alınarak restorasyonu ve yeniden 
işlevlendirilmesini kapsamaktadır. Projede 
Antakya’nın bu önemli tarihi odağındaki 
4 binadan oluşan bir yapı bütününün restore 
edilerek, farklı işlevleri bir arada bulunduran 
turizme yönelik bir mekan oluşturulması 
hedeflenmiştir. Konaklama, turizm danışma, 
sergileme, ticaret gibi işlevleri barındıran bu 
öneriyle, kendi içinde mahalle gibi çalışacak 
küçük ölçekli bir kent parçası yaratılması 
amaçlanmaktadır. 

Projede  bu yapılar bütünü Antakya 
mahallelerinin minyatür bir modeli gibi 
değerlendirilmiş, tek bir yapı yerine bir arada 
birbirini tamamlayan işlevlerden oluşan bir 

plan şeması önerilmiştir. Projede ele alınan 
yapılar mimari özellikleri ile değil kent 
dokusunun içindeki organik plan bütünlükleri 
ile dikkat çekicidir. Söz konusu girift plan 
yapısının bütün olarak korunması ve kentin 
bir parçası olarak değerlendirilmesi, özellikle 
farklılık yaratan bir proje anlayışını yansıtır.

1339 numaralı parsel için önerilen proje ise, 
aynı bölgede bulunan ve neredeyse tamamen 
yıkılmış bir yapının rekonstrüksyon projesidir. 
Proje sonrası Koruma Uygulama Denetim 
Kurumuna tahsis edilecek binanın, gelecekte 
bölgedeki koruma çalışmalarının yürütülmesi 
açısından bir merkez işlevi görmesi 
amaçlanmaktadır. Habib-i Naccar Camisinin 
çevresinde yürütülen çalışmalarla birlikte ele 
alındığından, bütüncül koruma çalışmalarının 
bir parçası olarak öne çıkmaktadır. Birbirini 
tamamlayan her iki proje de, zamana yayılan 
bütüncül koruma senaryosunu tamamlar 
niteliktedir.
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PROJE ÖDÜLÜ

2. Etap Sokak Sağlıklaştırması 
ve Nasrullah CamiSİ Çevresi 
Kentsel Tasarımı Projeleri

Kastamonu Belediyesi 

işlevlendirme gerekse proje senaryosu 
içinde kentin sosyal dokusunu 
zenginleştirecek kamusal niteliği yüksek 
mekanlar yaratması nedeniyle Proje 
Ödülü verilmiştir.

2015

Yarışmaya birbirini tamamlayan 
dört proje ile katılan Kastamonu 
Belediyesine; kentin ana koruma 
alanlarını tek bir vizyon projesi 
çerçevesinde bir araya getirmiş 
olması, kale - mahalle - çarşı 
ilişkisini kurmaktaki başarısı ve gerek 
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Kastamonu Belediyesi yarışmaya proje 
dalında aynı alan içinde iki proje sunmuştur. 
Nasrullah Camisi ve çevresi için önerilmiş 
bir kentsel tasarım önerisi, Kastamonu’nun 
merkezinde bulunan ve tarihi II. Beyazıd 
dönemine uzanan Nasrullah Camisinin 
çevresindeki eklentilerin ayıklanması ve bu 
çevrede bulunan tarihi yapıları bütünleştirecek 
bir meydan oluşturulması hedeflenmiştir. 
Meydanın, çevresinde bulunan hamam, 
şadırvan han ve cami ile tarihi bir odak 
noktası olarak öne çıkması amaçlanmaktadır.

Belediyenin ikinci projesi ise; Kastamonu 
tarihi dokusu içinde bulunan ve üzerinde 
sivil mimarlık örneklerinin yanı sıra anıtsal 
yapıları da barındıran 3 sokak için önerilmiş 
basit onarım ve sağlıklaştırma projesidir. 
Projede İbn-i Neccar Camisi ve Nasrullah 
Camisi arasında Kastamonu Kalesi eteklerinde 
bulunan aksların, kamusal donatılar ile 
canlandırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmada, tek bir aks yerine Kastamonu tarihi 
dokusunu kuzey-güney istikametinde bağlayan 
bir dizi sokak ve bağlantıları ele alınmıştır. 
Bu aks üzerinde Yakupağa Külliyesi, Atabey 
Camisi, İbn-i Neccar Camisi, Cem Sultan 
Bedesteni, Kastamonu Kalesinin bağlantıları 
bulunmaktadır. Seçilen aks, Kastamonu tarihi 
dokusunun içinde omurga vazifesi görecektir.  
Birbirini tamamlayan bu iki proje ile bütüncül 
bir senaryo sunulmuştur. Aks üzerinde ayrıca 
restorasyona yönelik ahşap yapı geliştirme 
enstitusü, anne çocuk eğitim birimi gibi 
odaklar önerilmiş olması projenin sosyal doku 
ile ilişkisini güçlendirmektedir. Alan içinde 
çeşitli kamusal alanlar da önerilmiş, tarihi 
hanlar ve Kale ile bağlantıların kesişimlerinde 
odaklar yaratılmıştır.

Kastamonu Belediyesi ayrıca Aktepe ve 
Hümma Hatun Konaklarının da restorasyon 
uygulamalarını tamamlamıştır.
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PROJE ÖDÜLÜ

Arap Ocağı ve İptidai Mektebi 
Restorasyon Projeleri

Melikgazi Belediyesi  

Yarışmaya biri Ağırnas’ta, ikisi 
Germir’de olmak üzere üç proje ile 
katılan Melikgazi Belediyesi; projelerini 
bütüncül bir koruma senaryosu içinde 
hazırlaması, olumlu işlevlendirme 
önerileri yapması, proje ve işlevlendirme 
sürecinde katılımcı bir planlama 
önerisinde bulunması ve geçmiş koruma 
çalışmaları ile kurulan ilişki nedeniyle 
Proje Ödülüne değer görülmüştür. 

2015
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Melikgazi Belediyesi iki farklı bölgede koruma 
çalışmalarını sürdürmüştür. Bunlardan ilki, 
Ağırnas’ta geçmişte sunak olarak kullanılan bir 
yapı olan Arap Ocağının restorasyon projesidir. 
Arap Ocağı, kökeni net olarak bilinmese de 
her dinden ziyaretçinin adak adamaya geldiği 
bir ziyaret/sunak yapısıdır. Bu bakımdan kent 
kimliği açısından önemli bir somut olmayan 
miras öğesidir. Ayrıca özgün taş yapı sistemi 
ve bodrumunda bulunan mağara ile Ağırnas 
geleneksel mimarisinin iyi bir örneğidir. Proje 
sayesinde bu nitelikli yapı hayata kazandırılırken, 
somut olmayan miras da yaşatılacaktır. Bina 
sunak olarak kullanılacaktır, bunun yanı sıra 
içinde sunağa dair bilgiler verecek düzenlemeler 
de yapılacaktır. Proje Ağırnas’taki koruma 
çalışmalarının devamı olarak nitelenebilir. 
Bina, özgün işlevi kent kimliğindeki hoşgörü 
kültürüne de işaret ettiğinden özellikle değerlidir. 
Kasaba, Ağırnas’taki koruma projeleri ile 

Kapadokya turizmi içinde kendine yer edinmeye 
çalışmaktadır. 

Germir’de ise öncelikle İptidai Mektebi 
olarak bilinen eski ilkokul binasının restore 
edilerek işlev kazandırılması amaçlanmıştır. 
Bina, kentsel ölçekte yapı, mahalle bütününde 
planlanan koruma çalışmalarının merkezi olarak 
değerlendirilecektir. Bu bakımdan proje bütüncül 
bir çerçevenin bir parçası olarak ele alınmıştır. 
İptidai Mektebi restorasyonunda öne çıkan konu, 
binanın restorasyonunun, mahallede yürütülecek 
münferit restorasyonların ilki olmasıdır. 
Bu bakımdan uzun soluklu bir koruma 
senaryosunun ilk ayağını oluşturmaktadır. 
Mahallede yürütülecek katılım, planlama ve 
uygulamalar bu merkezden idare edilecektir. 

Melikgazi Belediyesi, ayrıca Germir’de geçtiğimiz 
yıllarda başlamış Bezirhane restorasyonunu da 
tamamlamıştır. 
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PROJE ÖDÜLÜ

Tarihi Kent Merkezi 
Düzenleme ve Tasarım 
Projesi

Mersin Büyükşehir 
Belediyesi 

Mersin Büyükşehir Belediyesine 
kent merkezindeki farklı alanları 
başarılı biçimde birbirine bağlayan 
bütüncül projeleri, korumayı kentsel 
canlandırmanın bir aracı olarak 
kullanarak, iyi tasarlanmış sağlıklı bir 

kent merkezi vizyonu çizmiş olmaları, 
kentin kamusal niteliğinin artırılması, 
ticaret, rekreasyon, kültür gibi farklı 
işlevleri barındıran karma kullanıma 
yönelik program içerikleri nedeniyle 
Proje Ödülü verilmiştir.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi yarışmaya geniş 
bir alanı içeren kapsamlı bir kentsel tasarım 
projesi ile katılmıştır. Proje Mersin’in eski liman 
ve gümrük bölgesinin bulunduğu alanda, Yoğurt 
Pazarının yenilenmesi, Silifke Caddesinin, Ulu 
Cami Meydanı ve çevresinin, Atatürk Caddesi 
ve çevresinin düzenlenmesine yönelik kentsel 
tasarımı kapsamaktadır.

Projede kentin merkez alanının rehabilitasyonuna 
yönelik bütüncül bir planlama yapılması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda proje öncelikle 
genel ulaşım düzenlemesi, yayalaştırmalar, 
genel ilkeleri düzenlemeyi amaçlar. Bunun 
ötesinde Atatürk Evi, Belediye Binası, Ulu 
Caminin bulunduğu dört farklı alt alanda 
detaylı kentsel tasarım projelerinin hazırlanması 
hedeflenmektedir. Tasarım alanlarının tamamı 
kentin önemli odaklarındandır. Proje ile bu 
odaklardaki tarihi yapılar ortaya çıkarılırken, 

alanın kamusal niteliği de artırılmaktadır. 
Tasarım önerisinde kültür mekanları, rekreasyon, 
ticaret gibi farklı kentsel işlevler bir arada 
sunularak iç içe geçmiş, karma bir kent dokusu 
elde edilmiştir. Ayrıca projede bu alanların 
birbirleriyle ve kentle ilişkileri değerlendirilmiştir.

Proje sade müdahaleleri doğru yaklaşımlarla 
aktarmaktadır. Ayrıca üst ve alt ölçeğin 
ilişkilerinin kurulduğu görülmektedir. Kentsel 
ölçekteki ulaşım planlamasından aydınlatma 
detaylarına kadar uzanan kapsamlı bir yaklaşım 
ortaya konmuştur. Projede temel odaktaki 
binalar, meydanlar ve rekreasyon aksları ile 
birbirine bağlanmaktadır. Atatürk Evi, kültür 
merkezi olarak değerlendirilmiştir. Ulu Cami 
çevresinde ayıklamalar yapılarak, denize açılan 
anıtsal bir odak oluşturulmuştur. Her alt bölge 
farklı bir kimlik teması etrafında şekillenmektedir.
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PROJE ÖDÜLÜ

Saathane Meydanı Kentsel 
Tasarım Projesi

Samsun Büyükşehir 
Belediyesi 

Samsun Büyükşehir Belediyesine kent 
merkezinde anıtsal yapıları nitelikli ve 
sade bir mimari tasarım ile korumaları, 
projenin kent kimliğine olan olumlu 
katkısı, kamusal kullanımı destekleyen 

tasarım anlayışı, sosyal ve ekonomik 
etkisi yüksek bütüncül işlevlendirme 
kurgusu nedeniyle Proje Ödülü 
verilmiştir.
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Samsun’un merkezi konumunda; geleneksel 
ticaretin yoğunlaştığı, Taş Han, Süleyman 
Paşa Medresesi, Şifa Hamamı, Merkez 
Camisi, Medrese Camisi, Tarihi Belediye 
Binası gibi Samsun’un anıtsal yapılarının 
bir arada bulunduğu Saathane Meydanı son 
yapılan arkeolojik kazılar sonrasında kentin 
gelişim sürecinin doğrudan izlendiği bir alana 
dönüşmüştür.

Proje kapsamında arkeolojik buluntular, üzerinde 
gezilebilir bir cam örtü platform ile korunurken, 
Taşhan “Sanatçılar ve Zanaatkarlar Merkezi”, 
Süleyman Paşa Medresesi “Samsun - Karadeniz 
Bölgesi Tasarım ve Uygulama Merkezi” 
olarak planlanmıştır. Meydana cephe veren 
Medrese Camisi ve Şifa Hamamı asli işlevlerini 
sürdürerek, anıtsallıkları ile tarihi dokuyu 
tamamlayacaklardır.

Saathane Meydanı aksına paralel olarak 
planlanan geleneksel ticaret birimleri, kentlinin 
yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesi kapsamında 
değerlendirilmiştir ve iki katlı birimlerden 

oluşan dükkan dizisi, arkada kalan çok katlı 
yapıları gizleyerek meydana insan ölçeği algısı 
kazandıracaktır. Taşhan’ın kütlesel yapısıyla 
odak konumunda olduğu Büyük Meydanda hafif 
saçaklı, gölgelikli yapısal üniteler planlanmış, 
deniz yönünde kottan yararlanılarak planlanan 
eğik çatılı mekan, sergi ve gölgelikli oturma alanı 
olarak tasarlanmıştır.

Bu çalışma, kentin gelişim sürecinin kent 
kimliğinin algılanması kapsamında mekana 
yansımasına imkan vermesi açısından önem arz 
etmektedir. Proje ile Büyük Meydanda toplantı 
ve gösteri işlevlerine olanak sağlayacak mekansal 
ortamın tesis edilmesi de amaçlanmaktadır. 

Saathane Meydanı çevresinde devam etmekte 
olan koruma ve yenileme çalışmalarını 
desteklemek amacıyla, meydanın çevresinde 
bulunan tescilli yapıların restore edilmesi de 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 7306 ada 
6 parselde bulunan yapı belediye tarafından 
kamulaştırılmış ve restorasyon projesi 
hazırlanmıştır.
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PROJE ÖDÜLÜ

Av. Turan Arun Sokağı 
Sağlıklaştırma Projesi

Seyhan Belediyesi

Seyhan Belediyesinin Av. Turan 
Arun Sokağı sağlıklaştırma projesine; 
kamusal mekanlar yaratmaya dayalı 
proje anlayışı, nitelikli tasarım önerileri, 
kapsamlı biçimde detaylandırılmış 

proje çözümleri ve kentsel koruma 
sorunlarına bütüncül, stratejik 
bakış açısı nedeniyle Proje Ödülü 
verilmiştir.
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Seyhan Belediyesi, Adana’da tarihi kent 
dokusunun önemli bir aksını oluşturan ve 
“protokol yolu” olarak da bilinen Av. Turhan 
Arun Sokağı için önerilmiş cephe ve sokak 
alt yapısı düzenleme projesi ile ödüle değer 
görülmüştür. Projede Adana Tepebağ bölgesi 
içinde önemli tarihi sivil mimarlık örneklerini 
barındıran sokağın yenileme çalışmaları 
ile turizme kazandırılması ve bölgede uzun 
vadeli bir canlanma hareketinin tetiklenmesi 
hedeflenmektedir. Projede bu kapsamda sokak 
aydınlatma ve mobilyalarının tasarımı, sokak 
cephelerinde basit onarım kararları ve tescilli 
yapılar için cephe düzenlemeleri yapılması 
amaçlanmıştır. Önerilerde, aks üzerinde küçük 
odak noktaları yaratılmış ve sokağın kamusal 

niteliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

Protokol yolu, arkeolojik kazıların devam ettiği 
Tepebağ Höyüğünün yanında bulunmaktadır. 
Bu sokak, Adana’nın modern çarşısı ve tarihi 
merkezini birbirine bağlayan akstır. Üzerinde 
Yeşil Mescid, eğitim yapıları, 6 adet tescilli ve 
sivil mimarlık örneği konak bulunmaktadır. 
Bu bakımdan içinde bulunduğu Tepebağ tarihi 
dokusu içinde öncelikli koruma koridorlarının 
başında gelmektedir ve Tepebağ içindeki 
bütüncül bir canlandırma senaryosu açısından 
stratejik bir akstır. Ağır kentsel köhneleşme 
içindeki mahalle için bu aksın canlandırılması 
özellikle önem arz etmekte, yapılacak çalışmaların 
alanda sosyal ve ekonomik bir canlanma 
yaratacağına inanılmaktadır.
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PROJE ÖDÜLÜ

Ölümsüzlük Şehri 
Missis Projesi

Yüreğir Belediyesi 

Yüreğir Belediyesine Ölümsüzlük Şehri 
Missis Projesiyle koruma temelli bir 
kentsel gelişim senaryosunu istikrarlı 
biçimde uyguluyor olması, vizyondan 
projeye, projeden uygulamaya bütüncül 

bir kalkınma programının içinde 
koruma öncelikli adımların atılıyor 
olması ve belediye kaynakları ile 
arkeoloji araştırmalarının destekleniyor 
olması nedeniyle Proje Ödülü 
verilmiştir.
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“Ölümsüzlük Şehri Missis Projesi” Yüreğir 
Belediyesinin 2012 yılından bu yana sürdürdüğü, 
uzun vadeli bütüncül koruma vizyonudur. Tarihi 
Neolitik Çağa kadar uzanan Misis Antik Kenti, 
Yüreğir kentsel alanı içinde bulunmaktadır. 
Enformal yapılaşmanın olduğu ve alt yapı 
sorunları olan alanlar, bölgede kazı çalışmalarının 
yapılmasına engel teşkil etmektedir. Proje 
öncelikle bu enformal konut bölgesinde 
yaşayanların başka bir alana taşınmasıyla antik 
kentin üstünün boşaltılmasını hedefler.

Alanda yapılacak kazı çalışmaları sayesinde 
turizme yönelik ekonomik hareketlilik sağlanması 
amaçlanmıştır. Ayrıca vizyon planı çerçevesinde 
ilçede bulunan Osmanlı ve Selçuklu eserlerinin 
restorasyonu, sit alanı içinde kalan akropol, 
tiyatro, stadyum gibi yapıların ayağa kaldırılması 
planlanmaktadır. Projede önerilen vizyon planı, 

sosyal bir dönüşümü de kapsamaktadır. Kazı 
alanından taşınan kaçak yapıların sakinlerinin 
tarımsal üretime de olanak veren yeni konut 
alanlarına taşınmaları dikkat çekicidir. Projede 
806 konut ve 5000 kişilik nüfusun yer 
değiştirmesi önerilmektedir. Proje ile Yüreğir 
için kentsel koruma odaklı bir gelişim stratejisi 
çizilmiştir. Bu kapsamda istihdam, sosyal 
hizmetler, yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi 
konularda ilkesel kararlar alınmıştır.

Yüreğir Belediyesi tarafından bu yıl sunulan 
projelerde, bu kapsamda yapılan çalışmalarla 
gün ışığına çıkan Lokman Hekim Camisi ve 
Havraniye Kervansarayının koruma projeleri yer 
almaktadır. Proje kapsamında temellerine ulaşılan 
bu yapıların rekonstrüksiyon uygulamalarının 
yapılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 
bulunan Havraniye Kervansarayı kültür 
merkezine dönüştürülecektir.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Mahalle Müzeleri Projesi

Battalgazi Belediyesi 

Yarışmaya iki proje ile katılan 
Battalgazi Belediyesinin Mahalle 
Müzeleri Projesine; yerel örgütlenmeyi 
destekleyen bir koruma anlayışını 
savunuyor olması, kent belleğini 
mahalle ölçeğine indirerek 
yaygınlaştırması, korumayı sosyal 

kalkınmanın bir aracı olarak 
kullanarak katılımcı süreçlere olanak 
sağlayacak bir zemin hazırlaması ve 
sürdürülebilir bir model örneği teşkil 
etmesi nedeniyle Uygulama Ödülü 
verilmiştir.
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Battalgazi Belediyesi, Mahalle Müzeleri programı 
ile kentin her mahallesinde  o mahallenin 
belleğini yansıtacak ve sosyal merkez olarak 
işleyecek bir müze ve bu müzelerin oluşturacağı 
bir “müzeler ağı” kurgulamış, bu kapsamda 
ilk etapta iki mahalle müzesinin uygulamasını 
tamamlamıştır. “Her Mahalleye Bir Müze Projesi” 
ile Battalgazi’nin 102 mahallesinde, yerel ölçekte 
küçük kent bellekleri ve müzeler kurulması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda Hasırcılar 
ve Yaygın Mahallelerinde ilk uygulamalar 
yapılmıştır. Projeyle; mahallelerde bulunan atıl 
durumdaki binaların yeniden işlevlendirilmesi, 
mahallelerde sosyal merkezler oluşturulması 
ve kent belleğinin yerel ölçekte korunması 
amaçlanmaktadır. 

Projede mahalli değerlerin müzede korunmasının 
yanı sıra, her mahallede sosyal ve kültürel 
faaliyetlere olanak verecek küçük ölçekli sosyal 
merkezler oluşturulması sağlanmaktadır. Bu 

sosyal merkezlerde, eğitim, etkinlik ve sosyal 
hizmet olanakları ve mahalle ölçeğinde ortak 
kullanım mekanları yaratılmaktadır. Müzeler 
ile mahalle içinde eski muhtarlık binası, 
kullanılmayan hizmet binaları gibi atıl mekanlar 
ayağa kaldırılmakta ve sürdürülebilir biçimde 
korunma olanağı bulmaktadır. 

Proje sürecinde muhtarlar, kanaat önderleri ve 
halk ile ayrı ayrı katılım toplantıları düzenlenmiş, 
odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Proje, kültürel 
ve sosyal kalkınmayı, mahalle odaklı koruma 
ile birleştirmesi açısından sürdürülebilir bir 
model olarak dikkat çekmektedir. Bu bakımdan 
hem bütüncül kurgusu, hem de katılımcı süreç 
yönetimi ile farklılaşan bir projedir.
Battalgazi Belediyesi yarışmaya sunduğu 
ikinci projesinde ise, Malatya ilinin ilk 
yerleşim yerlerinden Orduzu’nda bulunan 
tarihi çınarın çevresinde yapılmış rekreasyon 
alanı düzenlemelerinin uygulamalarını da 
tamamlamıştır.



95



96

UYGULAMA ÖDÜLÜ

Ece Ayhan Kültür Merkezi 
Restorasyonu Projesi

Çanakkale Belediyesi 

Çanakkale Belediyesinin Ece Ayhan 
Kültür Merkezi Restorasyonu Projesine, 
kent ile kurduğu ilişkinin iyi niteliği, 
kent kimliğine olan olumlu katkısı, sade 

ve özenli bir restorasyon uygulaması 
oluşu ve kültür alt yapısına yaptığı 
olumlu katkılar nedeniyle Uygulama 
Ödülü verilmiştir.
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Ece Ayhan Kültür Merkezi Projesi, Çanakkale 
kent merkezinde bulunan metruk durumdaki 
iki yapının rekonstrüksyonu ve yeniden 
işlevlendirilmesini kapsamaktadır. Projede kentin 
kimliğini yansıtan sivil mimarlık örneği iki 
konutun ayağa kaldırılarak, kamusal kullanıma 
olanak verecek bir kültür merkezi olarak 
yaşatılması hedeflenmiştir.

Proje alanı kentin önemli odaklarından Zafer 
Meydanına cephe vermektedir. Çanakkale’de eski 
yerleşim, Ermeni, Yahudi, Rum ve Müslüman 
mahallelerinin belli bir düzende, iç içe bulunduğu 
bir dokuya sahiptir. Zafer Meydanı bu bölgedeki 
en eski meydanlardan biridir. Meydanda Aziz 
Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Nedime Hanım Kız 
Okulu, Tıflı Camisi ile bu yapılara ait mektep ve 
çeşitli konutlar bulunmaktadır. Kentsel Sit Alanı 

içinde kentin çok kültürlü kimliğini yansıtan 
sivil mimarlık örneği yapının etrafında XIX. ve 
XX. yüzyıl mimari özelliklerine sahip Çanakkale 
geleneksel konut mimarisinin tipik örnekleri 
bulunmaktadır. 

Yapı çok amaçlı kültür merkezi olarak yeniden 
işlevlendirilmiştir; belediye, sivil toplum 
örgütleri, üniversite toplulukları gibi kuruluşların 
düzenlediği çeşitli toplantı, sergi, söyleşi, 
müzik dinletileri gibi etkinliklere ev sahipliği 
yapmaktadır. Kentin manevi bir değeri olarak şair 
Ece Ayhan’ın ismini yaşatan bu kültür merkezi, 
kent kimliğine de olumlu katkıda bulunmaktadır. 
Proje kapsamındaki iki bina belediye kaynakları 
ile kamulaştırılmış, projesi belediye içinde 
hazırlanmış ve uygulaması yine belediye öz 
kaynakları ile tamamlanmıştır.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Milli Mücadele Müzesi ve 
Müftü Evi Restorasyonu 
Projeleri

Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi 

Yarışmaya iki proje ile katılan Kayseri 
Büyükşehir Belediyesine; projelerinin 
kent kimliğini koruyan ve destekleyen 
farklı katmanları gün ışığına 
çıkarma çabası, teknik açıdan yüksek 
nitelikteki restorasyon uygulamaları, 

Milli Mücadele Müzesi projesinde 
ortaya konan başarılı müze kurgusu 
ve alanında örnek teşkil eden bir 
uygulamaya imza atması nedeniyle 
Uygulama Ödülü verilmiştir.
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Kayseri Belediyesi tarafından sunulan iki 
uygulama projesinin ilkinde, Tarihi Kayseri 
Lisesi binasının restore edilerek, Milli Mücadele 
Müzesi olarak düzenlenmesi tamamlanmıştır. 
Kayseri Lisesinin, Sakarya Savaşında tüm 
son sınıf öğrencileri şehit olmuş ve o yıl 
mezun verememiştir. Bu bakımdan binanın 
Milli Mücadele dönemiyle manevi bağları 
bulunmaktadır. Proje ile bu manevi miras ve 
anıt eserin birlikte korunması sağlanmaktadır. 
Lise ayrıca yetiştirdiği mezunlarıyla Türk 
siyaset tarihinde yeri olan bir binadır ve kent 
kimliğinin önemli parçasıdır. Müzecilik anlayışı 
olarak yüksek nitelikte bir projedir. Müze 
geçici sergiler, kültürel etkinlikler ve farklı yaş 
gruplarından çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri 
de yürütmektedir. Bu nedenle kentin kültür alt 
yapısına olumlu katkı sağlamaktadır.

Sunulan ikinci uygulama ise, Kayseri geleneksel 
sivil konut mimarisinin özgün örneklerinden 
biri olan Müftü Evinin restorasyon ve yeniden 
işlevlendirme projesidir. Kayseri Melikgazi 
ilçesinde kentsel sit alanının içinde bulunan ve 
yapısal olarak ağır tahribat altındaki konağın 
restore edilerek korunması hedeflenmektedir. 
Müftü Evi olarak bilinen konak, Kayseri 
yöresinin sivil mimarisinin göze çarpan, detayları 
ile dikkat çekici bir örneğidir. Binanın bulunduğu 
sit alanı içinde yenileme ve canlandırma 
çalışmalarını tetiklemesi amaçlanmaktadır. 
Restorasyon tekniği açısından yüksek nitelikteki 
projede, ağır tahribat görmüş bir yapıda çalışıldığı 
halde, yapının özgün patinasının büyük oranda 
korunduğu görülmektedir. Proje ilçe belediyesinin 
koruma çalışmalarını da destekler niteliktedir.  
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Ulukuşlar Konağı 
Restorasyon Projesi

Merzifon Belediyesi

Merzifon Belediyesinin Ulukuşlar 
Konağı Restorasyon Projesine, uygulama 
sürecinde yerel ekonomiye katkı 
sağlarken istihdam yaratması, insan 
kaynağının başarılı kullanılması ve proje 
yönetiminin örnek teşkil etmesi, mahalle 
içinde sosyal duyarlılığa sahip bir işlev 

programı önerilmiş olması, bulunduğu 
alanda sosyal kalkınmayı tetiklemesi ve 
katılımcı kurgusu nedeniyle Uygulama 
Ödülü verilmiştir.
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Merzifon Belediyesi tarafından geleneksel kent 
dokusu içinde yer alan Ulukuşlar Konağının, 
mahalle içinde yürütülen canlandırma 
çalışmalarının yürütüldüğü bir sosyal merkez 
olarak restore edilmesi ve işlevlendirilmesi projesi 
tamamlanmıştır. Projede kentin geleneksel 
mahalle dokusunda sosyal ve ekonomik bir 
canlanmayı tetikleyecek kültürel ve sosyal alt 
yapının tesisi öncelikli amaçtır. Bu doğrultuda 
kamulaştırılan tarihi konak, halka açık kamusal 
bir mekan olarak kullanılmasının yanı sıra, yerel 
mahalli örgütlenmenin merkezi olacak etkinlik 
ve eğitim mekanlarını barındırmaktadır. Ayrıca, 
binanın restorasyonunun dokuda koruma 
açısından örnek sayılması hedeflenmektedir.
Restorasyon uygulaması tamamen belediyenin 
kendi olanakları ile yürütülmüştür. Belediye 
bünyesinde çalışan zanaatkarlar ÇEKÜL Vakfının 
uzmanlarının yönlendirmeleri ile tamamen 
belediye imkanları dahilinde uygulamayı 
tamamlamıştır. Ulukuşlar Konağının restorasyon 

süreci, mahalledeki sosyal canlanma programının 
bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Burada 
yetişen işgücü, mahalledeki koruma projelerinde 
çalışmaya devam etmektedir.

Proje öncesinde iki geniş katılımlı çalıştay ve 
odak grup toplantıları yapılmış, ayrıca konağın 
çevresinde mahallelilerle atölye çalışmaları 
sürdürülmüştür. Ulukuşlar Konağı, mahalle 
canlandırma sürecinde stratejik sosyal 
müdahalelere iyi bir örnek oluşturmaktadır. 
STK, belediye, halk işbirliğinin ortaya konması, 
mekanın seçiminden işlevlendirilmesine 
uygulanan katılımcı süreç, projenin kısıtlı 
kaynaklarla ve gönüllü katılımı ile tanımlanmış 
olması nedeniyle örnek teşkil etmektedir. 
Münferit bir restorasyonun ötesinde yerel 
dinamiklerin örgütlenmesinde olumlu bir etkisi 
olmuştur. Sivil toplum, yerel yönetim ve halkı bir 
araya getiren işbirlikleri, proje boyunca başarılı 
biçimde sürdürülmüştür.  
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Mübadele Evi Projesi

Nilüfer Belediyesi 

Nilüfer Belediyesinin Mübadele Evi 
Projesine; kent kimliğine insan ve 
toplum odaklı bakan çağdaş yaklaşımı, 
kent tarihinin farklı katmanlarının 
duyarlı biçimde ele alınmış olması, sivil 
toplum ile kurulan olumlu işbirlikleri, 

kamusal niteliği yüksek sosyal 
müzecilik anlayışının başarılı biçimde 
uygulanmış olması ve başarılı bir 
tarihi eser işlevlendirme örneğini temsil 
etmesi nedeniyle Uygulama Ödülü 
verilmiştir.

2015
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Görükle Mahallesinde bulunan Mübadele 
Evi, mahallede ikamet etmiş ve mübadele 
döneminde göç etmiş iki farklı halkın hikayesini 
anlatan bir müze projesidir. Projede 1922-1924 
arasında gerçekleşen zorunlu göçün hafızasını 
koruyarak, dönemin tarihinin yerel seviyede 
incelenmesi amaçlanmıştır. Proje sayesinde 
ilçenin çok kültürlü kimliğinin güçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Mübadele Evi, kalıcı bir sergi ve arşiv 
bölümünden oluşmaktadır. Etnografik 
koleksiyonunda; kırsal aletler, ev kapları ve 
tekstilleri, giyim, kırsal zanaat aletlerinin yanı sıra 
mübadillerin vatanlarından getirdiği özel eşyaları 
yer almaktadır. Müze koleksiyonunun önemli 
kısmı yerli halktan bireysel koleksiyoncular ile 
Türk Mübadillerin ve Görükle kökenli Rumların 
torunlarının bağışları ile oluşmuştur.

Mübalele Evi Projesi ayrıca geleneksel bir sivil 
mimarlık örneği olan binanın rekonstrüksyon 
ile yeniden ihya edilmesini sağlamaktadır. Proje, 
Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği ile birlikte yürütülmekte, böylece 
Yunanistan’da bulunan Anadolu kökenli sivil 
toplum örgütleri aracılığıyla sınırlar arası diyalog 
kapısı açılmaktadır. Bu bakımdan ortak bir kent 
kimliğine sahip çıkılmaktadır.

Proje, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği ile birlikte yürütüldüğünden 
gerek farklı sivil toplum oluşumları gerekse halk 
ile sürekli iletişim içinde kalınmaktadır. Projede 
mübadele ve zorunlu göçe milliyetçi bir bakış 
açısı ile bakılmasından özellikle kaçınılmış, 
göçün yerel kimlik ve hayat üzerine etkisi üzerine 
odaklanılmıştır. Bu bakımdan müze, yerel 
kimliğin korunması ve tanıtılması açısından 
tematik bir kent müzesi olarak değerlendirilebilir.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Postane ve Zafer Sokakları 
Sağlıklaştırma ve Hersekzade 
Ahmet Paşa Hamamı Restorasyonu 
Projeleri

URLA Belediyesi 

Yarışmaya üç proje ile katılan Urla 
Belediyesine; projelerinin  kentte kültür 
odaklı bir canlandırma hareketini 
desteklemesi, kamusal mekanların 
artırılması, nitelikli restorasyon 

uygulamaları, bütüncül koruma 
yaklaşımının sürdürülmesi nedeniyle 
Uygulama Ödülü verilmiştir.2015
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Urla Belediyesi yarışmaya iki uygulama ve 
bir proje ile katılmıştır. Postane ve Zafer 
Sokakları Sağlıklaştırma Projesi, Urla kentsel 
sit alanının tarihi kimliğini vurgulayacak şekilde 
canlandırılmasını amaçlayan kentsel koruma 
projesinin ilk etabıdır. Zafer Caddesi ve Postane 
Sokaklarının cephe düzenlemelerini ve basit 
onarım projelerini içerir. Projede, koruma alanı 
içindeki önemli bir aksın tarihi kimliği ön plana 
çıkarılarak, canlandırılması hedeflenmiştir. 
Kentteki sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapan bu 
aks “Sanat Sokağı” teması ile projelendirilmiştir. 
Proje ile kentte ekonomik ve sosyal bir canlanma 
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 
68 adet binanın basit onarım projelerinin 
uygulanması devam etmektedir. Proje, Urla 
kent merkezindeki tarihi dokunun korunmasına 
yönelik ilk sokak ölçeğinde çalışmadır. Proje ile 
tescilli binalar ve yeni binalar arasında uyum 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Urla Belediyesi ikinci uygulama projesinde, 

Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı restorasyonunu 
tamamlamıştır. Projeyle, Osmanlı hamam 
mimarisinin özgün örneklerinden Urla 
Hersekzade Ahmet Paşa Hamamının özgün 
yapısal ve işlevsel kimliği korunarak restore 
edilmesi hedeflenmiştir. Yapının restorasyonu 
sonrasında kentteki kültür turizmine katkı 
sağlanması, metruk durumdaki hamamın halka 
kazandırılması ve yapının çevresindeki yerel esnaf 
için ekonomik hareket sağlanması amaçlanmıştır. 
Bina ortası kubbeli, enine sıcaklıklı Osmanlı 
hamamlarının özgün bir örneğidir ve çifte 
hamamdır. Urla Belediyesi ayrıca Eski Tekel 
Binasının restorasyon projesini de sunmuştur. 
Proje, 2013 yılında geçirdiği yangın ile 
kullanılamaz hale gelen Tekel Binasının (Eski 
Arditi Köşkü) restore edilerek kamusal hizmet 
mekanı olarak yeniden işlevlendirilmesini 
kapsamaktadır. Binanın bahçesi ile birlikte 
kullanılır hale getirilmesi çevresinde canlılık 
yaratacak, kente çok amaçlı bir etkinlik mekanı 
kazandıracaktır.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Eski Askerlik Şubesi Binası 
Restorasyon Projesi

Uzunköprü Belediyesi 

Uzunköprü Belediyesinin Eski Askerlik 
Şubesi Binası Restorasyon Projesine; 
belediyenin geçmiş koruma çalışmalarını 
tamamlayan bütüncül programı, 
başarılı planlama modeli, kentte sosyal 
ve kültürel anlamda yaratılan değer, 
projenin kent dokusu ile kurduğu 
ilişkinin iyi tanımlanmış olması ve 
katılımcı kurgusu nedeniyle
Uygulama Ödülü verilmiştir.

2015
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Uzunköprü Belediyesi yarışmaya, tarihi 19.yy’a 
dayanan eski Askerlik Şubesi binasının 
restore edilerek, kentteki turizm faaliyetlerinin 
tanıtımlarının yapılacağı bir etkinlik alanı olarak 
işlevlendirmesini kapsayan bir uygulama ile 
katılmıştır.

Uzunköprü Belediyesinin “Uzunköprü Tarihi 
ve Sanatı Turizme Sunuyor” adını verdiği bu 
projenin ana amacı, geçmişte sırasıyla konut, 
papazevi, hükümet dairesi ve askerlik şubesi 
olarak kullanılmış binanın restore edilerek 
kente kazandırılması, ilçenin sahip olduğu 
tarihi ve kültürel altyapının iyileştirilmesi için 
yapılacak yatırımlar ile bölgede yeni bir turizm 
alanı oluşturmaktır. Mimari ve tarihi açıdan 
son derece kıymetli bina, turizm açısından 
önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bu alanda 
turizme yönelik yapılacak olan sergi, sunum, 

tanıtım ve eğitim faaliyetleri ile mekanın 
cazibesinin arttırılması da bu amaç dahilinde 
hedeflenmektedir. Bir çekim noktası olacak bu 
alanda, halkın üretim yapabileceği ve turistler 
ile etkileşime gireceği alanlar tasarlanmıştır. 
Bu alanlar, el emeği üretim yapan yerli halkın, 
ilçenin değerlerini turistlere aktarmasına aracı 
olacaktır.

Yapı Ioannis Kilisesi kompleksi içinde 
yer almaktadır. Manastır yapısının parçası 
olduğu düşünülmektedir. Söz konusu kilise 
geçtiğimiz yıllarda restore edilerek kültür 
merkezi olarak işlevlendirilmiştir. Bu bakımdan 
kültür merkezi ile birlikte bütüncül bir 
senaryonun parçası olarak değerlendirilebilir. 
Uzunköprü Belediyesinin kültür odaklı kentsel 
canlandırma senaryosunun bir parçası olarak 
değerlendirilmelidir. Kentte aynı alan içinde 
geçtiğimiz yıllarda kent müzesi ve kültür merkezi 
de açılmıştır.
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UYGULAMA ÖDÜLÜ

Kadılar Yokuşu Sokak 
Sağlıklaştırma ve Kentsel 
Tasarım Projesi

Ünye Belediyesi 

Ünye Belediyesinin Kadılar Yokuşu 
Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel 
Tasarım Projesine; Kültür Yolu 
programında gerçekleştirmiş olduğu 
başarılı projeler, bütüncül bir ziyaretçi 
yönetimi örneği teşkil etmesi, kent 
kimliğinin farklı katmanlarının 
aynı içerik içinde başarılı biçimde 

değerlendirilmiş olması ve basit 
müdahalelerle farklılık yaratabilen bir 
uygulamaya imza atılması nedeniyle 
Uygulama Ödülü verilmiştir.

2015
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Proje, kent kimliği açısından önemli bir aks olan 
Kadılar Yokuşunun kent içi kültür rotasının bir 
parçası olarak düzenlenmesini kapsayan kentsel 
tasarım ve sağlıklaştırmasını kapsamaktadır. 
Geçmişte özellikle kadıların yetiştirildiği ve 
yaşadığı bir yer olarak bilinen Kadılar Yokuşu, 
tarihi Ünye evlerinin yoğun olarak bulunduğu bir 
akstır. Alanda yapılan sağlıklaştırma ve kentsel 
tasarım uygulamaları “Ünye Kültür Yolu” projesi 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje ile kent 
kimliği açısından büyük önem taşıyan bu aksın 
özgün haline getirilmesi ve bir rota planlaması 
çerçevesinde ele alınarak turizme kazandırılması 
hedeflenmiştir. 

Proje ile yokuş üzerindeki 15 tarihi evin 
restorasyonuna başlanmıştır. Aks, Kültür Yolu 
içinde Bakırcılar Çarşısına bağlanmaktadır. 
Proje bütüncül bir koruma senaryosu içinde 
ele alınmıştır. Kendi içinde alt programları da 
içermektedir. Kadılar Yokuşunda, öncelikle 

çalışmanın teorik yaklaşımındaki yapay çevre 
kimlik bileşenleri doğrultusunda görsel analizler 
yapılarak, alanın farklı kimliksel öğeleri ortaya 
konmuştur. Daha sonra bu sokakta yaşayıp, 
kullananlarla yaşam çevrelerini nasıl algıladıkları, 
olumlu /olumsuz gördükleri yapay çevre kimlik 
öğelerinin neler olduğu konularında, istek 
ve beğenilerin ölçülmesi, bu konu ile ilgili 
geleceğe yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla 
görüşmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda kentsel kimlik adına öneriler 
geliştirilmiştir.

Proje Ünye Belediyesinin Kültür Yolu üzerinde 
gerçekleştirdiği diğer koruma projeleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde çok kapsamlı bir program 
sunmaktadır. Kentsel tasarım müdahalelerinde 
basit ve sade uygulamalar, yönlendirme sistemleri 
ve peyzaj uygulamaları ile yetinilerek, doğal bir 
doku kazandırılmıştır. 
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Başarı ÖDÜLÜ

63 ve 64 Envanter Numaralı 
Binaların Restorasyonu

Adana Büyükşehir 
Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi iki 
ayrı restorasyon uygulamasına 
imza atmıştır. Bu uygulamalarda 
Adana’nın tarihi mirasında önemli 
bir yere sahip olan Tepebağ 
Höyüğüne yakın konumdaki iki 
adet sivil mimari örneği yapının 
aslına uygun olarak restore 
edilmesi ve binaların KUDEB 

Şube Müdürlüğü Ek Hizmet 
Binaları olarak işlevlendirilmesi 
hedeflenmiştir. Yapılar geleneksel 
Tepebağ kent dokusu içinde 
bulunmaktadır.  Restorasyon 
öncesi matbaa olarak kullanılan 
yapılar, işlevsel gereksinimler 
sebebi ile belli dönem ekler almış, 
avlu bölümüne ise ek yapı inşa 
edilmiştir. Restorasyon uygulaması 
ile muhdes eklerinden arındırılmış, 
avlu bölümüne inşa edilen ek yapı 
kaldırılarak, avlu işlevini yeniden 
kazanmıştır. Tepebağ çevresinde 
devam etmekte olan bütüncül 
koruma çalışmalarını tamamlayan bu 
projeler, çevrelerindeki canlanmayı da 
tetikleyecek niteliktedir. 

2015
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Başarı ÖDÜLÜ

Takkasızlar Konağı ve 
Değirmen Sokak 
Sağlıklaştırma Projeleri

Akşehir Belediyesi 

Akşehir Belediyesi tarafından 
tamamlanan iki projenin 
ilkinde;  geleneksel kent dokusu 
içinde bulunan Değirmen Sokak 
üzerinde basit onarımlar ve cephe 
sağlıklaştırma uygulamaları yapılan 
projeyle, bölgede ticari ve turistik 
hareket sağlanması amaçlanmıştır. 
Proje,  Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Mizah Köyü kapsamında bir etap 
olarak planlanmıştır. Kullanılmaz 
ve hasarlı durumda olan yapılar 
onarılmış ve geleneksel doku 
içinde bulunan Değirmen Sokak 

üzerinde 65 adet binanın cephe 
sağlıklaştırması yapılmıştır. 
Tarihi Takkasızlar Konağı restorasyon 
projesinde ise; tarihi kent dokusu 
içindeki özgün bir sivil mimari 
örneğinin restore edilerek kente 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 
Ayırt edici plan özelliklerine sahip 
olan konak bu bakımdan geleneksel 
Akşehir evlerinden farklılaşmaktadır. 
Konak, konuk evi ve butik otel olarak 
yeniden işlevlendirilmiştir.

2015
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Başarı ÖDÜLÜ

HıdIrellez Kilisesi 
Restorasyonu

Alanya Belediyesi

Alanya’da yer alan eski Hıdırellez 
Kilisesinin onarılarak tekrar ibadete 
açılmasını kapsayan proje ile kentin 
6,5 km yakınında, kırsal alanda 
atıl durumda bulunan bu kilisenin 
onarılarak tekrar kullanıma açılması 
ve böylece  kentin çok kültürlü 
yapısının korunarak, kimliğinin farklı 

katmanlarının görünür kılınması 
amaçlanmıştır. Alanya’nın deniz 
turizmine yönelik kimliğinin ötesinde 
kentin ayırt edici farklı özelliklerinin 
de görünür kılınması, projenin 
amaçlarından biridir. Projede 
binanın özgün işlevi olan ibadet 
sürdürülmüştür. Ayrıca kültürel 
faaliyetler için de kullanılacaktır. 
Restorasyon uygulamasında binanın 
özgün karakteri önemli ölçüde 
korunabilmiştir. Bina kentsel 
dokunun içinde bulunmadığı ve 
doğal bir peyzaj içinde yer aldığından, 
küçük butik bir uygulama olarak göze 
çarpmaktadır.

2015
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Başarı ÖDÜLÜ

Kapalı çarşı Çevresi Sokak 
Sağlıklaştırma ve Çok Amaçlı 
Salon Restorasyonu Projeleri

Bergama Belediyesi

Bergama Belediyesi tarafından 
sunulan iki projenin ilki; kentin ana 
ticaret aksı üzerinde gerçekleştirilmiş, 
basit cephe onarımlarını kapsayan 
sağlıklaştırma projesidir. Projede, 
yoğun ticaret ve turizm alanı 
içinde yer alan kapalı çarşının 
çevresinde bulunan 12 adet 
yapının eklentilerinin kaldırılması, 
cephelerinin temizlenmesi ve 

algılanabilirliklerinin artırılması 
amaçlanmıştır. Proje kapsamında 
çalışılan aks, Roma döneminden bu 
yana kullanılmaktadır. Çevresinde 
han, arasta ve kapalı çarşı 
bulunmaktadır. Yapılar ticarethane 
olarak işlevlendirilmiştir.
Sunulan ikinci projede ise; 
önceki yıllarda restorasyon 
uygulaması tamamlanan havra 
binası kompleksinin içindeki 
müştemilat binasının restore edilerek 
işlevlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Binaya kentin önemli bir ihtiyacını 
karşılamak üzere sergi salonu ve 
çok amaçlı salon işlevi verilmiştir. 
Kullanım açısından geçmiş koruma 
çalışmalarını destekler niteliktedir. 

2015
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Başarı ÖDÜLÜ

Aziz Dimitrİos Kilisesi 
Restorasyonu Projesi

Erdek Belediyesi

Erdek’in Narlı Köyünde bulunan 
ve günümüze sadece dış duvarları 
ulaşmış Rum Kilisesinin restorasyon 
ve yeniden işlevlendirme projesidir. 
Projede Narlı Köyü içinde bulunan 
Aziz Dimitrios Kilisesinin tamamen 
yok olmasının önüne geçmek ve 

kamusal bir işlev verilerek, gelecek 
nesillere aktarılmasını sağlamak 
hedeflenmektedir. Yapılacak 
müdahale ile Erdek kırsalında 
turizme yönelik destinasyon 
oluşturulması da amaçlanmaktadır. 
Kilise Erdek kırsalında ayakta kalmış 
az sayıdaki tarihi eserden biri olması 
açısından dikkat çekicidir. Ayrıca 
Kiliseye adını veren Aziz Dimitrios, 
yerel sözlü tarihte önem verilen bir 
karakterdir. Proje Erdek ilçesinde 
korumaya yönelik ilk projelerden 
biri olması açısından önem teşkil 
etmektedir.

2015
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Başarı ÖDÜLÜ

Tarihi Turing Klöp Oteli 
Restorasyonu Projesi

Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi 

Proje, Porsuk Çayı üzerinde 
Cumhuriyet döneminin nitelikli 
mimari örneklerinden Turing Klöp 
Otelinin restorasyon uygulamasıdır. 
Yapı üzerinde yapım tarihini belirten 
bir ibare bulunmamakla birlikte, 
1925 yılında temeli atılan otel, 1927 
yılında tamamlanmıştır. Zaman 

içinde yapının kullanım amacına 
bağlı olarak yapısal değişimler 
geçirmiştir.  Projede kent hafızasında 
önemli yeri olan binanın restore 
edilerek, özgün işlevini sürdürecek 
biçimde kente kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Bina Porsuk 
Çayı üzerinde, kentin canlandırma 
aksında önemli bir stratejik odaktır. 
Bu noktada yapılan koruma 
müdahalelerinin kent bütünündeki 
akışları olumlu biçimde etkileyeceği 
düşünülmektedir. Bu yıl tamamlanan 
restorasyon uygulamasının projesi 
2012 yılında TKB Özendirme 
Yarışmasına katılmış ve Proje 
Ödülüne değer görülmüştür.
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Başarı ÖDÜLÜ

Seyr-i Sefa Konağı 
Restorasyonu

İncesu Belediyesi

İncesu Belediyesi, kentteki sembol 
sivil mimarlık örneklerinden Seyr-i 
Sefa Konağının restorasyonunu 
tamamlamıştır. Proje, yeşil alan 
olarak tescillenmiş bir alan içinde 
geçmişte yangınla yok olan binanın 
fotoğraflarından yola çıkılarak 

hazırlanmış rekonstrüksiyon 
uygulamasını kapsamaktadır. Proje 
ile mevcut yeşil alanın içinde sosyal 
bir donatı oluşturulması, bu aşamada 
da eserin tekrar kente kazandırılması 
amaçlanmıştır. Yapılan çalışma bu 
anlamda pilot bir uygulama olarak 
ele alınmıştır. Bölgede bulunan 
geleneksel taş evlerin hemen hepsi 
yok olduğundan, bu projeyle kent 
belleğinin yaşatılması sağlanacaktır. 
Uygulamanın tamamlanmasının 
ardından yapının, okul öncesi 
çocuklara yönelik eğitim evi olarak 
işlevlendirilmesi planlanmaktadır.
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Başarı ÖDÜLÜ

Eski Belediye Binası 
Restorasyonu ve Kent 
Müzesi Projesi

İNEBOLU Belediyesi

İnebolu Belediyesi tarafından 
sunulan proje; kent merkezinde 
bulunan eski belediye binasının 
restorasyonu ve “Kurtuluşa Giden 
Yolda İnebolu Kent Müzesi” olarak 
düzenlenmesini kapsamaktadır. 
Projede kent içinde merkezi konuma 
sahip eski belediye binasının kültür 

odaklı bir kamusal kullanım ile 

cazibe merkezi haline getirilmesi 

hedeflenmektedir. Binaya yüklenen 

müze işlevi doğrultusunda 

düzenlemeler devam etmektedir. 

Projeye, müze işlevine yönelik hafif 

eklentiler yapılmıştır. “U” planlı 

yapının orta avlusu, cam bir atrium 

için kapatılmıştır. Proje ile birlikte, 

yapının önündeki meydanın da 

düzenlemesi yapılmaktadır. Sunulan 

uygulamanın restorasyon projesi 

yarışmaya 2009 yılında katılmış 

ve proje dalında ödüle değer 

görülmüştür.
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Başarı ÖDÜLÜ

Emir Sultan Türbesi 
Restorasyonu

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi

Proje, İzmir’deki Türk yerleşiminin 
ilk dini merkezlerinden olan 
ve manevi bir odak noktası 
oluşturan Emir Sultan Türbesinin 
restorasyonunu, çevre düzenlemesini 
ve Tasavvuf Müzesini kapsamaktadır. 
İzmir Konak’taki Kemeraltı yenileme 
alanının içinde bulunan Emir Sultan 

Türbesi, ibadet amaçlı ziyaret edilen 
ve yerel ölçekte manevi değeri yüksek 
bir mekandır. Proje ile Türbe ve 
çevresinde bulunan yapıların restore 
edilmesi, mezarlığın korumaya 
yönelik temizliğinin yapılması, 
güvenlik birimleri oluşturulması ve 
bir Tasavvuf Müzesi düzenlenmesi 
de amaçlanmaktadır. Proje Kemeraltı 
bölgesindeki bütüncül yenileme 
çalışmalarını destekler niteliktedir. 
Bu bölge içinde türbe taşıdığı manevi 
değer ve çektiği ibadet ziyaretleri 
nedeniyle kendi başına önemli bir 
canlandırma odağıdır. 
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Başarı ÖDÜLÜ

Işıklı CamiSİ, Yeni Hamam 
Restorasyonları ve Sırrı Paşa Caddesi 
Sokak Sağlıklaştırma Projeleri

İzmit Belediyesi

İzmit Belediyesi yarışmaya üç proje 
ile katılmıştır. Bunlardan ilki; 
Ortaköy Mahallesinde kırsal alanda 
bulunan ahşap Işıklı Camisinin 
restorasyon projesidir. Projede 
kırsal sivil mimarinin özelliklerini 
taşıyan ve ağır tahribat altındaki 
ahşap Işıklı Camisinin korunması ve 
işlevlendirilmesi hedeflenmektedir.
Sırrı Paşa Caddesi Sağlıklaştırma 

Projesi; İzmit merkezinde, kentsel 
sit alanı içinde yer alan Sırrı Paşa 
Caddesi için önerilmiş sokak ve 
cephe sağlıklaştırma projesidir. 
İzmit Tarih koridorunun bağlantı 
aksını oluşturan cadde üzerinde 
bulunan tarihi yapılara basit 
onarım müdahaleleri yapılırken, 
yeni yapıların sadeleştirilmesi ve 
doku içinde arka planda kalmaları 
amaçlanmıştır. Yine bu kapsamda 
ele alınan Yeni Hamam Restorasyon 
Projesinde ise; kent dokusu içinde az 
sayıda kalmış hamam yapılarından 
birinin restore edilerek, sergi salonu 
olarak yeniden işlevlendirilmesi 
hedeflenmektedir. 
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Başarı ÖDÜLÜ

Maliye Binası 
Restorasyon Projesi

Kadıköy Belediyesi

Projede Kadıköy rıhtımında 
bulunan Şehremaneti Binasının 
bitişiğindeki Maliye Binasının 
restore edilerek, Şehremaneti 
Binasında bulunan tarih ve edebiyat 
müzesini destekleyecek şekilde 
işlevlendirilmesi hedeflenmektedir. 
Kent merkezinde bulunan bu eserin 
kamu hizmetlerinde, sosyal, kültürel, 

sanatsal faaliyetler, kent kütüphanesi, 

müze gibi hizmetlerde kullanılmak 

üzere devrine uygun kullanılması, 

kamusal kullanıma açık bir şekilde 

yaşatılması amaçlanmaktadır. Bina 

yanındaki I. Ulusal Mimarlık 

Dönemine ait Şehremaneti Binasıyla 

birlikte, modern mimarlık mirası 

kapsamında önemli bir yere 

sahiptir. Eski haritalarda “maliye” 

olarak adlandırılan yapı halen 

aynı amaca hizmet ederek, Mal 

Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. 

Kadıköy’ün simgesel yapıları arasında 

bulunmaktadır. Kent içinde stratejik 

bir konuma sahiptir.
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Başarı ÖDÜLÜ

Yeraltı Şehri Çevresi 
Düzenleme ve Kentsel 
Tasarım Projesi

Kaymaklı Belediyesi

Kaymaklı’daki yeraltı şehrinin 
giriş kapısının bulunduğu noktada 
yapılmış çevre düzenlemeleri ve 
hizmet alanlarının tasarım uygulama 
projesidir. Proje öncesinde alanın 
girişindeki kalabalık uygulamaların 
ayıklanması, yeraltı şehrinin giriş 
noktasında ziyaretçilere yönelik wc, 
otopark, hediyelik eşya satış yeri gibi 
hizmet alanlarının oluşturulması 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda alanda 
bulunan dokuya uyumsuz yapılar 
temizlenmiş ve çevre düzenlemeleri 
yapılmıştır. Proje ile ilçede turizmin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Ziyaretçi yönetiminin tesisi için 
yapılan planlamanın önemli bir 
ayağını oluşturmaktadır. Proje, küçük 
bir belediyenin kendi kaynakları ile 
tamamladığı bir uygulama olarak 
dikkat çekmektedir.
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Başarı ÖDÜLÜ

Hereke Kalesi 
Restorasyon Projesi

Körfez Belediyesi 

Tarihi, Bizans Dönemine dayanan 
Hereke Kalesinde arkeolojik 
kazıların yapılması, ayakta kalan 
sur duvarlarının tamamlanması ve 
alanda ziyaretçilere yönelik arkeopark 
tasarımını kapsayan projedir. 
Projede öncelikle kale kalıntıları 
çevresindeki eklentilerin kaldırılması, 
ayıklamaların yapılması ve kazıların 

sürdürülmesi amaçlanmış, bunun 
ötesinde mevcut sur duvarlarının 
eski minyatürler esas alınarak 
tamamlanması önerilmiştir. 
Tamamlama projesinde yeni kısımlar 
mevcut dokudan ayrıştırılmıştır. 
Projede ayrıca ziyaretçilere yönelik 
seyir terasları ve yürüme yolları 
tasarlanmıştır. Hereke Kalesinde, 
korumaya yönelik geçmişte hiçbir 
çalışma bulunmamaktadır. Proje 
bu açıdan öncü bir çalışma 
olarak dikkat çekmektedir. Proje 
kapsamında kalede arkeolojik 
değerler korunurken, kente 
rekreasyon alanları kazandırılması da 
amaçlanmaktadır.
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Başarı ÖDÜLÜ

KEGEV Hizmet Binası 
Rekonstrüksyon Projesi

Kuşadası Belediyesi 

Projede, Kuşadası Eğitim Geliştirme 
Derneğine ait sivil mimarlık örneği 
geleneksel bir konutun restore 
edilerek, kültür merkezi olarak 
halka kazandırılması amaçlanmıştır. 
Proje kapsamında ele alınan 

yapı, Yıldırım Caddesi üzerinde, 

Kuşadası koruma ve canlandırma 

koridorunda bulunmaktadır. 

Kuşadası Belediyesi tarafından 

tamamlanmış Çalıkuşu Evi, Efe 

Suphi Evi gibi projelere komşu bir 

yapıdır. Sunulan uygulamanın projesi 

2013 yılında yarışmaya katılmış ve 

proje dalında ödül almıştır. Proje, 

koruma politikalarının devamlılığı 

bağlamında aynı aks üzerinde 

tamamlanmış diğer uygulamalarla 

birlikte değerlendirilebilir.
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Başarı ÖDÜLÜ

Ulucami Caddesi Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi

Kütahya Belediyesi 

Kütahya’nın en önemli anıtsal 
yapılarının çoğunu çevresinde 
barındıran Ulucami Caddesi için 
önerilen cephe sağlıklaştırma ve 
kentsel tasarım projesinde; 
Ulucami Caddesi ve tarihi 
Sakahaneden başlayan aks üzerinde 
bulunan dükkan ve binalara basit 

onarım müdahaleleri yapılarak 
canlanma yaratılması hedeflenmiştir. 
Proje kapsamında ayrıca cadde 
üzerinde altyapı, sokak mobilyası 
ve kent peyzajına dair tasarımlar 
önerilmiştir. Cadde, Paşam Sultan 
Türbesi, Kopuğun Han, Dönenler 
Camisi, Eydemir Hamamı, Ulu 
Cami ve Sakahane’yi birbirine 
bağlamaktadır. Bu özelliğiyle kent 
merkezindeki anıtsal koruma 
alanlarını bütünleştirmesi açısından 
da önem taşımaktadır. Kütahya 
Belediyesi, proje kapsamında mahalle 
sakinleri ve cadde esnafı ile katılım 
toplantıları gerçekleştirmiştir.
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Başarı ÖDÜLÜ

Çeşmeköy CamiSİ, Pınarköy 
CamiSİ ve Toksöz Konağı 
Restorasyon Projeleri

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça, 
Knidos yolu üzerinde bulunan 
metruk durumdaki Çeşmeköy Camisi 
ve Milas- Pınarköy’de bulunan 
metruk durumdaki Pınarköy Camisi 
restorasyon projelerini sunmuştur. 
Projeler kırsal mirasın korunması 
açısından önem arzetmektedir. 
Pınarköy Camisi ziyaretçi hareketinin 
olduğu Datça yolu üzerindedir. 

Çeşmeköy Camisi ise plan ve 
malzeme açısından özellikli 
yerel mimariyi, en iyi biçimde 
yansıtmaktadır. 

Toksöz Konağı restorasyonunda 
ise Yatağan ilçesi, Bozhöyük 
Mahallesinde bulunan geleneksel 
sivil mimari özelliklerini taşıyan 
konağın basit onarımlarla özgün 
haline getirilmesi ve bahçesinde 
bulunan metruk tütün deposunun 
restore edilmesi amaçlanmaktadır. 
Muğla Büyükşehir Belediyesinin 
yarışmaya gönderdiği üç proje, kırsal 
mirasın korunması ve canlandırılması 
adına farklı köylerde benzer nitelikte 
projeleri konu almıştır. Bu bakımdan 
kendi içine bütünlük göstermektedir.
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Başarı ÖDÜLÜ

Akil Muhtar Erdem Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi

Niksar Belediyesi 

Niksar Belediyesi yarışmaya, Niksar 
Kalesi ve Melikgazi Türbesine 
ulaşımı sağlayan Akil Muhtar 
Erdem Sokak için hazırlanmış, basit 
onarıma dayalı sokak sağlıklaştırma 
projesini sunmuştur. Projede 
sokağın minimum müdahalelerle 
iyileştirilerek, Halil Efendi Camisi 
ve Niksar Kalesi arasında doku 

bütünlüğü sağlanması amaçlanmıştır. 

Projenin bölgede sosyal ve ekonomik 

bir canlanma yaratması, alanın 

kamusal niteliğinin arttırılması 

arzulanmaktadır. Özellikle kültür 

turizmine yönelik dükkan ve 

işletmelerin bu sokak çevresinde 

gelişmesi hedeflenmektedir. Niksar 

içinde yapılmış koruma projelerini 

tamamlar nitelikte bir projedir. Sokak 

kent cephesi içinde algılanmaktadır. 

Bu sokak üzerinde yapılacak cephe 

sadeleştirme ve iyileştirmeleri Niksar 

Kalesinin altında, kalenin anıtsal 

duruşunu desteklemektedir.
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Başarı ÖDÜLÜ

Şirince St.John Kilisesi 
Restorasyonu Projesi

Selçuk Belediyesi

Şirince’de bulunan 19. yy’a ait kilise 
yapısının çağdaş yöntemler ışığında 
yapılmış restorasyon uygulamasıdır.  
Projede, geçmişte yıkılan St. John 
Kilisesinin yerine 19. yy’da inşa 
edilmiş ve ağır fiziki tahribat görmüş 
kilisenin restore edilerek turizme 
kazandırılması amaçlanmıştır. 

Restorasyon sonrasında binanın 
kültürel etkinlikler için kullanımı 
hedeflenmektedir. Kilise, Vaftizci 
Yahya adına yapılmış önemli bir 
kilisedir. Din turizmi ile öne çıkan 
bu bölgede bulunan iki kiliseden 
biridir. Yapının onarımı ile önemli 
bir turizm odağı olan Şirince’de doku 
bütünlüğünün sağlanmasına katkı 
sağlanmıştır. Projede teknik olarak 
nitelikli bir restorasyon uygulaması 
yapılmıştır. Proje Şirince’de devam 
eden koruma çalışmalarının devamı 
niteliğindedir. Bu bakımdan 
bütüncül kültür politikalarının ve 
koruma programının bir parçası 
olarak değerlendirilebilir.
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Başarı ÖDÜLÜ

Kesmekaya Sokak Tasarımı 
Projesi

Süleymanpaşa 
Belediyesi

Kent merkezinde, ana akslardan 
birinde niş oluşturan Kesme Kaya 
Sokağı için hazırlanmış kentsel 
tasarım projesidir. Kesme Kaya 
Sokağı, kent içindeki aksların 
arasında kısa bir bağlantı noktasıdır. 
Projede, bu bağlantının tasarıma 
dayalı bir müdahale anlayışıyla 

canlandırılması amaçlanmıştır. Bu 
çerçevede projede asma - germe 
çatı örtüsü, dikey bahçeler, oturma 
alanları, kafe, wc ve yoğun peyzaj 
düzenlemesi önerilmiştir. Projede 
tasarım yoluyla plastik bir etki 
sağlanması hedeflenmektedir. 
Projede yoğun kentsel aksın 
çevresinde atıl kalmış bir alanın 
kamusal kullanımının artırılması 
amaçlanmaktadır. Bu bakımdan 
projede bir sokak düzenlemesinin 
ötesinde rekreasyona yönelik 
bir toplanma alanının tasarımı 
yapılmıştır. Proje ile ilgili geniş 
katılımlı bir panel 2016 yılı içinde 
düzenlenmiştir. 
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Başarı ÖDÜLÜ

Hacı Haşim Ağa Konağı ve 
Hacı Atıf Han Restorasyonları

Taraklı Belediyesi 

Taraklı Belediyesi kent merkezinde 
iki restorasyon uygulamasını 
tamamlamıştır. Bunlardan ilkinde 
Hacı Atıf Han binasının, kentteki 
konaklama ihtiyacını karşılamaya 
yönelik olarak restore edilmesi 
hedeflenmektedir. Kültür turizminin 
önemli bir kaynak oluşturduğu 
kentte, han binasının altındaki 
ticarethaneler, üst katlarında 

konaklama işleviyle ilçenin turizm 
faaliyetlerinin desteklenmesi 
amaçlanmıştır.

Sunulan diğer uygulama ise; 
Taraklı’nın simgesel değeri yüksek 
konaklarından biri olan Hacı Haşim 
Ağa Konağının restorasyon ve kent 
müzesi olarak işlevlendirilmesi 
projesidir. Fenerli Ev olarak da 
bilinen yapı, kent silüetine etki eden 
bir yapıdır. Mimari özellikleri ile 
özgün bir örnektir. Taraklı tarihi 
kent dokusunda koruma çalışmaları, 
bütüncül bir plan çerçevesinde 
ilerlemektedir. Bu kapsamda Kent 
Müzesine dönüştürülen bina 
kullanım olarak kentteki koruma 
çalışmalarında önemli bir yer 
tutmaktadır.
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Başarı ÖDÜLÜ

Osman Efendi CamiSi 
Restorasyon Projesi

Uzundere Belediyesi

Uzundere Sapanca Mahallesinde 
bulunan son dönem Osmanlı 
camisinin restorasyon projesidir. 
Uzundere Osman Efendi Camisi 
yerel ölçekte manevi değeri yüksek 
bir yapıdır. Ancak yıllar içinde 
yapılan müdahalelerle tarihi kimliğini 
önemli ölçüde yitirmiştir. Proje 

ile caminin restore edilerek özgün 
mimari kimliğinin geri kazandırılması 
hedeflenmektedir. Osman Efendi 
Camisi Doğu Anadolu’nun ve 
Karadeniz’in geleneksel mimari 
özelliklerini yansıtmaktadır.
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TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Merkezi, Şerifler yalısıNIN 
ONARIM süreci

ŞERİFLER YALISI, EMİRGAN

Emirgan’da, sahil yolu üzerinde 
bulunan Şerifler Yalısı, Boğaziçi’nde 
18 yüzyılda gelişen sivil mimarlığın 
temsilcisi olarak bugün hâlâ ayakta 
kalmış ender yalılardan biridir. Aynı 
zamanda, Rumeli yakasının en eski 
ve iç süslemeleri bakımından en 
dikkate değer yalısı olarak da bilinir. 
1782 yılında yapıldığı tahmin edilen 
yapıdan bugüne yalnızca selamlık 
divanhanesi kalmıştır. Osmanlı 
Barok döneminin özeliklerini 
yansıtan ahşap yapı, 1850-1860 
arasında tamamen değişikliğe 
uğramıştır. Bugünkü selamlığa 
1900’lü yıllarda bir asma galeri 
ile bağlanmış bulunan 900 m2 
genişliğindeki 3 katlı büyük harem 
dairesi de 1940’larda sahil yolunun 
genişletilmesi sırasında yıkılmıştır.

Şerifler Yalısı 2007 yılında kira 
karşılığında ÇEKÜL Vakfı ile birlikte 
kullanılmak üzere resmen Tarihi 

Kentler Birliğine devredilmiştir. 
Yalının titizlikle korunması görevini 
de üstlen TKB ve ÇEKÜL, selâmlığın 
arkasındaki Bendegân binasında 
hizmet vermektedir. Şerifler Yalısı, 
2009 yılından bu yana TKB üyesi 
belediyelerin teknik kadroları 
için ÇEKÜL Akademi tarafından 
hazırlanan eğitimlere de ev sahipliği 
yapmaktadır.  

Düzenli periyotlarda, yalının 
korunması için bakım ve onarım 
çalışmaları devam etmektedir.  
2015-2016 yıllarında TKB Encümen 
Üyesi Sarıyer Belediyesinin 
destekleriyle Selamlık Köşkü ve 
Bendegân Binasında basit onarım 
yapılmış, boyaları yenilenmiştir. 
Rölöve ve restitüsyon projeleri 
hazırlanarak Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kuruluna sunulmuş 
ve onay süreci devam etmektedir. 
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