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ÇEKÜL Vakf› kuruldu¤u günden bugüne, yirmi y›l
boyunca geçmiflten gelece¤e uzanan do¤al ve kültür
de¤erlerimize sahip ç›kmay› amaç bildi. 130 temsilcisi
ile ülkede do¤al ve kültürel miras›n sözcüsü,
do¤a - kültür - insan aras›ndaki yaflamsal uyumun
savunucusu oldu.

Kültürel dokunun korunarak gelece¤e aktar›lmas›
amac›yla, koruma amaçl› kent planlar› haz›rlanmas›n›,
kentlerin eski mahallelerinde sa¤l›klaflt›rma çal›flmalar›,
geleneksel evlerde cephe düzenlemesi yap›lmas›n›,

tarihi yap›lar›n, çarfl›lar›n onar›lmas›n›, kent
meydanlar›n›n yeniden düzenlenmesini sa¤lad›.

Ülkenin dört bir köflesindeki küçüklü büyüklü kentte,
koruma hareketini koruma seferberli¤ine
dönüfltürerek tarihi dokunun ça¤dafl kentle
iliflkilendirilmesine, kentlere kültür öncelikli bir vizyon
kazand›r›lmas›na öncülük etti.

Do¤al doku kaybolmaya bafllad›¤›nda, insan›n yaflam
alan›n›n tükendi¤i ve kültürel miras›n› da yitirmeye

Do¤a ve Kültürle Var›z
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bafllad›¤› bilinciyle hareket ederek, topra¤›, yeflili
korumak ve ço¤altmak için ‹stanbul'da bafllad›¤›
a¤açland›rma çal›flmalar›n› Anadolu'nun her
kar›fl›na yayd›.

Çocuklar›n ve gençlerin kentlerini tan›malar› ve sahip
olduklar› de¤erlerin fark›na varmalar› için kültürel
miras e¤itim programlar›n› uygulamaya koydu.

Yay›nlad›¤› belgesel filmler, kitaplar, broflürler ve
dergiler arac›l›¤›yla bilgi birikimini yayg›nlaflt›rd›.

Anadolu kentlerinde yerel yöneticilerin, üniversitelerin,
sivil toplum kurulufllar›n›n, giriflimcilerin ve halk›n,
kentlerinin benzersiz do¤al ve kültürel birikiminin
fark›na varmalar› ve bu de¤erli birikime sahip ç›kmalar›
için y›llar boyu yol göstericilik yapt›.

K›sacas› ÇEKÜL, Anadolu kentlerinde b›rakt›¤› kal›c›
izlerle her zaman dan›fl›lan, yol gösteren, güvenilen;
gönüllü temsilcileri ve uzman kadrolar› ile do¤al ve
kültürel miras›n korunmas› taleplerine yetiflmeye
çal›flan bir sivil toplum kuruluflu…
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“Yirmi y›l”›n ÇEKÜL'ün tarihinde özel bir anlam› var:
Türkiye'de kentsel ve kültürel koruman›n ilk ad›m›, 70'li
y›llarda bir avuç gönüllü taraf›ndan Safranbolu'da at›lm›flt›.
Ayn› gönüllü grubu 90'lar›n bafl›nda ÇEKÜL Vakf›'n› kurdu.
‹zleyen y›llarda Anadolu'yu bir a¤ gibi saran bu hareket,
2010 y›l›n›n son günlerinde kurumsallaflmas›n›n 20. y›l›n›
kutlad›. fiimdi, s›rt›m›z› k›rk y›ll›k bir deneyim zenginli¤ine
yaslarken, bir yandan da yeni bir gelece¤in yeni hedeflerini
kurguluyor, üçüncü bir “yirmi y›l”a umutla giriyoruz.

2010 y›l›nda, valilik ve belediyelerden gelen, yerel
dinamiklere dayal› kentsel kalk›nma planlamalar›na yönelik
ortak proje talepleriyle çok s›k karfl›laflt›k. Do¤al, tarihsel
ve kültürel varl›klar›n korunup yaflat›lmas›na öncelik veren,
kentin co¤rafi, ekonomik ve sosyal kaynaklar›n› harekete
geçiren böyle bir planlama çal›flmas›nda birçok kentte
yüz a¤art›c› geliflmeler kaydettik. Çal›flmalar giderek kent
s›n›rlar›n› aflt› ve ayn› kültür havzas›n› paylaflan komflu
kentler aras›nda ortak çal›flmalara dönüfltü, hatta s›n›rötesi
iflbirliklerine uzand›. Geçmiflin miras› ile ça¤dafl geliflmeyi
bar›flt›ran böyle bir yaklafl›m, kentlere alg›lanabilir bir
farkl›l›k ve kimlik kazand›r›rken, rekabet edebilirliklerini
güçlendirmektedir.

2010 y›l› ÇEKÜL'ün genç kuflaklar› hedef alan kültürel
miras e¤itimlerinde bir çeflitlenme ve yayg›nlaflma y›l› da
oldu. E¤itim çal›flmalar›n›n bir baflka boyutunda, ÇEKÜL
Akademi'nin günden güne etkinli¤ini art›rmas› gözlendi.
Kültürel miras ve koruma alan›nda etkinlik gösteren tüm
genç korumac›lar› hedef alan e¤itimler her kesimin ilgisini
çekmeye bafllad›. Anadolu Araflt›rmalar› Merkezi'nin genç
araflt›rmac›larla yapt›¤› seminer çal›flmalar›, ÇEKÜL'ün
akademik ve bilimsel çal›flmalardan beslenen uygulamalar›
için de¤erli bir kaynak de¤eri tafl›yordu. 2011 y›l›nda
hayata geçecek olan önemli projelerin haz›rl›k çal›flmalar›
da 2010 y›l›nda tamamland›: “Ex:change, ‹stanbul -
Marsilya: Endüstri miras›n› görünür ve anlafl›l›r k›lmak”
projesi, Kosova'da Kültürel Miras E¤itim projesi, arkeolojik
miras alanlar›n›n düzenlenmesinde yerel yönetimlerin
sorumluluk almalar› için çal›flmalar, 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.

ÇEKÜL'ün bugünlere tafl›d›¤› de¤erlerini ve ilkelerini,
umutla ve yeni hedeflerle gelece¤e tafl›may›
sürdürece¤imize yürekten inan›yoruz.

Prof. Dr. Metin Sözen

Yirmi y›l›n ard›ndan
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Yirmi y›ll›k zorlu ancak baflar›lar›yla gurur duydu¤umuz
bir dönemi geride b›rakt›k 2010 y›l›nda. Bu uzun
dönemde Anadolu'nun dört bir köflesinde varl›¤›m›z›
duyurduk. Yar›m yüzy›ld›r ihmal edilmifl sorunlara çözüm
ürettik, yüz a¤art›c› sonuçlar ald›k. Bunlar› yaparken,
Vak›f olarak öne ç›k›p yap›lanlara sahip ç›kmaktansa,
bin bir güçlükle oluflturdu¤umuz çözüm ortakl›klar›n›
kutlamay› seçtik. Yirmi y›lda amaçlar›m›zdan,
ilkelerimizden, ba¤›ms›z duruflumuzdan hiç ödün
vermedik.

2010 y›l›n› bir aya¤›m›z dünde, bir aya¤›m›z yar›nda
geçirdik. Yirmi y›ld›r iyi ve do¤ru yapt›klar›m›z› yine iyi
ve do¤ru yapmaya devam ederken, gözümüzü ufuktan
ay›rmad›k. Yirmi y›l öncesinden farkl› bir dünyaday›z
art›k. De¤iflen dünyada varl›¤›m›z› sürdürebilmek için
bu yeni dünyay› do¤ru okumak, sahip oldu¤umuz
mirasla iyi harmanlamak, de¤iflimi iyi yönetmek
zorunday›z. Kültürün ekonomisinden, endüstrisinden
söz edilen ortamlarda, temel etkinlik alan›m›z olan
do¤al ve kültürel varl›klar›n yönetiminde yetkinleflmek
zorunday›z. Bugüne kadar yapt›klar›m›z› daha iyi
yapabilmek için iletiflim stratejimizi ve araçlar›m›z›
gelifltirmeliyiz. Farkl› kesimlere kendimizi daha iyi
anlatabilmeliyiz, yan›m›zda yer almalar›n›, ellerini tafl›n
alt›na sokmalar›n› sa¤lamal›y›z. Ça¤›n iletiflim kanallar›n›
etkin kullanmal›y›z.

ÇEKÜL'ü 7 A¤aç Ormanlar› ile özdefllefltirmekle yetinen
metropollere kendimizi daha iyi anlatmal›y›z. Do¤an›n,

ÇEKÜL'ü nerede
görmek istiyoruz?
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Her yerin, her fleyin ve herkesin
birbirine benzedi¤i bir dünyada,
do¤an›n çaresizli¤ini,
tarihi mekânlar›n ruhunu
herkes hissetsin istiyoruz.
Yeni dünyay› do¤ru okumak,
sahip oldu¤umuz mirasla
iyi harmanlamak,
de¤iflimi ilkeli yönetmek
zorunday›z.
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kültürün topra¤› oldu¤unu, do¤ay› iflleyen insan›n
kültür ekip biçti¤ini an›msatmal›y›z. Do¤a ve insan
olmadan kültürün de yefleremedi¤ini, kültürün ise
insana dair her fley oldu¤unu seslendirmeliyiz.
Ürettiklerinden, kültüründen kopar›lan insan›n
köksüz, kimliksiz kald›¤›n› dillendirmeliyiz.

‹nsan hikâyeleriyle örülüp dokunmufl tarihi
mekânlar›n ruhunu, herkes yüre¤inde ve zihninde
duysun istiyoruz. Küreselleflmeye teslim olmufl bir
dünyada varolabilmek için ulus olarak güçlü bir yerel
kimlik duygusuna sahip olman›n gereklili¤ine
inan›yoruz. Her yerin, her fleyin ve herkesin gittikçe
daha çok birbirine benzedi¤i, dünyan›n tad›n›n
tuzunun kaçt›¤› bir zaman diliminden geçerken,
elimizdeki güzelliklerin de¤erini bilelim, onlara
gözümüz gibi bakal›m istiyoruz. Hepimizin kök
salmaya, geçmiflimizi ve kimli¤imizi temsil eden
simge eserlerle gurur duymaya ihtiyac›m›z oldu¤unu
düflünüyoruz. O yüzden “Her fley yerinde güzel”
diyor, tarihin ve köklerimizin en saf ve derinli¤ine
yafland›¤› yerelde çal›flmay› ye¤liyoruz. Yerelin
safl›¤›n›, s›cakl›¤›n›, de¤erbilirli¤ini, içtenli¤ini solumay›
seviyoruz.

1990'dan beri bize esin kayna¤› olan, baflar›lar›m›z›n
temelinde yatan, yüre¤imizdeki o içi içine s›¤mayan
gönüllülük ruhunun peflinden gitmekte ›srar
ediyoruz. Ülkenin 7 bölgesinde, 300'ü aflk›n
büyükflehir, il, ilçe, belde ve köyde çal›fl›yoruz.
Türkiye'nin her yöresine da¤›lm›fl 130 temsilciden
oluflan bir ekiple… Y›lda 65,000 km yol yap›yor,
Anadolu'yu kar›fl kar›fl geziyoruz. Beyo¤lu'ndaki
merkezimizin kap›s›n› her hafta en az iki belediye
baflkan›, bir vali, 3 akademisyen, 5 kültür insan› ve

say›s›z ö¤renci çal›yor.

Ba¤›ms›z bir kurulufluz. Devletten hiçbir yard›m
alm›yoruz. Arkam›z› hiçbir özel giriflime dayam›yoruz.
Hiçbir siyasal görüflün sözcülü¤ünü yapm›yoruz.
Bütün gücümüz, bütün gelirimiz verdi¤imiz eme¤in
ve hizmetin karfl›l›¤› ya da amaçlar›m›z› paylaflan
kifli ve kurulufllar›n cömertli¤ine ba¤l›. O halde bize
destek verenleri daha fazla iflin içine katmal›, bize
kat›lanlara daha zevkli deneyimler yaflatmal›,
yapt›¤›m›z ifllere katk›da bulunmalar›n› sa¤lamal›,
toplum deste¤ini art›rmal›y›z. Çal›flanlar›m›z› ve
gönüllülerimizin becerilerini ve uzmanl›klar›n›
gelifltirmeli, yarat›c›l›klar›n› ve inisiyatif alma güçlerini
art›rmal›y›z. Yeni kavramlar›n ve uygulamalar›n
yan›nda yer almal›y›z.

Sözün özü, bugüne kadar ne yapt›ysak, bizimle ayn›
idealleri, amaçlar›, ilke ve inançlar› paylaflan baflta
temsilcilerimiz olmak üzere akademisyenler,
uzmanlar, uygulamac›lar, yereldeki belediye
baflkanlar› ve valiler, kültür müdürleri, ticaret ve
sanayi odalar› mensuplar›, sanatç›lar, yazar ve
çizerler, bas›n mensuplar›, ö¤retmenler ve her yafltan
ö¤rencilerle yaptık. Bu kadar çok ve çeflitli insan›n
aklına ve yüre¤ine ulaflt›¤›m›z için mutluluk duyuyor,
teflekkürlerimizi sunuyoruz. Siz olmasayd›n›z biz
hiçbir fleydik… ‹leriye do¤ru att›¤›m›z her ad›m bize
duydu¤unuz güvenden beslenecek, size
duydu¤umuz güvenle güçlenecek…

Ece Müftüo¤lu Narcy
Genel Sekreter
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7 A¤aç Ormanlar› program›n›n bafllama tarihi olan
1993 y›l›ndan bu yana, toplumda çevre sorunlar›na
ve a¤açland›rman›n önemine iliflkin bilinçlenmenin
artt›¤› ve yayg›nlaflt›¤› gözlemleniyor. Bunun
sonucunda küçüklü büyüklü birçok STK
a¤açland›rma kampanyalar›na özel bir ilgi gösteriyor.
Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n son y›llarda kurumsal
desteklerle a¤açland›rma yapma giriflimlerini
art›rmas› da, ülkede ormanlaflt›rma faaliyetlerinin
h›zla yayg›nlaflmas›na neden oluyor.

Bu koflullar alt›nda, ÇEKÜL'ün en uzun soluklu ve

yayg›n uygulamalar›ndan olan 7 A¤aç Ormanlar›
program›nda 2010 y›l›nda, kat›l›m›n geçen iki y›la
oranla küçük bir düflüfl gösterdi¤i gözlemlendi.
Düflüflün nedenleri aras›nda, Çevre ve Orman
Bakanl›¤›'n›n son dönemde a¤açland›rma sahalar›n›
belli bafll› özel sektör kurulufllar›na arac›s›z tahsis
etmeyi tercih etmesi, daha düflük bedeller
karfl›l›¤›nda fidan arma¤an› seçenekleri sunan sivil
toplum kurulufllar›n›n giderek artmas› ve STK'lar›n
gelir getiren projelerinin çeflitlenmesi say›labilir.

ÇEKÜL Vakf›'n›n, bir yandan fidan ba¤›fllar›n› özenli
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Bireysel Kat›l›mlar
2010 y›l›ndaki zorlay›c› koflullara ra¤men, evlenme
ve do¤umlar ile kurumlar›n özel günlerinde
7 A¤aç Ormanlar›'na fidan ba¤›fllar› a¤›rl›kl› olarak
tercih edilmeye devam etti. Kay›tlar kargo, kurye,
elden teslim ve e-posta ulafl›m› seçenekleriyle
al›nmaya baflland›. Fidan ba¤›fllar›n›n mevsimsel
bir seyir izledi¤i, y›l›n baz› aylar›nda art›fl
gösterdi¤i görüldü.

Kurumsal Kat›l›mlar
Aras Kargo ile yürütülen “Yeflile Hayat, Hayata
Yeflil” projesi kapsam›nda, ‹zmir/Seferihisar'da
12 bin fidanl›k bir orman oluflturuldu. Projenin
destek verdi¤i dördüncü kent olan Seferihisar'da,
16 May›s 2010'da bir dikim töreni yap›ld›.

Ayn› proje kapsam›nda 2010 y›l›nda, içeri¤i ‹stanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Ünal
Akkemik taraf›ndan haz›rlanan A¤açlar›n Dilinden
kitab› yay›mland›. 2000 adet bas›lan kitab›n
da¤›t›m›na 2011 y›l›nda bafllandı.

Turkmall ile yap›lan iflbirli¤i sonucunda, kuruluflun
konut sat›n alan müflterileri ad›na oluflturdu¤u
“Yorum Orman›” ile ‹stanbul/Kemerburgaz/Akalan
Köyü a¤açland›rma alan›na 2000 fidan kazand›r›ld›.
Toplam 9000 fidandan oluflacak orman›n 7000
fidan› ise 2011 y›l›nda dikilecek.

2010 y›l›nda 7 A¤aç Ormanlar›na destek
veren kurumlardan baz›lar›: Vodafone, Zurich
Sigorta, Transmed Klini¤i, Experteam Dan›flmanl›k,
Sanovel ‹laç, NN Turizm, Bilim ‹laç, Tim
Organizasyon, Redhouse Sözlük, Kimberley Clark,
ABS, Özel Delta Hospital, Otium Eco Club,
Eyübo¤lu E¤itim Kurumlar›, Semtur, Mapfre Genel
Sigorta, Sanofi Aventis, Propin Gayrimenkul,
Jotun Boya, Deren Ambalaj, Michelin Lastikleri,
BZD Yay›nc›l›k.
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yan ürünlerle desteklenen incelikli bir arma¤ana
dönüfltürürken, bir yandan da ba¤›flç›lar›n› do¤ru
ve saydam bilgilerle ayd›nlatma gayreti, ayn›
zamanda dikim alanlar›n›n bak›m›n›n denetlenmesini
de üstlenmesi, program maliyetlerini art›rmaktad›r.
2010 y›l›nda da sahalar›n a¤açland›r›lmas› ile ulafl›m
bedellerindeki art›fl, program›n genel maliyetlerini
yükseltti, ba¤›fl bedellerinde kaç›n›lmaz bir art›fla
gidilmesine neden oldu.
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2010 yıl›nda aylara göre
genel da¤›l›m
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Ocak 3143

fiubat 9968

Mart 2583

Nisan 16592

May›s 18140

Haziran 6074

Temmuz 3407

A¤ustos 5280

Eylül 6342

Ekim 7869

Kas›m 2338

Aral›k 5983

Toplam 87719

2010 y›l› aylara
göre fidan ba¤›fl say›s›

Ba¤›fl Amac› Fidan say›s›

Do¤a Borcu             28958

Arma¤an                16278

Kutlama                11972

Evlilik                11830

An›                      8381

Do¤um                    4263

Özel Günler             1365

Teflekkür                 1043

Geçmifl olsun             1043

Amaca göre ba¤›fllanan fidan say›s›
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• 2010 y›l›nda dört yeni a¤açland›rma alan›
için ilgili kurumlarla protokoller imzaland›.
Görüflmeler ve alan gezilerinin ard›ndan,
7 A¤aç Ormanlar› için ‹zmir/Seferihisar, Van,
Mardin ve ‹stanbul/Kemerburgaz'da yeni
alanlar belirlendi.

• 2009 y›l›nda Elaz›¤/Sivrice'de Kaymakaml›kla

birlikte bafllanan a¤açland›rma çal›flmalar›na
2010 y›l›nda da destek verildi. Protokol
yenilenerek 7 A¤aç Ormanlar› 2010 y›l› genel
kat›l›m› bu alana aktar›lmaya devam etti.

• 2011 y›l› fidan ba¤›fllar› Kars ve Mardin'de
belirlenen yeni alanlara aktar›lmaya bafllanacak.

Dikim Alanlar›

7 A¤aç Ormanlar› program›n›n sunum ve
tan›t›m görsel ve bas›l› malzemeleri 2010 y›l›nda
grafik tasar›mc› Elif Çak›n taraf›ndan tasarland›.

Sertifika tasar›mlar›n›n yenilenme sürecinde, tan›t›m
metinleri ve sloganlar ÇEKÜL'ün temel ilkeleri
do¤rultusunda yenilendi. Do¤a ve kültür
bütünlü¤ünü vurgulayan, fidan ba¤›fllar›n› do¤a ve
kültüre yap›lan sivil bir katk› olarak konumland›ran,
“arma¤an” söyleminden kaç›nan bir ifade
benimsendi.. Bu çal›flmalar sonucunda “Do¤a Ekip
Kültür Biçin, En az 7 A¤aç dikin”, “7 A¤aç
Ormanlar›na destek, Do¤a ve Kültüre destektir”
sloganlar› benimsendi.

Y›l içinde özel günlerde e-posta duyurular›
yap›lmas›na devam edildi. Bunun yan› s›ra ÇEKÜL
web sayfas› ve facebook hesab›nda 7 A¤aç
Ormanlar› ile ilgili haber ve duyurular yap›ld›.

2011 y›l› sunum malzemeleri için 2010 y›l› Eylül
ay›nda Seda Aral ve Asiye Kay›kç› ile bafllat›lan
çal›flmalar, program kat›l›mc›lar›n›n istek ve önerileri
dikkate al›narak haz›rland›.

7 A¤aç Ormanlar› Sunum ve Tan›t›m Malzemeleri
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Anaokullar›nda 7 A¤aç Ormanlar›
e¤itim pilot çal›flmas›

Okulöncesi ça¤daki çocuklara yönelik e¤itim
çal›flmas›nda, ÇEKÜL 7 A¤aç Ormanlar› program›
kapsam›nda a¤aç sevgisi, a¤açlar› koruma ve
yetifltirilmesine yard›mc› olma konular› ifllendi.
Görerek, tan›yarak ve yaflayarak ö¤renme
ortam›nda, çevre bilincinin küçük yafllardan

bafllayarak gelifltirilmesi amaçland›. Uygulama;
Gümüflsuyu Anaokulu (Eyüp), Pinokyo-Ifl›l Özel
Anaokulu (Befliktafl), Atl›kar›nca Anaokulu (fiiflli),
Özel Sevgi Anaokulu (fiiflli), Özel Kabatafl Anaokulu
(Befliktafl), Özel Küçük fieyler Anaokulu (Florya)'da
gerçeklefltirildi. Ayr›ca ÇEKÜL E¤itim Birimi
taraf›ndan yürütülen A¤açlar›n Diliyle ‹stanbul
e¤itimine destek verildi.

E¤itim

Etkinlikler
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• 2008 y›l›nda aram›zdan ayr›lan ÇEKÜL gönüllüsü
Levent Üçok an›s›na ÇEKÜL ailesi ve arkadafllar›
taraf›ndan Kars'›n Selim ilçesinde bir an› orman›
oluflturuldu. Y›llar önce Kars'a yolu düflen ve gerek
kent merkezindeki tafl yap›lar ve genifl caddeler
gerekse tarihi ve do¤al dokusuyla bu kentten çok
etkilenen Levent, ölümünün birinci y›l›nda an›ld›.
Oluflturulan “Levent Üçok An› Orman›”na,  ailesi
ve dostlar›ndan oluflan 17 kiflilik grup ile ÇEKÜL

Vakf› 7 A¤aç Ormanlar› proje sorumlular› ve Çevre
ve Orman ‹l Müdürlü¤ü'nden Orman Mühendisi
Mehmet Hakverdi eflli¤inde, sar›çam fidanlar›
dikildi.

• 29 May›s 2010'da, Karaköy'deki tarihi Sümerbank
binas›nda, “7 A¤aç ‹çin Ritim” etkinli¤i
gerçeklefltirildi. M›s›rl› Ahmet ve 40 darbuka ustas›
taraf›ndan gerçeklefltirilen canl› ritim performansı
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Varl›klar›n› Koruma Kanunu ‹zleme Giriflimi, Üçüncü
Köprü Yerine Yaflam Platformu, Türkiye Su Meclisi
gibi oluflumlarda ÇEKÜL Vakf› da yer ald›;
toplant›lara düzenli kat›larak sürece destek verdi.

sonucunda elde edilen gelirle, ‹zmir, Seferihisar'a
1001 fidan dikildi.

• “Yeflile Hayat, Hayata Yeflil” projesi kapsam›nda
Aras Kargo ve ÇEKÜL iflbirli¤iyle ‹zmir, Seferihisar'da
oluflturulan 12 bin fidanl›k orman için, 16 May›s
2010'da bir dikim töreni ve kent gezisi yap›ld›.

• Maltepe Üniversitesi Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m
Bölümü 3. s›n›f ö¤rencileri, ö¤retim görevlisi Meriç
Kolo¤lu önderli¤inde bafllatt›klar› “Yeflil Bir Ad›m”
projesi ile toplad›klar› at›k gazeteleri tasarlad›lar,
çanta ve kâ¤›t torba haline getirdiler. Naylon torba
kullan›m›n›n azalt›lmas› için bir öneri olarak sunulan
ürünler, Mardin ve Elaz›¤'daki 7 A¤aç Ormanlar›
alanlar›na aktar›lmak üzere ÇEKÜL Vakf›
Merkezi'nde sat›fla sunuldu. Ayr›ca 21 Ocak 2010
günü Maltepe Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi'nde
düzenlenen Gazete Torbalar Sergisi'ne ÇEKÜL
Vakf› 7 A¤aç Proje Sorumlusu Burcu Yazlar da
kat›ld›.

• Çevre Platformlar›: Say›s›z çevre katliam›n›n
yafland›¤› 2010 y›l›'nda Anadolu; hiç karfl›laflmad›¤›
ölçüde ya¤ma ve talanla karfl›laflt›. Bu durum sivil
toplum örgütleri ve do¤a severlerin daha fazla
kenetlenmesi ve birlikte hareket etmesinin önemini
artt›rd›. Bu do¤rultuda etkinlik gösteren Tabiat
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Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de kentler
köklü bir yeniden yap›lanma sürecinden
geçiyor. Kültür miras›n›n güncel yaklafl›mlarla
ça¤dafl kent yaflam›na dahil edilmesi çal›flmalar›
bu çabalar›n bafl›nda geliyor. ÇEKÜL Vakf› bu
alandaki yirmi y›ll›k deneyimiyle, tarihsel ve
kültürel de¤erlerden beslenerek güçlenen kent
kimli¤ini görünür ve alg›lan›r k›lmak amac›yla

bafllat›lan giriflimlerde, 2010 y›l›nda da ilk akla
gelen kurum oldu. Vak›f Baflkan› Prof. Dr.
Metin Sözen baflkanl›¤›ndaki ÇEKÜL ekipleri,
y›l boyunca çeflitli ölçeklerdeki kentlere
inceleme ziyaretleri yapt›lar. Vak›f merkezinde
toplant›lar düzenlediler, yol gösterici öneriler
ve proje katk›lar›yla dan›flmanl›k hizmetleri
sundular.
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2009 y›l›n›n son aylar›nda Valili¤in daveti üzerine
Antakya'y› ziyaret eden Metin Sözen baflkanl›¤›ndaki
ÇEKÜL heyeti ve Gaziantep Büyükflehir Belediyesi
teknik destek ekibi, Vali Celalettin Lekesiz ve Belediye
Baflkan› Doç. Dr. Lütfü Savafl ile bir araya geldi.
Antakya'n›n öncelikleri de¤erlendirildi; Kurtulufl
Caddesi ve paralelindeki sokaklar, Kapal› Çarfl›,
Kurflunlu Han, tarihi Valilik Binas› ile Habibi Neccar
Camisi ve etraf›, korunmas› gerekli önemli alanlar
olarak tespit edildi. Kent Tarihi Müzesi ve envanter
çal›flmalar› için altyap›n›n h›zla tamamlanmas›na
karar verildi. Kararlar, kentin tüm kesimlerinden yüze
yak›n temsilci ile Belediye Meclis Salonu'nda
gerçeklefltirilen toplant›da bir kez daha de¤erlendirildi.
Antakya'da koruma faaliyetlerinin Valilik ve Belediye
eflgüdümünde yürütülmesi ve kentin befl y›ll›k yol
haritas›n›n haz›rlanmas› için görüfl birli¤ine var›ld›.

24 Ekim 2009 günü Mimarlar Odas› baflta olmak
üzere meslek odalar›, sivil toplum örgütleri, farkl›
dinlerin cemaat önderleri, ö¤retmen, polis, postac›
gibi meslek elemanlar›, engelliler, çocuklar, kad›nlar,
yafll›lar k›sacas› yediden yetmifle her kesimden 8 bin
Antakyal›n›n kat›ld›¤› Türkiye'nin ilk “Kültürel Miras
Yürüyüflü” gerçeklefltirildi. Genifl kat›l›ml›, coflkulu
yürüyüfl, Antakya'n›n tarihsel ve kültürel dokusunu
koruma ve yaflatma kararl›l›¤›n› vurguluyordu. 2010
y›l›n›n fiubat ay›nda Antakya'da yap›lan Tarihi Kentler
Birli¤i semineri de bu kararl›l›¤› pekifltirici bir etki
yaratt›.

2010 y›l› Ekim ay›na gelindi¤inde, ÇEKÜL Vakf›'n›n
öneri ve destekleriyle Antakya'da projelendirme
çal›flmalar› h›zla tamamlanmaya bafllad›. Özellikle
kültür aks›n›n kilit noktas› olan Habibi Neccar Camisi
ve çevresi ile Kurtulufl Caddesi projeleri, koruma
kuruluna sunulma aflamas›na geldi. Projeler ve çarfl›
ve mahalle ba¤lant›s›n› sa¤layacak çal›flmalar bir
bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyuruldu.

5 Ekim günü Hatay Valisi Lekesiz ve Antakya Belediye
Baflkan› Savafl'›n ev sahipli¤inde yap›lan toplant›ya
kentteki tüm yetkili kurumlar›n üst düzey temsilcileri
ve uzmanlar kat›ld›. Kurtulufl Caddesi, Habibi Neccar
Camisi ve çevresi, kale ve çevresi teleferik projesi,
12 han›n yer ald›¤› tarihi Uzun Çarfl›, tarihi Valilik
Binas› restorasyonu, Kültür ve Sanat Evi ile Kad›n
Dan›flma Merkezi binalar›n›n restorasyonu, Çankaya
ve Örnek sokaklardaki Antakya evlerinin restorasyonu
ve cephe sa¤l›klaflt›rmas›, Antakya Kent Müzesi,
bisiklet yolu ve parklar, restorasyon ustalar›n›n

yetifltirildi¤i Kent Atölyesi gibi pek çok çal›flma
de¤erlendirildi, uzmanlar›n önerileriyle yeni stratejiler
belirlendi. Toplant›da, ayr›ca tarihi kent merkezinde,
yol yap›m› ve do¤al gaz döfleme çal›flmalar› s›ras›nda
ortaya ç›kan Roma tüneli ve kemer kal›nt›lar›n›n
görünür olmas› için koruma örtüsü ve ›fl›kland›rma
yap›lmas›na karar verildi.

Antakya
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Y›l içinde yap›lan inceleme gezilerinden bir di¤eri de
Yalova'ya ba¤l› tarihi Alt›nova kenti oldu. Hersekzade
Ahmet Pafla Camisi, Antik Liman, yel de¤irmeni,
Çobankale, deniz feneri, kaya mezarlar› gibi önemli
alanlar incelendi. Alt›nova Belediye Baflkan› Dr. Metin
Oral'›n ev sahipli¤inde yap›lan toplant› ve incelemeler
sonucunda Alt›nova'n›n do¤al ve kültürel miras›n›n
bir arada korunmas› için haz›rlanan projeler 2011
y›l›nda hayata geçecek.

Alt›nova

1999 depremi sonras›nda çarp›k kentleflmeye
yenik düflme riski tafl›yan De¤irmendere'de; Gölcük
Belediyesi, ÇEKÜL Vakf› ve ‹ZEYAP Derne¤i iflbirli¤i
ile Eski Yal› Mahallesi'nde bir koruma-yaflatma
projesi tasarland›. 14 tescilli evin de bulundu¤u
mahalle do¤al ve kültürel varl›klar›yla bir bütün
olarak de¤erlendirildi. Dünyan›n ilk aç›k hava
ahflap heykel müzesi olan kentin kültür turizmine,
sanat ve kültürel faaliyetlere uygun hale getirilmesi
hedeflendi. Proje kapsam›nda, 10 Temmuz'da
ÇEKÜL Vakf› Baflkan Yard›mc›s› Mithat
K›rayo¤lu'nun da konuflmac› olarak kat›ld›¤› “do¤a
ve kültür öncelikli ekonomik kalk›nma” içerikli bir
panel yap›ld›; Yaflad›¤›m›z Co¤rafya ve Geçmiflte
De¤irmendere konulu bir de foto¤raf  sergisi
düzenlendi.

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

Gaziantep 2010 y›l›nda da kentte yaratt›¤›
dönüflümü h›z kesmeden devam ettirdi. ‹sveç'in
Karlstad kentinde baflar›yla uygulanan kooperatif
modelinden yola ç›kan, Bey Mahallesi'nde
“kullanarak koruma” kültürünü yayg›nlaflt›rmay›
hedefleyen bir proje bafllat›ld›. Mahallenin “üreten”
bir alana dönüflerek yaflamaya devam etmesi ve
göçün engellenmesi için Bey Mahallesi sakinlerine
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Sözen'in ad› verilerek restore edildi. Tek avlulu,
tek ocakl›, alt›nda ma¤aras› olan tarihi yap› havza
ve bölge ölçe¤inde yo¤un bir e¤itim faaliyetine
öncülük edecek.

Koruma hareketine kat›lan fiehitkamil ve fiahinbey
Belediyeleri de Nisan ay›nda Gaziantep'te Prof.
Dr. Metin Sözen baflkanl›¤›ndaki ÇEKÜL heyeti ile
bir araya geldi. fiehitkamil'e ba¤l› Dülük antik kenti
ile çevresindeki yeni yerleflim alan›n›n, Dülük'ün
özgün kimli¤inin alg›lanmas›n› engellemeyecek
flekilde buluflturulmas›na yönelik görüfl al›flveriflinde
bulundu.

e¤itim veriliyor, atölye çal›flmalar›yla farkl› ifl
fikirlerinin gelifltirilmesi sa¤lan›yor.

Eski mahalleler canlan›yor:
Gaziantep'in eski mahallelerinden Bostanc›,
fiekero¤lu, Türktepe, Alaybey, Kepenek,
Suyabatmaz, Kozluca, Boyac›, Karagöz, Cabi,
Yaprak, Tepebafl› ve Kozanl›'da, sahipleri taraf›ndan
ekonomik nedenlerle onar›lamayan tescilli-tescilsiz
40 evin onar›m çal›flmalar› bafllad›.

Bey Mahallesine Atatürk Müzesi:
Bey Mahallesindeki bir Antep evi, 1933 y›l›nda
kenti ziyareti s›ras›nda Gaziantep Bey Mahallesi
nüfusuna kayd› yap›lan Mustafa Kemal Atatürk
adına müzeye dönüfltürülüyor.

Sokak sa¤l›klaflt›rma çal›flmalar›:
“Kültür Yolu”nu ana arterlere ba¤layan Çamurcu
ve Dereboyu sokaklarda alt›yap› çal›flmalar›
tamamlan›yor ve sokak döflemeleri geleneksel
bazalt tafl› ile kaplan›yor.  H›d›r Sokak, Eyübo¤lu
Sokak, Eblehan Caddesi ve çevresindeki sokaklarda
da, mahalle sakinleriyle iflbirli¤i içinde, sivil kat›l›mla
sa¤l›klaflt›rma çal›flmalar› yürütülüyor.

Metin Sözen E¤itim ve Kültür Evi
Bey Mahallesinde 1892 tarihinde infla edilmifl bir
ev, e¤itim ve kültür merkezi olarak, Prof. Dr. Metin

Sivas'›n ilçelerinden Gürün, do¤a-tarih-kültür
alan›ndaki koruma politikalar› ile kent merkezindeki
tarihi dokunun yan› s›ra do¤al de¤erlerini de
korumaya ve tan›tmaya bafllad›. Kent merkezinde
yap›lmakta olan yenileme ve düzenleme çal›flmalar›,
Gürün Belediyesi ve Gürün Kaymakaml›¤›'n›n
eflgüdümünde devam etti. Ünlü ozan Hasan
Hüseyin Korkmazgil'in Gürün'de do¤up büyüdü¤ü
ev, Kaymakaml›k taraf›ndan restore edildi, Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› ve ÇEKÜL Vakf›'n›n gayretleri
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Gaziantep'te bafllayan ve baflar›l› sonuçlara ulaflan
“kültürel koruma hareketi”, komflu kentlerde de
koruma çal›flmalar›n› boyutland›r›yor. Do¤u Akdeniz
ve F›rat havzas› kentleri fianl›urfa, Hatay, Malatya
ve Mardin'deki çal›flmalardan sonra ÇEKÜL heyeti
Nisan ay›nda Kahramanmarafl'tayd›. Dulkadiro¤ullar›
döneminden kalan çok say›da an›tsal yap› ve sivil
mimari örne¤inin, Valilik ve Belediye öncülü¤ünde
yürütülen restorasyon çal›flmalar›yla aya¤a
kald›r›lmas› de¤erlendirildi. Havza kentleri aras›nda,
farkl›l›klar› göz ard› etmeden, bütüncül bir koruma
yaklafl›m›yla, yak›n iletiflim ve izleme sistemine
dayal› iflbirli¤i yap›lmas›na ve kentsel koruma
konusunda Gaziantep'ten teknik destek al›nmas›na
karar verildi.
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sonucunda, “fiairler Evi”ne dönüfltürüldü.
“Gökp›nar Gölü Do¤a Park›” projesi iki y›ll›k çal›flma
sonunda, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ve Sivas
Valili¤i'nin katk›lar›, ÇEKÜL Vakf›'n›n deste¤i ve
Kaymakaml›¤›n çabalar›yla tamamland›. Gürün'e
10 km uzakl›ktaki Gökp›nar gölü çevresinde
kafeterya, aç›k hava tiyatrosu, seyir teras› gibi
alanlar yarat›ld›, a¤açland›rma çal›flmalar› ve çevre
düzenlemesi yap›ld›.
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Kars'a özgü Balt›k mimari tarz›n›n en önemli
örneklerden olan, Cumhuriyet'in ilan›ndan sonra
Kars Ortaokulu ve Lisesi, 1981'den sonra da ‹l
Emniyet Müdürlü¤ü Hizmet Binas› olarak kullan›lan
yap›, Kars Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in
çabalar›yla onar›ld›. D›fl cephe duvarlar›n›n s›vas›
temizlenerek bina asl›na uygun olarak tamamland›.
Kent tarihinde önemli yeri olan bir baflka kamu
yap›s› ise 2008 y›l›nda bafllayan restorasyonu
tamamlanan ve ifllevlendirme aflamas›na gelen
tarihi Vali Kona¤› idi. 1919 y›l›nda Cenub-i Garbi
Kafkas Hükümeti'nin fiura binas› olarak kullan›lm›fl
olan yap›, 1921'de Kars Antlaflmas›'n›n
imzalanmas›na tan›kl›k etmifl, ayr›ca Kaz›m Karabekir
Pafla'n›n karargâh› olarak hizmet vermiflti. Kars
Valili¤i taraf›ndan, ÇEKÜL Vakf›'n›n önerileri
do¤rultusunda, tarihi geçmiflini yans›tacak ve halkla
iç içe olacak flekilde ifllevlendirilecek olan binadaki
çal›flmalar›, ÇEKÜL Kars temsilcisi Prof. Dr. fiaban
Marafll› izleyerek destek veriyor.  Bu arada ÇEKÜL'ün
önerisi ve proje üretmesinin ard›ndan TÜRSAB
taraf›ndan kimli¤ine uygun onar›lan Aynal› Konak,
üçlü bir protokol ile Kafkas Üniversitesi Devlet
Konservatuar› Sahne Sanatlar› Bölümü'nün E¤itim
Merkezine dönüfltürülmüfl bulunmaktad›r.

Kars

Anadolu topraklar›ndaki bilim ve pek çok kültürel
de¤erin ç›k›fl noktalar›ndan biri olan K›rflehir, Ahilik
gelene¤inin yan› s›ra Osmanl›n›n kurulufl y›llar›na
ve Selçuklulara uzanan önemli mimari eserleriyle
öne ç›k›yor. Kentteki koruma-yaflatma projelerinin
ilk ad›m›, k›fl aylar›nda Gaziantep Büyükflehir
Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf› teknik destek ekibinin
kenti ziyaretiyle at›ld›. Nisan ay›nda K›rflehir'de
yap›lan Tarihi Kentler Birli¤i seminerinin ard›ndan
Belediye, ÇEKÜL Vakf› deste¤iyle çal›flmalar›
h›zland›rd›. Temmuz ay›nda ÇEKÜL Vakf›'n› ziyaret
eden K›rflehir Belediye Baflkan› Yaflar Bahçeci ve
beraberindeki heyet, ÇEKÜL Baflkan› Prof. Dr. Metin
Sözen ve ÇEKÜL Yönetim Kurulu üyesi mimar
Gökhan K›l›nçk›ran ile kentin mevcut durumu ile
Gaziantep ve Bursa örneklerini de¤erlendirdi. K›rflehir
Kalesi ve çarfl›dan bafllayarak, çevre düzenlemesi
ve sokak sa¤l›klaflt›rma planlar›n›n haz›rlanmas›na
karar verildi. Günümüzde kimli¤ini kaybetmifl tarihi
Uzun Çarfl›'n›n, eski dokusuna uygun bir görünüme
kavuflmas› için d›fl cephelerin ve tabelalar›n
düzenlenmesi, cephe iflgallerinin kald›r›lmas› için
çal›flmalar›n biran önce bafllamas›, esnaf ve kentlilerle
toplant›lar yap›larak istek ve taleplerin çal›flmalara
yans›t›lmas› karar› al›nd›.

K›rflehir

Nisan ay›ndaki Kilis inceleme gezisi sonras›nda,
kentin karakterini ortaya ç›karacak çekirdek dokuya
görünürlük kazand›r›lmas›, ana meydan ile sokaklar›n
bütünlefltirilmesi, halk›n mutlaka harekete dahil
edilmesi, KUDEB'in kurulmas›, sokak sa¤l›klaflt›rma
çal›flmalar›n›n Kabalt› mevkiinden bafllamas›, ve
Kilis'te geleneksel yaflam kültürünün hâlâ görünür
olmas› nedeniyle biran önce Kent Müzesi'nin aç›lmas›
konular›nda görüfl birli¤ine var›ld›.

Kilis
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Ekim 2010 tarihinde Mardin'i ziyaret eden ÇEKÜL
Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen ve beraberindeki
inceleme heyeti, ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan haz›rlanan
“Mardin Yol Haritas›”n›n ard›ndan h›zlanan
çal›flmalar› yerinde incelendi. Mardin Valili¤i'nin
yürüttü¤ü çal›flmalarda, tafl dokusu s›va ile kaplanan
Mardin evleri temizlenerek ortaya ç›kar›l›yor; briket
eklentiler ve tarihi sokaklarda yükselen betonarme
yap›lar y›k›l›yor, sokak döflemeleri geleneksel dokuya
uygun olarak yenileniyor. Mardin'de yaflanan bu
hareketlili¤in, ÇEKÜL gönüllüleri ve yerel yöneticilerin
çabalar› ile kentliye ve sosyal hayata da de yans›d›¤›
gözleniyor. Öte yandan, Mardin'e 30 km uzakl›kta
bulunan ve MÖ. 530-570 y›llar›ndan bugüne uzanan
Dara Antik kenti de, sarn›çlar›,  kilise, saray, cami,
arasta, kaya mezarlar›, köprü kal›nt›lar›yla Mardin'e
ayr› bir de¤er kat›yor.

Midyat ve Savur
Midyat'ta da, Mardin'de oldu¤u gibi, geleneksel
evler eklerinden ar›nd›r›l›p sokaklarda gerekli noktalar
derzleniyor ve özgün yap›s›na dönüfltürülüyor.
Savur'da da ayn› ifllemler benzer yo¤unlukta
sürdürülüyor.

Mardin
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16-17 Eylül tarihlerinde Malatya'y› ziyaret eden
Prof. Dr. Metin Sözen'in baflkanl›¤›ndaki ÇEKÜL
heyeti, uzun y›llard›r koruma hareketini istedi¤i
boyuta tafl›yamayan Malatya'n›n, Valili¤in
önderli¤inde daha kararl› ad›mlar atmaya bafllad›¤›n›
gözlemledi. ÇEKÜL Vakf›'n›n proje deste¤iyle restore
edilen ve ifllevlendirilen Beflkonaklar ve ‹stanbulluo¤lu
konaklar›ndan sonra bugün Beflkonaklar'da
Mimarlar Odas› Malatya fiubesi ve Etnografya
Müzesi'nin yan› s›ra ÇEKÜL Vakf› Malatya temsilcisi
Bekir Sözen'in giriflimleriyle hizmete giren ÇEKÜL
ofisinde yeni projeler takip ediliyor. Cadde üzerindeki
yap›lar›n cepheleri geleneksel Malatya evlerine
uygun flekilde düzenleniyor. Darende ve Arguvan'da
oluflturulan tafl ocaklar› ile tafl, kerpiç, ahflap ve
demir ustalar› onar›m çal›flmalar›n› kolaylaflt›r›yor.
Valilik Hizmet Binas› tescillenerek restorasyonu için
proje çal›flmalar› bafllat›ld›. Yeni kurulan KUDEB
ekibi Gaziantep KUDEB'i ziyaret ederek

Malatya
deneyimlerinden yararlan›yor. Çal›flmalar› yerinde
inceleyen ÇEKÜL ekibi daha sonra Malatya'n›n
ilçelerini kaymakam ve belediye baflkanlar›, il özel
idare ve vak›flar yetkilileri ve ÇEKÜL Bölge
Koordinatörü Bekir Sözen ile birlikte gezdi ve
de¤erlendirdi.

Battalgazi
Battalgazi'de bu y›l üçüncüsü yap›lan “Uluslararas›
Kervansaray Buluflmas›”na da kat›lmak üzere ilçeye
gelen ÇEKÜL heyeti, buluflman›n, yak›n zaman
öncesine kadar harap halde olan ve ÇEKÜL'ün ›srarl›
takibi ile Vak›flar taraf›ndan onar›lan Silahtar
Mustafapafla Kervansaray›'nda yap›lmas›ndan
hoflnut oldu. Prof. Dr. Metin Sözen yapt›¤›
konuflmada Belediye, Kaymakaml›k ve ‹nönü
Üniversitesi aras›ndaki iflbirli¤inin somut sonuçlar›na
dikkat çekti. Koruma amaçl› imar plan›n›n
tamamlanmas›, sat›n al›nan Poyraz Kona¤›'n›n
projelendirilmesi, kamulaflt›r›lan fiahabiyye-i Kübrâ
medresesinde kaz› çal›flmas›na bafllanmas›, ilk etap
sur kap› restorasyonunun ihale aflamas›na gelmesi,
namazgâh ve kümbetin ifllevlendirilerek kullan›lmas›
için Kaymakaml›kça giriflimde bulunulmas›, 90'a
yak›n evin bulundu¤u Alacakap› mahallesi, Kukur
P›nar Soka¤›'ndaki sa¤l›klaflt›rma çal›flmas›n›n, Valilik,
Kaymakaml›k, Belediye, Üniversite, Mimarlar Odas›,
‹l Özel ‹daresi ve ÇEKÜL iflbirli¤iyle gerçekleflmesi,
Malatya kültür envanteri çal›flmalar›na bafllanmas›
ve ilçe çevresine 120.000 adet çam, badem, mefle
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palamudu fidan› dikilmesinin, bu birlikteli¤e ve
eflgüdüme dayand›¤›na iflaret edildi ve k›sa sürede
tüm kal›nt›lar›n ele al›nd›¤› bir arkeolojik merkez
olmas› yolunda Kaymakaml›k-Belediye iflbirli¤iyle
çal›flmalara bütüncül bir yaklafl›m kazand›r›lmas›
kararlaflt›r›ld›.

Aslantepe
ÇEKÜL heyeti ayr›ca Anadolu arkeolojisinin en
önemli merkezlerinden biri olan Aslantepe'yi ziyaret
ederek, kaz› baflkan› Marcella Frangipane'dan bilgi
alarak çevre düzenlemesi için destek sözü verdi.
Valilik de bu do¤rultuda gerekli giriflimleri bafllatarak
olumlu sonuca ulafl›lmas›n› sa¤lad›. Ören yerinin
güvenlik alt›na al›nmas› amac›yla, çevresinde,
tampon bölge görevi görecek bir yeflil kuflak
oluflturulmas›na baflland›.

Darende
Darende'de de; TKB deste¤i ile haz›rlanan
Cumhuriyet tepesi projesi, Sönmezler Soka¤›
sa¤l›klaflt›rma projesi, Zengibar Kale Kap›s›'n›n
bafllayan restorasyonu ve çevre düzenleme projesi,
Balaban Sokak sa¤l›klaflt›rmas›n›n Bekir Sözen'in
giriflimleriyle uygulama aflamas›na gelmesi
de¤erlendirildi. Ayr›ca ülkemizin önemli
kanyonlar›ndan Tohma üzerindeki Ozan
Kanyonu'nun do¤al sit alan› ilan edilmesinin,
Günp›nar fielalesi çevresinde yürüyüfl parkurlar›,
Roma dönemi an›t mezar› restorasyonu ve
Aslantafllar taslak çevre düzenlemesi projelerinin
bölgeye kazand›raca¤› de¤er vurguland›.

Balaban - Yeflilyurt - Gündüzbey
ÇEKÜL'ün kerpiç mimarisinin korunmas› konusunda
özenle üzerinde durdu¤u Balaban'da, ÇEKÜL
temsilcili¤inin sorumlulu¤unda bafllayan çal›flmalar,
Yeflilyurt'ta ana caddenin sa¤l›klaflt›r›lmas›,
Gündüzbey'de ise tüm sokaklar› içeren
bütünlükte sürüyor.

Arapgir
ÇEKÜL heyetinin duraklar›ndan biri olan Arapgir'de
de, eski Arapgir için yap›lan sit baflvurusu ve eski
evlerin say› ve durumlar›n› tespit çal›flmas›
de¤erlendirildi. Konaklama amaçl› kullan›lacak olan
Millet Han'›n, Caferpafla ve Gümrükçü Osman Pafla
camilerinin, Meydan köprüsünün, Çobanl›
Kona¤›'n›n restorasyon çal›flmalar› ile do¤al sit alan›
olarak tescil ettirilen Kaya Aras› Kanyonu incelendi.
TKB deste¤iyle projesi haz›rlanan Çarfl› hamam› ile
‹TÜ Mimarl›k Fakültesi ö¤rencileri taraf›ndan yap›lan
6 yap›n›n restorasyon projesinin uygulamay›
bekledi¤i saptand›. 2011 y›l›nda tüm proje
çal›flmalar›n›n bitirilmesi hedefleniyor.
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Ordu Valisi Orhan Düzgün, Ordu Belediye Baflkan›
Seyit Torun ve yetkililerle, yol haritas›na temel
oluflturacak noktalar gözden geçirildi; Kent Müzesi
ve Arflivinin kurulmas› ve restore edilecek yap›lar›n
ifllevlendirilmesi de¤erlendirildi. Valilik, Belediye
ve Üniversite aras›ndaki güç birli¤inin önemine
dikkat çekildi. Toplant›n›n ard›ndan düzenlenen
“Ordu Kültür Varl›klar›n›n Korunmas›” konulu
konferansta konuflan Metin Sözen, Ordu'nun yol
haritas›n›n ayr›nt›land›r›lmas› ve kentlilerle
paylafl›lmas›n›n önemine de¤indi.

Mesudiye
Ordu'dan Mesudiye ilçesine geçen ÇEKÜL ekibi,
gazeteci Oktay Ekfli, yetkililer ve kentlilerle, kentin
gelecek hedeflerinin tart›fl›ld›¤› bir toplant›ya
kat›ld›. ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu üyesi mimar
Gökhan K›l›nçk›ran'›n, sokak iyilefltirme ve sokak
düzenleme çal›flmalar› hakk›nda yapt›¤› sunumdan
sonra, k›sa-orta-uzun vadeli tasar›m ve uygulamalar
için Mesudiyeliler ve sivil toplum örgütleri aras›nda
iflbölümü yap›lmas›na ve ÇEKÜL Vakf›'n›n da
birikimini kentle paylaflmas›na karar verildi. Fatsa
ve Mesudiye'deki köylerin ÇEKÜL Vakf›'n›n “Köyler
Yaflamal›d›r” projesi kapsam›nda de¤erlendirilerek
ekoturizmin öne ç›kar›lmas› yönünde görüfl birli¤i
sa¤land›.

Kas›m ay›nda ÇEKÜL Vakf›'n› ziyaret eden Niksar
Belediye Baflkan› Duran Yadigâr ve ekibi, yeni
projelerini Prof. Dr. Metin Sözen ve ÇEKÜL
uzmanlar›yla paylaflt›. Üçte birlik k›sm› tamamlanan
Niksar Kalesi restorasyonu, ‹ç Kale surlar›n›n
güçlendirilmesi, burç, sur ve kent iliflkisini görünür
k›lan Ulu cami karfl›s›nda ve kalenin di¤er
bölgelerinde yap›lan kaz› çal›flmalar›, kale
eteklerindeki çevre düzenlemesi, Arasta
restorasyon ve sa¤l›klaflt›rma projesi, Vak›flar'dan
kiralanan Ya¤›basan Medresesi'nin arkeolojik
eserler müzesi olarak ifllevlendirilmesi, dokular›
kaybolmaya bafllayan 11 sokaktaki sa¤l›klaflt›rma
çal›flmalar›, arkeolojik alan kaz›lar› ve Hükümet
Kona¤› restorasyonu ile bu çal›flmalardan baz›lar›.
Ayvaz Mozaikleri ve Efkerit Ma¤aras›'nda kaz›
çal›flmalar› da hedefler aras›ndayd›. Toplant›da,
farkl› dönem eserlerinin birbiriyle ba¤lant›l› olarak,
kendi dönemlerini de yans›tacak flekilde
de¤erlendirilmesine karar verildi. Do¤a ve kültür
turizmi için gerekli altyap›n›n haz›rlanmas› ve
kurumlar aras› iflbirliklerinin gelifltirilmesinin
gerekleri vurguland›.

Niksar

Haziran ay› içinde Ordu Valili¤i'nin daveti üzerine
kente gelen ÇEKÜL Vakf›'n›n bölgesel ve yerel
temsilcilerinden oluflan uzman heyet, Baflkan Prof.
Dr. Metin Sözen önderli¤inde bir inceleme gezisi
gerçeklefltirdi. Kent merkezinde Saray Hamam›,
Nüfus Müdürlü¤ü tarihi binas›, Menekfle sokak
ve Furtun sokak ile Sa¤ralar Kona¤› restorasyon
çal›flmalar›n›n yan› s›ra Fatsa'dan bafllayarak
Kabakda¤ Köyü, Sarmafl›k Kapl›calar›, Il›ca Beldesi,
Yason Kilisesi gibi pek çok alan de¤erlendirildi.

Ordu
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Karadeniz Bölgesi için örnek oluflturacak
çal›flmalarla, kültür öncelikli bir ç›k›fl yapmaya
haz›rlanan Samsun Büyükflehir Belediyesi, 2011
May›s ay›nda ev sahipli¤i yapaca¤› TKB Meclis
toplant›s›n› hedef olarak belirlemifl bulunuyor.
Büyük boyutlu çal›flmalar›n tamamlanmas› için
genifl bir uzman ekiple çal›fl›l›yor. O tarihe kadar
tamamlanacak çal›flmalar›n aras›nda sokak
sa¤l›klaflt›rma projeleri, kent müzesi binas›n›n
restorasyonu da bulunmakta. Samsun ile ÇEKÜL
Vakf› aras›nda iki y›l önce bafllayan ve birlikte
yap›lan plan gere¤i Vezirköprü, Havza, Ladik,
Bafra, Alaçam'› da içine alan kültür aks›nda süren
çal›flmalar, düzenli olarak yap›lan toplant›larda
belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi ile
somutlafl›yor.

Samsun

2009 y›l›n›n sonunda TKB Semineri'ne ev sahipli¤i
yapan Side, toplant›n›n getirdi¤i güçle ve ÇEKÜL'ün
yol göstericili¤inde k›sa sürede çok önemli
çal›flmalar› hayata geçirdi. Sahil band›ndaki kaçak
yap›lar›n temizlenmesi, çarfl›da estetik ve cephe
standartlar›n›n uygulanmas›, kentsel ve arkeolojik
sit alan›n› kapsayan koruma amaçl› imar plan›n›n

revize edilmesi ve turizm sektörünün
bilinçlendirilmesi gibi konularda, Belediye Baflkan›
A. Kadir Uçar'›n öncülü¤ünde, Side Belediye
Baflkan› Dan›flman› ve ÇEKÜL Side temsilcisi Savafl
Güvezne'nin etraf›nda örgütlenen ekibin deste¤i
ile ilerleme sa¤land›.

Side
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Kentlerin Yol Haritas›

Planlama: Kentler Gelece¤ini
Kurguluyor

ÇEKÜL Vakf›'n›n befl y›l önce Mardin'de bafllatt›¤›
“Yol Haritas›” çal›flmalar› 2009-2010 y›llar›nda
geliflerek h›z kazand›. Kentsel Strateji Ltd. fiti.'nin
planlama konusundaki teknik birikimi ve ÇEKÜL
Vakf›'n›n yerel örgütlenme gücü birleflerek, yerel
yönetimlerin öncülük etti¤i ve kentteki tüm

kesimlerin temsil edildi¤i çal›fltaylar dizisi sonucunda,
kentlerin kültür öncelikli “Yol Haritalar›”n› ortaya
ç›kard›. Yol Haritas›, kat›l›mc› bir yöntemle gelifltirilen
ve kentin do¤al ve kültürel de¤erlerinin korunmas›
ve yaflat›lmas›na dayanan bir geliflmenin strateji,
eylem ve projelerini ortaya koyan bir belgedir.
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2010 y›l›n›n ilk aylar›nda ÇEKÜL Vakf›'nda bir araya
gelen Bitlis Belediyesi yetkilileri, Prof. Dr. Metin
Sözen ve flehir planc› Faruk Göksu, kent ölçe¤inde
yap›lacak çal›flmalar›n öncelikleri ve hedeflerini
belirledi, yol haritas›n›n ilk tasla¤›nı haz›rlad›lar.
Eski ve yeni aras›ndaki dengenin kurgulanmas›,
imar plan›n›n revize edilmesi, yeni kent merkezinin
oluflturulmas›, geleneksel çarfl› ile yeni merkezin
fonksiyonlar›n›n belirlenmesi öncelikler aras›nda
yer al›yordu. Bitlis Belediyesi, Bitlis Valili¤i ve Eren
Üniversitesi'nin kat›l›m›yla gerçekleflen çal›fltaylar
ve ÇEKÜL'de yap›lan toplant›lar›n sonucunda,
Bitlis'i Van Gölü Havzas›'nda ve bölgede yeniden
konumland›ran Yol Haritas›, dört ana stratejik
hedefin alt›nda stratejiler ve eylemleri belirledi.
Kent Merkezi Yenileme Projesi ve Zeydan Mahallesi
Yenileme Projesi vizyon projeleri olarak
belirlenirken, Yeni Terminal Projesi, Eski Terminal
Alan› Düzenleme Projesi, Sokak Sa¤l›klaflt›rma
Projeleri ve 8 A¤ustos Mahallesi Yenileme
Projesinin yan› s›ra istihdam yaratmaya yönelik
e¤itim projeleri de eylem plan›n›n hedefleri aras›nda
yer ald›. Yol haritas›nda hedeflenen mimari projeler
haz›rlan›p koruma kurulundan onay alma
aflamas›na geldi. Belediye, yerel kaynaklar›
kullanarak, Valilik, Üniversite, meslek odalar› ve
sivil toplum örgütleriyle çal›flmalar›n› yürütüyor.

Bitlis Yol Haritas›
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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›. Belediye, Valilik,
Sanayi ve Ticaret Odalar› ve di¤er
kesimlerin kat›l›m›yla gerçekleflen ilk
çal›fltay›n sonucunda, dört stratejik hedef
etraf›nda birer çal›flma komisyonu
kuruldu. Çal›flma komisyonlar›n›n
katk›lar› al›nd›ktan sonra, kentin yaflam-
kültür-ticaret akslar›n› yeniden kurgulayan yol
haritas›, Denizli'nin sahip oldu¤u do¤al zenginlikler
ve arkeolojik/tarihi de¤erleri bütünsel bir bak›flla
kent yaflam›yla entegre eden bir stratejik plan

Denizli'nin bütün kesimlerine duyuruldu.
Çal›flmalar›n ilk ad›m› olarak düzenlenen ve ÇEKÜL
Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen'in dan›flman

jüri kurulunda yer ald›¤›  “Denizli Yeni
Hükümet Kona¤› ve Çevresi Proje
Yar›flmas›” 2009 y›l›n›n Ekim ay›nda
sonuçland›. Stratejik plan gere¤i
hedeflenen Ç›nar Meydan› yeni Belediye
Binas› yar›flma projesi, Kiriflhane kültür
ve turizm alan› fikir projesi, kaleiçi
yenileme ve canland›rma kapsam›nda
koruma amaçl› imar plan› ve kentsel

tasar›m projesi gibi öncelikli çal›flmalar devam
ediyor. K›sa süre sonra, Denizli Yol Haritas›'n›n
baflar›l› bir örnek olarak yay›nlanarak genifl
kesimlere da¤›t›lmas› planlan›yor.

Denizli Yol Haritas›

Kahramanmarafl Yol Haritas›
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Ambarlar› Dönüflüm Projesi, Kent Müzesi Projesi,
Sivil Mimarl›k Örneklerinin Korunmas› Projesi, Eski
Sümerbank Tekstil Fabrikas› Aç›k Müze Projesi
yer al›yor.

Kahramanmarafl Belediyesi ve Kahramanmarafl
Valili¤i iflbirli¤iyle bafllat›lan Yol Haritas› çal›flmas›,
kentin geçmifl, bugün ve gelecek de¤erlerini bir
araya getiren ve bu de¤erleri yönetebilen bir
stratejik iletiflim-yönetim yaklafl›m› olarak
“Rengâhenk” yönetimini öneriyor. Renklerle
sembolize edilen de¤erlerin ekonomik
potansiyelinin ortaya ç›kar›lmas› hedeflenirken,
tarihi ve kültürel çeflitlili¤in yönetimi, kentsel ve
bölgesel ittifaklar›n kurulmas› gibi stratejik hedefler
ve bunlara ba¤l› alt hedefler ve eylemler belirlendi.
‹lk aflamada belirlenen çal›flmalar aras›nda flu
alanlar yer al›yor: Eski Sanayi Alan› Dönüflüm
Projesi, Tarihi Kapal›çarfl› Canland›rma Projesi,
Atatürk, Trabzon ve Azerbaycan Caddeleri Cephe
Düzenleme Projesi, Kent Meydan› ve Kültür Park
Projesi, Toptanc›lar Sitesi Dönüflüm Projesi, Odun
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fianl›urfa Yol Haritas› çal›fltaylar›n›n ilki Ekim ay›nda
fianl›urfa Valili¤i, fianl›urfa Belediye Baflkanl›¤›,
Harran Üniversitesi, Mimarlar Odas›, Ticaret ve
Sanayi Odas› ve KUDEB çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla
yap›ld›. Çal›fltay öncesinde kentte sürmekte olan
çal›flmalar de¤erlendirildi. Kentin kuruldu¤u ilk
noktalardan biri olan Samsat meydan›, Karakoyun
deresi üzerindeki dört tarihi köprü, F›rf›rl› Kilise
(cami), Haleplibahçe, Harran Kap› gezildi, kale
eteklerindeki düzenleme çal›flmalar› incelendi.
Haleplibahçe'deki mozaikler ve hamam kal›nt›lar›n›n
karfl›s›na rastlayan K›z›lkoyun mahallesindeki
istimlâk çal›flmalar› ve evlerin alt›ndaki ma¤ara
dokusu de¤erlendirildi. Göbeklitepe gezisi ise,
kentte yap›lmas› gereken bütüncül koruman›n
kilit noktas›yd›. Yol Haritas› belgesi üzerindeki
çal›flmalar, bugüne kadar yap›lanlar› da göz önüne
alarak devam ediyor.

fianl›urfa Yol Haritas›

Geliflen bir kentteki do¤al ve kültürel varl›klar›n
yok olmadan korunmas›, bak›m› ve günümüz
yaflam› ile bütünlefltirilerek kullan›labilmesi için
“Koruma Amaçl› ‹mar Plan›” ilk ad›mlar›n bafl›nda
geliyor. Pek çok tarihi kentimizin henüz böyle bir
plana sahip olmad›¤› da bir gerçek. Mardin'in, tafl
mimarisi aç›s›ndan zengin ancak k›s›tl› maddi
olanaklara sahip Savur ilçesi, Savur Belediyesi'nin
yo¤un çabalar› ile Koruma Amaçl› ‹mar Plan›'na
kavufltu.

Tarihi Kentler Birli¤i'nin üyelerine sa¤lad›¤› fondan
yararlanan Savur Belediyesi, 2006 y›l›nda
çal›flmalara bafllad›¤›nda, 6 hektar kentsel sit ve
4 hektar arkeolojik sit alan› için yola ç›km›flt›.
Ancak zaman içinde yeni tarihi eserlerin tescili ile
kentsel sit alan› 20 hektara, 20 adet olan tescilli
eser say›s›na ise 80 adet daha eklendi. Çal›flmalar›
yürüten uzman ekibin içinde, Savur'un kültürel
miras› üzerine doktora çal›flmas› yapan ve tezi
ÇEKÜL taraf›ndan yay›na dönüfltürülen ÇEKÜL
gönüllüsü Yrd. Doç. Dr. Fatma Meral Halifeo¤lu
da yer al›yor. Diyarbak›r Koruma Kurulu taraf›ndan
onaylanan Koruma Amaçl› ‹mar Plan› sayesinde,
Savur Belediyesi art›k kentsel dokuyu koruma
çal›flmalar›na bafllayabilecek konuma gelmifl
bulunuyor.

Savur Koruma Amaçl›
‹mar Plan›

Silvan'daki tarihi flehir surlar›n›n etraf›ndaki kaçak
ve niteliksiz yap›laflman›n temizlenmesi ve surlar›n
ortaya ç›kar›lmas› do¤rultusunda haz›rlanan Sur
Koruma Projesi, ÇEKÜL Diyarbak›r temsilcisi Nevin
Soyukaya'n›n da içinde oldu¤u bir ekibin deste¤i
ile, TKB'nin sa¤lad›¤› fonlarla Restoratör-mimar
Timur Çelik taraf›ndan haz›rland›. Bundan sonraki
aflamada ise sokak sa¤l›klaflt›rma projeleri ile tek
yap› ölçe¤inde koruma çal›flmalar›na geçilecek.

Silvan
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'Sak›p Sabanc› Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabanc›
Sanat Galerisi', 1 Ekim 2009 tarihinde törenle
hizmete aç›ld›. Mardin Kent Müzesi çal›flmalar›n›n
geçmifli, 2000-2006 y›llar› aras›nda Mardin Valili¤i
yapan Temel Koçaklar dönemine uzan›yor. O y›llarda
Mardin'de bir kent müzesi kurulmas›, Vali Koçaklar'›n
Prof. Dr. Metin Sözen ile birlikte tasarlad›¤› projelerin
bafl›nda geliyordu. Uygun yap› aray›fl› s›ras›nda, II.
Abdülhamit döneminde Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan
Süvari K›fllas› olarak yapt›r›lan ve bir süre Vergi
Dairesi olarak da kullan›lan tarihi yap› bulundu.
Kurumlar aras› eflgüdüm sorunlar› nedeniyle bofl
yap›n›n mülkiyet durumunun uzun süre
çözülememesi, müzeye destek sözü veren Say›n
Sak›p Sabanc›'n›n beklenmedik kayb›, projenin
uzamas›na neden oldu. Sabanc› Ailesi'nin duyarl›
yaklafl›m›, Prof. Dr. Metin Sözen'in baflkanl›¤›nda
ve yüksek mimar restoratör Y. Metin Keskin'in proje
sorumlulu¤unda üretilen fikir projesinin olumlu
karfl›lanmas› ve ard›ndan bafllayan restorasyon
uygulamalar›n›n sorumlulu¤unu üstlenen, ÇEKÜL
Vakf› Yüksek Dan›flma Kurulu üyesi mimar restoratör
Nüvit Bayar'›n kararl› tutumu sonucunda yap›
tamamland›. Ayn› günlerde Mardin Valili¤i'ne atanan

Mehmet K›l›çlar projeyi sahiplendi ve ilgili kurum-
kurulufl-kiflileri bir araya getirdikten sonra,
uzmanlar›n önerileri do¤rultusunda, müzenin
çevresiyle bütünleflmesini sa¤layacak yeni proje ve
giriflimleri bafllatt›. 'Sak›p Sabanc› Mardin Kent
Müzesi-Dilek Sabanc› Sanat Galerisi', baflta Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›, Sabanc› ailesi, Sabanc› Vakf›,
MAREV, Mardin Valileri ve Belediye Baflkanlar› ile
sanat-kültür insanlar› ve yerel temsilcilerin katk›lar›yla
1 Ekim 2010 tarihinde yap›lan coflkulu bir törenle
kentin yaflam›na kat›ld›.

Kent Müzeleri

Likya Uygarl›¤›n›n en önemli kentlerinden olan Kafl
ayn› zamanda son y›llarda turizmin y›pratt›¤› kentler
aras›nda. ÇEKÜL Vakf› ile Kafl Belediyesi'nin iflbirli¤iyle
kurulan, ÇEKÜL Kafl temsilcili¤i ve gönüllüleriyle
birlikte yönetilen Kafl Kültür Evi, çeflitli etkinliklerle
kent belle¤ini canl› tutan bir mekân özelli¤i tafl›yor.
24 Eylül'de bu mekânda aç›lan Kent Arflivi ve
Etnografya Galerisi, Kafll›lara kentlerinin kültürel
de¤erlerini bir kez daha hat›rlatt›, an›lar› tazeledi
ve kentin kültürel birikiminin yeni kuflaklara tafl›nmas›
için önemli bir ad›m oldu. Kent Arflivi ve  Etnografya
Galerisi'ni hayata geçiren Kafl Halk Komisyonu'nun
bundan sonraki hedefi Etnografya Müzesi'ni hayata
geçirmek olacak. Komisyon 6 ay gibi k›sa bir sürede,
sadece kent merkeziyle yetinmeyip, muhtarlar›n
da deste¤ini alarak köylerdeki etnografik ö¤elere
de ulaflt›. Eski eser, kitap, foto¤raf, belge, doküman,
alet, edevat, el iflleri, giysi, eski dokuma, mutfak
ve ev eflyalar› gibi objeler Kültür Evi'ne ba¤›flland›.

Kafl

Mardin
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Ödemifl Belediyesi taraf›ndan sat›n al›narak TKB'nin
katk›lar›yla projelendirilen ve 2008 TKB Özendirme
Yar›flmas›nda Proje Ödülü alan Y›ld›z Oteli restore
edildi ve Y›ld›z Kent Müzesi ve Arflivi olarak
düzenlenme çal›flmalar› h›zla sürüyor. Belediye
Baflkan› Bekir Keskin tüm kentlileri müzeye katk›da
bulunmaya davet ederken, ÇEKÜL Küçük Menderes
Bölge Koordinatörü Emin Baflaranbilek de meslek
odalar›ndan, kurulufllardan, yafll›lardan, herkesten
yard›m beklediklerini vurguluyor.

Ödemifl

Samsun Büyükflehir Belediyesi'nin ÇEKÜL Vakf›
iflbirli¤iyle uzun süredir üzerinde çal›flt›¤› Kent
Müzesi Projesi konusunda görüflmeler yapmak
üzere May›s ay›nda kente giden ÇEKÜL Baflkan›
Prof. Dr. Metin Sözen, Vali Hasan Basri Güzelo¤lu
ile bir araya geldi. Prof. Dr. Sözen, bölge halk›n›n
kimli¤ini ortaya koyacak ve geçmifliyle gelece¤ini
buluflturacak kent müzesini Samsun'a
kazand›racaklar›n› ifade etti ve "Kent müzeleri,
kentin haf›za merkezidir. Kentteki yeniliklerin
artt›¤›, geçmifli ile bu günü aras›nda yaln›zca
yöneticilerin anlat›ld›¤› de¤il, esnaf›yla ve her türlü

halk›yla bir kentin beraber ortak yaflam ortam›n›
nas›l gelifltirdi¤ini gösteren yerlerdir. Bu proje
oluflacak,” fleklinde konufltu. Projelendirme aflamas›
tamamlanan Samsun Kent Müzesi'nin, Samsun
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan 2011 y›l›
bafllar›nda restorasyonu, daha sonra da
koleksiyonunun sergilenmesinin bitirilmesi
planland›.

Projelendirilmesi biten kent müzelerinden baz›lar›
da Simav, Osmaniye ve Niksar kentlerinde
uygulama aflamas›na geldi.

Samsun
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Köyler Yaflamal›d›r

ÇEKÜL heyeti 2010 y›l›n›n Ekim ay›nda Hatay
Mimarlar Odas› fiube Baflkan› Yaflar Coflkun ve
Belediye KUDEB ekibiyle birlikte Antakya'n›n
köylerine bir inceleme gezisi yapt›. Samanda¤
Kaymakam› Süleyman Özçak›c› da ekibe efllik ederek
bilgi verdi. Samanda¤ çevresindeki Bat›ayaz köyü,
H›d›r köyü ve Türkiye'nin tek Ermeni köyü Vak›fl›
ziyaret edildi. Yöredeki defne a¤açlar›ndan
yararlan›larak yap›lan defne ya¤› ve sabununun
yan› s›ra verimli zeytinlikleriyle Samanda¤ köyleri,
zengin bir yaflam kültürüne de sahip. Geleneksel
mimari dokunun kaybolmaya yüz tuttu¤u köylerde,
Mimarlar Odas› Temsilcili¤i, Samanda¤
Kaymakaml›¤›, ÇEKÜL Vakf› ve yöredeki sivil
örgütlerin ortakl›¤›nda koruma çal›flmalar›
bafllat›lacak. ÇEKÜL Vakf›'n›n “Köyler Yaflamal›d›r”
projesi kapsam›nda de¤erlendirilecek olan
Samanda¤ köyleri için yöre halk›n›n talepleri ve
ihtiyaçlar› do¤rultusunda çal›flmalar yürütülecek ve
muhtarlarla ortakl›k kurulacak. Köylerin aras›ndaki
güzergâh yeniden gözden geçirilecek ve do¤a
yürüyüflleri için parkurlar oluflturulacak.

Antakya’n›n Köyleri

2009 y›l›nda ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin
Sözen'in Alanya köylerine yapt›¤› inceleme gezisinin
ard›ndan, tarihi dokusunu koruyan Okurcalar ve
benzeri da¤ köylerinin yaflamaya devam etmesi
için, Alanya Kaymakaml›¤›n›n öncülü¤ünde
restorasyon ve çevre düzenleme çal›flmalar› yap›ld›.
Boflalmaya bafllayan köyler do¤a ve kültür turizmine
kazand›r›ld›. Birkaç y›l öncesine kadar kimsenin
ulaflamad›¤› Sapadere Kanyonu'na yap›lan yürüyüfl
parkuruyla yöre turizme aç›ld›.

Alanya’n›n Köyleri

Ayr›ca Sivas'›n Bolucan köyünde, büyük kentte
yaflayan ancak köylerine dönüfl yapan köyün yerlileri
taraf›ndan yap›lan evlerden oluflan mahallede çevre
düzenlemesi yap›ld›.

Sivas / Bolucan
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Endüstri Miras›

Kocaeli’de STK'lar Sanayi Miras›n› Gündemde Tutuyor
2008 y›l›n›n sonunda düzenlenen, “Endüstriyel
Miras›n Korunmas›” konulu TKB Kocaeli Semineri,
kentin sahip oldu¤u sanayi miras›na karfl› duyarl›l›¤›
kitlelere tafl›m›fl, yerel STK'lar›n çabalar›yla tarihi
SEKA Ka¤›t Fabrikas› Kompleksinin bilim müzesi ve
kültür merkezi olarak kullan›lmas›na yönelik planlar›n

tüm kesimler taraf›ndan benimsenmesine yol
açm›flt›. ÇEKÜL Gönüllüleri'nin de dahil oldu¤u
Sekal›lar Derne¤i ve ‹zeyap, düzenledikleri paneller
dizisi ve gezilerle, kamuoyunun dikkatini konuya
çekmeyi sürdürüyor ve “sivil denetim” rolünü
üstleniyorlar.

Restorasyon ve Yeniden ‹fllevlendirmeler
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Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu'na ek derslik,
sosyal ve kültürel etkinlik alan› olarak kullan›lmak
üzere devretti.

Geçti¤imiz y›l belediyelerin gündemine daha yo¤un
flekilde giren sanayi miras›, pek çok kentte tarihi
fabrikalar›n tescil edilmesi ve yeniden
ifllevlendirilmesini belediyelerin önceli¤i haline getirdi.
TKB'nin sa¤lad›¤› projelendirme fonundan
faydalanan baz› belediyeler, bu fonu sanayi miras›na
kullanmay› tercih etti. Bu sene Yalvaç Belediyesi,
tarihi Cumhuriyet dönemi deri fabrikas›n› müze
otel olarak projelendirdi. Aksaray Belediyesi ise
tarihi un fabrikas›n› ve içinde bulundu¤u alan›n
tamam›n› bütünsel bir yaklafl›mla projelendirdi,
müze ve sanat merkezi olarak yeniden
ifllevlendirmeye haz›rlan›yor. Ayd›n'›n Sultanhisar
Belediyesi de tarihi zeytinya¤› fabrikas›n› TKB'nin
proje deste¤i ve eski mülk sahibinin finansal
katk›s›yla restore etti Adnan Menderes Üniversitesi
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‹stanbul - Marsilya: Endüstri Miras›n› Kentte
Görünür ve Anlafl›l›r K›lmak

Kaleli Kentler

Niksar Kalesi Restorasyon Projesi çal›flmalar›n›n
2010 y›l› itibariyle 1/3'lük k›sm› tamamland›. ‹ç Kale
surlar› güçlendirildi, sa¤lamlaflt›rma ve dondurma
çal›flmalar› tamamland›. Ulucami karfl›s›nda kaz›
çal›flmalar› yap›ld› ve sur ortaya ç›kar›larak
burç-sur-kent iliflkisi görünür k›l›nd›. Kamulaflt›r›lan
sura gömülü yap›, 2011 y›l›nda y›k›lacak ve bu
bölümdeki surlar aç›¤a ç›kar›lacakt›r. Niksar Kalesi
Yeralt› Yollar› projesi için kurul izni al›nd› ve Müze
denetiminde kaz› ve temizlik çal›flmalar› 2011 y›l›nda
bafllayacak. ‹ç Kale, Orta Kale, sur dipleri, sarn›çlar
ve yeralt›ndaki hamamlar›n kurtarma kaz›lar› için
destek aray›fl› sürüyor.

Niksar Kalesi
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korunmas› ve ifllevlendirilmesi konusunda
bilinçlendirme, e¤itim ve tan›t›m çal›flmalar›n›n yer
ald›¤› projede, 2010 Avrupa Kültür Baflkenti olan
‹stanbul ve 2013 y›l›nda Avrupa Kültür Baflkenti
olarak belirlenen Marsilya aras›nda kültürel ve
akademik iflbirliklerinin kurulmas› da hedefleniyor.

Haziran 2010 - Nisan 2011 boyunca uygulanan
proje etkinlikleriyle, kent ve endüstri miras› aras›ndaki
iliflki vurgulan›yor ve endüstri miras›n› güncel hayatla
ve toplumsal alanla iliflkilendiren uygulamalarla
toplumda bilinç ve fark›ndal›k yarat›lmas› sa¤lan›yor.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl›k
ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Bahçeflehir Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi ö¤rencilerinin kat›laca¤› atölye
çal›flmalar› ve Üsküdar ilçesi ilkö¤retim okullar›nda
e¤itim çal›flmalar› proje etkinlikleri aras›nda. ‹stanbul
ve Marsilya aras›nda kültürel ve akademik iflbirli¤inin
kurulmas›n›, endüstri miras›n›n sosyal, kültürel,
e¤itimsel de¤erlerinin fark edilerek bu amaçlarla
kullan›lmas›n› teflvik eden çal›flmalar da proje
kapsam›nda yer al›yor.

Projenin en önemli ayaklar›ndan bir baflkas›,
‹stanbul'da belirlenecek bir endüstri miras›n›n
cephesine “›fl›k yerlefltirme” çal›flmas›. Mart - Nisan
2011 dönemi boyunca kentte sembolik olarak
›fl›kland›r›lacak bu yap› ile endüstri miras›n›n kent
yaflam›nda görünürlü¤ünün sa¤lanmas›
amaçlan›yor.

ÇEKÜL Vakf›'n›n AB Hibe Program› kapsam›nda
yürüttü¤ü “‹stanbul - Marsilya: Endüstri miras›n›
kentte görünür ve anlafl›l›r k›lmak” projesi de 2010
projeleri aras›nda yer al›yor. Endüstri miras›n›n
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fianl›urfa Kalesi
Geçmifli M.S. V. yüzy›l bafllar›na uzand›¤› tahmin
edilen Urfa Surlar›ndan günümüze ulaflm›fl tek sur
kap›s› olan Harran Kap› ile surlar›n›n bir bölümü
olan Do¤u Surlar›, fianl›urfa Belediyesi taraf›ndan
restore edilerek kent tarihinin belgelenmesi
amaçland›. KUDEB ve Harran Üniversitesi iflbirli¤i
ile surlar, gerekli en az müdahale ile y›k›k yüzey
bölümlerde plastik onar›m yap›ld› ve bitkilerden
ar›nd›r›ld›. Yap›daki befl oda, okuma salonu ve sergi
alan› olarak düzenlenecek, çevre düzenlemesi
yap›lacak.

Tarihi ve kültürel varl›klar› koruma çal›flmalar›n›n
ilk ad›m›, sahip olunan eserlerin dökümünü
ç›karmak, özelliklerini saptamak ve belgelemektir.
‹lk örne¤i 2001 y›l›nda ‹zmir ili ve çevresini kapsayan,
daha sonra sekiz cilt olarak haz›rlanan Antalya
Envanterinden sonra, kent envanterlerinin son
y›llarda h›zla ço¤ald›¤› görülmektedir. Kentlerde
valilikler ve kaymakaml›klar, belediyeler, kültür

müdürlükleri ve üniversitelerin katk›lar› ile yerel
araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan kentlerin do¤a
ve kültür envanterleri koruma çal›flmalar›na dayanak
oluflturuyor. 2010 y›l›nda ÇEKÜL Bilgi Belge
Merkezi'ne ulaflan Kent Envanterlerinden
baz›lar› flunlar:
Burdur, Elaz›¤, Erzurum, Isparta, Kayseri,
Kars, Kilis, Konya, Trabzon, Yalova

Kent Envanterleri
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Tarihi Kentler Birli¤i'nin 18-20 Haziran 2010 tarihleri
aras›nda yap›lan Tokat Semineri'nde somut olmayan
kültürel miras›n korunmas›nda, TKB üyesi
belediyelere büyük görevler düfltü¤ü belirtildi.
Panelde Türkiye'deki SOKÜM çal›flmalar› hakk›nda
bilgi aktaran Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
temsilcisinden sonra yerel yönetimlerin SOKÜM
çal›flmalar›ndan üç baflar›l› örnek sunuldu: Bursa
Büyükflehir Belediyesi'nin SOKÜM Projeleri ve Bursa

Kent Tarihi Müzesi; Edirne Belediyesi'nin K›rkp›nar
fienlikleri; Beypazar› Belediyesi'nin Yaflayan Müze,
Tarihi Evler, Havuç ve Güveç Festivali sunumlar›.
Somut olmayan kültürel miras›n korunmas›n›n, yöre
halk›n›n kat›l›m› olmadan mümkün olmayaca¤›
vurguland›. Bursa örne¤inde oldu¤u gibi önce
mahalle, köyler ve kentlerin kalbi çarfl›lardan
bafllayarak, sözlü tarih çal›flmas›yla kent haf›zas›na
ulaflman›n gerekti¤ine dikkat çekildi.

‹stanbul Buluflmalar› 2010
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ÇEKÜL Vakf›'n›n ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi
kapsam›nda e¤itim gören çocuklarla ‹stanbul'da
her yaz bafl›nda gerçeklefltirdi¤i Buluflma'n›n 2010
y›l›ndaki konusu “Sokak Oyunlar›” idi. 21-24 Haziran
2010 tarihleri aras›nda, Bahçeköy Event Garden'da
yap›lan aç›k hava toplant›s›nda, Anadolu'nun 17

kentinden ‹stanbul Buluflmas›'na kat›lan 300 Kültür
Elçisi, kentlerinden getirdikleri geleneksel sokak
oyunlar›n› davetlilerle birlikte oynad›lar. “Sokak
oyunlar›; geleneksel evlerimiz, flark›lar›m›z, el
sanatlar›m›z, yemeklerimiz, ormanlar›m›zda yetiflen
a¤açlar›m›z gibi kültürümüzün bir parças›, mutlaka

Geleneksel Yaflam Kültürü

Somut Olmayan Kültürel Miras
Tokat’ta konufluldu
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ÇEKÜL E¤itim Birimi 2010 y›l›nda, Kültürel Miras
E¤itim çal›flmalar›ndan edinilen deneyim ve birikime
dayanarak, somut olmayan kültürel miras
(SOKÜM)'›n korunmas›na yönelik kent müzeleri
e¤itim içerikleri oluflturdu.  Kent Müzeleri E¤itimi'ne
kat›lan ö¤rencilerin, kentlerinin tarihi, yaflam kültürü,
gelenek ve görenekleri konusunda 'yaparak
yaflayarak ö¤renme, gerçek objeler arac›l›¤›yla
anlaml› ö¤renmeler' gerçeklefltirmeleri hedefleniyor.
Kent müzelerinin e¤itim çal›flmalar›n› destekler
nitelikteki program›n pilot uygulamas›, Bursa Kent
Müzesi iflbirli¤i ile 28-29 Nisan 2010 tarihlerinde
gerçeklefltirildi.

Somut Olmayan Kültürel
Miras Müze E¤itimleri
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yaflat›lmal›. Biz Kültür Elçileri olarak sözümüzü
tutaca¤›z, oyunlar›m›z› unutmayaca¤›z,” mesaj›n›
verdiler.  Buluflmada flu oyunlar yer ald›:

Seksek/Kayrak (Burdur) 

Hodak oyunu (Çorum)

Çember oyunu (Divri¤i/Sivas) 

Bezirgan bafl› (Eskiflehir)

Mendil kapmaca (Elaz›¤) 

Yedi Kule (Hatay)

Ayine-i devran (‹stanbul) 

En üstte kimin eli var? (‹zmir)

Elim sende (Karadeniz Ere¤li/Zonguldak) 

Çember oyunu (K›rflehir)

Yakan top (Kilis) 

Körebe (Kemah/Erzincan)

Dokuztafl (Milas/Mu¤la) 

Renkli ‹stop (Nevflehir)

Befl tafl (Tarakl›/Sakarya)

Çemberbaz (Samsun)

Köfle kapmaca (Ürgüp/Nevflehir) 

Ya¤ satar›m bal satar›m (Yozgat)
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E¤
iti

m
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
Kültürel Miras E¤itim çal›flmalar›n› yayg›nlaflt›rmak
amac›yla, ET‹ fiirketler Grubu ile 2008 y›l›nda
bafllat›lan ortak çal›flma 2010 y›l›nda da devam
etti. 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›flmalar yap›yorlar. Bu projeye
koflut olarak, ÇEKÜL Vakf› E¤itim Birimi'nin 2003
y›l›ndan bu yana edinilen deneyimler ›fl›¤›nda
gelifltirdi¤i yeni programlar da 2010 y›l›nda
yayg›nl›k kazand›, okullardan gelen bu
do¤rultudaki yo¤un talepler e¤itmen ekibi
taraf›ndan karfl›land›.

Ç
al

›fl
m

a 
Ra

po
ru

 2
01

0

41



C M Y CM MY CY CMY K

2009-2010 döneminde 17 kentte uygulama yap›ld›
ve 450 ö¤renciye e¤itim verildi. Uygulamalar›n
yap›laca¤› kentler ÇEKÜL taraf›ndan belirlendi ve
co¤rafi da¤›l›m›n dengeli olmas›na özen gösterildi.
Temsilcilikler, belediyeler ve bazen de valiliklerle
birlikte çal›fl›lan 17 kent: Tarakl›, ‹zmir, Milas, Ürgüp,
K›rflehir, Divri¤i, Elaz›¤, Çorum, Yozgat, Kilis, Kemah,
Karadeniz Ere¤li, Burdur, Nevflehir, Samsun, Eskiflehir
ve Hatay.

E¤itimler, ÇEKÜL Vakf› E¤itim Biriminin 19 gönüllü
e¤itimcisi ve yerelde destek veren uzmanlar›n
katk›s›yla “do¤al çevre”, “arkeoloji”, “geleneksel
mimari” ve “yaflam kültürü” ana bafll›klar› alt›nda
uyguland›. 12 yafl›ndaki ö¤rencilerin, yörelerindeki
tarihi, do¤al ve kültürel birikimi fark etmeleri,
kentlerinin kimli¤ini yaflayarak hissetmeleri sa¤land›.

ÇEKÜL Vakf› Küçük Menderes Havza Koordinatörü
arkeolog/ressam Emin Baflaranbilek'in haz›rlad›¤›
ve E¤itim Birimi'ne hediye etti¤i, önemli arkeolojik
buluntular›n çizimlerinden oluflan set, arkeolojik
alana sahip olan ancak müzesi olmayan kentlerde
baflar›yla kullan›ld›, müzelerin ve müzecili¤in
önemine dikkat çekildi.

E¤itimcilerin E¤itimi
Her e¤itim-ö¤retim y›l› bafl›nda oldu¤u gibi, 2009
ve 2010 y›llar›n›n da Ekim aylar›nda, o y›l›n e¤itmen
ekiplerini yetifltirmek amac›yla Emirgan fierifler
Yal›s› ve ÇEKÜL Evi'nde “e¤itimci e¤itimi” yap›ld›.
Sunumlar, örnek olaylar, münazaralar ve e¤itici
oyunlarla geçen e¤itime, Prof. Dr. Do¤an Cücelo¤lu
ve ‹st. Ün. Hasan Ali Yücel E¤. Fak. E¤itim Bilimleri,
Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k ö¤retim üyesi
Yard. Doç. Dr. Hatice Ergin destek verdiler. ÇEKÜL
Vakf› E¤itim Birimi Koordinatörü Yeflim
Dizdaro¤lu'nun önderli¤inde do¤a-kültür-insan
iliflkisi, kültür, kent ve kentlilik bilinci kavramlar›n›
tart›flan e¤itimci adaylar›na, bu kavramlar›n özellikle
12 yafl grubu ö¤rencilerine nas›l anlat›lmas› gerekti¤i
hakk›nda bilgi verildi; iletiflim ve sunum teknikleri
pekifltirildi. ÇEKÜL Vakf› E¤itim Birimi taraf›ndan

haz›rlanan “Kültürel Miras E¤itimci K›lavuzu”,
kat›l›mc›larla paylafl›ld› ve alanda üstlenecekleri
rolün ayr›nt›lar› aktar›ld›. Son gün da¤›t›lan
sertifikalar›n ard›ndan genç e¤itmenler Anadolu
kentlerine da¤›lmaya haz›rd›lar.

Eti ÇEKÜL Kültür Elçileri

Uygulama Tarihi Kentler

23 - 24 Ekim 2009 1. Çorum

24 - 25 Ekim 2009 2. Yozgat

6 - 8 Kas›m 2009 3. Burdur

19 - 22 Kas›m 2009 4. Tarakl›

19 - 22 Kas›m 2009 5. ‹zmir

9 - 11 Aral›k 2009 6. Hatay

14 - 16 Ocak 2010 7. Kilis

14 - 16 Ocak 2010 8. Ere¤li

25 - 28 fiubat 2010 9. Milas

25 - 28 fiubat 2010 10. Samsun

10 - 14 Mart 2010 11. K›rflehir

10 - 14 Mart 2010 12. Eskiflehir

29 Nisan - 1 May›s 2010 13. Ürgüp

29 Nisan - 1 May›s 2010 14. Nevflehir

6 - 9 May›s 2010 15. Elaz›¤
13 - 16 May›s 2010 16. Kemah

13 - 16 May›s 2010 17. Divri¤i

Kültürel Miras Anadolu E¤itimleri
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‹stanbul Buluflmaları 2010
ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi y›ll›k program›n›n
tamamlanmas› ve okullar›n kapanmas›yla birlikte
gerçekleflen ‹stanbul Buluflmalar› 2010 y›l›nda,
“Sokak Oyunlar›” temas›yla 22-25 Haziran tarihleri
aras›nda yap›ld›. 17 kentten ‹stanbul'a gelen 300
Kültür Elçisi ile yap›lan etkinliklere baflta Darüflflafaka
E¤itim Kurumlar› olmak üzere, TÜRSAB Baflkan›
Baflaran Ulusoy ve Tamer Turizm ile Befliktafl
Belediyesi destek verdi. Etkinlik kapsam›nda konuk
çocuklar, Tarihi Yar›mada ve Bo¤aziçi gezisiyle
‹stanbul'u tan›d› ve Darüflflafaka E¤itim
Kurumlar›'nda Planetaryum etkinli¤ine kat›ld›.

Buluflman›n üçüncü günü Bahçeköy Event
Garden'daki etkinlik, sokak oyunlar› belgesel film
gösterisiyle bafllad›; psikolog Dr. Do¤an
Cücelo¤lu'nun yan› s›ra Candan Erçetin ve Bergüzar
Korel'in kat›l›mlar›yla devam etti. Kültür Elçileri,
bildirgelerini bas›n ile paylaflt›ktan sonra, kentler
için haz›rlanan alanlarda çocuklar, kentlerinden
getirdikleri sokak oyunlar›n› konuklarla birlikte
oynad›lar.

Kentler Çocuklarındır
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Baflkanl›¤›’n›n iflbirli¤i ile yap›lan e¤itime, Kaz›mpafla
‹.Ö. Okulu'ndan ö¤renciler kat›ld›. Yerel uzmanlar
ve ÇEKÜL e¤itmenleri taraf›ndan uygulanan e¤itim
s›ras›nda, yörenin tar›m ürünlerini tan›mak için
‹rima¤z›'ndaki tarlalar ziyaret edildi, tarihi mimarl›k
eserlerini tan›mak için Ulu Cami, Dervifla¤a Camisi
ve Medresesi, Çukur Hamam, Çak›ra¤a Kona¤›,
Ayd›no¤ullar› Türbesi, Çarfl› Camisi, Karao¤lu Camisi
incelendi. Bugün Küçük Menderes Havzas› Araflt›rma
Merkezi olarak da kullan›lan Birgi ÇEKÜL Evi'nde,
Birgi'nin yaflayan geleneksel törenleri, el sanatlar›
ve zanaatlar› hakk›nda bilgi verildi. Program, e¤itimin
son günü gerçeklefltirilen sukaba¤› dikimiyle
sona erdi.

24-27 Mart 2010 tarihinde Birgi beldesinde, ÇEKÜL
Vakf›'n›n 2003 y›l›nda “Kentler Çocuklar›nd›r”
slogan›yla bafllatt›¤› Kültürel Miras E¤itim Program›
uyguland›. ÇEKÜL Küçük Menderes Havza
Koordinatörü arkeolog Emin Baflaranbilek ve Birgi
ÇEKÜL gönüllülerinin deste¤i, Birgi Belediye
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ÇEKÜL Vakf› ve Slow Food Türkiye bölgesel
birimlerinden Ya¤mur Böre¤i'nin birlikte yürüttükleri
Tohumdan Sofraya e¤itimi, çocuklar›n evlerinde ve
d›flar›da, daha fazla sebze ve meyve tüketmelerini
sa¤lamaya odaklanm›fl bir program. Bilinçli tüketim
ve yerel üretimin önemine de vurgu yapan ve anne
babalar› da programa dâhil eden e¤itimde g›dalar›n
tohumdan bafllay›p sofram›za gelene kadar geçirdi¤i
süreç, meyve ve sebzelerin nas›l yetifltirildi¤i
anlat›l›yor.

‹lk olarak Emirgan ‹lkö¤retim Okulu'nun 1-2-3-4 ve
5. s›n›f ö¤rencilerine yönelik uygulanan e¤itim, 10
Aral›k 2009'da bütün dünyada ayn› günde kutlanan
Terra Madre (Toprak Ana) Günü etkinli¤i ile bafllad›
ve 16 Ocak 2010'a kadar sürdü. Hafta içi verilen
teorik bilginin ard›ndan, hafta sonu tad›m ve duyu
atölyeleri düzenlendi. Ya¤mur Böre¤i e¤itmenleri
Olcay Bingöl ve Ayfer Yavi taraf›ndan verilen e¤itimle
Emirgan ‹lkö¤retim Okulu'nun 240 ö¤rencisine
ulafl›ld›. fiubat 2010'da velilerle yap›lan bilgilendirici
sohbette, özellikle çocuklar›n beslenme çantalar›n›
haz›rlan›rken dikkat edilmesi gerekenler, haz›r
ürünleri al›rken etiketlerin okunmas›, sa¤l›kl›
beslenme-al›flverifl iliflkisi ve ürünlerin ya¤, tuz, fleker
oranlar› konular›na dikkat çekildi. 2010 bahar
aylar›nda Türkan fioray ‹.Ö.O.'da yap›lan ikinci
e¤itimde ana s›n›f› ile atölye çal›flmas›, 2. ve 3.
s›n›flarla da teorik sunum ve atölye çal›flmas› yap›ld›.

Tohumdan Sofraya
Mevsiminde Meyve
Sebze E¤itimi

Kentsel somut olmayan kültürel miras›n (SOKÜM)
korunmas› amac›yla, kent müzeleri e¤itim
içeriklerinin oluflturulmas› ve kent müzelerinin e¤itim
çal›flmalar›n›n desteklenmesi amac›yla haz›rlanan
Kent Müzeleri E¤itiminin pilot uygulamas›, 28-29
Nisan 2010 tarihlerinde Bursa Kent Müzesi'nde
gerçeklefltirildi. Bursa Kent Müzesi'nin bölümlerine
göre haz›rlanan e¤itim modülleri; “Bursa'da Kültürel
Miras: Arkeoloji ve Kent Belle¤i”, “Bursa'da Yaflam
I: Zanaatlar ve Üretim” ve “Bursa'da Yaflam II: Ev
Yaflam›” olarak belirlendi. Çal›flma içeri¤inin
Anadolu'daki di¤er kent müzelerinde, müze
bölümlerine uygun olarak uyarlanmas› planland›.

Somut Olmayan Kültürel
Miras Müze E¤itimleri

Ç
al

›fl
m

a 
Ra

po
ru

 2
01

0

44



C M Y CM MY CY CMY K

Kültürel Miras ‹stanbul E¤itimleri

Lise ö¤rencilerine yönelik “Yap›lar›n Diliyle ‹stanbul”
e¤itim program›, Darüflflafaka E¤itim Kurumlar› ile
iki kez uyguland›. 16 Mart'ta yap›lan ilk e¤itimde
ö¤rencilere, ‹stanbul'un simge yap›lar› üzerinden
kentin öyküsü aktar›ld›; Sultanahmet Meydan›,
Ayasofya, Rüstempafla Camisi, fiehzade Camisi,
K›l›ç Ali Pafla Camisi, Kad›rga'daki Sokullu Mehmet
Pafla Külliyesi, Nuruosmaniye Camisi, Tophane
Çeflmesi ve Galata Köprüsü'nün mimari özellikleri
incelendi. ‹ncelenen yap›lar›n eskiz çal›flmalar›,

ö¤rencilerin en çok ilgisini çeken bölüm oldu.
21 Nisan'da yap›lan ikinci e¤itimde de, “Mimarl›k
Miras› ve Mimari Kavramlar” ve “Sultanlar›n
Mimarlar›: Balyanlar” bafll›kl› sunumlardan sonra
ö¤renciler, eskiz çal›flmas› yapt›lar. Tophane-i Amire,
K›l›ç Ali Pafla Camisi, Tophane Çeflmesi, Rüstempafla
Camisi, Sirkeci Büyük Postane Binas›'ndan oluflan
geziden sonra Darüflflafakal› ö¤rencilere Abidin
Dino'nun “Sinan: Bir Düflsel Yaflam Öyküsü” adl›
kitab› arma¤an edildi.

Yapıların 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. ÇEKÜL gönüllüsü,
‹stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Ünal Akkemik'in katk›lar›yla haz›rlanan
program, 2010 y›l› Ocak ay›nda Eyüp Merkez,
Sar›yer Bahçeköy Türkan Efe ilkö¤retim okullar› ve
Do¤a Koleji'nde uyguland›. ‹kinci e¤itim uygulamas›
ise Kas›m ay›nda Gaziosmanpafla 100. Y›l ‹lkö¤retim
Okulu ve ‹zzetpafla Mustafa Sar›gül ‹lkö¤retim
Okulu ö¤rencileriyle yap›ld›.

A¤açların Diliyle ‹stanbul
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Su Döngüsü E¤itimi
22 Mart 2010 Dünya Su Günü'nde Eyüp Halit Dervifl
‹brahim ‹.Ö.Okulu, okulöncesi ö¤rencilerine ÇEKÜL
e¤itmenleri Seval Ayd›n ve Suzan Çetin taraf›ndan
oyunlarla, fliirlerle suyun önemi ve resimlerle,
hikâyelerle suyun döngüsü anlat›ld›.

Orman Haftasında Okul Öncesi
E¤itim Programı
25-26 Mart 2010 tarihinde Orman Haftas›'nda,
okul öncesi ö¤rencilerine yönelik duyarl›l›k e¤itimi
düzenlendi. ÇEKÜL 7 A¤aç Ormanlar› Biriminden
Emel Sar›gül'ün deste¤i ile Eyüp Gümüflsuyu
Anaokulu ve Pinokyo Ifl›l Anaokulu ö¤rencilerine
7 A¤aç projesi 7 A¤aç Öyküsü eflli¤inde aktar›ld›.
7 A¤aç'›n en genç gönüllüleri, e¤itim sonunda
okullar›n›n bahçesine hep birlikte kokulu ard›ç dikti.

Kültürel Miras ve Turizm
20 Nisan 2010 tarihinde Silivri/Selimpafla ‹MKB
Anadolu Otelcilik ve Turizm Lisesi ö¤rencileri ve
ö¤retmenleri ile bir araya gelindi ve “Kültürel Miras
ve Turizm” bafll›¤› tart›flmaya aç›ld›. Tarihi Yar›mada
Erkan Kaplan liderli¤inde, elefltirel bak›fl aç›s›
ile gezildi.

Uluslararası Çocuk Festivalinde
Mitolojide ‹stanbul
20 Nisan 2010 tarihinde ‹BB fiehir Tiyatrolar›
26. Uluslararas› Çocuk Festivali'nde, ‹stanbul'un
mitolojik öyküsü ÇEKÜL e¤itmen ekibi taraf›ndan
ö¤rencilerle birlikte canland›r›ld›.

E¤itsel Etkinlikler
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ÇEKÜL
Temsilcilikleri
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ÇEKÜL Vakf›, Türkiye kentlerinde yürüttü¤ü
bilinçlendirme-koruma programlar› ve projelerini
yine ÇEKÜL Temsilcilerinin koordinasyonu
etraf›nda gerçeklefltirdi. ÇEKÜL'ün Türkiye çap›nda
say›s› 130'u bulan temsilcileri ve etraflar›nda yer
alan yak›n destekçileri, bu y›l da bütün
faaliyetlerimizin yerel koordinatörleri olarak,
kamu-yerel-sivil-özel kesimlerin birlikte

gerçeklefltirdi¤i koruma/yaflatma faaliyetlerinin
can damar› olmaya devam etti.

2010 y›l›nda eski bir ÇEKÜL'cü, yeni Side
temsilcimiz Savafl Güvezne, Side Belediye Baflkan›
Dan›flman› olarak Side'de gerçekleflen “kurtulufl”
hareketinin en önemli aktörlerinden biri oldu.
2009 y›l›n›n sonunda ÇEKÜL Vakf›'n›n TKB ile
birlikte Side'ye gitmesi, kent aç›s›ndan bir milat
niteli¤indeydi.

Yerelde Sivil Örgütlenme
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Ard›ndan ÇEKÜL'le yak›n koordinasyon
çerçevesinde gerçeklefltirilen uygulamalar, Savafl
Güvezne'nin özverili çal›flmalar› ve üstün iletiflim
becerileri sayesinde, belde ölçe¤inde koruman›n
Türkiye örne¤i olarak ortaya ç›kt›.

Uzun y›llard›r koruma-yaflatma alan›nda istenen
düzeyi yakalamakta zorlanan Malatya'da 2010
y›l›nda gözlenen hareketlilik ve ilçelere kadar yay›lan
koruma hareketinde, y›llard›r çeflitli engellere ra¤men
y›lmadan sonuç almak için mücadele veren ÇEKÜL
Bölge Koordinatörü Bekir Sözen'in büyük pay› vard›.
Sözen nihayet yörenin kültür varl›klar›na verdi¤i
eme¤in karfl›l›¤›n› bu y›l almaya bafllad›.

2010 y›l›n›n hareketli kentlerinden biri de Samsun'du
ve ÇEKÜL Samsun bölgesinde iletiflimi sa¤layan
Necmi Çamafl'›n gayretleri, çal›flkanl›¤› ve enerjisinin,
Samsun'un Karadeniz Bölgesi için örnek oluflturacak
çal›flmalarla, kültür öncelikli bir ç›k›fl yapmas›nda
büyük pay› vard›.

2010 y›l›nda Anadolu'da 17 kentte uygulanan ET‹
ÇEKÜL Kültür Elçileri program› uygulamalar› s›ras›nda
da, kentlere giden genç ÇEKÜL e¤itim gönüllüleri,
yereldeki ÇEKÜL temsilcilerinden büyük destek
gördüler. ‹zmir'de Fügen Selvitopu, Hatay'da ‹ris
fientürk ve Antakya Mimarlar Odas› Baflkan›
Mehmet Yaflar Coflkun, Tarakl›'da Belediye Baflkan›
Tacettin Özkaraman, Kilis'te Raif Tokel, Karadeniz
Ere¤lisi'nde Muhsin Maden, Milas'ta Fatih Abban,
Samsun'da M. Emin Dinçça¤, Nevflehir'de Mevlüt
Coflkun, Ürgüp'te Mustafa Kaya, Elaz›¤'da Mustafa
Balaban, Gazipafla'da Ahmet Öztürklevent, Side'de
Savafl Güvezne, Ödemifl'te Emin Baflaranbilek ÇEKÜL
e¤itmen ekibini yaln›z b›rakmad›lar.
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Havza Birlikleri

Batı Karadeniz Kalkınma Birli¤i (BAKAB)
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planlama, yerel g›da ve tar›m, ekonomi, kültür
turizmi ve tan›t›m alanlar›nda Bat› Karadeniz
havzas›nda yap›lmas› gerekenler tart›fl›ld›. “Dünya
Miras Kenti Safranbolu ve Gelecek Hedefleri” bafll›kl›
ikinci oturumda ise a¤›rl›kl› olarak Safranbolu'nun
gelece¤i tart›fl›ld›. Safranbolu ve Bat› Karadeniz
havzas›n›n gelecek hedeflerinin konufluldu¤u tarihi
toplant›da, Bat› Karadeniz havzas›n›n kültür aks›n›n
kilit noktas›nda olan Safranbolu'dan bafllayan kültür
turizminin, di¤er havza kentlerine de ulaflmas› için
yeni bir yol haritas› haz›rlanmas›, bunun için öncelikle
di¤er kentlerin do¤al ve kültürel özelliklerini
vurgulayan tan›t›m çal›flmalar›n›n bafllamas› gerekti¤i
sonucuna ulafl›ld›.

fiubat ay›nda ‹stanbul'da düzenlenen EMITT fuar›na
kat›lan BAKAB, havzan›n küçüklü büyüklü
yerleflmelerini bir arada tan›tan ortak bir standla
fuarda yerini ald›. Bu uygulama, havzan›n
potansiyelini bütünlük içinde sunman›n yan› s›ra,
yerleflmeler aras›nda güçbirli¤i oluflturarak sa¤lanan
kaynak tasarrufu ile de örnek oluflturdu. “En genifl,
en etkin organizasyon ve iflbirli¤i” plaketi ile
BAKAB'›n baflar›s› bir kez daha vurgulanm›fl oldu.
Valilikler, özel idareler, belediye ve kaymakaml›klar›n
dayan›flmas›yla hareket eden havza birli¤i, farkl›l›klar›
göz ard› etmeden, havzadaki ortak özellikleri
vurgulayarak bütüncül bir alg› yaratmak için çal›fl›yor.

Safranbolu Toplantısı
Mart ay›nda ise Bat› Karadeniz Kalk›nma Birli¤i,
ÇEKÜL Vakf›'n›n öncülü¤ünde ve Karabük Valili¤i'nin
himayesinde, “Havza Ölçe¤inde Bütüncül Koruma”
bafll›kl› bir toplant› için Safranbolu'da bir araya
geldi. Mimarlar, flehir planc›lar›, turizmciler,
gazeteciler ve bilim adamlar›ndan oluflan altm›fl
kiflilik ÇEKÜL Vakf› Heyeti, ulusal ve yerel bas›n›n
temsilcileri, BAKAB üyeleri, STK temsilcileri, kent
yöneticileri, kanaat önderleri, havza kentlerine
önceki y›llarda hizmet vermifl eski belediye baflkanlar›
gibi pek çok kat›l›mc› toplant›ya katk›da bulundu.
“Havza Boyutunda Koruma ve Havza Birlikleri”
bafll›kl› ilk oturumda, havza boyutunda koruma ve
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Küçüklü büyüklü 328 tarihi kent belediyesinin üye
oldu¤u Tarihi Kentler Birli¤i'nin (TKB), 2000 y›l›nda
kuruldu¤u günden bu yana, tüm çal›flmalar›nda
yönlendirici bir rol üstlenen, birli¤in e¤itim,
organizasyon ve yay›n etkinliklerini yürüten ÇEKÜL
Vakf›, 2009-2010 döneminde de üye kentlerde,
koruma çal›flmalar›yla ilgili yo¤un bir program
gerçeklefltirdi.

Konya Buluflması: Kentlerin Kültür
Öncelikli Yol Haritası
2009'un Eylül ay›nda yap›lan Konya Buluflmas›'nda,
ÇEKÜL Vakf› Yönetim Kurulu üyesi Faruk Göksu,
“Kentlerin ve TKB'nin Kültür Öncelikli Yol Haritas›”
konusunu tarihi kentlerin gündemine getirdi.
Kentteki bütün kesimlerin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
stratejik planlama raporu olan “Yol Haritalar›”
yo¤un ilgi toplad›. Selçuklu baflkenti ve Türkiye'nin
ilk planl› kentlerinden birisi olan Konya'da yap›lan
inceleme gezisinde, yerel yönetimler taraf›ndan
restore edilen görkemli Selçuklu kervansaray›
Zazadin Han ve yüz yap› ustas›n›n yetifltirildi¤i Sille
Kent Atölyesi gezildi.

Burdur Semineri: Yerel Yönetimlerde
Alan Yönetimi Planları
“Alan yönetimi” konusuna dikkat çeken Burdur
Semineri'nde yap›lan “Olimpos ve Çevresi Alan
Yönetimi Çal›flmalar›” ile “Edirne Selimiye Külliyesi
Alan Yönetim Plan› Aflamalar›” sunumlar›nda,
Türkiye'de belediyeler taraf›ndan yürütülen ilk
örnekler irdelendi. ‹nceleme gezisinde Burdur'un
kentsel ve arkeolojik de¤erleri gezildi. Burdur'a 33
km. uzakl›ktaki antik Anadolu uygarl›¤› Psidya'n›n
baflkenti Sagalassos gezisi ise alan yönetimi
konusunda verilen bilgilerin, yerinde pekifltirilmesi
için önemliydi.

Side Semineri: Kültür Turizmi Öncelikli
Geliflmenin ‹lkeleri
Turizmden en büyük hasar› gören beldelerimizden
Side'deki seminerin en önemli mesaj›, turizmin art›k
bir amaç de¤il, do¤al ve kültürel miras›n korunmas›
ve yaflat›lmas› için bir araç olmas› gerekti¤ine
yönelikti. Bu paradigma de¤iflikli¤inin ancak yerel
yönetimlerde bafllayabilece¤i vurgulanarak, tarihi
kentlerin sorumlulu¤una da iflaret edildi. Alt› ay
sonra seminerin amac›na ulaflt›¤› anlafl›ld›: Side'de
sahildeki bütün kaçak yap›lar y›k›l›p, antik kente
sayg›l› bir sahil band› oluflturuldu. Devam eden

Tarihi Kentler Birli¤i
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planlama ve koruma çal›flmalar›, Türkiye'nin turizm
anlay›fl›nda bir devrim niteli¤inde olup, bir belde
belediyesinin gerçeklefltirdi¤i en büyük koruma
program› olarak görülebilir.

Antakya Semineri: Ortak Paydada Buluflma
2010 y›l›n›n ilk semineri Antakya'da yap›ld›.
Seminerden birkaç ay önce, Antakya'da binlerce
kentlinin kat›ld›¤› “Kültürel Miras Yürüyüflü”nü
düzenleyenler, TKB Seminerinde bir araya geldi.
Yerel yönetimler ve meslek odalar›n›n yan› s›ra,
Hatay Müftülü¤ü, Antakya Katolik Kilisesi, Antakya
Ortodoks Kilisesi, Musevi Cemaati de seminere
kat›ld›. Antakya'daki kültürleraras› birlikteli¤in ortak
kültürel miras etraf›nda devam edece¤ine iliflkin
mesajlar verildi. Tarsus, fianl›urfa ve Gaziantep
kentleri de, ortak paydada buluflma deneyimlerini
aktard›.

Kırflehir Semineri: Kale - Çarflı - Mahalle
Bütününde Çarflı
2010 y›l›na damgas›n› vuran “Çarfl›” konusu ilk
olarak ahilik teflkilat›n›n ç›k›fl yeri olan K›rflehir'de
ele al›nd›. Kayseri, Alt›nda¤ ve Ödemifl kentlerinin
çarfl› uygulamalar›ndan örneklerin sunuldu¤u
seminerde, Slow City a¤›n›n Türkiye'deki ilk üyesi
olan Seferihisar da yerel de¤erlere dayanan bir
iktisadi kalk›nman›n ö¤elerini tan›tt›. Toplant›n›n
ard›ndan tarihi çarfl›s›n› korumak için harekete
geçen K›rflehir Belediyesi ile ÇEKÜL Vakf› toplant›lar
yaparak izlenecek yolu belirledi.

Alanya Buluflması: Do¤al - Kültürel Mirasın
Evrensel Boyuta TaflInması
2004 y›l›nda ç›kan yasa ile Türkiye'nin koruma
gündemine giren alan yönetimi konusu, bu kez
“Alanya Kalesi Alan Yönetimi” ile yeniden irdelendi.
S›n›rlar› belirlenmifl olan sit alan› içindeki kültürel

Ç
al

›fl
m

a 
Ra

po
ru

 2
01

0

53



C M Y CM MY CY CMY K

de¤erlerin uzun vadede korunarak yaflat›lmas›
amac›yla vizyon, araç ve yöntemlerin belirlendi¤i
bir belge olan Alan Yönetim Plan› ile ilgili detayl›
bilgiler verildi. Arkeolojik, kentsel ve do¤al de¤erlerin
tümünü kapsayan 1. derece sit alan› olan Alanya
Kalesi, uluslararas› alanda bir dünya miras› olmaya
aday. Alanya Belediyesi taraf›ndan UNESCO Dünya
Miras Listesi'ne yap›lan baflvurunun 2011 y›l›nda
olumlu sonuçlanmas› bekleniyor.

Tokat Semineri: Somut
Olmayan Kültürel Miras
UNESCO'nun tabiriyle somut olmayan kültürel miras
ya da “geleneksel yaflam kültürü”nün korunmas›
2010 y›l›nda uygulama örnekleriyle Tokat
Seminerinin konusu oldu.  Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›'n›n konuya iliflkin olarak yürüttü¤ü
programlar tan›t›ld›ktan sonra, “Bursa'da Somut
Olmayan Kültürel Miras Projeleri ve Bursa Kent
Tarihi Müzesi”, “Geleneksel K›rkp›nar fienlikleri” ve
“Beypazar› A¤z›-Yaflayan Müze-Tarihi Evler, El
Sanatlar›, Havuç ve Güveç Festivali” bafll›kl› sunumlar
yap›ld›. Tokat merkezinin ard›ndan, Turhal, Niksar,
Zile ve Pazar gezileri, yöreye bütüncül bir bak›fla
imkân tan›d›.

Erzurum Semineri: Eskiyle Yeniyi
Buluflturan Planlama
Uluslararas› uzmanlar›n da kat›ld›¤› Erzurum
Seminerinde, tarihi kentlerde tarihi dokuyu korumak
ve büyümeyi tasarlamak için do¤ru planlama
ilkelerinden bahsedildi. ‹stanbul Metropol Planlama
bürosundan uzmanlar›n sunumlar› ile Türkiye'nin
en karmafl›k örne¤i olan ‹stanbul planlar›
irdelendikten sonra, Erzurum için bütünsel bir
planlaman›n flart oldu¤u vurguland›. Selçukludan
Cumhuriyete kadar uzanan bir dönemin mimarl›k
miras› an›tlar›n› bar›nd›ran kentte yap›lan inceleme
gezisinde, ayr›ca 2010 Dünya Üniversite K›fl Oyunlar›
için infla edilen tesisler ziyaret edildi.

Kayseri: TKB'nin 10. Yılı Kutlamaları ve
Uluslararası Alan Yönetimi Sempozyumu
TKB Koruma Projelerini Özendirme Yar›flmas›'n›n
2009 y›l› ödüllerinin da¤›t›ld›¤› bir etkinlikle bafllayan
TKB 10. y›l kutlamalar›, yar›flmaya kat›lan bütün
projelerin sergisi ve Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler
Birli¤i ile Avrupa Konseyi'nin de kat›l›m›yla
gerçekleflen Uluslararas› Sempozyumla devam etti.
“Tarihi Kentlerde Yönetim Planlar› ve Yerel Kat›l›m”
bafll›kl› sempozyumda, Avrupa'dan üç
(Graz/Avusturya, Regensburg/Almanya,
Valletta/Malta) ve Türkiye'den de üç olmak üzere
(‹stanbul, Edirne, Alanya) toplam alt› tarihi kentin,
yerel yönetimlerinin öncülü¤ünde haz›rlanan Alan
Yönetim Plan› çal›flmalar› sunuldu.
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Uluslararası Kaleli Kentler Sempozyumu
ÇEKÜL Vakf›'n›n “Kale-Çarfl›-Mahalle” üçlüsüne
dayanan, tarihi kent yap›s›n› bir bütün olarak öne
ç›karmak için bafllatt›¤› sempozyumlar dizisinin
birincisi, kalelerin vurguland›¤› 2009 y›l›nda Bursa'da
düzenlendi. Dünya Kaleli Kentler Birli¤i'nin kat›l›m›yla
gerçekleflen sempozyumda, Avrupa ve Türkiye'den
tarihi sur ve kalelerinin korunarak kent yaflam›yla
bütünlefltirilmesine iliflkin stratejiler ve uygulamalar
incelendi. 19. Uluslararas› Kaleli Kentler
Sempozyumu, alt› ana bafll›k alt›nda yap›ld›: “Kaleler
Kültürlerin Buluflma Noktas›”, “Ça¤lar Boyunca
Türkiye'de Kaleler”, “Anadolu ve Yak›n Çevre
Co¤rafyas›nda Kaleler”, “Türkiye Tarih Kentler
Birli¤i'nden Uygulama Örnekleri ve Dünya Kaleli
Kentler Birli¤inden Uygulama Örnekleri”. TKB'ye
üye belediyelerin kat›l›m›yla düzenlenen “Kaleli
Kentler” sergisi ve sempozyum yay›nlar›, etkinli¤in
kal›c› sonuçlar› aras›nda yer ald›. “Kaleli Kentler”
sergisi Bursa'n›n ard›ndan Kocaeli, Niksar ve
Trabzon'da sergilendi.

Uluslararası Çarflı Sempozyumu
“Osmanl› Co¤rafyas›nda Çarfl› Kültürü Uluslararas›
Sempozyumu” 2010 y›l›n›n Temmuz ay›nda Bursa'da
düzenlendi. Öncesinde Tarihi Kentler Birli¤i K›rflehir
Semineri'nde “Kale-Çarfl›-Mahalle Bütününde Çarfl›”

bafll›¤› alt›nda, özellikle ahilik teflkilat› irdelenmiflti.
Bursa'da düzenlenen sempozyumla birlikte, 2010
y›l›nda geleneksel çarfl›lar›n hem ulusal hem de
uluslararas› boyutta genifl çapl› ve bütüncül ele
al›nmas› sa¤lanm›fl oldu. ÇEKÜL Vakf› ve Bursa
Büyükflehir Belediyesi'nin iflbirli¤iyle haz›rlanan ve
Atlas Dergisi taraf›ndan bas›larak Temmuz say›s›yla
da¤›t›m› yap›lan “Osmanl› Çarfl›lar› Atlas›” ve Bursa
Büyükflehir Belediyesi'nin sözlü tarih çal›flmalar›
yaparak haz›rlad›¤› “Çarfl›n›n Öyküsü” isimli kitap
da sempozyum öncesi haz›rlanarak, kat›l›mc›lara
da¤›t›ld›. Tarihi çarfl›lar›nda koruma-yaflatma
uygulamalar› yapan, Tarihi Kentler Birli¤i'ne üye
pek çok belediye ve yurtd›fl›ndan kat›lan kentlerin
çarfl›lar›na ait uygulama ve proje paftalar› sergisi,
Osmanl› co¤rafyas›ndaki çarfl›lara bütüncül bak›lmas›
ve günümüzdeki durumlar›n›n de¤erlendirilmesi
aç›s›ndan önemliydi.

Tarihi Mahalleler Sempozyumu
2011 Ekim ay›nda yap›lacak olan Tarihi Mahalleler
Sempozyumu ile “Kale-Çarfl›-Mahalle” üçlemesi
tamamlanm›fl olacak. Osmanl› co¤rafyas›ndan ve
Türkiye'den, mahalle koruma örneklerinin
tart›fl›laca¤› sempozyumda, yine bir sergi ve
yay›nlarla kal›c› sonuçlar hedeflenecek.

Kale - Çarflı - Mahalle Bursa Uluslararası
Sempozyumlar Dizisi 2009 - 2011
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Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarıflması
Tarihi Kentler Birli¤i'nin her y›l düzenledi¤i
“Özendirme Yar›flmas›” kapsam›nda, 2009 y›l›nda
31 TKB üyesi baflvurdu ve toplam 48 proje
de¤erlendirmeye al›nd›. Kütahya Belediyesi,
geleneksel çarfl›s›n› yeniden kent yaflam›na
kazand›rd›¤› için “Metin Sözen Büyük Ödülü”nü
almaya hak kazand›. Alanya Belediyesi, “Jüri Özel
Ödülü”, Alt›nda¤, Konak, Odunpazar› “Süreklilik
Ödülü”, Aksaray, Bergama, Birgi, Burdur ve Nilüfer
“Uygulama Ödülü”, ‹nebolu, Kula, Niksar, Sivas ve
fianl›urfa belediyeleri ise “Proje Ödülü” almaya hak
kazand›. Ödüller, TKB Kayseri Buluflmas› ve 10. y›l
etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen törenle
sahiplerine verildi. Koruma-yaflatma çal›flmalar›nda
belediyelerin do¤ru proje üretmesi için önemli olan
“Özendirme Yar›flmas›”n›n sonuçlar›, proje pafta
ve foto¤raflar›yla birlikte, 143 sayfadan oluflan
kitapta incelenebilir.

200 Ortak 200 Eser
2005 y›l›ndan beri her y›l, baflvuran TKB üyesi
belediyelere koruma projelerinin haz›rlanmas›n›
desteklemek için da¤›t›lan hibe program›
kapsam›nda, toplam 200 projeye 7 milyon lira
sa¤land›. 200 Ortak 200 Eser program› kapsam›nda
hibe almaya hak kazanm›fl olup, 2009-2010 y›l›
içerisinde tamamlanan ve koruma kurulu taraf›ndan
onaylanan projeler afla¤›daki gibidir:

Araç'ta tarihi hamam›n ve eski hükümet kona¤›n›n
restorasyon projeleri, tarihi Mudurnu çarfl›s› çevre
düzenleme projesi, Birgi'de Çukur Hamam ve Çukur

Medrese'nin restorasyon projeleri, Sultanhisar'da
eski zeytinya¤› fabrikas›'n›n Zeytinya¤› Müzesi, Sergi
Salonu ve Toplant› Salonu olarak projelendirilmesi,
‹ncesu'da tarihi konaklar›n restorasyon projeleri,
Milas'ta Çöllüo¤lu Han›'n›n projelendirilmesi,
Savur'un koruma amaçl› imar plan›, Kufladas›'nda
Güvercinada Kalesi'nin projelendirilmesi, Konya'da
iki ahflap evin projelendirilmesi, ‹nebolu'da bir
kona¤›n restorasyonu, Konak'ta sokak sa¤l›klaflt›rma
ve tarihi han›n restorasyon projeleri, Kütahya'da
sokak sa¤l›klaflt›rma ve tek yap› projeleri, Nilüfer'de
tarihi bir evin restorasyon projesi, Yeflilhisar'da
hamam›n restorasyon projesi, Alanya'da sokak
sa¤l›klaflt›rma ve kale surlar›n›n restorasyon projeleri,
Göreme'de harita projesi, Beçin'de tarihi cami
restorasyon projesi, Göynük'te befl adet evin
restorasyon projesi, Niksar'da kalenin restorasyon
projesi, Diyarbak›r'da sokak sa¤l›klaflt›rma projesi,
Sivas'ta han ve konak restorasyon projeleri, Adana'da
tarihi kona¤›n restorasyon projesi, Selçuklu'da
çeflmelerin projelendirilmesi, Tokat'ta kentsel tasar›m
ve sokak sa¤l›klaflt›rma projesi, Vize'de çevre
düzenleme projesi, Nizip'te tarihi evin
projelendirilmesi, Ayd›nlar'da tarihi mezarl›¤›n
haritaland›r›lmas›, Bitlis'te tarihi Bitlis Su ‹flletmesi
binas›n›n projelendirilmesi, Yalvaç'ta sokak
sa¤l›klaflt›rma projeleri, Konya Ere¤li'de kentsel ve
III. derece arkeolojik sit alan› koruma amaçl› imar
plan› yap›m›.

Onaylanm›fl projelere sahip olan belediyelerin
uygulamalar› gerçeklefltirmek için, ‹l Özel ‹dare'lerden
kaynak elde etmesi kolaylafl›yor.
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ÇEKÜL’de Gönüllülük

2009 y›l›nda bafllayan Gönüllü Buluflmalar› 2010
y›l›n›n Haziran ay›na kadar sürdü. Her ay›n 7'sinde
düzenlenen buluflmalarda, alan›nda uzman konuklar
birikimlerini ÇEKÜL gönüllüleriyle paylaflt›lar. Necdet
Sakao¤lu “Bu Mülkün Sultanlar›”, Mine Küçük
“Gündelik Yaflam›m›zda Arkeoloji”, Handan
Dedehay›r “Kad›n ve Mekân”, Sinan Polvan Fas
gezisi üzerinden “Bir Kente Mimari Aç›dan Bakmak”,
Seda Bildik “Yeflil Bir Mimari Mümkün mü?” bafll›kl›
sohbetler gerçeklefltirdiler. 5 Aral›k Dünya Gönüllüler
Günü nedeniyle, gelene¤i bozmayarak yine ay›n
7'sinde düzenlenen Gönüllü Buluflmas›nda ise yeni
ÇEKÜL gönüllüleriyle 'gönüllülük' kavram›n› ve
ÇEKÜL gönüllüsü olma durumu tart›fl›ld›. Bu
buluflmada, gönüllülerle paylafl›mlara bir de onlar›n
gözünden bakma olana¤› bulundu ve bu paylafl›m
yeni vizyonlar oluflturmak konusunda at›lacak
ad›mlara ›fl›k tuttu.

2010 Yılında Gönüllülük

2010 y›l›n›n ÇEKÜL Vakf›'n›n 20. kurulufl y›l› olmas›
nedeniyle, özel bir etkinlik tasarlanmas› konusunda
2009 y›l› sonunda karar al›nd›. 2010'un fiubat
ay›nda bafllayan haz›rl›klar, 20. y›l etkinliklerinin
“Birlikte 20 Y›l” temas› çerçevesinde insana vurgu
yap›larak gelifltirilmesi fikriyle ilerlemeye bafllad›.
Y›lsonuna kadar ÇEKÜL gönüllülerinin de katk›lar›yla
bir kitap haz›rlanmas›, sanatç› dostlar›n deste¤iyle
ÇEKÜL Evi'nde bir sergi düzenlenmesi ve bir y›l
süreyle aç›k kalacak www.birlikte20yil.org sitesi
üzerinden sanal sergiler ve etkinlik paylafl›m alan›
oluflturulmas›na karar verildi. 28 Aral›k 2010 akflam›
sergi aç›l›fl›, kitap tan›t›m› ve yeni y›l partisi Ekrem
Tur Sokak'ta yap›lan bir sokak flenli¤iyle tüm
Çeküllülerce gerçeklefltirildi. 2011'in fiubat ay›ndan
itibaren ise ÇEKÜL temsilcilikleri arac›l›¤›yla Anadolu
kentlerinde bir dizi etkinlik yap›lacak.

Birlikte 20 Yıl Etkinli¤i
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2009 y›l›nda haz›rlanan 16 adet broflürün
tamam›n›n da¤›t›larak 2010 y›l›n›n ilk aylar›nda
tükendi¤i belirlendi; böylelikle bir y›lda toplam 50
bin adet broflür da¤›t›lm›fl oldu. 2010 y›l›n›n Mart
ay›nda tüm broflürler yeniden bas›larak da¤›t›ma

devam edildi. Y›lsonuna gelindi¤inde yap›lan
say›mda, yeni bask›lar›n da dörtte üçünün da¤›t›lm›fl
oldu¤u görüldü. Toplumun çeflitli kesimlerini ÇEKÜL
Vakf›'n›n çal›flmalar› hakk›nda bilgilendirmeyi
hedefleyen broflürlerin amac›na ulaflt›¤› söylenebilir.
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ÇEKÜL Vakf›'ndan haberlerin yer ald›¤› e-bülten,
toplam alt› liste üzerinden yaklafl›k alt› bin kifliye
gönderiliyor. Yüksek Dan›flma Kurulu üyeleri,
temsilcilerimiz, ba¤›flç›lar›m›z, kurumsal
destekçilerimiz gibi pek çok kifliye e-bülten arac›l›¤›
ile ulafl›yoruz. 2011 y›l›nda yeni tasarlanacak olan
web sitesiyle birlikte, e-bülten tasar›m› da
güncellenerek, daha fazla kifliye ulaflmas›
sa¤lanacak.

ÇEKÜL e-bülten

Farkl› ölçeklerdeki yerleflim birimlerinde, vakfa
gönülden destek veren temsilci ve gönüllülerimiz,
pek çok koruma ve yaflatma çal›flmas› yürütüyor.
Temsilci ve gönüllülerimizin örgütlenme a¤›ndaki
iletiflimlerini güçlendirmek ve kentlerde yap›lan
çal›flmalar› paylaflmak için “Gönüllü Postas›”
isimli bir e-bülten haz›rl›yoruz. Gönüllü Postas›,
“cekulorgutlenme” isimli mail grubu yoluyla, gönüllü
ve temsilcilerimize ulaflt›r›l›yor.

Gönüllü Postası

2010 y›l›nda, daha fazla insana, özellikle gençlere
ulaflmak için “Facebook” ve “Twitter” isimli sosyal
paylafl›m a¤lar›nda yer almaya karar verdik. Daha
etkili ve k›sa haberler eflli¤inde, kültürel miras›n
korunmas› ve yaflat›lmas›na yönelik oluflturdu¤uz
gündem ve buna ba¤l› haberlerin d›fl›nda, konuyla
ilgili kültür-sanat etkinlikleri, konferans, sempozyum
duyurular›, kentlerin özgün kimliklerini fark ettirecek
detaylar gibi daha genifl bir alanda tan›t›m yap›yoruz.
ÇEKÜL web sitesinden farkl› olarak, sosyal paylafl›m
a¤lar›nda yapt›¤›m›z haberler, sayfalar› takip edenler
taraf›ndan paylafl›labiliyor. Web üzerindeki haber
portallar›, ÇEKÜL haberlerinden faydalanarak,
gündem oluflturuyor.

Sosyal Medyada ÇEKÜL
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Yirmi y›ld›r Anadolu'da
kentleri “kent” yapan
birikimin korunup
yaflat›lmas› için
mücadele veren ÇEKÜL
Vakf›, bugüne kadar
önderlik etti¤i
çal›flmalar› belgelemek
ve yay›na dönüfltürmek
için “Kendini Koruyan
Kentler” dizisini yay›na
haz›rlad›. Farkl›
co¤rafyalarda, farkl›
ölçeklerde ve farkl›
özelliklere sahip, ancak her biri baflka bir tarih
hazinesi olan kentlerde yap›lanlar, özgün birer
vaka çal›flmas› olarak okuyucusuyla bulufluyor.
Tarihi kentlerde koruma çal›flmalar›n›n planlanmas›
ve yürütülmesi ile ilgili zengin dersler sunan her
örnek olayda, de¤iflmeyen temel ilkeler öne ç›k›yor:
Her kesimden gönüllü insanlar›n katk›s›yla
gerçekleflen “birliktelik”, kentteki doku
bütünlü¤ünün gözetilmesi, havza ölçe¤inde
koruma ilkesi, geleneksel yaflam kültürü, halk›n
sürece dahil edilmesi, uzmanl›klar›n ve kaynaklar›n
eflgüdümü, yeni kuflaklar›n e¤itilmesi, yap›lanlar›n
görsel ve yaz›l› tan›t›m malzemelerine
dönüfltürülmesi bu temel ilkeleri oluflturuyor. 2010
y›l›nda Gaziantep, Birgi ve Sivas kentlerinde
gerçeklefltirilen koruma çal›flmalar›n›n yer ald›¤›
“Kendini Koruyan Kentler” dizisi, önümüzdeki
y›llarda yeni kentlerle devam edecek.

ÇEKÜL Yay›nları

2010 y›l› ÇEKÜL Vakf› için yo¤un bir yay›n dönemi
oldu. Uzun y›llara dayanan birikimin belgelenmesi
ve genifl kesimlerle paylafl›lmas› amac›yla, çeflitli
etkinlik alanlar›n› kapsayan dergi ve kitap yay›n›
yap›ld›. ÇEKÜL Yay›nlar›'n›n önümüzdeki y›llarda
da giderek çeflitlenerek sürmesi planlan›yor.

Kendini Koruyan Kentler
dizisi: Gaziantep, Birgi, Sivas

Koruma Bilincinin
Geliflim Süreci
2010 y›l›nda ÇEKÜL Vakf› yay›nlar› aras›nda ç›kan
Yerelden Ulusala Ulusaldan Evrensele: Koruma
Bilincinin Geliflim Süreci bafll›kl› kitap, Türkiye'de
koruma tarihinin pek de de¤inilmeyen bir boyutuna
dikkat çekiyor. 2000'li y›llardan sonra giderek ivme
kazanan koruma hareketinin ard›nda yatan ve 70'li
y›llardan bafllayarak sessiz ve derinden bir
mücadeleyi sürdüren sivil ve yerel giriflimlerin izini
sürüyor. Kurumsallaflma ve yasal düzenleme
giriflimlerine karfl›n yitip giden kentsel dokular› ve
kültürel birikimi savunan sivil ve yerel giriflimlerin
pefline düflüyor. Sivil kurulufllar›n koruma bilincinin
geliflim serüvenindeki ciddi katk›lar›na dikkat
çekiliyor. 2000 y›l›nda ÇEKÜL'ün önderli¤inde
kurulan Tarihi Kentler Birli¤i'nin koruma tarihimizdeki
yerini perspektifte de¤erlendiriyor.
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A¤açların Dilinden
1992 y›l›ndan bu
yana sürdürülen
a¤açland›rma
çal›flmalar›, genifl
yurttafl kitleleri
taraf›ndan
gönülden
desteklenip
benimsendi,
Türkiye'nin en
kat›l›mc› ve en
sürekli
bilinçlendirme
çal›flmas› oldu.

Orman Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ünal
Akkemik'in haz›rlad›¤› A¤açlar›n Dilinden kitab›,
öykü tad›ndaki ak›c› dili ve özenli foto¤raflar› ile
baflta genç kuflaklar olmak üzere, her kesimden
okuyucuya, bilgiye dayal› bilinçli bir a¤aç sevgisi
kazand›rmay› amaçl›yor. 2007 y›l›ndan bu yana
ÇEKÜL 7 A¤aç Ormanlar›na destek veren Aras
Kargo'nun katk›lar›yla yay›nlanan kitaptaki a¤aç
öykülerinden yükselen ça¤r›, ak›llara ve yüreklere
ulafl›rsa, bu kitap hedefine ulaflm›fl olacak.

Yirmi y›l önce,
kültürel
zenginli¤imizin
do¤a ile birlikte
korunmas› ve
yaflat›lmas› için
25 gönüllü ile yola
ç›kan ÇEKÜL Vakf›,
yirmi y›lda ço¤ald›,
örgütlenme a¤›n›
büyüttü ve
yayg›nlaflt›.
ÇEKÜL'ün yirmi y›l›,
köylerde,

kasabalarda, kentlerde, do¤ay› ve kültürü kâra feda
eden bir dünya düzeninde, ülkelerinin gelece¤ini
dert edinenlerin; bir örgütlenmenin çat›s› alt›nda
kenetlenerek, bin bir olanaks›zl›¤a ve engele karfl›n
“Birlikte 20 Y›l” yürüttükleri bir direncin öyküsü.
Birlikte 20 Y›l kitab› toplumsal konumlar›, yafllar›,
meslekleri, uzmanl›klar› her ne olursa olsun,
kendilerini sadece “ÇEKÜL gönüllüsü” olarak
tan›mlamakla yetinenlerin öyküsü.

Birlikte 20 Yıl

TKB Özendirme Projeleri
2009 Katalo¤u
2009 y›l› Tarihi Kentler Birli¤i Özendirme Yar›flmas›na
kat›lan 32 belediyenin, proje ve uygulama alan›nda
yapt›¤› 48 çal›flmay› bir araya getiren kitap, ÇEKÜL
Vakf› taraf›ndan yay›na haz›rland› ve Ekim 2010'da
Tarihi Kentler Birli¤i Yay›nlar› aras›nda yay›mland›.
TKB Kayseri Buluflmas› ve 10. y›l etkinlikleri
kapsam›nda düzenlenen törende da¤›t›lan ödülleri
kazanan koruma-yaflatma proje ve uygulamalar›,
143 sayfadan oluflan sergi katalogunda topland›.
Katalog; 'Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nü
kazanan Kütahya Belediyesi baflta olmak üzere
'Süreklilik', 'Proje', 'Uygulama' ve 'Dan›flma Kurulu
Özel Ödülü' kategorilerinde ödüle uygun görülen
15 belediye ile teflekkür belgesiyle de¤erlendirilen
17 belediyenin eserlerine de yer veriyor.

Küçük Menderes
Arafltırmaları: Makaleler
7 Bölge 7 Kent projesi kentlerinden Birgi'de, 2003
y›l›nda aç›lan ÇEKÜL Çevre ve Kültür Evi, bugün
Küçük Menderes Araflt›rmalar› Merkezi'ne ev
sahipli¤i yap›yor. Merkezin ilk dönem çal›flmalar›,
ÇEKÜL gönüllüsü, Celal Bayar Üniversitesi'nden
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Serdar Vardar
taraf›ndan, ÇEKÜL
Küçük Menderes
Havzas› Koordinatörü
Emin Baflaranbilek'in
editörlü¤ünde yay›ma
haz›rland›. 2010 y›l›n›n
son günlerinde ÇEKÜL
Vakf› yay›nlar›
aras›nda yerini alan
Küçük Menderes
Araflt›rmalar›:
Makaleler kitab›nda,
Emin Baflaranbilek ve

Serdar Vardar'›n yan› s›ra, Hakan Arslan, Ergün
Sar›öz, Gökhan Y›ld›z, ‹brahim Uysal ve Serap
Tabak'›n vadinin jeomorfolojisi, deprem, eko-turizm
alan incelemesi, Birgi'deki sosyal ve kültürel hayat,
havzan›n co¤rafi perspektifi gibi konulardan oluflan
makaleler bulunuyor. Kitab›n bas›m›n› havza
çal›flmalar›n› destekleyen Ödemifl Ticaret Borsas›
üstlendi.

Kilittaflı
Türkiye'nin ilk
kültürel miras
e¤itimi dergisi
olan Kilittafl›'n›n
yeni say›s› Aral›k
ay›n›n son
günlerinde
yay›mland›.
Dergide Kerem
Kabaday›, Ahmet
Yefliltepe, Seren
Yüce ile yap›lm›fl
özel foto¤raf
çekimleri ve

röportajlar; Tan Oral, Serhan Yenilmez ve Sadi
Güran'›n çocuk-do¤a konulu çizimleri yer al›yor.
Derginin dosya konusu ise ET‹ ÇEKÜL Kültür Elçileri
‹stanbul Buluflmalar› 2010'un temas› olan 'sokak
oyunlar›'. Oyun konusu, çocuklar›n psikolojik
geliflimine etkisinden antik kentlerdeki serüvenine
genifl bir perspektifte ele al›n›yor. Necdet
Sakao¤lu'nun “Sokakta kaybedilen kültür”, Doç.
Dr. Kemal ‹nal'›n “Sokak çocuklar›ndan
teknoveletlere” bafll›kl› makalelerinin yan› s›ra
Gündüz Vassaf, fiebnem ‹fligüzel gibi isimler de
çocukken sevdikleri sokak oyunlar›n› Kilittafl› için
yeniden hat›rl›yorlar. Kilittafl›'nda ayr›ca ÇEKÜL'ün
e¤itim programlar› ile E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› hakk›nda yaz› ve röportajlar bulunuyor.

Osmanlı Çarflıları Atlası
Günümüzün AVM furyas›na ra¤men hayatiyetini
sürdüren geleneksel Osmanl› çarfl›lar›ndan 26
tanesi, Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
ÇEKÜL Vakf›'n›n deste¤iyle haz›rlanan, Atlas
Dergisi'nce bas›larak da¤›t›m› yap›lan Osmanl›
Çarfl›lar› Atlas›’nda topland›. Atlas ile birlikte da¤›t›lan

“Osmanl› Çarfl›lar›
Haritas›” ise bat›da
Saraybosna'dan
do¤uda Tebriz ve
Ba¤dat'a, güneyde
Kudüs ve
‹skenderiye'ye
kadar Osmanl›
s›n›rlar› içinde kalan
kervan yollar›n› ve
Osmanl› çarfl›lar›n›
sapt›yor. ‹ki yay›n

da ÇEKÜL gönüllüsü araflt›rmac›-foto¤rafç›-arkeolog
Görkem K›z›lkayak taraf›ndan haz›rland› ve Bursa
Büyükflehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakf› iflbirli¤i ile
2-4 Temmuz 2010 tarihleri aras›nda Bursa'da
düzenlenen “Osmanl› Co¤rafyas›nda Çarfl› Kültürü
Uluslararas› Sempozyumu”na kat›lan konuklara
da¤›t›ld›.

Geçmiflen Gelece¤e
Yerel Kimlik

ÇEKÜL Vakf›'n›n Tarihi
Kentler Birli¤i ad›na
yay›mlad›¤› Geçmiflten
Gelece¤e Yerel Kimlik
dergisinin 19.-24.
say›lar›, 2009 Kas›m ile
2010 Aral›k aylar›
aras›ndaki dönemde
yay›mland›. Üç ayda bir
yay›nlanan dergi, TKB
üyesi belediyelerin yan›
s›ra valilikler,
bakanl›klar,

belediyelerin korumadan sorumlu birimleri, koruma
kurullar›, üniversitelerin mimarl›k fakülteleri ve
kütüphanelerine, toplam 3000 adet olarak ücretsiz
da¤›t›l›yor. TKB seminer ve buluflmalar›n›
belgelemenin yan› s›ra, yerel yönetimlerin koruma
etkinliklerinin, iyi uygulama örneklerinin ve
koruman›n temel meseleleri üzerine uzman
görüfllerinin yer ald›¤› bir platform niteli¤i tafl›yor.
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‹stanbul'da tarihi boyunca kültür ve bilim alan›nda
önemli bir merkez olan Beyo¤lu bölgesi son
y›llarda, Türkiye'nin en önemli akademik araflt›rma
adac›klar›ndan biri haline geliyor. Eflzamanl› olarak
Türkiye'de tarih yaz›m› ve kültürel miras›n
korunmas› çal›flmalar›nda yeni aç›l›mlar
gözlemleniyor. Bu süreçte ÇEKÜL Vakf›'n›n
Anadolu'da kültürel ve do¤al miras› koruma

hareketlerinin belle¤i niteli¤indeki arfliv ve
kütüphanesi, 2010 y›l›nda ÇEKÜL Anadolu
Araflt›rmalar› bafll›¤› alt›nda yeni bir boyut
kazanma aflamas›na geldi.  Bu geliflmenin amac›,
üretilen akademik bilgi birikiminin toplumla
paylafl›lmas› ve toplumsal kat›l›m›n sa¤lanmas›
için öncü rol üstlenmek; toplumun her kesimine
seslenebilen, teknolojik olanaklar› da kullan›larak
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Sinan’a Saygı

Sinan’a Saygı’ya Vakıflardan Ödül
ÇEKÜL Vakf› Sinan'a Sayg› Projesi, Vak›flar Haftas›
kapsam›nda düzenlenen '2010 Vak›f Medeniyeti
‹stanbul Yar›flmas›'nda ödüle lay›k görüldü. Ödül

töreni 3 May›s Pazartesi günü Vak›flar Haftas›
aç›l›fl›nda, TBMM tören salonunda yap›ld›.
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bilgi birikiminin “ticarileflmenin” tekelinden
kurtuldu¤u, sivil ve kal›c› bir kurum yaratmak olarak
özetlenebilir.

ÇEKÜL Anadolu Araflt›rmalar›, vakf›n kamu, yerel,
sivil ve özel kesimleri bir araya getirme gelene¤ine
sahip ç›karak, ülkenin araflt›rma ortam›nda özellikle
yerel ve sivil de¤erlerin de var olmas› ve geliflmesi
için çaba sarf etmeyi kendine hedef seçmektedir.

Kültürel miras›n, özelleflmifl uzmanlar›n ilgi alanlar›n›n
ötesinde, toplum yaflam›n›n ve gündeminin ayr›lmaz
bir parças› olmas› için çal›fl›r; sivil toplum ile akademik
dünya aras›nda iletiflim kurmaya odaklan›r. Bilgi
birikimini toplumla paylafl›rken, gönüllülük ruhundan
ve akademisyen titizli¤inden ödün vermeden, her
koflulda fleffaf, objektif de¤erlendirmeye aç›k,
ayr›mc›l›¤a karfl›, ekonomik ba¤›ms›zl›¤a ve politik
tarafs›zl›¤a sahip olma kararl›l›¤›n› koruyor.
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Kayseri Büyükflehir Belediyesi, Mimarlar Odas›
Kayseri fiubesi ve ÇEKUL Vakf› taraf›ndan, 8-11
Nisan 2010 tarihlerinde 'Sinan ve Ça¤›' (Sinan and
his Age) bafll›kl› uluslararas› bir sempozyum
düzenlendi. ÇEKÜL araflt›rmac›lar› Ahmet Sezgin
ve Levent Geçkalan “Akdeniz'de 'Spolia' Kullan›m›
ve Teflhiri: Sinan Dönemindeki Osmanl› Mimarisi
ve Geç ‹talyan Rönesans'› Metinleri” adl› bildiri
özetini sundular.

Sinan ve Ça¤ı
Sempozyumunda
ÇEKÜL Bildirisi ÇEKÜL Vakf›'n›n dan›flmanl›¤›nda çekilen Yeditepe'de

Sinan belgeseli, A¤ustos ay›nda ‹z TV'de yay›nland›.
45 dakikal›k belgeselde ‹stanbul'un dört bir yan›ndaki
her biri onlarca y›l sonra bile görenleri hayran
b›rakan Sinan eserleri konu al›n›yor. Ayr›ca Sinan'›n
hayat›n› ve mesle¤ine olan tutkusunu anlatan,
yönetmen Cengiz Özdemir taraf›ndan çekilen
Mimari ve Aflk belgeseli ile Ça¤an Irmak taraf›ndan
çekilen ve Süleymaniye Camisi'nin gerilimli yap›m
sürecini konu alan Koca Sinan filmlerinin haz›rl›k
ve araflt›rma aflamas›na ÇEKÜL Vakf› taraf›ndan
destek verildi, Bilgi Belge Merkezi'ndeki Sinan
Kitapl›¤› yararlanmaya aç›ld›.

‹z Tv’de “Yeditepe
Sinan” Belgeseli

Sinan eserleri envanter fiflleri düzenlenmeye devam
edildi. Ça¤dafl Türk resim sanat›nda Sinan eserlerinin
tematik yeri araflt›r›larak envanterlere ifllendi.

Sinan Eserleri
Envanter Fiflleri

Sinan eserlerini “görünür k›lmak” amac›yla
haz›rlanmas› planlanan “Sinan Gezi Haritas›” için
çal›flmalara bafllan›ld›. Yay›neviyle yap›lan görüflmeler
olumlu sonuçland›. “Sinan Gezi Haritas›”n›n, bilgi
ve aç›klamalarla araflt›rmac›lara yol haritas› çizen
bir kitap format›nda haz›rlanmas› planlan›yor.

Sinan Gezi Haritaları
Kitaba Dönüflüyor
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ÇEKÜL Anadolu Araflt›rmalar› düzenledi¤i seminer
programlar› ile akademik kariyer d›fl›nda farkl›
alanlarda çal›flan kiflilerin henüz yay›mlanmam›fl
yüksek lisans ve doktora tezlerinin toplumla
paylafl›lmas›n› amaçl›yor. 2010 y›l›nda, kültürel
miras›n korunmas› alan›ndaki lisansüstü çal›flmalar›,
belli konu bafll›klar› alt›nda bir araya getirdi¤i
seminerlerin ilk ikisi Ekim - Kas›m aylar›nda
gerçeklefltirildi.

ÇEKÜL Anadolu Arafltırmaları
Seminerleri

Avlulu yap›, zaman, ifllev ve üslup aç›s›ndan
birbirinden çok farkl› yap› tipini bir araya getiriyor.
Hanlar, kervansaraylar, medreseler, k›fllalar, modern
cezaevleri, al›fl verifl merkezlerini bu tan›mlama
içinde de¤erlendirmek mümkün. Yap›lar›n avlular›n›n
nas›l de¤erlendirilece¤i, kent yaflam› ile nas›l
iliflkilendirilece¤i, bunlara nas›l yaklafl›laca¤›, avlulu
yap›n›n korunma sürecinde ortaya ç›kan en önemli
sorulardan biri. “Avlulu Ticaret Yap›lar›n›n
Korunmas›” konulu seminer dizisinin ilki, 12 Ekim
günü yap›lan Gülhan Benli'nin "‹stanbul Tarihi
Yar›madada Bulunan Han Yap›lar› ve Avlulu Hanlar›n
Koruma ve Kullanma Sorunlar›" adl› sunumu ile
bafllad›. 2. ve 3. seminerler ise 19 Ekim günü, iki
oturum halinde gerçeklefltirildi. Ahmet Mutlu,
“Kantarc›lar'da Kuvelo¤lu (Yeni) Han Restorasyon
Projesi”, Sena Özeren ise “Mimaride Kullan›lan
Sanat›n Tasar›mda Oluflturdu¤u Bellek ve ‹MÇ
Örne¤i” isimli sunumlar›n› gerçeklefltirdiler.

Avlulu Ticaret Yapılarının
Korunması

Ulaflım ve Kent Mimarisi

Üniversiteler Arası ‹flbirli¤i
2010 y›l›n›n son aylar›nda Syracuse Üniversitesi,
Bahçeflehir Üniversitesi ve ÇEKÜL Vakf›'n›n ortaklafla
düzenledi¤i bir çal›flmayla, iki üniversitenin karfl›l›kl›
ö¤renci de¤iflim program› dahilinde, ö¤rencilere
kent mimarl›k miras› ve tarihi derslerine baflland›.
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iki farkl› bak›fl aç›s›n› ve farkl› bölgelerden
örneklemeleri bir araya getirmeyi amaçlad›. ‹lk
seminerin konuflmac›s› Vecdi Akda¤, 2 Kas›m günü
"Modern ‹mar Uygulamalar›n›n Tarihi Kentsel Doku
Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Meclis-i Mebusan
Caddesi Aks›" bafll›¤› ile sunumunu gerçeklefltirdi.
“‹stanbul Kent Merkezinde Ticaret Geliflimi, Etkenleri
ve Ulafl›m Odakl› Mekânsal Kurgusu: Fatih, Beyo¤lu,
fiiflli, Befliktafl Örnekleri” bafll›kl› ikinci seminer ise
Ahmet Turan Sepetçi taraf›ndan 9 Kas›m günü
sunuldu.

20. yüzy›l boyunca tarihi kentlerin tekrar
flekillenmesinde en önemli etkenlerden biri modern
ulafl›m ya da daha dar bir tan›mlama ile otomobil
oldu. Araç yollar›, köprüler, tüneller, kavflaklar
üzerinden akan trafik ve metro ile yeralt›na da inen
toplu tafl›ma, flehir dokusunu flekillendirirken mimari
miras›n›n gelece¤ini de belirliyor. Do¤rudan
y›k›mlar›n, kentsel dokunun de¤ifliminin, trafik
arterlerin ay›rd›¤› bölgelerdeki sosyal ayr›flmalar›n
iç içe geçti¤i kompleks bir dönüflüm söz konusu.
“Ulafl›m, Kent ve Mimari Miras” bafll›kl› seminerler
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ÇEKÜL Bilgi
Belge Merkezi

ÇEKÜL Anadolu Araflt›rmalar› bünyesinde yer alan
Bilgi Belge Merkezi, Türkiye'nin do¤a, tarih, mimarl›k
ve kültür alan›nda uzmanlaflm›fl bir arfliv, kütüphane,
araflt›rma, e¤itim ve yay›n birimidir. Arflivcilik,
kütüphanecilik ve bibliyografik dan›flma hizmetleri
ile çevre ve kültür alan›nda yap›lacak çal›flmalarda
Türkiye'nin önde gelen baflvuru merkezlerindendir.

ÇEKÜL Kütüphanesi ve Arflivi, uzmanlaflt›¤› alanlarda
kitap, süreli yay›n, akademik tez çal›flmas›, harita,
rölöve, plan, foto¤raf, CD, yerel gazete,
afifl/broflürden oluflan zengin bir koleksiyona
sahiptir. 2007 y›l›nda oluflturulan ve Mimar Sinan
ile ilgili ulusal ve uluslararas› tüm kaynak eserleri
bir araya getiren Sinan'a Sayg› Kitapl›¤› ile Prof.
Dr. Metin Sözen'in ÇEKÜL Kütüphanesi'ne arma¤an
etti¤i ve 50 y›ll›k çal›flma yaflam› boyunca biriktirdi¤i
yay›nlar ve üretti¤i (foto¤raf-belgesel-doküman)
malzemelerden oluflan Prof. Dr. Metin Sözen Kiflisel
Arflivi de ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi'nin koleksiyonlar›
aras›nda yer almaktad›r.

Temelleri 1996 y›llar›nda at›lan ÇEKÜL Kütüphanesi
2010 y›l›nda da zenginleflerek geliflmeye devam
etti. ÇEKÜL'ün iflbirli¤i yapt›¤› kentlerden gelen,
ba¤›fllanan ve sat›n al›nan kitaplar›n, makalelerin,
kartografik ve elektronik belgelerin, gazete
kupürlerinin, raporlar›n ve foto¤raflar›n kay›tlar›
yap›ld›. Bizzat ya da internet arac›l›¤›yla merkeze
ulaflan araflt›rmac›lara fotokopi ve mail yoluyla

yard›mc› olundu. Ayr›ca ÇEKÜL Yay›nlar› ile ilgili
talepler de merkez taraf›ndan karfl›land›.

23 Temmuz 2010 tarihinde ÇEKÜL Binas›'n›n
çat›s›nda meydana gelen yang›nda, kütüphanedeki
görsel malzemelerin bulundu¤u bölüm ve Metin
Sözen Arflivi'nin bir k›sm› yang›ndan, bir k›sm› da
itfaiyenin s›kt›¤› sudan zarar gördü. Yang›n sonras›
yap›lan tespitin ard›ndan kullan›lamayacak durumda
olanlar ayr›ld›ktan sonra, kalanlar temizlenerek
yenilendi ve yeniden tasnif edildi. Zarar gören
görsel malzemelerin bir bölümü de yeniden
düzenlendi.

Kütüphane mekân›ndaki yer sorunu, h›zla artan
yay›n ve di¤er malzemeler sonucunda giderek daha
fazla hissedilir oldu. Bu nedenle popüler ve eriflimi
kolay olan süreli yay›nlar ile güncelli¤ini yitirmifl
baz› bas›l› materyaller, dijitallerine ulafl›ld›ktan sonra
“Hakkâri Anadolu Lisesi”ne ba¤›flland›. Fazla nüsha
yay›nlar ve eski tarihli muhasebe dosyalar› da büyük
depoya gönderildi. Yer s›k›nt›s›na alternatif bir
çözüm olarak, server üzerinde y›l bazl› kent dosyalar›
aç›ld› ve arflivin bir kolu dijitallefltirilerek çözüm
oluflturuldu.

Geliflen ve de¤iflen kütüphane anlay›fl›
do¤rultusunda, üretilen projelerden, raporlardan,
dergilerden bafllanarak tüm kütüphaneyi
dijitallefltirmek 2011 y›l›nda ilk hedef olarak

belirlendi. ‹kinci aflamada,
Vak›f içindeki elektronik
eriflimin, çevrimiçi ortama
tafl›narak aç›lmas› hedeflendi.
Öte yandan afifl, foto¤raf ve
di¤er görsel malzemelerin
afl›narak yok olmas›n›
engellemek için, var olan
nüshalar›n taranarak
elektronik ortamda
saklanmas› ve erifliminin
elektronik ortama tafl›nmas›
çal›flmas›na baflland›. Kent
dosyalar›na ayr›lan mekân›n
geniflletilerek kentlerin daha
fazla ön plana ç›kar›lmas› ve
dosyalar›n›n daha ayr›nt›l›
tutulmas› da hedeflerden bir
baflkas› olarak saptand›.

Ç
al

›fl
m

a 
Ra

po
ru

 2
01

0

71



C M Y CM MY CY CMY K

Ç
EK

Ü
L 

A
ka

de
m

i

Ç
al

›fl
m

a 
Ra

po
ru

 2
01

0

72

Kültürel ve Kentsel
Koruma E¤itim
Programları
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ÇEKÜL Akademi, kültür yönetimi ve koruma
alan›nda do¤rudan görev yapan ya da dolayl› olarak
bu alanla ilintili olan, toplumun her kesiminden kifli
ve kurumlar›n, “Kültürel ve Kentsel Koruma”
alan›ndaki e¤itim ve geliflim ihtiyaçlar›na cevap
vermek üzere kuruldu. ÇEKÜL Vakf›'n›n 20. y›ll›k
deneyim ve bilgi birikimine dayanarak yap›land›r›lan
ÇEKÜL Akademi e¤itimleri, pilot dönem
uygulamalar›yla 2009 Aral›k ay›nda faaliyete geçti.
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göre ideal rakam olan 16 kifli olarak gerçekleflti.
Kat›l›mc›lar›n a¤›rl›kl› olarak mimarlar (%29), flehir
planc›lar› (%13), arkeologlar (%11) ve sanat
tarihçilerden (%10) olufltu¤u belirlendi.

Belediyelerden en çok kat›l›mc› gönderen birimlerin
s›ras›yla; Fen ‹flleri Müdürlü¤ü, ‹mar ve fiehircilik
Müdürlü¤ü, Koruma Uygulama ve Denetleme
Bürosu (KUDEB), Tarihi Çevre Koruma Müdürlü¤ü
ve Proje fiube Müdürlü¤ü oldu¤u da saptand›.

E¤itimlere kat›lanlar›n ço¤unlukla Marmara (%28),
‹ç Anadolu (%23) ve Ege (%11,5) Bölgeleri
belediyelerinden olduklar› tespit edildi. 60
belediyenin 38'inin ilçe, 22'sinin ise il belediyesi
oldu¤u, 22 il belediyesinden 11'inin de büyükflehir
belediyesi oldu¤u görüldü. Kat›l›mc›lar›n en çok
“Yap› Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri ve
Bak›m ve Onar›m Esaslar›” ile “Tarihsel ve Kültürel
Proje ve Uygulamalarda ‹fllevlendirme” e¤itimlerini
tercih ettiler.

Program sonras› yap›lan de¤erlendirmede,
e¤itimlerin kat›l›mc›lar›n kültürel ve kentsel koruma
konular›na bak›fllar›n› de¤ifltirerek zenginlefltirdi¤i,
ayr›ca ülkenin farkl› bölgelerinde benzer alanlarda
çal›flan kadrolar aras›nda güçlü bir paylafl›m a¤›n›n
oluflmas›na neden oldu¤u tespit edildi.

Tarihi Kentler Birli¤i üyesi yerel yönetimlerin
korumadan sorumlu kadrolar›n› hedef alan pilot
dönem e¤itimleri öncesinde, ülke çap›nda 13 kentte
görüflmeye dayal› e¤itim ihtiyaç analizi yap›ld›.
Sonuçlar›n de¤erlendirilmesinin ard›ndan; kültürel
koruma, kentsel koruma, mimarl›k, geleneksel
yaflam kültürü, hukuk, arkeoloji ve sosyal bilimler
alanlar›nda biz dizi e¤itim program› oluflturuldu.
2010 y›l› Ocak-Haziran döneminde uygulanan e¤itim
programlar› flu bafll›klar alt›nda topland›:

•Yap› Özelliklerine Göre Müdahale Teknikleri ve 
Bak›m ve Onar›m Esaslar›

•Koruma Projelerinde “Bilgisayarl› 3D Modelleme”
•Kentsel Miras›n Korunmas› ve Kültür Turizmi
•Tarihsel ve Kültürel Proje ve Uygulamalar›nda 

‹fllevlendirme
•Korunan Alanlarda Yap›laflma ‹lkeleri
•Kültürel Koruma Alan›nda Proje Yönetimi
•Restorasyon ‹lkeleri, Bak›m ve Onar›m Esaslar›
•Kentsel Koruma ve Kentsel Geliflim Stratejileri
•Kültürel Koruma ve Alan Yönetimi
•Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› ve 

Sürdürebilirlik

Pilot dönemde yap›lan 10 e¤itime yaklafl›k 60
belediyeden toplam 160 kifli kat›ld›; e¤itim bafl›na
ortalama kat›l›mc› say›s›, uluslararas› standartlara
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E¤itim uygulamalar›n›n ard›ndan doldurulan
de¤erlendirme formlar›na ek olarak, uygulamalardan
2 ay sonra rasgele bir örneklemle yap›lan telefonla
sorgulama sonucunda; e¤itimlerle ilgili yüksek
memnuniyetin yan› s›ra daha önce e¤itime
kat›lanlar›n gelecekteki programlara da kat›lma
isteklili¤inin yüksek oluflu ve kat›l›mc›lar›n e¤itimlerde
edindikleri bilgi ve becerileri ifl ortamlar›na
aktard›klar›na iliflkin ifadeleri, e¤itimlerin büyük
oranda hedefe ulaflt›¤›n› gösteriyor.

‹stanbul Bo¤aziçi'nde, Avrupa yakas›n›n en eski
yal›s› olan fierifler Yal›s›'nda, yeniden düzenlenerek
e¤itim mekân› haline getirilen Kay›khane binas›nda,
birebir uygulaman›n içinden gelen uzmanlar
taraf›ndan yürütüldü. Ayn› zamanda alanlar›nda
çok deneyimli konuk konuflmac›lar›n katk›lar›yla
renklenen, vaka analizleri, dünyadan ve Türkiye'den
iyi örnekler ve uygulama çal›flmalar› ile desteklenen,
alan ziyaretleri ile bilgilerin pekifltirildi¤i e¤itim
programlar› 2011 y›l›nda da çeflitli bafll›k ve
içeriklerde, hedef kitlelerini de geniflleterek devam
edecek. Saptanan yeni ihtiyaç alanlar›yla birlikte,
2011 y›l› e¤itim programlar› 14'e yükselecek.

Geçen dönemde ana kat›l›mc›lar› Tarihi Kentler
Birli¤i üyelerinden oluflan e¤itimlerin hedef kitlesinin
2011 y›l›nda geniflletilmesi, di¤er belediyeler birlikleri
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Kosova'da Bölgesel Kültürel Miras Mesleki E¤itim
Altyapı Hizmetlerinin Kurulumu

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanl›¤›, Prizren
Belediyesi ve Avrupa Komisyonu ‹rtibat Bürosu
taraf›ndan yönetilen, AB Phare taraf›ndan finanse
edilen “Kosova'da Bölgesel Kültürel Miras E¤itim
Altyap› Hizmetlerinin Kurulumu” Projesi için,
Almanya'dan PEM Dan›flmanl›¤›n liderli¤inde aç›lan
Konsorsiyumda, ÇEKÜL Vakf›'n› yan› s›ra ‹rlanda'dan
GDSI Limited ile ‹sveç'ten Cultural Heritage without
Borders'›n Kosova fiubesi de yer al›yor.

'Mesleki Yeterlilik ve E¤itim' bafll›¤› alt›da yer alan
proje kapsam›nda, Kosova'da kültürel miras›n
sürdürülebilirli¤i için koruma ve uygulama
çal›flmalar›nda teknik altyap›n›n kurulmas›, teknik

eleman yetifltirilmesi, kültürel miras›n yönetimi ve
korunmas› konusunda uzmanl›k alanlar›n yarat›lmas›
ve bölgesel olarak geliflim sa¤lanmas› hedefleniyor.

2010-2012 y›lar› aras›nda gerçeklefltirilecek olan
projede ÇEKÜL Vakf› ad›na ÇEKÜL Akademi;
•Kosova'da kültürel miras konusunda bölgesel bir
e¤itim merkezinin kurulmas›, e¤itim programlar›n›n
oluflturulmas›, e¤itmenlerinin e¤itilmesi ve
• Kosova'da kültür alan›nda çal›flan kadrolara,
ÇEKÜL Akademi uzman e¤itmenleri taraf›ndan
mesleki yeterlilik kazand›racak e¤itimlerin verilmesi
konular›nda katk›da bulunacak.
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üyelerini, kent konseyleri, kent gönüllüleri, il özel
idareleri, kalk›nma ajanslar›n›, üniversitelerin yetiflkin
e¤itim merkezlerini de içine alacak flekilde
yayg›nlaflt›r›lmas› hedeflenmektedir. 2011 y›l›nda
aç›lmas› beklenen Gaziantep'teki Prof. Dr. Metin
Sözen E¤itim ve Kültür Merkezi'ne tafl›nabilecek
e¤itimlerle Yukar› Mezopotamya Bölgesi ve F›rat
Havzas›na da hizmet götürülmesi planlanmaktad›r.

Ekim ay›nda ÇEKÜL Akademi, ENCATC (European
Network of Cultural Administration Training

Centres/Avrupa Kültür E¤itimi Merkezleri A¤›)'ye
“tam üye” olarak kat›ld›. Avrupa ve çevresinde
kültür yönetimi ve kültür politikalar›n›n geliflimini
teflvik etmek amac›yla 1992 y›l›nda kurulan
ENCATC'nin, 36 ülkeden 133 kültür e¤itimi kurumu
üyesi bulunuyor. UNESCO, Avrupa Konseyi, Avrupa
Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Kültür
Vakf› ile proje ortakl›klar› bulunuyor. Böylece ÇEKÜL
Akademi, Avrupa'da kültürel miras ve kültür
yönetimi e¤itimi alan›ndaki geliflmeleri çok yak›ndan
izleyebilecek.
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ÇEKÜL kuruluflunun 20. y›l›n› 28 Aral›k 2010
akflam›; 27 sanatç›n›n kat›l›m›yla düzenledi¤i
“Birlikte 20 Y›l” sergisi, “Birlikte 20 Y›l” kitab› ve
sokak etkinlikleriyle kutlad›. 28 Aral›k 2010 Sal›
günü Beyo¤lu Ekrem Tur Sokak'taki ÇEKÜL Evi'nde
yap›lan etkinliklere çok say›da ÇEKÜL dostu kat›ld›.
Prof. Dr. Metin Sözen 20 y›l› flöyle özetledi: “ÇEKÜL
olarak 20 y›lda ne yapt›k derseniz; dostlar›m›z›n

say›s›n› artt›rd›k. Onlar baflard›, biz kar›nca
karar›nca onlara destek verdik. ÇEKÜL dosyalar›nda
yer alan tüm çal›flmalar asl›nda ÇEKÜL taraf›ndan
de¤il, ÇEKÜL ile birlikte çal›flan yürüyen ve 20
y›lda bugünkü büyüklü¤e ve yayg›nl›¤a ulaflan
örgütlenme a¤›ndaki dostlar taraf›ndan yap›ld›.
Say›lar› sürekli artan ÇEKÜL dostlar›n›n baflar›lar›yla
gurur duyuyoruz.”
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ÇEKÜL Vakf› Mersin temsilcisi Semihi Vural'›n
kurucular› aras›nda yer ald›¤› ‹çel Sanat Kulübü
kuruldu¤u 1989 y›l›ndan bu yana pek çok bilim
ve sanat buluflmas›na ev sahipli¤i yapt›. 2003
y›l›ndan bu yana da Arkeoloji Günleri etkinlikleri
kapsam›nda, “Kültürel Mirasa Katk› Ödülü” veriyor.
2009 y›l› Ekim ay› bafl›nda yap›lan 14. Arkeoloji
Günleri'nde, bu anlam› ödül bu kez ÇEKÜL Vakf›
Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen'e sunuldu.

‹çel Sanat Kulübü'nden
Kültürel Mirasa
Katkı Ödülü

ÇEKÜL Gençlik Birimi’nin
Yenice Ormanları'na
Do¤a Yürüyüflü
ÇEKÜL Vakf› Gençlik Birimi Ekim 2010'da,
Türkiye'nin önemli habitatlar›ndan Yenice
Ormanlar›'na bir do¤a yürüyüflü düzenledi. On
alt› tünel ve Filyos çay›n› geçerek ulafl›lan Yenice
Ormanlar›, otuzdan fazla a¤aç türü, otsu bitkileri,
flifal› bitkileri ve hayvan türleri ile Avrupa
ormanlar›n›n acil korunmas› gereken ve dokuzu
Türkiye'de bulunan 100 s›cak noktas›ndan biri.
Karabük Valili¤i taraf›ndan oluflturulan yürüyüfl
parkurunda yap›lan yürüyüflün ard›ndan
Safranbolu'da H›d›rl›k Tepesi, Bulak Ma¤aras›,
Kent Tarihi Müzesi, Cinci Han ve Arasta
Çarfl›s› gezildi.

Fark›nda olmad›¤›m›z kültür de¤erlerimizi tan›mak,
sahip ç›kmak ve bu de¤erleri korumak ve yaflatmak
amac›yla yola ç›kan ÇEKÜL Gençlik Birimi, Belgesel
Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i ile yap›lan
iflbirli¤i sonucunda, 2010 y›l›nda ÇEKÜL Evi'nde,
her ay bir belgesel film gösterisi düzenledi.
Gösterimin ilk filmi  26 fiubat 2010 akflam›, Metin
Avdaç'›n “Kara Alt›ndan Alt›n Mikrofona” isimli
belgesel filmi oldu. Kat›l›mc›lar gösterimin ard›ndan,
yönetmenle sohbet etme imkân› da buldu.

ÇEKÜL Gençlik Belgesel
Film Günleri

ÇEKÜL Gençlik Pul Tasarım
Yarıflması: Birlikte 20 Yıl
Nisan ay›nda ÇEKÜL Gençlik Birimi, ÇEKÜL Vakf›'n›n
20. kurulufl y›ldönümü nedeniyle, Birlikte 20 Y›l
temas› ile düzenlenen etkinlikler çerçevesinde,
“‹nsanla, do¤ayla, kültürle birlikte 20 y›l” konulu
Pul ve Ekslibris Tasar›m Yar›flmas› düzenledi¤ini
ilan etti. Ekim ay›nda sonuçlanan Yar›flma sonunda
Ifl›l Kaya, Ayd›n Meltem ve Taylan K›l›ç'›n tasar›mlar›
ÇEKÜL Yönetim Kurulu taraf›ndan seçildi.
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Vakıflar Haftası’nda
Sinan’a Saygı
Projesine Ödül
Vak›flar Haftas› kapsam›nda düzenlenen '2010
Vak›f Medeniyeti ‹stanbul Yar›flmas›'nda ÇEKÜL
Vakf› Sinan'a Sayg› Projesi ödüle lay›k görüldü.
Ödül töreni 3 May›s günü Vak›flar Haftas› aç›l›fl›nda,
TBMM tören salonunda yap›ld›. ÇEKÜL Vakf› ad›na
“Sinan'a Sayg›” projesinin ödülünü Prof. Dr. Metin
Sözen, Gaziantep Milletvekili Fatma fiahin'den ald›.

7 A¤aç ‹çin Ritim
Karaköy'deki tarihi Sümerbank binas›, 29 May›s
Cumartesi akflam› anlaml› bir etkinli¤e sahne oldu.
ÇEKÜL Vakf›, Anadolu yakas›n›n kültür mekân›
Karga Bar, Taksim'in alternatif e¤lence mekân›
DADA sports&art cafe-bar ve  Lush Hotel'in gönüllü
iflbirli¤iyle gerçekleflen gecede, ‹stanbul Ritim
Derne¤i ve M›s›rl› Ahmet Galata Ritimhanesi'nden
40 darbuka ustas›, “7 A¤aç ‹çin Ritim” tuttu. Elde
edilen gelir, ‹zmir Seferihisar'daki a¤açland›rma
çal›flmas›na aktar›ld›.

ÇEKÜL Yayınları
Bo¤aziçi Kitap Fuarı’nda
17-22 Aral›k 2010'da ‹stanbul Kongre Merkezi'nde
ilki düzenlenen “Bo¤aziçi Kitap Fuar›”nda bir
ÇEKÜL stand› kuruldu ve ÇEKÜL yay›nlar› ile fuara
kat›l›m sa¤land›. Fuarda yay›nlar›m›z›n tan›t›m› ve
sat›fl› yap›ld›.

ÇEKÜL’ün 20. Yılı Birgi’de
fiiirlerle Kutlandı
Sivil mimari örneklerini ve eski kent dokusunu
korumay› baflaran Birgi ÇEKÜL gönüllüleri, Ekim
ay›nda ÇEKÜL Vakf›'n›n 20. y›l›n› fliir dinletisi
eflli¤inde kutlad›. Moderatörlü¤ünü emekli
diplomat Ülkü Baflsoy'un üstlendi¤i 'ÇEKÜL'ün
20.y›l›n› fliirle kutluyoruz...' etkinli¤i Andaç Evi'nde
gerçekleflti. ÇEKÜL Küçük Menderes Havzas›
Koordinatörü Emin Baflaranbilek, 'Ülkemizde 20
y›ld›r hizmet veren ÇEKÜL Vakf› ancak fliirle kutlan›r.
Çünkü gönüllü eme¤e, fliir yak›fl›r,' diyerek konuklar›
karfl›lad›. Dr. Mustafa Yulu¤'un fliir dinletisi, Kerim
Gürses'in udu eflli¤inde flark›lar›ndan sonra konuk
ozan Özkan Mert de fliirlerini okuyarak, 'Yeryüzü
fiark›lar›' kitab›n› imzalad›. Ödemifl, Birgi, Ovakent,
Konakl› Belediye Baflkanlar› Bekir Keskin, M.
Cumhur fiener, Ali Demir ve Mustafa Kantar ile
Ödemifl Belediyesi eski baflkan› Mehmet Erifl de
etkinli¤i izleyenler aras›ndayd›.

Anadolu Kentleri
Emitt Fuarında
fiubat ay›nda Do¤u Akdeniz Uluslararas› Turizm
ve Seyahat Fuar› EM‹TT, TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi'nde bafllad›. Anadolu'dan pek çok kentin
tan›t›m stand›n›n bulundu¤u fuar› ziyaret eden
ÇEKÜL Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Metin Sözen,
turizmcilerle kentlerin ayn› fuarda buluflmas›n›n,
kültür turizmini olumlu etkileyece¤ini belirterek,
kentlerin her geçen y›l yaflam kültürlerine ait
ö¤eleri daha çok ön plana ç›karmaya bafllad›klar›na
dikkat çekti.
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Birgi’de Prof. Dr.
Uçkun Geray
Kütüphanesi Kuruldu
ÇEKÜL Vakf›'n›n 1997 y›l›ndan bu yana Birgi'de
kamu-yerel-sivil-özel birlikteli¤i ile sürdürdü¤ü
koruma ve yaflatma çal›flmalar›, üniversitelerin de
kat›l›m›yla k›sa zamanda tüm Küçük Menderes
Havzas›'na yay›ld›. Çal›flmalar› bilimsel temellere
oturtmak amac›yla kurulan Küçük Menderes
Araflt›rmalar› Merkezi (KÜMAR), 2003 y›l›nda
Birgi'de aç›lan ÇEKÜL Çevre Kültür Evi'nde
etkinliklerini sürdürüyor. Birgi'deki ÇEKÜL Havza
Koordinatörlü¤ü öncülü¤ünde oluflturulan KÜMAR
Kütüphanesi'nin ilk kitapl›¤›, geçti¤imiz y›l
yitirdi¤imiz ve havza yönetimi konusundaki
çal›flmalar›yla tan›nan de¤erli bilim insan› ve ÇEKÜL
YDK üyesi Prof. Dr. Uçkun Geray'›n an›s›na kuruldu.

Avrupa Miras Günleri
Etkinlikleri Kütahya’da
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yap›ld›. Oturum baflkanl›¤›n› ÇEKÜL Vakf› Baflkan›
Prof. Dr. Metin Sözen'in yapt›¤› “Kültürel Miras›n
Yaflat›lmas› Ba¤lam›nda Yeni Yaklafl›mlar” bafll›kl›
panele Prof. Dr. Oktay Aslanapa Türk çinicili¤i,
Prof. Dr. A. Nejat Bilgen Kütahya'n›n arkeolojik
miras›, Prof. Dr. Halil ‹nalc›k Kütahya'n›n tarihteki
önemi, Freiburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ralf
von den Hoff ise Aizanoi antik kenti konular›ndaki
konuflmalar›yla kat›ld›lar.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kütahya Valili¤i,
Kütahya Belediyesi, Avrupa Komisyonu ile Avrupa
Konseyi taraf›ndan düzenlenen Avrupa Miras
Günleri Etkinlikleri 10- 11 Ekim tarihinde Kütahya'da
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‹lkö¤retim Okulları
ÇEKÜL’ü Tanıyor
Okullardan gelen talep üzerine ÇEKÜL E¤itim Birimi
taraf›ndan, 12 Nisan'da Befliktafl Anadolu Lisesi,
19 Nisan'da Kaz›m Karabekir ‹.Ö.Okulu, 26 Nisan'da
Beykoz ‹.Ö.Okulu, 27 Nisan'da Darüflflafaka E¤itim
Kurumu'nda ÇEKÜL Vakf›'n› tan›t›c› sunumlar
gerçeklefltirildi.

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferansı 2010
16-17 Nisan 2010 tarihinde Sabanc›
Üniversitesi'nde bu y›l yedincisi düzenlenen
“E¤itimde ‹yi Örnekler Konferans›”na ÇEKÜL E¤itim
Birimi'nden Seval Ayd›n, “Yap›lar›n Diliyle ‹stanbul
E¤itimi” isimli bildirisi ile kat›ld›. Ayr›ca ÇEKÜL
E¤itim Ekibi, ÇEKÜL stand›nda çal›flmalar›yla ilgili
çok say›da soruyu yan›tlad›. Ankara'daki
ö¤retmenler baflta olmak üzere pek çok ö¤retmen,
ÇEKÜL Vakf› ile iflbirli¤i yaparak, kültürel, do¤al
ve mimarl›k miras› hakk›ndaki e¤itimlerin, kendi
ö¤rencileriyle de yap›lmas›n› istedi.

Ümraniye ‹yi
Örneklerini Arıyor
8 May›s 2010 tarihinde 'Ümraniye ‹yi Örneklerini
Ar›yor' toplant›s›na ÇEKÜL Vakf› E¤itim Birimi
“Yap›lar›n Diliyle ‹stanbul E¤itimi” isimli bildirisini
sunmak üzere davet edildi.

Çocuk Oyunları ve
Oyuncakları Sempozyumu
2010 y›l›n›n son haftas›nda ÇEKÜL E¤itim Birimi'nden
Seval Ayd›n ve Gökçe Ça¤atayalp, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›'n›n düzenledi¤i “Günümüzde Çocuk
Oyunlar›nda ve Oyuncaklar›nda Yaflanan De¤iflimler
Sempozyumu”na kat›ld›. 17 kentte 6. s›n›f ö¤rencisi
273 çocuk ile yap›lan araflt›rman›n sonuçlar›n› içeren
bir bildiri sundu. Araflt›rma sonucunda, yüz yüze
iletiflim olana¤›ndan uzak ö¤rencilerin ço¤unlukla
bilgisayar oyunlar›n› tercih ettikleri, buna karfl›l›k
ÇEKÜL Kültürel Miras E¤itiminin çocuklardaki bu
e¤ilimde aksi yönde bir de¤iflim yaratt›¤› görüldü.
Bildiri, sempozyuma kat›lan uzmanlar taraf›ndan
büyük övgüyle karfl›land› ve ÇEKÜL E¤itim Birimi'nin
çal›flma yöntemi örnek gösterildi.
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ÇEKÜL Kent
Konseylerinde
ÇEKÜL Vakf› merkezinin bulundu¤u tarihi Beyo¤lu
ilçesinde, Beyo¤lu Belediyesi bünyesinde kurulan
ve etkinlik gösteren Kent Konseyi'ne ÇEKÜL Vakf›
da üye oldu. ÇEKÜL Örgütlenme Koordinatörü
Yonca Moral› y›l boyu Tarihi De¤erleri Koruma
Çal›flma komisyonunun toplant›lar›na düzenli olarak
kat›ld›.  Ayr›ca ÇEKÜL, Befliktafl Belediyesi Kent
Konseyi'nde de Gençlik Meclisi'nde Emel Sar›gül
taraf›ndan temsil ediliyor.

ÇEKÜL UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu’nda
ÇEKÜL Vakf›, Genel Kurul üyesi oldu¤u UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu'nun Yönetim Kurulu'nda,
2010-2014 döneminde, STK kategorisinde ÇEKÜL
Örgütlenme Koordinatörü Yonca Moral› taraf›ndan
temsil ediliyor. Somut Kültürel Miras ve Somut
Olmayan Kültürel Miras ‹htisas Komitelerinin
çal›flmalar›n› da takip ediyor, ortak hedeflerde
iflbirli¤i yap›yor. Ayr›ca E¤itim ve Kültürel ‹fadelerin
Çeflitlili¤i ‹htisas Komitelerinde de üye bulunduruyor.

ÇEKÜL Akademi
ENCATC Üyesi Oldu
Avrupa ve çevresinde kültür yönetimi ve kültür
politikalar›n›n geliflimini teflvik etmek amac›yla
1992 y›l›nda kurulan ENCATC (European Network
of Cultural Administration Training Centres/Avrupa
Kültür E¤itimi Merkezleri A¤›)'nin, bu y›l 6-8 Ekim
tarihlerinde Brüksel'de yap›lan "kültürel miras ve
kültür yönetimi e¤itimlerinin iflveren beklentileriyle
uyumu" konu bafll›kl› y›ll›k toplant›s›na ÇEKÜL
Akademi'den Didem Çakar da kat›ld›. ENCATC
Yönetim Kurulu toplant›s›n›n ard›ndan e¤itim
kurumlar›n›n aras›na ÇEKÜL Vakf› ve ÇEKÜL
Akademi de “tam üye” olarak kat›ld›.

Paris Uluslararası Kültürel
Miras Fuarı 2010
1995 y›l›ndan bu yana Paris'te “Carousel du
Louvre”da her y›l aral›ks›z düzenlenen fuar›n
bu y›lki temas› “Akdeniz Kültür Miras›”yd›. 4-7
Kas›m tarihleri aras›nda 3 bin m2'lik alanda 255
stand›n yer ald›¤› fuar› bu y›l 20 binden fazla kifli
ziyaret etti.

Kültür miras›n›n tan›t›lmas›-korunmas›-onar›lmas›-
ifllevlendirilmesi ve gelece¤e tafl›nmas› için çaba
harcayan kamu kurumlar›, yerel yönetimler, özel
sektör kurulufllar› ve sivil örgütlerin hem kat›l›mc›
hem de ziyaretçi olarak yer ald›¤› bu önemli
etkinlikte, 27 tane de yuvarlak masa toplant›s›
düzenlendi. Paralel oturumlarda Akdeniz tarihsel-
kültürel-do¤al miras› üzerine tart›fl›l›p bilgi
al›flveriflinde bulunuldu.

2011 y›l›nda “Kentlerin Kültür Miras›” temas› ile
düzenlenecek olan fuara, bu y›l oldu¤u gibi,
restoratörler, zanaatç›lar, proje yöneticileri (küratör,
flehir planc›s›, mimar, giriflimci vb…) koruma
alan›nda çal›flan KOB‹'ler (ayd›nlatma, ›s›tma-
so¤utma, mermer, demir vb…), e¤itim kurumlar›,
yeni teknolojiler ve ileri ürün gelifltiren laboratuar
ve firmalar  (higrometri, ses yal›t›m›, nem önleme
vb…), hizmet sa¤lay›c›lar, yay›nc›lar, belediyeler,
kamu kurumlar›, sivil örgütler ve bu alana ilgi
duyan bireyler kat›lacak.
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2010 y›l› kendimizle, geçmiflimizle, yapt›klar›m›z,
yapamad›klar›m›z ve yapmak istediklerimizle
hesaplaflt›¤›m›z bir y›l da oldu. Geçen y›l
kendimize koydu¤umuz alt› temel hedeften
dördünde istedi¤imiz düzeye ulaflt›¤›m›z›
gördük. Gerçekten de 2010 y›l›nda kent müze
ve arflivleri h›zla ço¤almaya devam etti.
Korumaya yönelik uygulamalar›n niteli¤inin
art›r›lmas› amac›yla, alanda çal›flan kadrolar›n
e¤itilmesinde ÇEKÜL Akademi önemli bir at›l›m
gerçeklefltirdi. Her kentin, öz kaynaklar›
do¤rultusunda gelece¤ini kurgulayan kültür
odakl› Yol Haritalar› haz›rlamas›na önderlik
ettik. Kültür varl›klar›n›n bütüncül bir yaklafl›mla
de¤erlendirilmesini sa¤lamak amac›yla Alan
Yönetimi uygulamas›n›n yayg›nlaflmas›n›
sa¤layacak ad›mlar att›k. Bunlara karfl›l›k,
yürürlükteki ihale sisteminin ve koruma
kurullar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas›nda istedi¤imiz
düzeyde bir geliflme sa¤layamad›k. Havza
birliklerinin tüm ülkede yayg›nlaflmas› ve etkin
k›l›nmas›n› hedeflediysek de, AB sistemine uyum
sürecinde DPT taraf›ndan hayata geçirilen
Kalk›nma Ajanslar› uygulamas›n›n engelleyici
etkisini önleyemedik; her iki hedef de merkezi
politikalarla uyuflmad›¤› için, tüm giriflimlere
ra¤men istenen düzeyde sonuca ulaflmad›.

Yine de 2010 y›l›, ÇEKÜL Vakf› için bir at›l›m
y›l› oldu. Son y›llarda özellikle Anadolu'da yeni
bir ivme kazanan koruma çabalar›n›n standard›n›
yükseltmek amac›yla ve deneyim ve
birikimimizden güç alarak hayata geçirdi¤imiz
ÇEKÜL Akademi pilot dönemini tamamlad›. Her
tarihi mekân›n bir ruhu oldu¤unu bilen, daha
çok insan›n kulaklar›na öyküsünü f›s›ldayan bir
koruma anlay›fl›n› yerlefltirmek ve tarihi bir
mekân› koruman›n onu anlama, belgeleme,
koruma, aç›klama, paylaflma anlam›na geldi¤ini
unutmadan koruman›n bir de¤iflim yönetimi
oldu¤unu anlatmak için kollar› s›vad›k. Gaziantep
Metin Sözen E¤itim ve Kültür Merkezi'nin aç›l›fl›
bize daha da uzak co¤rafyalara uzanma olana¤›

sa¤layacak. Hatta “Kosova'da Bölgesel Kültürel
Miras Mesleki E¤itim Altyap› Hizmetlerinin
Kurulumu” projesinde bir Alman, bir ‹rlandal›,
bir ‹sveçli kurumla bir konsorsyumda yer ald›k,
kültürel miras yönetimi alan›nda yeni kadrolar›n
yetifltirilmesi için kurulacak bir e¤itim kurumunda
e¤itim vermeye, e¤itim programlar›n›
oluflturmaya, e¤itmenleri yetifltirmeye
haz›rlan›yoruz. ENCATC (European Network of
Cultural Administration Training Centres/Avrupa
Kültür Yöneticili¤i E¤itim Merkezleri A¤›)'ye üye
olduk, 2010 Genel Kurul'lar›na kat›ld›k.
Yurtd›fl›na aç›l›rken, “‹stanbul-Marsilya: Endüstri
miras›n› kentte görünür ve anlafl›l›r k›lmak”
projesiyle Marsilya ile ‹stanbul aras›nda köprü
kurmak üzere yola ç›kt›k. UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu Yönetim Kurulunda görev ald›k,
ihtisas komisyonlar›na kat›ld›k. ÇEKÜL Anadolu
Araflt›rmalar›'na yeniden hayat vererek son
y›llarda giderek bir kültür ve araflt›rma merkezleri
adac›¤› haline dönüflen Beyo¤lu'nda, kültürel
miras› odak alan, akademik çal›flmalarla sivil
toplum aras›nda köprü kurmay› amaçlayan bir
giriflimin önünü açt›k. Ve nihayet 2010 y›l›
ÇEKÜL Yay›nlar› y›l› oldu. Bir yay›nevi gibi
üreterek, bugüne kadar biriktirdiklerimizi daha
genifl kitlelerle paylaflmak üzere çeflitli alanlarda
yay›nlar yapt›k. Baflta kendi öykümüzü içerden
anlatan Birlikte 20 Y›l kitab›m›z olmak üzere,
kültüre ve korumaya sivil bir pencereden nas›l
bakt›¤›m›z› anlatan, Anadolu kentlerinde y›llard›r
yapt›¤›m›z çal›flmalar›n anahatlar›n› aktaran
kitaplar yay›nlad›k, e¤itim ve kültürel miras›n
kesiflti¤i noktada geldi¤imiz yeri gözler önüne
seren bir dergi yay›n›n› kurumsallaflt›rd›k.

2010 y›l›nda gerçeklefltirdiklerimiz, gelece¤e
yönelik umutlar›m›z› ve özgüvenimizi art›r›yor.
Mücadelemiz ayn› h›zla sürecek. Duruflumuz
ve ilkelerimiz de¤iflmeyecek. Yeni aç›l›mlarla
daha ayd›nl›k bir 2011 çal›flmay› sürdürece¤iz.
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