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Yirmi y›la yaklaflan bir zaman dilimini geride
b›rak›rken, yaflad›¤›m›z topraklara ayn› anlay›fl, ayn›
inanç, ayn› ilkelerle bakabilmenin onurunu yafl›yoruz.
ÇEKÜL Vakf›, Anadolu co¤rafyas›n›n tüm do¤al ve
kültürel birikimini kucaklayan bütüncül bir yaklafl›mla
yoluna devam ediyor. ÇEKÜL felsefesini benimsemifl,
söz yerine ifl üretmeyi ilke edinmifl gönüllü yol
arkadafllar›m›zla ülkenin her yerinde somut sonuçlarla
varl›¤›m›z› sürdürüyoruz.

2008-2009 döneminde, kamu-yerel-sivil-özel
birlikteli¤imizi daha da güçlendirerek, bütüncül bir
koruma anlay›fl›n› yaflama geçirerek önemli at›l›mlar
gerçeklefltirdik. “Kale düflerse kent düfler / Çarfl›
düflerse yaflam biter / Mahalle düflerse sevgi söner”
anlay›fl›yla yola ç›kt›¤›m›z kentlerde, korumay›
kentlerin bütününe yayarak, do¤al ve tarihsel
varl›klar› bugünle bar›flt›ran, gündelik hayata
kazand›ran sonuçlara ulaflt›k. Kentlerin geçmiflten
bugünlere uzanan kimli¤ini alg›lanabilir k›lmak için
kent müzeleri ve kent atölyelerini yayg›nlaflt›rmay›,
kentlerin yaflam kayna¤› köyleri yaflanabilir k›lacak
giriflimleri, arkeolojik alanlardan endüstri miras›na,
geleneksel yaflam kültüründen Cumhuriyet dönemi
mimarl›¤›na uzanan bir perspektifte gündeme

getirdik. Kültür envanterlerini özendirerek, her
kentin malvarl›¤›na sahip ç›kmas›n›n ilk ad›mlar›n›
att›k. Kentlerden havza birliklerine uzanan bir
bütünlükle, her yerleflmenin kendine özgü de¤erlerini
kaynak alan yol haritalar›yla, paylaflarak ve
yard›mlaflarak, do¤a ve kültür odakl› kalk›nmay›
hedef alan giriflimleri bafllatt›k.

Bu zorlu savafl›m sürecinde yolumuza ç›kan; merkezi
hükümetin dura¤an ve engelleyici mekanizmalar›na,
akademik dünyan›n hayata yabanc› dar dünyas›na,
küreselleflmenin dayatmalar›na ve rant ifltah›n›n
ac›mas›z bask›lar›na gö¤üs gerdik. Yorulduk ama
y›lmad›k... Bu çilekefl ulusa, bu görmüfl geçirmifl
co¤rafyaya, bu dirençli topraklara karfl› üstlendi¤imiz
sorumluluk duygusu ÇEKÜL'ü bugünlere tafl›d›.
Yerelin zenginli¤inden evrensele uzanan, zamana
ve her türlü olumsuz koflula karfl› direnen, gündelik
ç›karlar›n ötesinde insana, akla ve bilime dayanan
gücümüzle, ÇEKÜL de¤erlerini ve ilkelerini, umutla
ve yeni hedeflerle gelece¤e tafl›may› sürdürece¤imize
yürekten inan›yoruz.

Prof. Dr. Metin Sözen

Olumsuzluklar sarmal›nda
umudu diri tutmak
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Heyecan ve inançla ç›k›lan bir yolda çeyrek yüzy›la
yak›n bir süreyi geride b›rak›rken, bir zamanlar hayal
edilenlerin bugün birer gerçek oldu¤unu görmek
tarifi zor bir mutluluktur. Derin bir huzur duygusu
biriktirilmifl yorgunluklar› siler süpürür. Yaflanm›fl
zorluklar tatl› an›lara dönüflür. Bu güzel duygulara,
yüre¤in kuytuluklar›nda uyanmaya bafllayan küçük
küçük kayg›lar efllik eder bir yandan da. Bunca gönüllü
kiflinin bunca y›ld›r bunca emek verdi¤i bir kurum
sendelemeden gelece¤e nas›l uzanacak? Yirmi y›ld›r
üzerine titrenen de¤erler ve ilkeler hasar görmeden
yar›n›n dünyas›na tafl›nabilecek mi? Bafldöndürücü

bir h›zla de¤iflen hayata nas›l uyum sa¤lanacak?
Kurumsal büyümenin içinde bar›nd›rd›¤› risklere nas›l
karfl› durulacak? Geliflmenin itici gücü nas›l canl›
tutulacak?

Biz y›llanm›fl ÇEKÜL'lüleri de yoklam›yor de¤il bu
karmafl›k duygular zaman zaman. Ancak ÇEKÜL'ün
bir ayr›cal›¤› var. Y›llar önce kurulufl heyecan›n›
yaflarken çevremizde hep gençler vard›. Pefl pefle
hayata geçirdi¤imiz her etkinli¤imizin perde arkas›nda
gençlerin enerjisi itici gücümüz oldu. Onlar sessizce,
hesaps›z kitaps›z, tüm güçlerini seferber ederek,

ÇEKÜL'ü gençler yar›nlara tafl›yacak



deneyimli büyüklerinin çevresinde pervaneler gibi
dolanarak gözlemlediler, ö¤rendiler, kolaylaflt›rd›lar,
örgütlenmemizin gerçek kayna¤›n› oluflturdular.
Birço¤u bugün, o günlerden edindikleri deneyimlerle
olgunlaflt›, yaratt›klar› baflar›lar›yla hayata tutunuyorlar.
Kimi bugün de yan› bafl›m›zda, kiminin ise her zaman
gönüllerinde oldu¤umuzu biliyoruz. Daha da güzeli,
her gün yenileri giriyor kap›m›zdan içeri, taze enerjileri
ve umutlu bak›fllar›yla…

Bugün ÇEKÜL'de genç bir ekip ifl bafl›nda.
Görünmeyen yükü onlar omuzluyor, yarat›c›l›klar›yla

çözümler üretiyor, ça¤dafl donan›mlar›yla yeni
aç›l›mlara uzan›yor, gelece¤i kurguluyorlar.
Kimi tam zamanl›, kimi stajyer, kimi kendi hayat
mücadelesi içinde buldu¤u her zaman k›r›nt›s›nda
gönüllü katk›lar›yla… Bir yandan ö¤renirken, bir
yandan da tükenmeyen enerjileri ve fikirleriyle esin
ve güç kayna¤›m›z…

Bizim içimiz rahat. ÇEKÜL'ü yar›nlara
gençler tafl›yacak…

Betül Sözen
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Do¤al ve kültürel varl›klar›
koruyarak yaflatma
sorumlulu¤unun toplumun tüm
kesimlerince paylafl›lmas›n›
ve kültür öncelikli politikalar›n
ülke gündeminde yer almas›n›
sa¤lamak.

ÇEKÜL’ün
Gelecek Ülküsü

• Do¤a, kültür ve insan›n 
bütünselli¤i

• Kent-havza-bölge-ülke ölçe¤i
• Kamu-yerel-sivil-özel  

birlikteli¤i, gönüllü sivil kat›l›m
• Do¤a, kültür, e¤itim, tan›t›m, 

örgütlenme ana bafll›klar›
• Ba¤›ms›zl›k temelinde iflbirli¤i

ÇEKÜL’ün Temel
‹lkeleri

Temel ‹lkeler
Do¤al kaynaklar›, tarihsel kültürel miras› ve
insan› bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL,
kuruluflundan bu yana aral›ks›z olarak do¤al
ve kültürel çevreyi korumak ve yaflatmak için,
en küçük yerleflme biriminden ülke bütününe
do¤ru yay›lan, kent-havza-bölge-ülke
ölçe¤inde projeler gelifltirmekte ve
uygulamaktad›r. Projelerini yaflama geçirirken,
toplumun tüm kesimlerinin ortak bir amaç
do¤rultusunda ve güçbirli¤i içinde kat›l›mlar›na
öncülük etmekte, bu kesimler aras›ndaki
eflgüdümü sa¤lamaktad›r. Bir baflka deyiflle
kamu-yerel-sivil-özel birlikteli¤i'ne öncelik
vermektedir.

ÇEKÜL'ün ilkelerine gönülden inanm›fl, her biri
kendi alan›nda uzman ÇEKÜL gönüllülerinin
bilgi ve birikimleriyle yapt›klar› katk›lar, projelerin
ana kayna¤›n› oluflturmaktad›r. Ayr›ca ÇEKÜL'ün

ÇEKÜL, ülkemizin do¤al, tarihsel ve kültürel
varl›klar›n› korumak amac›yla 1990 y›l›nda vak›f
statüsünde kurulmufl bir sivil toplum
kurulufludur. Ülkemizin, 50'li y›llardan bu yana
karfl› karfl›ya oldu¤u kültürel kimlik bunal›m›n›n
yan› s›ra çevre sorunlar› alt›nda da ezilmeye
bafllamas› karfl›s›nda, geçmiflten günümüze ve
gelece¤e uzanan de¤erlerimize sahip ç›kmak
ve çevre ve kültür öncelikli bir gündem
oluflturmak amac›n› tafl›maktad›r.

genifl kat›l›ml› proje ve dan›flmanl›k gelirlerinden
ve ba¤›fllardan elde edilen kaynaklar projelerin
hayata geçirilmesini sa¤lamaktad›r. Kuruldu¤u
günden bu yana vizyonu do¤rultusunda
çal›flmalar›n› sürdüren ÇEKÜL, 2008-2009
döneminde de stratejik hedeflerine somut
sonuçlarla ulaflm›fl bulunuyor. 2009 y›l›n›n
stratejik hedefler ise afla¤›daki bafll›klar
do¤rultusunda belirlenmifltir:

a. Havza birliklerinin tüm ülkede yayg›nlaflmas›
ve etkin k›l›nmas›,

b. Kent müze ve arflivlerinin h›zla ço¤almaya 
devam etmesi,

c. Yürürlükteki ihale sisteminin ve koruma 
kurullar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas›,

d. Korumaya yönelik uygulamalar›n niteli¤inin
art›r›lmas› amac›yla, alanda çal›flan
kadrolar›n e¤itilmesi,

e. Her kentin, öz kaynaklar› do¤rultusunda 
gelece¤ini kurgulayan kültür odakl› yol 
haritalar› haz›rlamas›na önderlik edilmesi,

f. Kültür varl›klar›n›n bütüncül bir yaklafl›mla 
de¤erlendirilmesini sa¤lamak amac›yla
alan yönetimi uygulamas›n›n yayg›nlaflmas›.



Kurucular
Kurulu

Prof. Dr. Metin Sözen

Prof. Dr. Yalç›n Aköz 

Prof. Dr. Onat Ar›nç

Dr. M. ‹lhan Arslan 

Mehmet Selim Baki

Turgut Derman 

Oktay Ekfli

Tarhan Erdem 

Prof. Dr. Selçuk Erez

Prof. Dr. U¤ur Erkman 

Prof. Dr. Cengiz Eruzun

Prof. Dr. Erol Eti 

Bülent Güngör

Yavuz ‹nce 

Prof. Dr. Necati ‹nceo¤lu

Mithat K›rayo¤lu 

‹lhan Nebio¤lu

Tan Oral 

Feridun Özgen

Hasan Özgen 

Ersu Pekin

Gürol Sözen 

Dr. Güzin Poffet Tamaç

Prof. Dr. ‹lter Turan 

Fügen Tuzlal›

(Baflkan)
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Yönetim
Kurulu

2006-2009 Dönemi Yönetim Kurulu 

Prof. Dr. Metin Sözen

(Baflkan)

Mithat K›rayo¤lu

(Baflkan Yard›mc›s›)

Prof. Dr. Aysel Ekfli

Hasan Özgen

Dr. ‹lhan M. Arslan

Prof. Dr. U¤ur Erkman

A. Faruk Göksu

Bülent Güngör

Genel Sekreter Betül Sözen
Genel Sekreter Vekili Ece Müftüo¤lu Narcy

2006 - 2009 Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Turgut Derman

Recep Esengil

Dervifl Parlak

Tan Oral

2006-2009 Dönemi Denetleme Kurulu

Yavuz ‹nce

M. Selim Baki

Gürol Sözen

2006-2009 Dönemi Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Prof. Dr. Onat Ar›nç
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7 A¤aç
Ormanları
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ÇEKÜL Vakf›'n›n 1993 y›l›ndan bu yana yürüttü¤ü
“7 A¤aç Projesi”, ülkemizin en genifl sivil kat›l›ml›
a¤açland›rma giriflimi olarak 2008-2009 y›l›nda da
geliflerek devam etti.

Ekonomik krize ra¤men genel kat›l›mda belirgin
bir düflüfl gözlenmedi ise de,  7 fidan yerine
1 fidan arma¤an etme tercihinde art›fl oldu¤u
görüldü. Yine de, 7 A¤aç bedelinin 2007 y›l›ndan
beri 30 YTL seviyesinde tutulmas›n›n, projenin
ekonomik krizden fazla etkilenmemesinde
etkisi oldu.

Özellikle 2009 y›l›nda, Sevgililer Günü, Anneler Günü
gibi özel günlerde arma¤an edilen fidan say›s›nda
eski y›llara göre bir düflüfl gözlemlenirken, “nikâh
flekeri” yerine fidan ba¤›fl› uygulamas›na olan ilgi
geçti¤imiz y›lla eflit oranda devam etti.

Projenin düzenli kat›l›mc›s› olan kurumlarla iliflkilerin
2008 y›l›ndan bafllayarak güçlendirilmesi için yap›lan
çal›flmalar etkili oldu ve Vodafone, Aras Cargo,
Sanovel, Janssen Cilag, Redhouse Sözlük/Sev
Yay›nc›l›k gibi kurulufllar “7 A¤aç Ormanlar›”na
bu dönemde de katk› vermeyi sürdürdüler.
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Tanıtım
Malzemeleri
“7 A¤aç” görsel ve bas›l› malzemeleri 2008 y›l›ndan
itibaren tasar›mc› Deniz Üçok taraf›ndan yap›ld›.
Özel günler için yap›lan toplu mail gönderimlerinde
de bu tasar›mlar kullan›ld›. Görsel bütünlük içinde
haz›rlanan tan›t›m malzemeleri veri taban›m›zdaki
mail gruplar›na ulaflt›r›ld›. 2008 y›l›nda Doku
Program›'n›n yenilenmesiyle birlikte “7 A¤aç”
kat›l›mc›lar›na otomatik kutlama mailiyle birlikte Yeni
Y›l görseli gönderildi.

2008 y›l› için Deniz Üçok taraf›ndan yap›lan “7 A¤aç
sertifikalar›”, 2009 y›l›nda da kullan›ld›. Y›lbafl›nda
Balo Sokak'ta as›lan vinil afifller ve y›l içinde da¤›t›lan
kitap ayraçlar› da ayn› görsel bütünlük içinde
gerçeklefltirildi. May›s ay› boyunca posta yoluyla
ba¤›flç›lara ulaflt›r›lan Do¤a Kimlikleri'nde, 2007
y›l›ndan bu yana kullan›lan Zeynep Özatalay
tasar›m› kullan›ld›.
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•2009 y›l›nda ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan dikime 
aç›lan alanlarda 250,000 fidan dikilmesi
hedefleniyor.

•Mardin ve Van'da dikim alanlar› oluflturmak ve
Elaz›¤'daki a¤açland›rmaya katk›y› devam ettirmek
için görüflmeler devam ediyor.

•2010 y›l› için “7 A¤aç” ba¤›fl bedelinde yap›lmas›

düflünülen art›r›m oran›yla ilgili maliyet
çal›flmalar› sürüyor.

•Sertifika tasar›mlar› da yeniden de¤erlendiriliyor.

•7 A¤aç web sayfas›n›n haz›rlanmas› ve interaktif
bilgilendirmelere a¤›rl›k verilmesi planlan›yor.
Bunun ard›ndan yeni bir pazarlama stratejisi
oluflturulacak.

2010 Hedefleri
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Aras Cargo'nun küresel ›s›nmaya karfl› ÇEKÜL
Vakf›'yla birlikte ülke çap›nda bafllatt›¤› “Yeflile
Hayat, Hayata Yeflil Projesi” a¤açland›rma
kampanyas›n›n ikinci ad›m› 18 May›s 2008'de
Kars'›n Selim ilçesinde at›ld›. Aras Holding'in
kurucusu ve tafl›mac›l›k sektörünün duayeni Celal
Aras'›n an›s›n› yaflatmak amac›yla 18 May›s'ta
do¤up büyüdü¤ü Selim ilçesinde “Celal Aras Hat›ra
Orman›”n› oluflturmak için 50 hektarl›k alana
sar›çam ve hufl olmak üzere 100 bin a¤aç dikildi.
Projenin 150 bin fidana ulaflmas› hedefleniyor.

Kars

ÇEKÜL Vakf›, Alanya Kaymakaml›¤› taraf›ndan
bafllat›lan “Alanya Dünya Orman›” projesine
katk›da bulunmak amac›yla, 2008-2009
döneminde “7 A¤aç Ormanlar›” projesine yap›lan
fidan ba¤›fllar›n› bu alana yönlendirdi. Geleneksel
Fidan Dikim fienli¤i Alanya Toslak Köyü'ndeki
dikim alan›nda 12 Nisan 2008 tarihinde yap›ld›.
Toplam 50 bin fidan›n dikilece¤i 7 A¤aç Alanya
Ormanlar›'na, Vodafone da 14 bin fidanla  destek
verdi. Yaln›zca belli bir say›n›n üstündeki kurumsal
kat›l›mlar›n aktar›ld›¤› Alanya'da Toros sediri dikildi.

Alanya

Elaz›¤'a ba¤l› Sivrice'de Kaymakaml›¤›n Hazar Gölü
çevresindeki çorak yamaçlar› yeflillendirmek
amac›yla bafllatt›¤› a¤açland›rma çal›flmalar›na 50
bin ard›ç ve sedir fidan›yla destek verildi. Y›l içinde
“7 A¤aç Ormanlar›”na yap›lan bireysel ve kurumsal
katk›lar›n aktar›ld›¤› bu bölgedeki projeye Aras
Cargo da “Yeflile Hayat Hayata Yeflil”
kampanyas›yla destek verdi ve Haziran 2009
tarihinde Elaz›¤'›n Hazar gölü yamaçlar›nda 15
hektarl›k alana 14 bin sedir ve ard›ç fidan› dikildi.
Daha sonra alana yap›lan inceleme gezilerinde
dikilen ard›ç fidanlar›n›n baflar› oran›n›n yüksek
oldu¤u gözlemlendi.

Elazı¤
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ÇEKÜL Vakf›'n›n bafl›ndan bu yana yol gösterici ve
kolaylaflt›r›c› olarak içinde yer ald›¤›, vizyonunu,
uygulama yöntemlerini ve aflamalar›n› belirledi¤i
Gaziantep “Kültür Yolu” projesi, 2008 y›l›nda somut
sonuçlara ulaflt›. Kent ölçe¤inde “doku bütünlü¤ünü”
gözeten bütünsel koruma yaklafl›m› aç›s›ndan,
geçti¤imiz son befl y›la damgas›n› vuran bu çal›flma,
Türkiye'de bu anlamda yürütülen en kapsaml› çal›flma
olarak baflar›l› bir örnek oluflturdu.

Gaziantep'teki baflar› öyküsü, Belediye Baflkan› Dr.
As›m Güzelbey'in s›k s›k vurgulad›¤› gibi, ortak akl›n
oluflturulmas›yla bafllad›: “Hikâye befl y›l önce Metin
Hocan›n Gaziantep'i ziyaretiyle bafllad› O gün
Gaziantep'in kaderi de¤iflti. Metin Hoca Gaziantep'teki
de¤iflimin mimar›d›r. Önce Valilik, ‹lçe Belediye
Baflkanlar›, Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü, Mimarlar
Odas›, Ticaret ve Sanayi Odas› ile birçok kuruluflun
bir araya gelerek ortak ak›lda uluflmas›n› sa¤lad›k.”

Gaziantep
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Kentte “kamu-yerel-sivil-özel birlikteli¤i”nin
sa¤lanmas›n›n yan› s›ra, 2006 y›l› bafl›nda
Gaziantep Koruma Uygulama Denetim fiube
Müdürlü¤ü'nün (KUDEB) kurulmas› da koruma
sürecinde bir dönüm noktas› oldu. fiehir planc›s›,
sanat tarihçisi, arkeolog, inflaat mühendisi ve
mimarlardan oluflan yedi kiflilik ekip, bütün rölöve,
restitüsyon, restorasyon projelerini haz›rlad›, kurul
taraf›ndan onaylanmas›n› ve uygulanmas›n› yönetti
ve denetledi. Mimarlar Odas› Gaziantep fiubesi
ve di¤er STK'larla yak›n iflbirli¤i kurdu; çal›flmalar›n
halkla iliflkiler boyutunu yöneterek kamuoyunu
sürekli olarak bilgilendirdi.

5.5 km'lik bir aks boyunca, tarihi bir kentin temel
ö¤eleri olan “kale”, “çarfl›” ve “mahalle” dokusunu
restore ederek yeniden ortaya ç›karan ve birbirine
kenetleyen proje, otuzdan fazla tescilli yap›y›
kaps›yor. Sokak sa¤l›klaflt›rma ve cephe yenileme
çal›flmalar›n›n yan› s›ra, tarihi yap›lar›n çevresindeki
niteliksiz dokular kamulaflt›r›larak y›k›ld›, tarihi
doku bir bütünlük içinde alg›lanabilir hale getirildi.
200 adet sivil mimari örne¤ini bar›nd›ran Bey
Mahallesi'nin bir bütün olarak restore edilmesi de
Gaziantep'in çehresini de¤ifltirecek önemli bir
giriflimdi. Dahas›, Gaziantep'te fiehitkâmil ve
fiahinbey ilçe belediyeleriyle yap›lan iflbirli¤i
sonucunda koruma çal›flmalar› büyükflehirle s›n›rl›
kalmad› ve ilin geneline yay›ld›.

Kale'den bafllayan çal›flmalar, projesi ÇEKÜL
taraf›ndan haz›rlanan, yaflam›n merkezi tarihi
Bak›rc›lar Çarfl›s› ile gerçekleflme olana¤› buldu.
2008 y›l›nda restorasyon ve ifllevlendirilmesi
tamamlanan eserler:  Kale Savunma ve

Kahramanl›k Panoramas› Müzesi, Naib Hamam›,
K›r Kahvesi, Cam Müzesi, Butik Otel, fiirvani Camisi,
Emine Gö¤üfl Mutfak Müzesi, H›flva Han, Budeyri
Han, Tahtani Camisi, B›çakç›lar Çarfl›s›, Millet Han,
Uzun Çarfl›, Yeni Han, Yüzükçü Han, Alaüdevle
Camisi, Zincirli Bedesten (Eski Et Hali), Bak›rc›lar
Çarfl›s›, Tütün Han›, Tahmis Kahvesi, Pürsefa Han›,
Mevlevihane Müzesi, Piflirici Mescidi, fi›ra Han ve
Yemifl Han'dan oluflan Kültür Yolu ile Ömer Ersoy
Kültür Merkezi (Aziz Bedros Kilisesi), Gazi
‹lkö¤retim Okulu, Kurtulufl Camisi, Metin Sözen
E¤itim ve Kültür Evi, Bey Mahallesi, Kayac›k
‹lkö¤retim Okulu (KUDEB binas›).
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Bayaz Han Kent Müzesi
1909 y›l›nda yapt›r›lan, Kültür Yolu Projesi
kapsam›nda restore edilen ve kent müzesi olarak
ifllevlendirilen Bayaz Han, Gaziantep'in somut
olmayan kültürel miras ürünlerinin, geleneksel
yaflam kültürünün sergilendi¤i bir mekân olarak
hizmete aç›ld›.

Kent müzesinde etnografik objeler, özel
koleksiyonerlere ait yaz›l› ve sözlü bellek ve süreli
yay›nlar, dijital bilgi bankas›, multivizyon gösterisi,
kardefl flehirler teflhir salonu, sergi alan›, araflt›rma
laboratuar›, Antep yemekleri sunan restoran, kafe,
pastane, yerel el sanatlar› için 12 sat›fl ma¤azas›,
toplant›-kokteyl-sergi salonu, turizm bilgilendirme
ofisi, 4 adet atölye ve derslik yer al›yor.

Havza Turizmi
2009 y›l›ndan itibaren Gaziantep, Prof. Dr. Metin
Sözen'in çizdi¤i vizyon do¤rultusunda, Antakya,
Mardin, fianl›urfa, Kahramanmarafl'› kapsayan
havza turizmine talip. Ayr›ca Suriye'deki koruma
çevreleri ile kurulan iliflkiler sonucunda, Halep ve
Gaziantep aras›nda bir demiryolu hatt ›
oluflturulmas› bölgenin bir “kültür havzas›” olarak
alg›lanmas› yolunda çal›flmalar yap›l ›yor.

Metin Sözen E¤itim ve Kültür Evi
Kültür Yolu projesini baflar›yla tamamlayan
Gaziantep, Metin Sözen'den ald›¤› deste¤e
süreklilik kazand›rmak amac›yla, Bey
Mahallesi'ndeki 120 y›ll›k bir tafl evi, “Metin Sözen
E¤itim ve Kültür Evi” olarak restore ediyor. Metin
Sözen E¤itim ve Kültür Evi'nin, tüm bölge kentlerine
hizmet vererek korumadan sorumlu kadrolar›
donan›ml› k›lmay› amaçlayan bir e¤itim merkezine
dönüfltürülmesi tasarlan›yor.
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2003 y›l›nda Sivas'ta, “Sivas Selçuklu Park› ve Kent
Meydan› Düzenleme Projesi” ile doku bütünlü¤ünü
hedef alan koruma çal›flmalar› bafllat›lm›flt›. ÇEKÜL
Vakf›'n›n proje deste¤i verdi¤i ve Buruciye, fiifahiye,
Çifte Minareli Medrese gibi Selçuklu döneminin en
önemli yap›lar›n› kapsayan proje, Sivas'›n sahip oldu¤u
görkemli miras› ortaya ç›kar›rken, meydan ve çevre
düzenlemesiyle bu miras›n ö¤elerini birbiriyle ve
kentle bütünlefltirdi. Meydan ve sokak dokular›
sa¤l›klaflt›r›l›rken, ayn› zamanda yayalaflt›rma ve trafik
seyreklefltirme çal›flmalar› sonucunda tarihi
merkezdeki trafik yo¤unlu¤u kontrol alt›na al›nd›.
Restorasyon çal›flmalar›n›n yan› s›ra, dere ›slah› ve
çevre düzenleme projeleri, do¤al çevre ile kültürel
çevrenin eflgüdümlü sa¤l›klaflt›r›lmas› gerçeklefltirildi.
Sivas ilinin genelini kapsayan bir anlay›flla ele al›nan
ilçelerdeki Selçuklu ve Osmanl› eserlerinin
restorasyonu, ilgili di¤er kurumlarla birlikte yürütüldü.

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 89. y›ldönümü kutlamalar›
için Sivas'› ziyaret eden Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül ve Prof. Dr. Metin Sözen, ÇEKÜL Vakf›'n›n
dan›flmanl›¤›nda flekillenen ve “Selçuklu Kültür
Park› Projesi” kapsam›nda yürütülen restorasyon
çal›flmalar›n› inceledi. Sivas'ta “Selçuklu Kültür
Park› Projesi” Sivas Valili¤i ve Belediyesi'nin
iflbirli¤iyle sürüyor.

Divri¤i, Gürün, Hafik için haz›rlanan projelerin de
uygulamaya dönüfltü¤ü saptand›. Sivas Belediyesi'nin
geleneksel konutlar› yaflatma kararl›l›¤›na Tarihi
Kentler Birli¤i ve ÇEKÜL Vakf› da destek verecek.

Baflta Müze Sokak olmak üzere sokak sa¤l›klaflt›rma
çal›flmalar› h›z kazanacak. Kentin kültür envanterinin
oluflturulmas› da yeni hedefler aras›nda yer ald›.
Sivas Kalesi ve çevresindeki yap›lar›n yenilenmesi de
yol haritas›na eklendi. Behrampafla Han›'n›n onar›m
çal›flmalar› bafllad› ve Kayseri-Sivas-Divri¤i üçgeninde
Alacahan Kervansaray›'n›n restorasyonu sonuçlanma
noktas›na geldi. ÇEKÜL Vakf› Yüksek Dan›flma Kurulu
Üyesi Yüksek Mimar Y. Metin Keskin'in de içinde
yer ald›¤› çal›flmalar bitti¤inde, Hal› ve Kilim Müzesi,
Kent Tarihi Müzesi, fiifahiye Medresesi Sa¤l›k Müzesi
hizmete aç›lacak,  Kongre Binas›'nda Sivas Kongre
Müzesi de kente hizmet verecek.

Sivas Arkeoloji Müzesi
May›s 2009'da, Sivas Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek
Lisesi Mobilya, Dekorasyon ve Metal Bölümü olarak
kullan›lan tarihi binan›n restorasyonu tamamland›
ve arkeoloji müzesi olarak hizmete aç›ld›. ÇEKÜL
Vakf› ve TKB'nin katk›lar›yla son y›llarda koruma
çal›flmalar›nda ciddi mesafe kaydeden Sivas daha
önce de Kent Meydan› ve Selçuklu Kültür Park›
projeleriyle gündeme gelmiflti.

Sivas

Gürün
2009 y›l›n›n bafl›ndan bu yana Gürün'de, kent
merkezinde yenileme çal›flmalar› yap›l›yor. Sokak ve
caddelerde parke tafl döflemesi ve çevre düzenlemesi
bitirilirken, tescilli 10 konaktan 8'inin restorasyon
çal›flmalar› bafllad›. Zanaatlar ve usta-ç›rak iliflkilerinin
kaybolmas›yla yok olma noktas›na gelen Köflkerler
Çarfl›s›'nda yap›lan sokak ve cephe iyilefltirme
çal›flmalar›n›n 2010 y›l›na kadar bitirilmesi planlan›yor.
Ayr›ca Gürün'de do¤al miras alanlar›ndan biri olan
Gökp›nar gölü çevresi aç›k hava sporlar›n›n merkezi
olarak düzenlendi.
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2008 y›l› Haziran ay›nda Denizli Valili¤i ile Denizli
Belediyesi'nin giriflimleri ve ÇEKÜL Vakf›'n›n deste¤iyle,
Denizli'nin do¤al ve kültürel potansiyelini
de¤erlendirmek ve kenti planl› bir gelece¤e tafl›mak
amac›yla, yol haritas› çal›flmalar› bafllat›ld›.

Nisan 2009'da yap›lan genifl kat›l›ml› toplant›da
al›nan kararlar do¤rultusunda, ‹l Özel ‹daresi, ‹l Genel
Meclisi, Pamukkale Üniversitesi, meslek ve esnaf
odalar›, ifladamlar›, spor ve turizm dernekleri, çevre
vak›flar›, müze ve kültür müdürlerinden oluflan
kentteki 74 kurumun temsilcilerinden oluflan Dan›flma
Kurulu, 3,5 ayl›k yo¤un ve h›zl› bir çal›flma sonucunda,
ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu üyesi Faruk Göksu'nun
önderli¤inde yol haritas› tasla¤› oluflturdu.

“Denizli'nin Gelece¤i-Yol Haritas› 2010-2023”,
Temmuz 2009'da uzmanlar ve bas›n›n kat›l›m›yla
kamuoyuna duyuruldu. Yol haritas›, kentin ekonomisi,
kültürel de¤erleri, dönüflüm ve yenileme plan› ile
ekonomik, mekânsal ve toplumsal bütünleflmesini
içeren bir Kentsel Geliflim Strateji Çerçevesi
oluflturmay› hedefliyor. Denizli'yi, ekonomik kaynaklar›
ve teknik altyap›s› güçlü, sosyal yap›s› bütünleflmeye
yatk›n bir kente dönüfltürmeyi, bulundu¤u havzadaki
komflu illerle birlikte kaynaklar›n, olanak ve hizmetlerin
paylafl›ld›¤› bir a¤ yap› içinde uluslararas› rekabet
ortam›nda güçlü k›lmay› amaçl›yor.

Denizli

Buldan
ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan, kültürel ve do¤al miras›
koruma ve yaflatma çabalar› aç›s›ndan 2009 y›l›n›n
pilot kenti olarak seçilen Buldan'da çal›flmalar, Yüksek
Mimar Y. Metin Keskin dan›flmanl›¤›nda devam
edecek. Mimar Kayhan Çakanel de Buldan Belediyesi
proje ekibine yol gösterecek. Buldan'daki
sa¤lamlaflt›rma ve güzellefltirme projesinin bir sonraki
aflamas›nda, 120 binay› kapsayan tarihi evlerin
restorasyonlar› bafll›yor. Kaymakaml›¤a ba¤›fllanan,
“zeytinli ev”in restorasyonu bittikten sonra müze
olarak hizmet vermesi planlan›yor, konakta bulunan
eski eflyalar›n envanteri yap›l›yor. ‹çinde Paflalar
Kona¤›'n›n da bulundu¤u Buldan'›n çarfl›s›, ‹l Özel
‹dare ile Buldan Belediyesi'nin finanse etti¤i bir
projeyle yaklafl›k üç y›lda yeniden düzenlenecek.
Bu arada onar›m süreci tamamlanmakta olan eski
Hükümet Kona¤› ve cezaevi, kent müzesi ve kültür
merkezi olarak de¤erlendirilecek.
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“Kutsal Kent” olarak bilinen Hieropolis'te,  Ord.
Prof. Dr. Francesco D'Andria'n›n yürüttü¤ü kaz›
çal›flmalar›n›n, üç y›l içinde sonuca ulaflmas› bekleniyor.

Hierapolis Antik Kenti
Denizli Valili¤i ve Belediyesi, ÇEKÜL Vakf›'n›n
katk›lar›yla haz›rlanan Denizli çevresindeki antik
kentlere iliflkin yol haritas›n› A¤ustos 2008'de Kültür
ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay ile paylaflt›.
Hierapolis'in güney ve kuzey kap›lar› ile Antik
Tiyatro'nun kaz› ve restorasyon çal›flmalar› için ödenek
sorunun çözülmesine iliflkin karar al›nd›. Roma
hamam› ve antik tiyatrosuyla öne ç›kan, tap›naklar›yla



May›s 2008'de Prof. Dr. Metin Sözen'in Kozan'›
ziyareti s›ras›nda belirlenen yol haritas›nda yer
alan Kozan Kalesi, Yaver'in Kona¤›, Hofl Kadem
Camisi, Afla¤› ve Yukar› Çarfl›, Bedesten, Anavarza
ve Bucak Cennet Vadisi, Karasis Kalesi, Tarihi
Roma Köprüsü'ndeki çal›flmalar 2008-2009
döneminde büyük ölçüde tamamland›. Kozan
Belediyesi, Tarihi Kentler Birli¤i'nin 2008 y›l›
Özendirme ve Koruma Yar›flmas›'nda Kale,
Hoflkadem Camisi, Afla¤› ve Yukar› Çarfl› ve
Yaverin Kona¤› çal›flmalar›yla “Proje Ödülü”ne
uygun görüldü.

Kozan Adana

15. yüzy›lda infla edilmifl ve son yüzy›ld›r kaderine
terk edilmifl bulunan Ördekli Hamam›, Osmangazi
Belediyesi taraf›ndan onar›larak kültür merkezine
dönüfltürüldü. Toplam 1400 metrekare kapal›
alana sahip olan yap›da, biri büyük 3 sergi salonu,
bir toplant› salonu ve bir de çok amaçl› salon
olmak üzere toplam 5 salon bulunuyor. Tarihi
yap› kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›n› karfl›layan
bir mekân olarak Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay taraf›ndan hizmete aç›ld›.

Osmangazi Bursa

Malatya ‹stanbulluo¤lu
Kona¤ı
1900'lü y›llar›n bafl›nda infla edilen ‹stanbulluo¤lu
Kona¤›; Malatya ÇEKÜL Vakf› Temsilcisi Bekir
Sözen'in giriflimleri ile ‹l Özel ‹daresi taraf›ndan
sat›n al›nd› ve restorasyonu bafllat›ld›. Malatya'da
ayakta kalan son konaklardan olan yap› ÇEKÜL
Vakf› gönüllüsü Y. Mimar Nüvit Bayar'›n haz›rlad›¤›
projeyle yeniden hayata döndürüldü.

Darende Malatya
Malatya'n›n Darende ilçesinden geçen Tohma Çay›
üzerindeki Osmanl› döneminde yap›lan iki tarihi
tafl köprünün restorasyon çal›flmas› devam ediyor.
Uzunok Köprüsü ile Nadir Köprüsü, ÇEKÜL
Vakf› Malatya Temsilcisi Bekir Sözen'in de
çal›flmalar› sonucunda, 2 y›l önce karayollar›
taraf›ndan ihaleye ç›kar›lm›flt›.
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Selçuk ‹zmir
Selçuk'ta meydan düzenlemesi, kent içindeki tarihi
sütunlar›n restorasyonu, sivil mimarinin korunmas›
ve yaflat›lmas›, pazaryerlerinin ve çarfl›n›n
düzenlenmesi, 1867 y›l›nda yap›lan Selçuk Tren
‹stasyonu'nun düzenlenmesi gibi pek çok çal›flma
h›zla yürütülmeye bafllad›. Envanter çal›flmas›n›n
tamamlanmas›ndan sonra, restorasyonu devam
eden Eski Tekel Deposu, yerel halkla yap›lan sözlü
tarih çal›flmalar› ve belgelerle oluflturulacak olan
kent belle¤ine ev sahipli¤i yapacak. A¤ustos
2008'de kenti ziyaret eden Prof. Dr. Metin Sözen,
çal›flmalar› Selçuk Belediyesi yetkilileri ile birlikte
yerinde inceledi.

Ermenek Karaman,
Mut Mersin
A¤ustos 2008 tarihinde Ermenek, Mut ve
Karaman'da bir inceleme gezisi yapan ÇEKÜL
Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen, Ermenek
yol haritas› oluflturma süreci, Ulu Cami çevresindeki
sokak sa¤l›klaflt›rma, müze ev olarak
ifllevlendirilecek olan De¤irmenlik Mescidi
restorasyonu ve kent müzesi olarak düflünülen
Tol Medresesi ve çevresindeki çal›flmalar› inceledi.
Mut'ta Mersin Valili¤i taraf›ndan kamulaflt›r›lacak
bir evin “Çevre ve Kültür Evi” olarak hizmet
vermesi, halk›n evini onarmaya teflvik edilmesi,
Taflhan'da da restorasyon çal›flmalar›n›n bafllamas›,
do¤a ve kültür envanterinin de bir an önce
oluflturulmas›na karar verildi. Karaman'da
Valilik taraf›ndan yay›nlanan Karaman Kültür
Envanteri'nden sonra, ÇEKÜL Vakf›'n›n projeleri
aras›nda yer alan kerpiç ev örneklerinden biri
olan ve restore edilerek Karaman evi olarak
donat›lan “Tartan Evi” yerinde görüldü.

25 Nisan 2008'de Kütahya'da “Çevre Kültür Evi”
aç›ld›. Paflamsultan ve Börekçiler Mahallesi çocuklar›
yaz tatillerini Kütahya Çevre Kültür Evi'nde kitap
okuyarak, bilgisayar kullanarak ve gelifltirici
etkinliklere kat›larak geçirdi.

ÇEKÜL Kütahya temsilcisi Metin Türktüzün, Çevre
Kültür Evi'ni Eylül ay›na kadar 4 bin kiflinin ziyaret
etti¤ini söyledi.

Kütahya
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Çal›kuflu Kültür Evi ve ‹letiflim Merkezi
Kufladas›'nda, kente do¤al ve kültürel kimli¤ini
yeniden kazand›rmak ve koruyarak gelecek
kuflaklara aktarmak amac›yla 4-9 Kas›m 2008
tarihlerinde düzenlenen “Geçmiflten Gelece¤e
Kufladas› Sempozyumu” program› kapsam›nda,
Reflat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Çal›kuflu'nun
kahraman› Feride'nin yaflad›¤› ve Kufladas›
Belediyesi taraf›ndan restore edilen Çal›kuflu
Evi, Çal›kuflu Kültür Evi ve ÇEKÜL ‹letiflim
Merkezi olarak aç›ld›.

Kufladası ‹zmir

2008 y›l›n›n son günlerinde Kemaliye ÇEKÜL
gönüllüleri ÇEKÜL Vakf›'nda bir toplant› yapt› ve
sürmekte olan çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi.
Kenti bütün olarak ele almak amac›yla KUDEB'in
kurulmas›, Kemaliye'de bulunan Erzincan
Üniversitesi Restorasyon Bölümü'nden
yararlan›lmas›, ÇEKÜL Vakf›'n›n “Köyler
Yaflamal›d›r” projesinin Kemaliye'de de hayata
geçirilmesi, restorasyon ve onar›m çal›flmalar› için
kent ve köy atölyelerinin kurulmas›na karar verildi.
Elaz›¤, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Sivas illerinin
bulundu¤u ve Kemaliye'nin odak noktas›nda yer
ald›¤› Yukar› F›rat Havza Birli¤i'nin kurulmas›
çal›flmalar›na bafllanmas› konusunda görüfl
birli¤ine var›ld›.

Kemaliye Erzincan

May›s 2009'da Amasya'da Valilik, Belediye ve
kamu-yerel-sivil yetkililer ile Prof. Dr. Metin Sözen,
Genel Sekreter Vekili Ece Müftüo¤lu Narcy ve
Amasya-Sinop-Samsun Bölge Koordinatörü
Ali Kamil Yalç›n'dan oluflan ÇEKÜL heyeti bir
araya geldi. Kentte sürmekte olan saptama-
koruma-ifllevlendirme çal›flmalar›n›n ulaflt›¤› nokta
dönemin Valisi Celalettin Lekesiz ile birlikte
de¤erlendirildi ve k›sa-orta-uzun vadede
yap›lacaklar kararlaflt›r›ld›.

Amasya
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Saraydüzü K›fllas›
Cumhuriyet tarihi aç›s›ndan büyük önem tafl›yan,
22 Haziran 1919'da Atatürk ve arkadafllar›n›n
haz›rlad›¤› Amasya Tamimi'nin kaleme al›nd›¤›
yer olan Saraydüzü K›fllas›n›n rekonstrüksiyon
çal›flmalar› 2006 y›l›nda Valilik taraf›ndan
bafllat›lm›flt›. Çal›flman›n tamamlanarak bu y›l
konferans ve sergi alanlar›yla kültür merkezi olarak
hizmete aç›lmas› sa¤land›.

fiehzadeler Müzesi
Geleneksel bir kona¤›n onar›larak müzeye
dönüfltürülmesiyle oluflturulan fiehzadeler Müzesi,
flehzadelik dönemlerini Amasya'da geçirmifl
8 padiflah›n ve valilik yapm›fl ancak padiflah
olamam›fl 4 flehzadenin yaflamlar›ndan kesitler
sunuyor, kentin Osmanl› tarihindeki rolünün
alg›lanmas›n› sa¤l›yor.

Amasya Maketi
Sultan Beyaz›t Külliyesi'nin bahçesinde bulunan
tarihi binada sergilenen ve kentin 1910'lu y›llardaki
halini yans›tan Amasya Maketi, 78 metrekare bir
alan üzerine kurulmufl. Murat Eriflti, Deniz Eriflti
ve ekibi taraf›ndan valili¤in koordinasyonunda
yap›lan makette, 1700 adet yap› 1/150 ölçekte
asl›na uygun olarak betimleniyor, mimari, do¤al
çevre ve yaflam kültürü yans›t›l›yor.

2010 Hedefleri
Yap›lan toplant›larda al›nan kararlar aras›nda;
1758 y›l›na tarihlenen Taflhan'›n restorasyonu,
Amasya Kalesi ve çevresi, El Sanatlar› Atölyeleri,
Tezhip Atölye ve Müzesi, onar›lmakta olan Amasya
Kültür Sanat Evi ve daha birçok kültürel varl›kla
ilgili çal›flma yer ald›. Haz›rlanmakta olan Koruma
Amaçl› ‹mar Plan› kapsam›ndaki çal›flmalar›n
h›zland›r›lmas›, kültür ve turizm odakl› stratejik
eylem plan› (yol haritas›) ve kent atölyesi projesi
de gündemde yer ald›.
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F›rat havzas› kentlerinden Diyarbak›r, Mardin ve
fianl›urfa'da, kültürel miras›n korunmas› amac›yla,
havza ölçe¤inde haz›rlanan yol haritas›n›n
tamamlanmas› için bir dizi toplant› yap›ld›.
29 - 31 A¤ustos 2009 tarihleri aras›nda ÇEKÜL
Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen ve

beraberindeki heyet, üç kentin yerel yöneticileri
ve temsilcileriyle bir araya geldi. ÇEKÜL Vakf›'n›n
gelifltirdi¤i havza ölçe¤inde bütüncül korumaya
yönelik kültür ve turizm odakl› yol haritalar›
do¤rultusunda, sa¤l›kl› bir kültür turizmi
planlamas› tart›fl›ld›.

F›rat Havzas›nda Kültür Odakl›
Yol Haritas› Toplant›lar›
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Diyarbak›r
Diyarbak›r Valili¤inin ev sahipli¤inde yap›lan toplant›
ve geziye, kent yöneticilerinin yan› s›ra fianl›urfa
Belediye Baflkan›, Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü
yetkilileri ve ÇEKÜL Vakf›'n›n bölgedeki temsilcileri
de kat›ld›.  Diyarbak›r surlar› incelendi ve Diyarbak›r
Kalesi Alan Yönetimi'nin tamamlanarak, UNESCO
Dünya Miras› Listesine sunulmas›, kale burçlar›n›n
da ‹ç Kale projesi ile bütünlefltirilmesi, ayr›ca
arkeolojik alanlar›n öne ç›kar›lmas› konular›nda
görüfl birli¤ine var›ld›.  Kent gezisinde ise kent
tarihi müze ve arflivi, mutfak kültürü müzesi,
kütüphane ve e¤itim merkezi olarak
ifllevlendirilmesi düflünülen tarihi yap›lar
tespit edildi.

fianl›urfa
fianl›urfa Valili¤i ve Belediye Baflkanl›¤›'›n›n ev
sahipli¤inde yap›lan fianl›urfa toplant›s›nda ise
kentin do¤a-tarih-kültür envanterinin oluflturulmas›
gündemin ilk maddesiydi. Tüm projelerin kamu
kurumlar›, sivil toplum örgütleri ile meslek odalar›
aras›nda ifl paylafl›m›yla yap›lmas› vurguland›.
Kentin koruma amaçl› imar plan›n›n Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanmas›
beklenirken, Tarihi Kentler Birli¤i ve ÇEKÜL Vakf›'n›n
deste¤iyle bafllat›lan kent müzesi ve arflivi ile
mutfak kültürü müzesi çal›flmalar›n›n,
kamulaflt›rman›n ard›ndan bafllat›laca¤› belirtildi.
Ortak de¤erlere sahip olan fianl›urfa ve
Gaziantep'in havza ölçe¤inde efl zamanl› yap›lacak
projelerde ortak hareket etmesi, Gaziantep'teki
baflar›l› deneyimden yararlan›lmas›na karar verildi.

Mardin
Mardin Valili¤i ve Belediye Baflkanl›¤›'n›n ev
sahipli¤inde gerçekleflen toplant› ve gezide,
özellikle sokak iyilefltirmesi ve geleneksel evlerin
restorasyonu üzerinde duruldu. Mimari dokusunu
koruyan Mardin evlerinin, sosyal ve kültürel amaçl›
ifllevlendirilmesi ana gündem maddelerinden
biriydi. Geleneksel mimarinin niteli¤ini bozan
malzemelerden ar›nd›r›larak yenilenmesi, tarihi
okul ve kamu binalar›n›n çevre düzenlemelerinin
yap›larak ifllevlendirilmesi, ana caddelerden
bafllayarak sokak onar›m projelerinin h›zla
bafllamas›, 1 Ekim tarihinde aç›l›fl› yap›lacak Sak›p
Sabanc› Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabanc› Sanat
Galerisi'nin bulundu¤u ve kentin kimli¤ini yans›tan
meydan›n düzenleme çal›flmalar›n›n bitirilmesi
konular›nda görüfl birli¤ine var›ld›.
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Uflak'ta yürütülen bir dizi çal›flman›n bir uzant›s›
olarak, Uflak Valili¤i ve Belediyesi'nin giriflimleri
ve ÇEKÜL Vakf›'n›n tasar›m katk›s›yla, Uflak
DDY Gar Binas› ve çevresinin bir kültür oda¤›na
dönüfltürülmesi çal›flmalar› bafllad›. Valilik ile
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› aras›ndaki anlaflma
do¤rultusunda, Uflak Arkeoloji Müzesi'nin
Gar yerleflkesindeki alana tafl›nmas› amac›yla
haz›rlanan proje, ÇEKÜL gönüllüleri Restoratör
Y. Mimar Y. Metin Keskin ve Restoratör Zuhal
Keskin taraf›ndan tamamland›.

Uflak

Gaziantep'teki baflar›l› çal›flmalardan esinlenen
birçok kent gibi Milas'ta da, kentin zengin tarih
ve kültür potansiyelini somut sonuçlara ulaflt›rmak
amac›yla ortak akla dayanan yeni bir hareket
bafllat›ld›. Temmuz ay›nda Milas'ta yap›lan çok
kat›l›ml› toplant›ya ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr.
Metin Sözen ile Yönetim Kurulu üyesi Hasan
Özgen ve TKB Dan›flma Kurulu üyesi Oktay Ekinci
de kat›ld›. Toplant›y› izleyen günlerde Arasta'da
yap›lacak restorasyon çal›flmalar›n›n çizimleri
tamamland›.

Milas Mu¤la

Sakarya'n›n Kaynarca ilçesi'ne ba¤l› Topçu ya da
Büyük Kaynarca Köyü'nde, dere k›y›s›nda bulunan
tarihi yap›n›n, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü kay›tlar›na
göre H. 902 (M. 1486) tarihli Vakfiyede, Hac›
K›ssahan nam› ile flöhret bulan Müslihiddin Mustafa
Bin Cüneyd ad›na kay›tl› fieyh Müslihiddin Camisi
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bugün ayakta kalan en
eski ahflap cami olan yap›, ÇEKÜL gönüllüsü
Restoratör Y. Mimar Nüvit Bayar'›n projesi
do¤rultusunda Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan restore edildi.

Kaynarca Sakarya

ÇEKÜL Vakf›’nın önderli¤inde Yüksek Dan›flma
Kurulu üyesi Restoratör Y. Mimar Y. Metin Keskin
taraf›ndan projelendirilen ve restorasyonu TÜRSAB
taraf›ndan yap›lan Aynal› Konak'›n onar›m›
tamamland›. Balt›k mimari örne¤i tarihi yap›n›n
çok amaçl› sosyal ve kültürel bir merkez olarak
kullan›lmas› tasarlan›yor.

Kars
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ÇEKÜL'ün 2006 y›l›nda Mardin'de bafllatt›¤›
çal›flmalar, Abdülhamit döneminden kalan tarihi
Süvari K›fllas›'n›n kamulaflt›r›larak restore edilmesi
ve kent müzesine dönüfltürülmesiyle yeni bir boyut
kazand›. Mardin Valili¤i, Mardin Belediyesi,
MAREV ve ÇEKÜL aras›nda yap›lan
protokol uyar›nca, konsept
çizimler ÇEKÜL Yüksek Dan›flma
Kurulu üyesi Restoratör Mimar
Y. Metin Keskin taraf›ndan
haz›rland›. Sabanc› Vakf›'ndan
sa¤lanan katk›larla restore
edilen yap› kent müzesi olarak
donat›ld› ve “Sak›p Sabanc›
Mardin Kent Müzesi ve Dilek
Sabanc› Sanat Galerisi” olarak
1 Ekim 2009 tarihinde aç›ld›. Buna
ek olarak ÇEKÜL Vakf›'n›n önerisiyle,
ÇEKÜL gönüllüleri Restoratör Y. Mimar Y. Metin
Keskin ve Restoratör Zuhal Keskin'in projeleri
do¤rultusunda, müzenin önündeki meydan›n

düzenlenmesi, eski Vilayet Binas›'n›n onar›larak
Artuklu Üniversitesi'ne tahsis edilmesi ve eski
Valikona¤›'n›n da onar›larak Valilik Kabul Binas›
olarak düzenlenmesi çal›flmalar› sürüyor.

Mardin Kent Müzesi

Kent Müzeleri

Tarihi Kentler Birli¤i'nin kurucu üyelerinden
Çanakkale Belediyesi, Kemalpafla Mahallesi Fetvane
Sokak'ta, bir zamanlar otel olarak hizmet veren
üç katl› metruk binay› yeniledi ve “Çanakkale Kent
Müzesi ve Arflivi” olarak düzenleyerek açt›. Bu
çal›flmas›yla Çanakkale Belediyesi 2008 Tarihi
Kentler Birli¤i Özendirme ve Koruma Yar›flmas›'nda
“Uygulama Ödülü” almaya uygun görüldü.

Çanakkale'de
Kent Müzesi ve Arflivi

19. yüzy›lda yap›lm›fl olan Ayvazo¤ullar› Evi,
belediye taraf›ndan restore edilerek Ayvazo¤lu
ailesinin hat›ras›n› yaflatan, kültür ve sanat
etkinliklerine ev sahipli¤i yapan bir müzeye
dönüfltürüldü. Daha sonra tarihi Y›ld›z Han'›n
restorasyonu tamamland› ve kent müzesi olarak
düzenlenmesi çal›flmalar› bafllad›.

Ödemifl ‹zmir 20
08

20
09

 Ç
al

›fl
m

a 
Ra

po
ru

29



Erzincan'›n Kemaliye ilçesine ba¤l› Apça¤a köyünde
yap›lan koruma çal›flmalar›, Erzincan'›n ‹liç ilçesine
ba¤l› Ba¤l›ca köylülerine de örnek oldu. ‹stanbul'da
yaflayan Ba¤l›cal› Nebi Ülker ve Gülbek Akülker,
Apça¤a'da yürütülen çal›flmalarda önemli katk›lar›
olan, ÇEKÜL Kemaliye gönüllüleri Mimar Eray
Parlakkaya ve ‹ç Mimar Sinem Parlakkaya ile ÇEKÜL
Vakf›'nda yap›lan bir toplant›da bir araya geldi.
Ba¤l›ca'n›n geleneksel mimari dokusunun koruma
alt›na al›nmas› ve bozulmadan onar›lmas› amac›yla,
öncelikle bir envanter çal›flmas› yap›lmas›na karar
verildi. Apça¤a köyünde uygulanan koruma
modelinde, “koruma karar›”n›n köy karar defterine

ifllenmesi ile at›lan ilk ad›mdan itibaren bütün
süreç incelenerek, Ba¤l›ca Köyü'ne uygulanabilirli¤i
de¤erlendirildi ve yeni çözümler üretildi.

Restore edilen 1909 yap›m› Bayaz Han,
Gaziantep'in 5000 y›ll›k tarihinin, Kurtulufl
Savafl› s›ras›nda kahramanca direniflinin ve
geleneksel yaflam kültürünün sergilendi¤i bir
müzeye dönüfltü. Gaziantep Kent Müzesi'nde,
kentliler ve ziyaretçiler somut olmayan kültürel
miras ürünlerini, geleneksel yaflam kültüründen
örnekleri görme f›rsat› buluyor. Müzenin aç›l›fl›
Haziran ay›nda TKB toplant›s› s›ras›nda Kültür
ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay taraf›ndan yap›ld›.

Gaziantep Kent Müzesi

ÇEKÜL Vakf›'n›n “Kent Atölyeleri” giriflimi
kapsam›nda, ÇEKÜL Yönetim Kurulu üyesi Faruk
Göksu'nun yönlendirmesiyle, Konya Sille'de 175
yap› ustas›n›n e¤itim alaca¤› Sille Kent Atölyesi'nin
aç›l›fl› Temmuz 2009 tarihinde yap›ld›. Kent Atölyesi
Konya Büyükflehir Belediyesi, ‹fiKUR, Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan kuruldu.
Atölyelerin aç›lmas›, geleneksel sanatlar›n uzman
ellerde uygulanmas›n› sa¤layacak.

Sille Kent Atölyesi'nde 175 usta restorasyon e¤itimi
almaya bafllad›. Atölyede dülger ustal›¤›, a¤aç
iflçili¤i, so¤uk demir, duvar iflçili¤i, tafl ve kerpiç
iflçili¤i ile s›va ve boya iflçili¤i konusunda 6 ay

e¤itim verilecek. E¤itimi tamamlayan ustalar,
Konya Büyükflehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi
ve ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan yürütülecek olan
“Sille Koruma Yaflatma Çal›flmalar›”nda Belediye
taraf›ndan istihdam edilerek, “Mevlana Kültür
Vadisi” projesinde ustal›klar›n› sergileyecek.

Kent Atölyeleri

Sille Kent Atölyesi

Ba¤lıca Erzincan

Köyler Yaflamalıdır
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Kaleli Kentler

ÇEKÜL Vakf›'n›n yönlendirmesi ve deste¤i, Tarihi
Kentler Birli¤i'nin üyelerine ça¤r›s› ile, Türkiye'nin
her yerinden belediyeler, bulunduklar› illerdeki
kale ve surlarla ilgili envanter çal›flmas›na kat›ld›lar.
Kale ve surlar›n tarihi, bugünkü durumu, tescil
ve mülkiyet bilgileri ile foto¤raflar›n› ÇEKÜL
taraf›ndan haz›rlanan envanter fifllerine iflleyip,
koordinasyonu üstlenen Osmangazi Belediyesine
ilettiler. Bu çal›flman›n bir yay›na dönüflmesi için
çal›flmalar sürüyor.

Kaleli Kentler Envanteri

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'n›n himayelerinde,
Bursa ve Osmangazi Belediyeleri taraf›ndan, Dünya
Kaleli Kentler Birli¤i, Tarihi Kentler Birli¤i ve ÇEKÜL
Vakf› iflbirli¤iyle düzenlenen Dünya Kaleli Kentler
Birli¤i toplant›s›, 8-12 Ekim 2009'da Bursa'da
yap›lacak. Toplant› konseptinin belirlenmesinden
program ak›fl›na ve konuflmac›lar›n seçimine kadar
sürecin her aflamas›nda yönlendirici olarak yer
alan ÇEKÜL Vakf›, savunma amac›yla yap›lan
kalelerin yeniden ifllevlendirilerek günlük yaflam›n
içinde, kültür ve turizm amaçl› kullan›m›n› teflvik
ediyor. Osmangazi Belediyesi'nin Yönetim Kurulu
üyesi oldu¤u Dünya Kaleli Kentler Birli¤i
Sempozyumu'na yurtd›fl›ndan150'nin üzerinde
davetli ile TKB üyesi 250 belediye kat›lacak.

Kaleli kentler
sergisi ve TKB
semineri
Sempozyum
kapsam›nda
düzenlenecek
sergide, TKB üyesi
belediyeler
yörelerindeki
kaleler ile ilgili

gerçeklefltirdikleri projeleri sunacaklar. Ayr›ca
TKB'nin 2009 y›l› ikinci semineri de sempozyum
program› içinde gerçekleflecek; Sinop, Alanya,
Diyarbak›r ve Çanakkale belediyeleri kentlerindeki
kaleleri sunacaklar.

‹pek Yolu Kültür Yolu

Anadolu Kervansaray,
Han ve Köprüleri Haritas›

ÇEKÜL Vakf› Ankara gönüllülerinden Sanat Tarihçisi
Gökçe Günel taraf›ndan derlenen Anadolu
kervansaray, han ve köprülerle ile ilgili envanter
çal›flmas›, ÇEKÜL taraf›ndan harita üzerine ifllendi.
Haritan›n yay›na haz›rlanmas› aflamas›nda teknik
ekip ve yay›n gruplar›yla görüflmeler sürdürülüyor.

Bursa'da Dünya Kaleli
Kentler Birli¤i Sempozyumu
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Kelkit Havzas›'ndaki 5 il ve 15 ilçenin, ÇEKÜL Vakf›
ve yöredeki sivil toplum kurulufllar›n›n kat›l›m›yla
2003 y›l›nda oluflturulan “Kelkit Platformu”nun
ard›ndan 2004 y›l›nda kurulan “Kelkit Havzas›
Kalk›nma Birli¤i” havza boyutundaki örgütlenme
çal›flmalar›na model oluflturmufltu. Birlik, havza
kentlerinin bütüncül bir yaklafl›mla kalk›nmas› için
yapt›¤› çal›flmalar do¤rultusunda 17-19 Ekim 2008
tarihlerinde ‹stanbul'da bir dizi etkinlik düzenledi.

Tokat, Sivas, Gümüflhane ve Giresun kentleri
Taksim Meydan›'nda bir araya geldi. Kentler,
yöresel özelliklerini anlatan ürünlerini sergiledikleri
stantlarda, ‹stanbullular ve ‹stanbul'da yaflayan
hemflerileriyle bulufltu.

Havza Birlikleri

Bat› Karadeniz Havzas›
Kalk›nma Birli¤i
ÇEKÜL Vakf›'n›n önderli¤inde 2004 y›l›nda
Safranbolu'da yap›lan bir toplant›yla ilk temelleri
at›lan “Bat› Karadeniz Havzas› Kalk›nma Birli¤i”
Ekim 2008 tarihinde kuruldu. K›sa ad› “BAKAB”
olan ve Karabük, Kastamonu, Bart›n, Bolu, ‹l Özel
‹dareleri ve il belediyeleri; Safranbolu, Eskipazar,
Ovac›k, Eflani, Yenice, Devrek, Çaycuma, Gökçebey,
Alapl›, Amasra, Araç, Taflköprü, P›narbafl›, Daday,
Göynük, Mudurnu, Tarakl› ilçe belediyeleri; Yortan,

Ovacuma ve Filyos belde belediyeleri ile Bulak ve
Yörük köylerinin kurucu üye oldu¤u “Bat› Karadeniz
Kalk›nma Birli¤i”, ilk toplant›s›n› Karabük'te yapt›.
fiubat 2009'da ‹stanbul'da yap›lan EM‹TT fuar›nda
Bat› Karadeniz Kalk›nma Birli¤i, ÇEKÜL Vakf›'n›n
katk›lar›yla haz›rlanan k›sa film eflli¤inde tan›t›ld›.

Kelkit Havzas›
Kalk›nma Birli¤i

Büyük Menderes
Havza Birli¤i

Akseki ÇEKÜL Vakf›'n›n 1998 y›l›nda bafllatt›¤›
“7 Bölge 7 Kent” hareketinin önemli duraklar›ndan
birisi olmufltu. O y›llarda temelleri at›lan
Akseki-‹brad› havzas›ndaki çal›flmalar, ÇEKÜL
heyetinin Antalya, Manavgat, Akseki, Süleymaniye
ve Cevizli’de yapt›klar› A¤ustos 2009 toplant›s›nda
yeniden de¤erlendirildi. Yörenin do¤al ve kültürel

yap›s›n› korumay› hedefleyen havza kentlerinde
kent yöneticileri, bilim adamlar› ve STK temsilcileriyle
bir araya gelen inceleme heyeti, havza kentlerinin
yenilenen hedeflerini gözden geçirdi.

Akseki - ‹brad›
Havzas› Birli¤i
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2008 y›l›n›n fiubat ay›nda Uflak, Denizli, Ayd›n
illerinin bir araya gelerek kurdu¤u Büyük Menderes
Havzas› Çevre Koruma Birli¤i, Aral›k 2008'de
‹stanbul'da bas›n mensuplar›, bakanlar, sivil toplum
kurulufllar›, çevre ve havza gönüllüleriyle bulufltu.



7-9 Nisan 2008 tarihlerinde Kocaeli'de yap›lan
TKB seminerinde ele al›nan “Endüstri Miras›n›n
Yeniden De¤erlendirilmesi” konusu, eski SEKA
Ka¤›t Fabrikas›'n›n Kültür, Sanat ve Bilim merkezi
olarak de¤erlendirilmesini gündeme getirdi. ‹ZEYAP
bu amaçla çeflitli söylefli ve paneller düzenledi.
Ayr›ca birçok kentte unutulmufl endüstri miras›
eserlerinin restore edilerek yeniden ifllevlendirilmesi
güncellik kazand›. Hasanpafla Gazhanesi ve ‹zmir
Havagaz› Fabrikas› bunlar aras›nda say›labilir.

TKB Kocaeli Semineri'nin
Yans›malar›

Sinan’a Saygı

“Sinan'a Sayg› Foto¤raf Yar›flmas›” eserlerinden
oluflan bir seçki, 2008 Haziran ay›nda Edirne'de
Tarihi K›rkp›nar Güreflleri ve Kültür Etkinlikleri
Haftas› kapsam›nda sergilendi. Vak›flar Bölge
Müdürü Hüseyin Özer ve ÇEKÜL Vakf› Trakya
Bölge Koordinatörü Mehmet Tan'›n
organizasyonuyla haz›rlanan sergi, Sinan'›n en
önemli eserlerinden olan Selimiye'de halkla bulufltu.

Sinan'a Sayg›
foto¤raflar› Edirne'de
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fiubat 2009 tarihinde ÇEKÜL Vakf›, ülke çap›ndaki
temsilciliklerinin deste¤iyle, sanayi kültürünün
tarihsel, teknolojik, sosyal ve mimari de¤ere sahip
kal›nt›lar›ndan oluflan endüstri miras›m›z› saptamak
amac›yla bir çal›flma bafllatt›. ÇEKÜL Vakf›
temsilcilikleri, her kentteki endüstri miras› varl›¤›n›n
ve durumunun saptanmas› amac›yla haz›rlanan
“endüstriyel miras envanter fifli”ni doldurarak
ÇEKÜL merkezine ulaflt›r›yor. Yeni verilerle sürekli
güncellenerek “Türkiye Endüstriyel Miras
Haritas›” oluflturulacak ve bir envanter kitab›
yay›mlanacak.

Endüstri Mirası

Endüstri miras›
envanter çal›flmas›



Mimar Ali Saim Ülgen'in 1938-1962 y›llar› aras›nda
haz›rlad›¤› Mimar Sinan yap›lar›n›n rölöve ve
restitüsyon çizimleri ÇEKÜL Bilgi Belge
Merkezi'ndeki yerini ald›. Bu kapsaml› çal›flma,
yap›lar›n tümünü plan, kesit ve cephe çizimleriyle
tan›tmay› ve belgelemeyi amaçl›yor ve Klasik
Dönem Osmanl› yap›lar›n›n ço¤unu içermesi
bak›m›ndan da ayr› bir de¤er tafl›yor.

Sinan eserlerinin
çizimleri Bilgi Belge
Merkezi'nde

2007 y›l›n›n Ocak ay›nda yay›na geçen “Sinan'a
Sayg›” Internet sitesi (www.sinanasaygi.org),
2008 y›l› sonunda günde bin kiflinin üzerinde
bir ziyaretçi say›s›na ulaflt›. Site, isteyen herkesin
foto¤raf ve izlenim ekleyebildi¤i, eserlerin
haritalar›na ulaflabildi¤i, Sinan filmlerini izleyebildi¤i
seçeneklerle geliflti.

Sinan'a Sayg› sitesine
günde bin ziyaretçi
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Sinan'a Sayg› Kitapl›¤›
2007 y›l›ndan bu yana yap›lan araflt›rmalar
sonucunda, gönüllülerin de deste¤iyle Mimar
Sinan ve eserleri üzerine mevcut literatürün büyük
bir k›sm›n› oluflturan 150'ye yak›n kitap ve Sinan
özel say›s› dergiler “Sinan'a Sayg› Kitapl›¤›”nda
bir araya geldi. Ayr›ca Mimar Sinan ile ilgili efemera
koleksiyonu da oluflturulmaya baflland›. Bunlar›n
içinde ÇEKÜL Vakf› Bilgi Belge Merkezine
kazand›r›lan Mimar Sinan'›n eserlerinin pafta
halindeki çizimleri de bulunuyor. Sinan'a Sayg›
Kitapl›¤› akademisyenler, ö¤renciler ve konuya

ilgi duyanlar için hafta içi her gün aç›k. ‹nternet
üzerindense  http://78.188.66.147/ adressinden
tarama yap›labiliyor.

Sinan'a Sayg› Gezi
Haritaları
2007 y›l›nda yay›nlanmaya bafllayan Sinan'a Sayg›
gezi haritalar›n›n ilki olan ‹stanbul ve Trakya Gezi
Haritalar›'n›n ard›ndan Balkanlar-Anadolu-Ortado¤u
Gezi Haritas› Atlas Dergisi'nin deste¤iyle yay›nland›
ve dergiyle birlikte da¤›t›ld›.



Sinan eserleri
uydu haritas›
Sinan'›n eserlerine ulaflmay› kolaylaflt›ran gezi
haritalar›n›n ard›ndan, eserler uydu haritas›
üzerinde de iflaretlenerek internet sayfas›nda
kullan›ma aç›ld›. Sinan'a Sayg› Projesi'nin internet
sayfas›ndan ulaflabilecek bir di¤er harita ise,
“Mimar Sinan'›n Ayakta Kalan Eserleri” haritas›.

Geleneksel Yaflam Kültürü

2008 Kas›m ve 2009 May›s tarihleri aras›nda,
Kültür Elçileri Projesi e¤itimleri kapsam›nda gidilen
14 kentte, “Geleneksel Yaflam Kültürü” üst bafll›¤›
alt›nda söylefliler yap›ld› ve görüntü kay›tlar›
oluflturuldu. Söyleflilerin amac›, oluflturulmas› ön
görülen web portali için altl›k haz›rlamak ve sürecin
ilerleme yöntemini belirlemek; ayr›ca “Geleneksel
Yaflam Kültürü” konusunu farkl› yaklafl›mlar
gelifltirerek yeniden ele almakt›.

14 kentte görüflülen kiflilerin, geçmifl an›lar›n›,
deneyimlerini günümüzle birlefltirdi¤i, eski-yeni
aras›nda ba¤ kurarak de¤iflimin ipuçlar›n› verdi¤i
görüldü. Görüflülen kifliler flöyle grupland›r›ld›:

• Araflt›rmac›lar (yazar, koleksiyoner, ö¤retmen)

• Geleneksel el sanat› ustalar› (semer, ayakkab›,
ahflap oyma, telkari, seramik, baston)

• Çiftçi ve bal›kç› gibi beslenme kültürünü anlatan
meslek sahipleri (yöresel bitki ve yeme
içme kültürü)

• Kanaat önderleri (eski kent yöneticisi,
mahalle eski sakini)

• Sanatç›lar (yöresel müzik aletleri ve türkü 
örnekleri)

• Ev kad›nlar›, yafll›lar (yemek tarifleri,
dü¤ünler, e¤lenceler)

Oluflturulan görüntü arflivi de¤erlendirilerek,

Geleneksel Yaflam Kültürü
ön çal›flmalar›
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2009 - 2010 döneminde yap›lacak kapsaml›
çal›flmalar›n seçilen ana bafll›klar do¤rultusunda
yürütülmesine, bir web portalinde yay›nlanmas›na
ve ziyaretçilerin benzer kay›tlar› portale
yüklemesinin özendirilmesine karar verildi.
Böylelikle geleneksel yaflam kültürüne iliflkin ilgi
ve bilinçlenme uyand›r›lmas›, ayn› zamanda
bir envanter çal›flmas›na örnek oluflturulmas›
hedefleniyor.



E¤
iti

m
Kentler
Çocuklarındır
Kültürel Miras
E¤itim Programı
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2003 y›l›ndan bu yana Anadolu kentlerinde
belediyeler, valilik ve MEB il müdürlükleri,
üniversiteler ve STK'lar›n deste¤iyle yürütülen
Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel Miras E¤itim
Program› çal›flmalar›n› yayg›nlaflt›rmak, ‹stanbul
Buluflmalar›, e¤itim k›lavuzlar›, web sitesi ve
di¤er tan›t›m etkinliklerine ifllerlik kazand›rmak
amac›yla ÇEKÜL, 2008 y›l›nda ET‹ fiirketler Grubu
ile ortak bir çal›flmaya bafllad›. ET‹ ÇEKÜL Kültür
Elçileri projesinin kamuoyuna duyuruldu¤u bas›n
toplant›s› 28 May›s 2008 tarihinde Ankara'n›n

Beypazar› ilçesinde gerçeklefltirildi. Ortak proje;
2008-2012 y›llar› aras›nda Türkiye genelinde
77 kentte, yaklafl›k 4 bin çocu¤un e¤itilmesini
hedefliyor. Kentlerinde, yerel uzmanlardan e¤itim
alan çocuklar, kentlerinin gönüllü Kültür Elçileri
olarak kültürel miras bilincini yayg›nlaflt›racak
çal›flmalara imza at›yorlar.



2007-2008 e¤itim-ö¤retim döneminde 11 kentte
kültür e¤itimi alan 300 ö¤renci, 30 Haziran-4 Temmuz
tarihleri aras›nda ‹stanbul'da bir araya geldi.
Nakkafltepe ‹stek Vakf› Belde Lisesi'nde gerçekleflen
‹stanbul Buluflmas›'nda ö¤renciler, ‹stanbul'u denizden
ve karadan gezdiler. Çanakkale, Kocaeli, Denizli,
Kufladas›, Malatya, Niksar, Akflehir, Ordu,
Gaziantep, Kütahya ve Beypazar› Kültür Elçileri,
kentleriyle ilgili haz›rlad›klar› tiyatro, fliir ve yöresel
flark›lar eflli¤inde kentlerini anlatt›; 22 maddeden
oluflan ‹stanbul Bildirgesi ile kamuoyuna seslendiler.
Program yap›mc›s› Fatih Türkmeno¤lu ve sanatç›
Candan Erçetin'in de kat›ld›¤› projeye Tarihi Kentler
Birli¤i üyesi yerel yönetimler, TÜRSAB ve Befliktafl
Belediyesi de destek verdi.

‹stanbul
Buluflmalar› 2008

‹stanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik
Dan›flmanl›k Bölümü ö¤retim üyeleriyle yap›lan iflbirli¤i
sonucunda, Kültürel Miras E¤itim Program›nda görev
alacak yeni bir gönüllü e¤itmen ekibi oluflturuldu.
E¤itmen adaylar›, Bak›fl E¤itim ve Psikolojik
Dan›flmanl›k Hizmetleri uzmanlar› Dr. Nevin Dölek
ve Neylan Özdemir taraf›ndan sunulan “E¤itimcinin
E¤itimi” program›na kat›ld›lar.

ET‹ - ÇEKÜL
Kültür Elçileri Projesi
E¤itmenlerinin E¤itimi

20 - 22
Kasım 2008

18 - 21
Aralık 2008

15 - 18
Ocak 2009

15 - 18
Ocak 2009

12 - 15
Mart 2009

19 - 22
Mart 2009

19 - 22
Mart 2009

Bergama

Alanya

Taflucu

Osmangazi

Tekirda¤

Safranbolu

Giresun

Trabzon

14 Eylül
‹lkö¤retim Okulu

Obaköy
‹lkö¤retim Okulu

Osmangazi
‹lkö¤retim Okulu

Namık Kemal
‹lkö¤retim Okulu

Emek
‹lkö¤retim Okulu

Yeflil Giresun
‹lkö¤retim Okulu

Beflirli ‹MKB
‹lkö¤retim Okulu

Kültür Elçileri 2008 - 2009 Programı

Tarih Kent Okul

2 - 5
Nisan 2009 Avanos

Ahmet Ergün, Alaeddin,
Bahçelievler, Cumhuriyet,
M. Akif Ersoy,
Nazife M. Ergün
‹lkö¤retim Okulları

16 - 19
Nisan 2009 Sivas Fevzi Pafla

‹lkö¤retim Okulu

30 - 3
Mayıs 2009 Sinop Fatih ve ‹stiklal

‹lkö¤retim Okulu

Adıyaman

Ahlat

Gevafl

Hürriyet
‹lkö¤retim Okulu
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ET‹ - ÇEKÜL Kültür Elçileri
Sivas'tan seslendi
ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi 2008 y›l› kazan›mlar›
Sivas'ta bir bas›n toplant›s› ile kamuoyuyla paylafl›ld›.
ET‹ fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› Firuzhan
Kanatl›, ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen,
sanatç› Candan Erçetin, gazeteci ve TV program
yap›mc›s› Fatih Türkmeno¤lu'nun kat›ld›¤› toplant›da,
Sivas Valisi Veysel Dalmaz, Divri¤i Kaymakam› Önder
Bakan, Divri¤i Belediye Baflkan› Hakan Gök ve çok
say›da davetli de haz›r bulundu.

2008-2009 ö¤retim y›l›nda e¤itim alan Ad›yaman,
Ahlat, Alanya, Avanos, Bergama, Giresun,
Osmangazi, Safranbolu, Sinop, Sivas, Taflucu,
Tekirda¤, Trabzon ve Van'›n Kültür Elçileri
Temmuz 2009'da, bu y›lki temas› “Geleneksel
Yaflam Kültürü ve Yöresel Müzik” olan ‹stanbul
Buluflmas›'nda bir araya geldi. Tarihi Yar›mada ve
Bo¤aziçi gezisiyle ‹stanbul'u tan›yan 300 ö¤renci,
buluflman›n dördüncü gününde Galatasaray
Lisesi'nin bahçesinde yap›lan bas›n toplant›s›na,
kentlerinin geleneksel yaflam kültürünü yans›tan
stantlar ve yöre türkülerini sunan korolar›yla
kat›ld›lar. ‹stiklal Caddesi'ndeki “Kültür Yürüyüflü”nün

ard›ndan Atatürk An›t› önünde, haz›rlad›klar›
“‹stanbul Bildirgesi”ni ‹stanbullularla paylaflt›lar.
Kent stantlar›n›n gezilmesinin ard›ndan, davetliler
ve Kültür Elçileri ‹stiklal Caddesi'nde “Kültür
Yürüyüflü” yapt›. Etkinli¤e Darüflflafaka E¤itim
Kurumları’da büyük destek verdi.

‹stanbul
Buluflmalar› 2009

Yeni E¤itim Programları

“Yap›lar›n Diliyle ‹stanbul”
Lise ö¤rencilerine yönelik “Yap›lar›n Diliyle ‹stanbul”
e¤itim program›n›n pilot uygulamas› 19 fiubat
2009 tarihlerinde, Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›'nda 9. ve 11. s›n›f ö¤rencileriyle yap›ld›.
E¤itim program› ÇEKÜL Vakf› E¤itim Birimi ve
Sinan'a Sayg› projesi gönüllülerinin katk›lar›yla
gerçekleflti. ‹stanbul'un simge yap›lar›ndan
Ayasofya Müzesi, Hipodrom, Topkap› Saray›,
Süleymaniye, fiehzade, K›l›ç Ali Pafla ve Nusretiye
Camileri ziyaret edilerek, tarihi ve mimari özellikleri
anlat›ld›: Mimar kimli¤i ve sorumluluklar›, tasar›m
ve uygulama yöntemi, mimarl›kta tarihsel süreç
ve üslup bafll›klar› incelendi; ÇEKÜL Bilgi-Belge

Merkezi'nde araflt›rmalar yap›ld›. ‹ncelenen yap›lar›n
eskiz çal›flmalar›, ö¤rencilerin en çok ilgisini
çeken bölüm oldu.
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10 Temmuz 2008'de ÇEKÜL'ün organizasyonuyla,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
ö¤rencileri, 2008 y›l› uygulama atölyesi için
A¤›rnas'ta bir araya geldi. Azerbaycan Devlet
Üniversitesi, Sarayevo Üniversitesi, Almanya-Siegen
Üniversitesi ve  Trakya Üniversitesi'nden de
ö¤renciler onlara kat›ld›. Projeye Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi, Tarihi Kentler

Birli¤i, Kayseri Büyükflehir Belediyesi, A¤›rnas
Belediyesi, Kayseri Sanayi Odas›, ‹stikbal A.fi., Türk
Telekom Kayseri ‹l Müdürlü¤ü destek verdi.

“A¤açlar›n Diliyle ‹stanbul”
“A¤açlar›n Diliyle ‹stanbul” e¤itim program›,
ilkö¤retim ö¤rencilerinin yaflad›klar› kentin
a¤açlar›ndan yola ç›karak, do¤a ve çevre hakk›nda
bilgilendirilmesini amaçl›yor. ‹çeri¤i ÇEKÜL
gönüllüsü ‹stanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi'nden Prof. Dr. Ünal Akkemik'in katk›lar›yla
haz›rlanan program›n ilk uygulamas›, 8 May›s
2009 tarihinde Eyüp Merkez ve Halit Dervifl ‹brahim
‹lkö¤retim Okullar› ö¤rencileriyle yap›ld›. ‹kinci
uygulama, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde,

Tarihi Kentler Birli¤i'nin merkez binas› fierifler
Yal›s›'nda Emirgan ‹lkö¤retim Okulu 5. s›n›f
ö¤rencileriyle gerçeklefltirildi.

Mimarl›k ö¤rencileri
A¤›rnas'ta

Çevre Önderleri
çevre e¤itimi
ÇEKÜL Vakf›'n›n ‹.Ü. Orman Fakültesi ile iflbirli¤i
içinde yürüttü¤ü e¤itim ‹stanbul'daki ‹smail Kaymaz
ve Mehmetçik ‹lkö¤retim okullar›nda May›s
2008'de yap›ld›. ‹.Ü. Orman Fakültesi Konferans
salonunda yap›lan etkileflimli e¤itimde; ormanlar,
ormanda yaflayan canl›lar, erozyon, do¤al hayat›
yok eden etkenler gibi konular anlat›ld›ktan sonra

Atatürk Arboretumu gezisinde a¤açlar ve bitki
türleri hakk›nda bilgiler verildi.

TMMOB Peyzaj Mimarlar› Odas› ile Mardin
Valili¤i'nin iflbirli¤i ve ÇEKÜL Vakf›'n›n deste¤iyle
01-16 A¤ustos 2009 tarihleri aras›nda, Mardin'de
bir yaz okulu düzenlendi. Peyzaj mimarl›k
ö¤rencileri K›z›ltepe - Mardin aras› yol güzergâh›n›n
peyzaj planlama ve tasar›m projelendirmesini yapt›.
Zincirlikuyu Medresesi ve Mor fiemune Kilisesi'ni
inceleyerek kültürel peyzaj tasar›m projeleri,

uygulama ve detay paftalar› haz›rlad›.
Mezopotamya, kent kültürü, tar›msal alanlar›n
korunmas›, tar›m deseni ve peyzaj
de¤erlerini tart›flt›.

Mardin peyzaj
mimarl›¤› yaz okulu
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Buldan yaz okulu
Denizli Valili¤i, Buldan Kaymakaml›¤›, Buldan
Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf›'n›n iflbirli¤i ile yürütülen
“Buldan'› Koruma ve Yaflatma Program›”
kapsam›nda, 18-29 Temmuz 2009 tarihlerinde
Buldan'da bir yaz okulu gerçeklefltirildi. Bahçeflehir
Üniversitesi Mimarl›k Bölümü ö¤rencileri ile Buldan
4 Eylül ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerini ayn› program
çerçevesinde bir araya getiren bu özgün e¤itim
s›ras›nda üretilen çal›flmalar bir sergiyle Buldanl›lara
sunuldu. Mimarl›k ö¤rencileri Beyler Kona¤›,
Eklemeli Konak ve Zehrenti sokaktaki bir evin
rölöve-restitüsyon çal›flmalar›n› tamamlad›; BELSAM

Binas›'n›n bulundu¤u meydan için kentsel tasar›m
projeleri haz›rlad›. ÇEKÜL Yüksek Dan›flma Kurulu
Üyesi Yük. Mimar Y. Metin Keskin, ö¤rencilerle
eskiz ve sulu boya teknikleri hakk›nda atölye
çal›flmas› yapt›.

Akseki'nin beldesi Süleymaniye'de, Süleymaniye
Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve ÇEKÜL Vakf›'n›n
iflbirli¤iyle belediyenin mülkiyetindeki terkedilmifl
ilkokul binas›, Antalya Valili¤i taraf›ndan üniversite
ö¤rencileri için yaz okulu olarak kullan›lmak üzere
tahsis edildi. ÇEKÜL Vakf›'n›n 2003 y›l›ndan bu
yana bölge koordinatörlü¤ünün giriflimleriyle
yörede düzenledi¤i yaz okullar› böylelikle resmi
anlamda bir mekâna kavufltu.

Süleymaniye yaz okulu

ÇEKÜL Vakf› Küçük Menderes Havza Koordinatörü
Emin Baflaranbilek ile vak›f gönüllüsü ziraat
mühendisi Özkan Akgün'ün giriflimleriyle Birgi'de
yöreye özgü bitki örtüsünün simgelerinden olan
su kaba¤›n› yaflatmak amac›yla ilkö¤retim
ö¤rencileriyle bir proje bafllat›ld›. 300'den fazla
ö¤renci fiubat 2009'da, okul bahçesinde bitki
tohumlar›n› pofletlere dikti. Yefleren tohumlar
mart ay› sonunda, tarihi evlerin önüne dikildi.

Birgi'de su kaba¤›
yetifltirme projesi
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Küçüklü büyüklü 254 tarihi kent
belediyesinin üye oldu¤u Tarihi Kentler
Birli¤i'nin (TKB), 2000 y›l›nda kurulufl
günlerinden bu yana tüm çal›flmalar›nda
yönlendirici bir rol üstlenen, birli¤in e¤itim,
organizasyon ve yay›n etkinliklerini yürüten
ÇEKÜL Vakf›, 2008-2009 döneminde de
üye kentlerde koruma çal›flmalar›yla ilgili
yo¤un bir program gerçeklefltirdi.

Tarihi Kentler
Birli¤i

20
08

20
09

 Ç
al

›fl
m

a 
Ra

po
ru

42



Tarihi Kentler Birli¤i'nin 2001 y›l›ndan bu yana
gerçeklefltirdi¤i “TKB Tarihi ve Kültürel Miras›
Koruma Proje ve Uygulamalar›n› Özendirme
Yar›flmas›”n›n 2007 y›l› sonuçlar›, TKB Dan›flma
Kurulu üyelerinden oluflan jürinin de¤erlendirmesi
sonucunda 2008 Haziran ay›nda belli oldu.
Yar›flmaya “proje” alan›nda 9, “uygulama”
alan›ndaysa 19 belediye kat›ld›.

Metin Sözen Büyük Ödülü'nün Gaziantep'e verildi¤i
2007 y›l› yar›flmas›nda, proje ve uygulama dal›nda

dörder belediyenin ödül almas›na karar verildi.
Yar›flma ödülleri, 5 A¤ustos 2008 günü Kültür ve
Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay'›n da kat›l›m›yla
Emirgan'daki fierifler Yal›s›'nda yap›lan bir tören
ve sergi aç›l›fl›yla sahiplerine verildi. Ödül törenine
kalabal›k bir davetli toplulu¤u kat›ld›.

2007 TKB Özendirme ve
Koruma Ödülleri

20
08

20
09

 Ç
al

›fl
m

a 
Ra

po
ru

43



Tarihi-kentsel-arkeolojik-do¤al de¤erlere iliflkin
koruma bilincini yayg›nlaflt›rmay›, koruma
çal›flmalar›na nitelik kazand›rmay› ilke edinen TKB
yar›flmas›na 2008 y›l›nda 26 belediye toplam 43
çal›flmayla kat›ld›. Jüri olarak görev yapan TKB
Dan›flma Kurulu'nun de¤erlendirme toplant›s›nda,
“proje” ve “uygulama” dallar›nda befler ödülün
yan› s›ra bu y›l ilk kez Gaziantep, Osmangazi ve
Tarsus belediyelerine “süreklilik” ödülü verilmesine

karar verildi. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne verilen
Metin Sözen Büyük Ödülü ile birlikte toplam 14
ödül, May›s 2009'da yap›lan TKB Befliktafl
Buluflmas› s›ras›nda düzenlenen bir sergi ve törenle
sahiplerini buldu.

TKB Kayseri Semineri
2008 y›l›n›n son günlerinde Kayseri'de bir araya
gelen TKB üyeleri, 2008 y›l›nda öne ç›kan kentsel
koruma uygulamalar›n› de¤erlendirdi ve baflar›l›
uygulamalar›n ortak özelliklerini belirledi. A¤›rnas,
Osmangazi, Sivas ve Gaziantep belediyelerinin
panel sunumlar›n›n ard›ndan program A¤›rnas
gezisiyle sona erdi.

TKB Kocaeli Semineri 7-9 Kas›m tarihlerinde
gerçeklefltirildi. Sanayi kenti Kocaeli'de “Endüstriyel
Miras›n Yeniden de¤erlendirilmesi” konusu üye
belediyelerin gündemine tafl›nd›. Yrd. Doç. Dr.
Erkan Uçkan, Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal ve Prof.
Dr. Ülkü Azrak panel konuflmac›lar› aras›nda yer
ald›. Konuklar kapat›lan SEKA Kâ¤›t Fabrikas› ve
SEKA Park'ta inceleme gezisi yapt›lar.

TKB Kocaeli Semineri ve
Endüstri Miras›

2008 TKB Özendirme ve
Koruma Ödülleri

Tarihi Kentler Birli¤i'nin 2008 y›l› ikinci buluflmas›
3-5 Ekim tarihlerinde Kars'ta yap›ld›. “Somut
Olmayan Kültürel Miras›n Önemi ve Yerel
Yönetimlerin Sorumlulu¤u” bafll›kl› buluflmada
TKB Meclisi de topland›. Kars Buluflmas›'n›n önemli
sonuçlar›ndan biri, somut olmayan kültürel miras›n,
üye belediyelerin gündemine girmesi oldu.
Buluflmada yap›lan panele, UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu Üyesi, Somut Olmayan Kültürel Miras›n
Korunmas› Komite Baflkan› Prof. Dr. Öcal O¤uz

“Tarihi Kent Kurgusunun ‹kinci Yüzü: Somut
Olmayan Kültürel Miras” ve Araflt›rmac›/Yazar
Sezai Yaz›c› “Kars ve Çevresinin Somut ve Somut
Olmayan Kültürel Zenginlikleri” bafll›kl›
konuflmalar›yla kat›ld›. Oturum baflkanl›¤›n› ise
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Baflkan› Prof.
Dr. Ars›n Ayd›nuraz yapt›.

TKB Kars Buluflmas› ve Somut
Olmayan Kültürel Miras
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TKB Befliktafl Buluflmas›
2009 y›l›ndaki yerel yönetimler seçimi nedeniyle
May›s ay›nda yap›lan ilk TKB Buluflmas› Befliktafl
Belediyesi'nin ev sahipli¤inde ‹stanbul'da
gerçekleflti. TKB Dan›flma Kurulu üyelerinin
konuflmac› olarak kat›ld›¤› panelde, yeni seçilen
belediye baflkanlar›na TKB'nin tarihi, ilkeleri, çal›flma
anlay›fl› ve geliflim öyküsü anlat›ld›.

TKB Gaziantep Semineri
Son befl y›lda kentin tarihi dokusunu bütüncül bir
yaklafl›mla günyüzüne ç›karan, “Kültür Yolu”
projesiyle 5,5 kilometrelik bir aks üzerinde
restorasyon ve ifllevlendirme çal›flmalar›yla kentin
görünümünü de¤ifltiren Gaziantep Büyükflehir
Belediyesi, 2009 y›l›n›n ilk TKB seminerine ev
sahipli¤i yapt›. 19-22 Haziran günlerinde
“Tasar›mdan Uygulamaya Koruma Süreci:
Gaziantep Örne¤i” bafll›kl› seminerde kentin
koruma öyküsü, deneyimleri ve baflar› nedenleri

tüm TKB üyeleriyle paylafl›ld›. Seminer program›
kapsam›nda, kent müzesine dönüfltürülen
Bayaz Han'›n aç›l›fl› da Kültür ve Turizm Bakan›
taraf›ndan yap›ld›.

ÇEKÜL’de Gönüllülük
ÇEKÜL Vakf›'n›n en eski gönüllülerinden Raife Polat,
2009 y›l› ilkbahar›nda vakf›n gönüllü örgütlenmesini
sistemli bir yap›ya kavuflturmak üzere ÇEKÜL'e
kat›ld›. Bu tarihten sonra gönüllü etkinliklerinde
gözlenen hareketlenmeyle bafllayan çal›flmalar h›zla
gelifliyor.

Gönüllü üniversite ö¤rencileri ile yaz stajlar›
Sabanc› Üniversitesi ve Citi Vakf› taraf›ndan
düzenlenen, 20 üniversite ile 21 STK'n›n kat›ld›¤›
Sivil Toplum Kuruluflu Staj Program› kapsam›nda
yaz aylar›nda staj için ÇEKÜL Vakf›'n› seçen
ö¤rencilerin say›s›nda art›fl gözlendi. Önümüzdeki
y›llarda yaz stajlar›n› art›rmak ve daha etkin
hale getirmek amac›yla daha sistemli bir
çal›flma yap›lacak.

‹stanbul'un demiryollar› miras›
Bahçeflehir Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ö¤rencileri,
hocalar› Dr. Sinan Polvan ile birlikte sistemli bir
gönüllülük sürecine girdi. Özellikle endüstri miras›
konusuna ilgi duyduklar›n› belirten mimar adaylar›,
‹stanbul çevresindeki demiryollar› miras›n› ele almak
üzere “Endüstri Treni” isimli bir projeyi gönüllü
olarak gelifltirdiler, çal›flmalar sürüyor.
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Gönüllü söyleflileri
‹stanbul çevresindeki gönüllülerle düzenli ayl›k
sohbet toplant›lar› sürdürülürken, akademisyen,
uygulamac› ve sanatç› ÇEKÜL dostlar›yla ayda bir
söylefli akflamlar› düzenleniyor. Atlas Dergisi yay›n
yönetmeni Özcan Yüksek “1001 Gece Masallar›:
‹frit ve Tacir”, Slow Food Türkiye Ya¤mur Böre¤i
Konvivium temsilcileri Ayfer Yavi ve Olcay Bingöl
‹le “Slow Food hareketi” söyleflileriyle bafllayan
etkinlik, önümüzdeki günlerde de sürecek.

Üniversite ö¤rencileriyle yaz okullar›
Çeflitli üniversitelerle yap›lan iflbirli¤i sonucunda,
ÇEKÜL'ün Anadolu'da iflbirli¤i yapt›¤› kentlerde
özellikle mimarl›k ö¤rencileri için düzenlenen yaz
okullar›n›n ilgi görmesi üzerine, önümüzdeki y›llarda
yaz okullar›n›n daha sistemli bir hale getirilmesi
hedefleniyor.
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Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanan “Do¤a ve
Kültürle Var›z” bafll›kl› ÇEKÜL genel broflürleriyle
birlikte broflür say›s› 16'ya ulaflt›. Son bir y›lda
yay›nlanan 14 broflür, ÇEKÜL Vakf›'n›n çal›flmalar›nda
öne ç›kan ana bafll›klar› gündeme tafl›yor, vakf›n
çal›flmalar›n›n kapsam›n› ve boyutlar›n› gözler
önüne seriyor.

Bugüne kadar yay›nlanan broflürlerin
bafll›klar› flöyle:
• Do¤a ve Kültürle Var›z -

We Exist Through Nature and Culture
• 7 A¤aç Ormanlar›
• Kendini Koruyan Kentlerden Havza Korumaya…

• Kaleli Kentler
• Köyler Yaflamal›d›r
• Kent Envanterleri
• Kent Müzeleri ve Arflivleri
• ‹pek Yolu Kültür Yolu
• Sinan'a Sayg›
• Kent Atölyeleri
• Kentler Çocuklar›nd›r Kültürel Miras E¤itimi
• Arkeolojik Miras›n Süreklili¤i
• Sanayileflmenin Tan›klar›,
• Endüstri Miras›
• Geleneksel Yaflam Kültürü
• Cumhuriyet Dönemi Mimarl›k Miras›
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Yay›nlar

15 günde bir yay›nlanan e-bülten ÇEKÜL Vakf› ve
ortak çal›flt›¤› kifli ve kurumlarla ilgili projeler ve
güncel haberleri 5000 kifliye ulaflt›r›yor. Her
bültende alt› ana haberden biri bir ÇEKÜL
temsilcisini tan›t›rken, ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi'ne
ulaflan yeni bir yay›n da duyuruluyor.

ÇEKÜL e-bülten

ÇEKÜL Vakf› 2008-2009 döneminde de birçok
yay›n haz›rlad› ve yay›na destek verdi.

2007 y›l› Tarihi Kentler Birli¤i
Özendirme Yar›flmas›na
kat›lan 25 belediyenin, proje
ve uygulama alan›nda
yapt›¤› çal›flmalar› bir araya
getiren kitap, ÇEKÜL Vakf›
taraf›ndan yay›na haz›rland›
ve “Metin Sözen Koruma
Büyük Ödülü”nün sahibi
Gaziantep Büyükflehir

Belediyesi'nin katk›lar›yla Kas›m 2008'de TKB
Yay›nlar› aras›nda yay›mland›.

TKB Özendirme
Projeleri 2007

2008 y›l› Tarihi Kentler Birli¤i
Özendirme Yar›flmas›na
kat›lan 25 belediyenin, proje
ve uygulama alan›nda
yapt›¤› çal›flmalar› bir araya
getiren kitap, ÇEKÜL Vakf›
taraf›ndan yay›na haz›rland›
ve “Metin Sözen Koruma
Büyük Ödülü”nün sahibi
‹zmir Büyükflehir

Belediyesi'nin katk›lar›yla Kas›m 2008'de TKB
Yay›nlar› aras›nda yay›mland›.

TKB Özendirme
Projeleri 2008

Geleneksel Türk mimarisinin
özelliklerini yans›tan özgün
konut örnekleriyle öne ç›kan
Odunpazar›, B. Yelda Olcay
Uçkan ve Erkan Uçkan'›n
yetkin anlat›mlar›, Ali
Akdamar'›n tasar›m› ve
ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof.
Dr. Metin Sözen'in
önsözüyle A¤ustos 2008'de

yay›mland›. Odunpazar› Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf›
iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen kitap çok zengin bir
foto¤raf koleksiyonuyla ÇEKÜL Vakf› yay›nlar›
aras›na kat›ld›.

Odunpazar›
Tafl yap›lar›ndaki iflçili¤in
ulaflt›¤› mükemmeliyetle,
Anadolu'nun özellikli kentleri
aras›nda seçkinleflen
Mardin'in güzel ilçesi
Savur'un zengin tarihi,
Yrd. Doç. Dr. Fatma Meral
Halifeo¤lu taraf›ndan
kaleme al›nd› ve Ali

Akdamar taraf›ndan tasarland›. ÇEKÜL'ün “kent
envanterleri”ne yönelik hedefiyle örtüflen kitap,
Aral›k 2008'de ÇEKÜL Vakf› yay›nlar› aras›nda
yerini ald›.

Savur
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Geçmiflten Gelece¤e
Yerel Kimlik

Kentler Çocuklar›nd›r kültürel miras e¤itim
program› kapsam›nda yap›lan çal›flmalar› tan›tmak
amac›yla haz›rlanan Kilittafl› dergisinin ilk say›s›
ç›kt›. 2008 y›l›ndan bu yana yürütülen ET‹ ÇEKÜL
Kültür Elçileri projesinin, 2007-2008 döneminde
Anadolu'nun 11 kentinde yapt›¤› uygulamalar,
her kentin do¤al ve kültürel özellikleriyle
birlikte anlat›l›yor.

Kültürel Miras
E¤itim Program› dergisi

Mimar Sinan'›n mimarl›k miras›n› korumak,
yaflatmak ve duyarl›l›¤› yayg›nlaflt›rmak amac›yla
düzenlenen foto¤raf yar›flmas›na kat›lan eserler
aras›ndan seçilen 48 adet renkli ve siyah-beyaz
foto¤raf bir katalogda topland›. Katalogda ayr›ca,
ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen, projeye
destek veren Multi Turkmall'un CEO'su Levent
Eyübo¤lu'un girifl yaz›lar›n›n yan› s›ra, Sinan'a Sayg›
Projesi Sorumlusu Ahmet Sezgin'in, “Foto¤raf
Karelerindeki Kubbeler: Sinan'›n Mimarl›k Miras›n›n
Foto¤raflanmas›” bafll›kl› araflt›rma yaz›s› yer al›yor.

Sinan'a Sayg›
Foto¤raf Yar›flmas›
Katalogu

Belgesel

Metin yazarl›¤›n›,
yönetmenli¤ini ve
yap›mc›l›¤›n›, ÇEKÜL Vakf›
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Özgen'in  yapt›¤›
“Sevdi¤imiz fieyler”
isimli Bursa Belgeseli'nin
ilk gösterimi, Temmuz
2008 tarihinde yap›ld›.

“Sevdi¤imiz fieyler”
Bursa Belgeseli

ÇEKÜL Vakf›'n›n Tarihi Kentler Birli¤i ad›na
yay›mlad›¤› Geçmiflten Gelece¤e Yerel Kimlik
dergisinin 13.-18. say›lar›, 2007 Ocak ile 2008
Haziran aylar› aras›ndaki dönemde yay›mland›.
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Kültür Envanterleri
Do¤a-tarih-kültür envanterlerini olmazsa
olmaz olarak gören ÇEKÜL Vakf›, yerel
kurum, kurulufl ve kifliler taraf›ndan
üretilmesini teflvik etmektedir. ‹lk örne¤i
2001 y›l›nda ‹zmir ili ve çevresini kapsayan,

daha sonra yedi cilt olarak haz›rlanan
Antalya Envanterinden sonra, kent
envanterlerinin son y›llarda h›zla ço¤ald›¤›
görülmektedir.

2007 y›l›nda Hakkâri'de
düzenlenen III. Uluslararas›
Van Gölü Havzas›
Sempozyumu bildirileri Ocak
2009'da Prof. Dr. Oktay
Belli'nin editörlü¤ünde,
Hakkâri Valili¤i taraf›ndan
2008 y›l›n›n son günlerinde
yay›mland›. 2004 y›l›ndan bu yana,
‹stanbul Üniversitesi, Van Yüzüncü Y›l
Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi,
ÇEKÜL Vakf› ve Mimarlar Odas› Van fiubesi'nin
katk›lar›yla gerçekleflen sempozyumlar,
Van Gölü Havzas›'n›n do¤al ve kültürel
birikimini de¤erlendirmek ve havza ölçe¤inde
kalk›nma modeline zemin oluflturmak
aç›s›ndan büyük önem tafl›yor.

Hakkâri

Adana Valili¤i ‹l Kültür ve
Turizm Müdürlü¤ü, Çukurova
Üniversitesi  ö¤retim üyelerinin
katk›lar›yla, Adana'n›n zengin
kentsel varl›klar›n› bir araya
toplayan ve tan›tan iki kitap
yay›mlad›: Dört Bin Y›ll›k Öykü
Adana ve Adana ‹lçeler
Kültür Envanteri.

Adana

Mu¤la Valili¤i ile Mu¤la
Üniversitesi Karya Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi iflbirli¤inde
yürütülen Mu¤la Kültür
Envanteri çal›flmas›n›n ilk kitab›
Haziran 2008'de yay›nland›. Üç
ciltten oluflan serinin ilki olan “Bodrum Kentsel
S‹T-Halikarnassos”, Prof. Dr. Adnan Diler'in
baflkanl›¤›nda gerçeklefltirildi ve okura sunuldu.

Mu¤la

Befl bin y›ll›k bir geçmifle sahip
Gümüflhane'de tarih, co¤rafya
ve arkeolojik alanlara ait
yap›lan araflt›rmalar bir kitapta
topland›. Yrd. Doç. Dr.
Süleyman Çi¤dem'in kaleme
ald›¤› “Gümüflhane Bölgesinin
Tarih ve Arkeoloji Araflt›rmalar›” Gümüflhane
Valili¤i taraf›ndan Ekim 2008'de yay›mland›.

Gümüflhane
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Sivas'›n ilçesi Gürün, bir y›l›
aflk›n süredir yap›lan
araflt›rmalar sonucunda
kültür envanterini
tamamlad›. ÇEKÜL Vakf›'n›n
dan›flmal›¤›nda, Gürün Eski
Kaymakam› Davut Gül'ün
koordinatörlü¤ünde yay›mlanan Kültür
Envanteri;  Sivas ‹l Kültür ve Turizm Müdürü
Kadir Pürlü, Sivas Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Bölge Kurulu Müdürü Musa Törnük,
Gürün Anadolu Ö¤retmen Lisesi Müdürü
Muharrem Demir ve arkeologlar Mehmet
Alkan ile Adem Bedir taraf›ndan yay›na
haz›rland›. 195 sayfadan oluflan kitap,
An›t Eserler, Arkeolojik Alanlar, Do¤al Sitler,
El Dokumalar› ve Halk Kültürü bafll›klar›
alt›nda befl bölümden olufluyor ve
foto¤raflarla destekleniyor.

Gürün



Bilgi Belge Merkezi
Ocak 2008-A¤ustos 2009 tarihleri aras›nda
ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi koleksiyonuna
kat›lan yay›nlar:

2592 Kitap
2907 Makale
69  Tez
1625 Foto¤raf
1439 Mektup
2243 Kupür (Haber kesikleri)
128 Afifl
297 Rapor
301 Kartografik Belge

(Harita, Plan vb)
516 Elektronik Kaynak (CD)
90 Sat›n al›nan yay›n

Abone olunan süreli yay›nlar

1. Bilim Teknik Dergisi
2. Bilim ve Çocuk Dergisi
3. Atlas Dergisi
4. Aktüel Arkeoloji Dergisi
5. Toplumsal Tarih Dergisi
6. Milli Folklor Dergisi
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ÇEKÜL Vakf› Meandros ‹letiflim Merkezi,
Haziran 2008'de düzenlenen Festival Meandros
kapsam›nda Güllübahçe Belediyesi'nin projeye
tahsis etti¤i binada aç›ld›. ÇEKÜL-Meandros Evi,
Büyük Menderes Deltas›'nda yer alan Didim, Söke
ve Güllübahçe'nin organik ve kültürel birlikteli¤ine
yönelik bilgi-belgelerin de topland›¤› ortak bir
merkez olacak.

ÇEKÜL Vakf› Meandros
‹letiflim Merkezi
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ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen'in aç›l›fl
konuflmac›s› olarak kat›ld›¤› 11. Dünya Tarihi Kentler
Konferans› Haziran 2008'de Konya'da yap›ld›.
Konferansta ÇEKÜL Vakf› E¤itim Koordinatörü Yeflim
Dizdaro¤lu da, “Seçilmifl örnek çal›flmalarda somut
olmayan miras› yorumlama ve teflvik araçlar› çeflitleri”
ve “Anadolu'daki miras koruma yöntem ve stratejileri”
konusunda iki bildiri sundu. Kyoto, Nara, Prag, Paris,
Roma, Viyana gibi kentlerden gelen yaklafl›k alt› yüz
kifli konferans› izledi.

Dünya Tarihi Kentler
Konferans›
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‹stanbul sofras›nda
Anadolu yemekleri
2008 Haziran ay›nda Caddebostan etkinlik alan›nda
kurulan çad›rda düzenlenen ve Anadolu'nun zengin
yemek kültürünü ‹stanbulluyla buluflturan
“Sofradaki Anadolu” lezzet flenli¤inde ÇEKÜL de
bir stant açt› ve etkinli¤e destek verdi.

ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen,
Konya/Selçuklu Belediyesi taraf›ndan Ekim 2008'de
düzenlenen “Anadolu Selçuklu fiehirleri ve Uygarl›¤›
Sempozyumu” Bilim Kurulu'nda yer ald›.

Anadolu Selçuklu
fiehirleri ve Uygarl›¤›
Sempozyumu

ÇEKÜL Vakf›'n›n koordinasyonunda haz›rlanan
“Ayd›no¤ullar› Beyli¤i 700. Y›l Kutlamalar›”,
10 Ekim 2008 günü Birgi, Ödemifl ve Tire'de
düzenlenen etkinliklerle gerçekleflti. Ayd›no¤ullar›
Beyli¤i'nden Küçük Menderes Havza Birli¤i'ne
ulaflan birliktelik ve ortakl›k duygular›
yeniden canland›.

Ayd›no¤ullar› Beyli¤i
700. Y›l Kutlamalar›

ÇEKÜL Vakf› Genel Sekreter Vekili Ece Müftüo¤lu
Narcy, 6-9 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda Paris'te
düzenlenen “Uluslararas› Kültürel Miras Fuar›”na
kat›ld›. 3 bin metrekarelik bir alanda 255 stand›n
yer ald›¤› fuar› 20 binden fazla kifli ziyaret etti.
Müftüo¤lu Narcy'nin de kat›ld›¤› yuvarlak masa
toplant›lar›nda, özel sponsorluk giriflimlerinden
çok uluslu özel sektör desteklerine kadar kültür
varl›klar›n›n korunmas› için gelifltirilen ve uygulanan
“özel sektör destek mekanizmalar›” tan›t›ld›
ve tart›fl›ld›.

Paris Uluslararas›
Kültürel Miras Fuar›
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3. Tarihi Yar›mada
Sempozyumu
18 Haziran 2008'de düzenlenen ''3. Tarihi Yar›mada
Sempozyumu''na, Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay baflta olmak üzere, çok say›da yetkili ve
uzman›n yan› s›ra, ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr.
Metin Sözen de kat›ld› ve sempozyumun kapan›fl
gününde yap›lan oturumuna baflkanl›k etti.

“S.O.S. ‹stanbul”
ÇEKÜL Vakf›, 4 Ekim 2008'de ‹stanbul Kültür Sanat
Vakf› taraf›ndan düzenlenen R.E.M konserinin
“S.O.S. ‹stanbul” bafll›kl› bölümüne STK'larla birlikte
kat›ld› ve stant açt›. NTV televizyon kanal›
taraf›ndan canl› olarak yay›nlanan etkinlikte, Lale
Mansur taraf›ndan sunulan “Sinan'a Sayg›”
projesiyle ‹stanbullular Mimar Sinan'›n eserlerine
sahip ç›kmaya ça¤›r›ld›.

27-30 Ekim 2008 tarihlerinde Sivas Valili¤i
öncülü¤ünde gerçekleflen “Cumhuriyet Döneminde
Sivas Sempozyumu”nun aç›l›fl töreninde konuflan
ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen,
Cumhuriyet'in Sivas'›n sahip oldu¤u de¤erlerin
bafl›nda yer ald›¤›n› vurgulad›.

Cumhuriyet Döneminde
Sivas Sempozyumu

ÇEKÜL E¤itim Koordinatörü Yeflim Dizdaro¤lu,
3-5 Kas›m 2008'de The Center for the Study of
Architecture in the Arab Region taraf›ndan
Amman'da düzenlenen konferansa, “Ürdün'de
Kültürel Miras›n Turizm Amaçl› Kullan›m›” konulu
bir sunumla kat›ld›.

Koruma Alan›nda
Sorumluluk ve
‹mkânlar Konferansı

Avrupa Tarihi Kentler
ve Bölgeler Birli¤i
Malta toplant›s›
Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birli¤i'nin (EAHTR)
27-29 Mart 2009 tarihleri aras›nda, Malta'n›n
baflkenti Valletta'da gerçeklefltirilen toplant›s›nda
ÇEKÜL Vakf›'n› Örgütlenme Koordinatörü Yonca
Moral›, TKB'yi Dan›flma Kurulu Üyesi Fikret Üçcan
temsil etti. TKB, kurulufl y›l› olan 2000'de, Avrupa
Tarihi Kentler ve Bölgeler Birli¤i'ne kabul edilmiflti.
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12 Mart 2009 akflam› ÇEKÜL Vakf› merkezinde,
ba¤laman›n önde gelen temsilcilerinden Okan
Murat Öztürk'ün kat›ld›¤› bir geleneksel halk
müzi¤i akflam› düzenlendi. Anadolu halk
çalg›lar›ndaki çeflitlili¤in ve “Müzik Müzeleri”nin
gereklili¤inin de konufluldu¤u söyleflinin
ard›ndan, Okan Murat Öztürk ve
Erdem fiimflek'in birlikte sunduklar› halk
müzi¤i dinletisi yap›ld›.

Geleneksel Halk Müzi¤i
ve Çalg›lar› akflam›

Eceabat, bir panel ve bir kitap ile geleneksel yaflam
kültürünü koruma çal›flmalar›na önem verdi¤ini
gösterdi. ÇEKÜL Çanakkale temsilcili¤inin, Nisan
2009'da Eceabat Kaymakaml›¤› ile ortak
düzenledi¤i panelde “Somut Olmayan Kültürel
Miras›n Korunmas›” tart›fl›ld›. Panelin ard›ndan
Eceabat Yöresel Ev Yemek Tarifleri adl› kitab›n
tan›t›m› yap›ld›.

Eceabat'ta Geleneksel
Yaflam Kültürü paneli

Geçmiflten Günümüze
Harput Mimarisi Paneli
Elaz›¤ Valili¤i, Elaz›¤ Belediyesi, F›rat Üniversitesi,
Mimarlar Odas› Genel Merkezi, ÇEKÜL Vakf› ve
Mimarlar Odas› Elaz›¤ fiubesi ile ortaklafla
düzenlenen “Geçmiflten Günümüze Harput
Mimarisi” konulu panel 5-6 Haziran tarihlerinde
yap›ld›. Panelde, dört bin y›ll›k geçmifliyle önemli
bir yerleflim merkezi olan Harput tarihi kentinin,
mimari dokusunun öneminin vurgulanmas› ve
ortaya ç›kar›lmas› hedeflendi.

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans›
ÇEKÜL Vakf›, 18-19 Nisan 2009 tarihlerinde
Sabanc› Üniversitesi yerleflkesinde, E¤itim Reformu
Giriflimi taraf›ndan alt›nc›s› düzenlenen “E¤itimde
‹yi Örnekler Konferans› 2009” kapsam›nda stant
açt› ve e¤itim çal›flmalar›n› kat›l›mc›larla paylaflt›.
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2009 y›l›nda Denizli Valili¤i ve Belediyesi'nin
giriflimleriyle kentte bafllat›lan kültür odakl›
çal›flmalara ÇEKÜL Vakf›'n›n verdi¤i çok boyutlu
deste¤in sonuçlar›ndan biri olan “Denizli Yeni
Hükümet Kona¤› ve Çevresi Proje Yar›flmas›” Eylül
ay›nda sonuçland›.  Yar›flmaya kat›lan projeler bir
sergi ve bas›n toplant›s›yla tan›t›ld›. Seçilen proje
ile yeni Hükümet Kona¤› ile Arkeoloji Müzesi'ne
dönüfltürülecek olan K›z Meslek Lisesi'nin
bulundu¤u alan Atatürk Park› ile birlefltirilerek
genifl bir meydan elde edilecek. Prof. Dr. Metin
Sözen'in baflkanl›¤›nda toplanan Dan›flman Jüri
ve Asil Jüri kurullar›n›n de¤erlendirmeleri

sonucunda, yar›flmaya kat›lan 93 projeden
Y. Mimar Yavuz Selim Sapin ve ekibinin haz›rlad›¤›
proje birinci oldu. ÇEKÜL YDK üyesi Prof. Dr. Zekai
Görgülü baflkanl›¤›ndaki Asil Jüri'de ÇEKÜL
Yönetim Kurulu Üyesi A. Faruk Göksu ve ÇEKÜL
YDK üyesi Dr. Erkan Uçkan da yer ald›.

Denizli Hükümet Kona¤›
ve Çevresi Proje
Yar›flmas›
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ÇEKÜL Vakf› Urla Temsilcisi Sedef Tunça¤'›n ‹nci
Coskuner'le birlikte restore ederek Urla Müzik
Akademisi olarak ifllevlendirdi¤i yap›, ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi'nin tarihi yap›lar›n
korunmas›n› teflvik amac›yla düzenledi¤i “Tarihe
Sayg› /Yerel Koruma Ödülleri” kapsam›nda “Özgün
‹fllevin De¤ifltirildi¤i Esasl› Onar›m Ödülü”nü
kazand›. Urla'n›n Bat› yakas›nda, bir zamanlar›n
ünlü Rum mahallesinde, Zafer caddesi üzerindeki
yap›da aç›lan Urla Müzik Akademisi, çok sesli
müzik çal›flmalar›n›n yayg›nlaflmas›, genç
virtüözlerin ancak yurt d›fl›nda kat›lma olana¤›
buldu¤u 'ustal›k s›n›flar›'n› ülkemize tafl›yarak
ustalarla buluflmalar›n› amaçl›yor.

Urla Müzik Akademisi'ne
Tarihe Sayg› Ödülü





So
n 

Sö
z

Nisan 2008 ile Eylül 2009 aras›n› kapsayan
dönem, ÇEKÜL Vakf›'n›n on dokuz y›lda ulaflm›fl
oldu¤u yayg›nl›¤›, çeflitlili¤i ve kazan›mlar› bir
kez daha gözler önüne seriyor. ÇEKÜL, ülkenin
her köflesindeki do¤al ve kültürel varl›klar›
hayat›n bütünlü¤ü içinde kavrayan, gündelik
politikan›n k›s›r çekiflmelerine kap›lmadan temel
meselelere sahip ç›kan, toplumun her kesimini
çözüm gayretlerine ortak ederek somut
sonuçlara ulafl›lmas›na önayak olan,
çal›flmalar›n›n kapsay›c›l›¤›yla “sivil toplum
kuruluflu” tan›m›n›n da ötesinde, ülkenin her
köflesine kol kanat geren bir flemsiye kurum
niteli¤i kazan›yor. Çal›flmalar›n tümü, uzun
y›llar çözümsüz b›rak›lm›fl sorunlara yeni ufuklar
açarken umudu üretiyor, büyütüyor.

ÇEKÜL Vakf› 2000 y›l›nda, onuncu kurulufl y›l›n›
kutlad›¤› günlerde, ülkenin koruma tarihinde
bir dönüm noktas› olan Tarihi Kentler Birli¤i'nin
hayata geçirilmesine öncülük etmiflti. Bugün
onuncu y›l›n›n efli¤ine gelmifl bulunan Tarihi
Kentler Birli¤i, Anadolu'nun tarihsel ve kültürel
serüveninin her evresinden izler bar›nd›ran,
küçüklü büyüklü 254 kentin ortak çabas›yla,
kültürel miras›n korunmas› ve yaflat›lmas›nda
görkemli bir at›l›m› gerçeklefltirmifl bulunuyor.

2009 y›l›n›n sonunda ÇEKÜL yirmi y›l› geride
b›rak›rken, üçüncü on y›l›nda yeni bir dizi
giriflimle koruma alan›nda farkl› bir kavfla¤a
do¤ru ilerliyor. Kentlerde kültürel dokunun
korunmas›nda alan yönetimi anlay›fl›n›
yerlefltirmeyi hedefliyor. Buna paralel olarak,
ülkenin sahip oldu¤u zengin birikimi koruma
çabalar›n›n niteli¤ini yükseltmeyi amaçlayan
bir e¤itim at›l›m›n› bafllat›yor.

ÇEKÜL Akademi, korumay› sahiplenen yerel
insan gücünü bilimsel ve uygulamal› bilgi ve
beceriyle donatmak için kurulufl haz›rl›klar›n›
tamaml›yor, örgütleniyor. Yerel yönetim
kadrolar›n›n profesyonel geliflimini sa¤layacak
e¤itimlerle koruma uygulamalar›n› yeni bir
evreye tafl›may› hedefliyor. Yirmi y›lda
Anadolu'da yefleren sivil hareket bir yandan
da, baflta ‹stanbul olmak üzere büyük
kentlerimizin gençlerini kucaklamaya
haz›rlan›yor. Üniversite gençli¤ini s›n›f
duvarlar›n›n d›fl›na, alana ç›kmaya, bilgi ve
becerilerini uygulamada s›namaya ça¤›r›yor.
Ülke ekonomisinin itici gücünü oluflturan
giriflimci kurulufllarda art› de¤erin üretilmesinde
en büyük pay sahibi olan, iyi e¤itimli genç
profesyonelleri toplumla bütünleflmeye davet
ediyor. Ülkenin yar›n›n› biçimlendirecek
olan gençler ÇEKÜL'ün 2010 öncelikleri
aras›nda yer al›yor.

Tüm bu çal›flmalar›n yan› s›ra ÇEKÜL Vakf›,
tüm kurum ve kurulufllar›n yenilenmeyi ve
gelece¤e haz›rlanmay› sürekli olarak gündeme
getirme gereklili¤ini, yap›sal de¤iflimi
gerçeklefltiremeyen kurumlar›n kireçlenmeyle
karfl›laflarak bu tür sorunlar› aflmak için a¤›r
bedeller ödemek zorunda kalaca¤› gerçe¤ini
dikkate alıyor. Yirminci y›l›n›n efli¤inde ÇEKÜL
devingen ortama koflut olarak, yeni kavramlar
gelifltiren, bu kavramlar›n içini doldurarak onlar›
projeye ve uygulamaya dönüfltüren genç ve
dinamik kadrolarla yoluna devam etmeyi
hedefliyor. Merkezdeki de¤iflim sürecini
bölgesel ölçekte de gençleri yan›na alarak ayn›
nitelikte sürdürmeyi olmazsa
olmaz olarak görüyor.

2010’a do¤ru gelece¤i kurgularken
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