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i. aiRis 

Çevre sorunları, ekolojik dengenin bozulması ve bunun rahatsızlığının top¬ 
lum tarafından hissedilmesi sonucu ortaya çıkan bir olaylar dizisi olarak tanım¬ 
lanmaktadır. Burada tabii dengenin bozulması (yıpranma, tükenme, bozulma) ve 
kullanıldıktan sonra yenilenmesi sözkonusu olmayan kaynakların durumları iki önem¬ 
li unsur olarak belirlenmektedir» 

Çevrenin belirgin bir tarihsel birikimi içerdiği, bu birikimin geçmiş-günümüz 
-gelecek sürekliliğini de sağladığı düşünüldüğünde, tarihî çevre sorunlarının öne¬ 
mi anlaşılmaktadır. 

Plânlı döneme girdiğimiz 1963 yılından bu yana, gerek 5 yıllık, gerekse yıl¬ 
lık programlarda çeşitli kuruluşlar tarafından tarihî çevre sorunları ve bunların 
çözümleri için değişik tedbirler önerilmiştir. Bu tedbirleri şu alt başlıklarda 
toplamak mümkündür. 

a. Eski Eserlerin tesbit ve tescili 
b. Eski Eserlerin kullanımı 

c. Yasal tedbirler 

d. Eski Eser kaçakçılığa 
e. Eski Eserlerin onanını 

f. Konuyla ilgili kadroların kuvvetlendirilmesi ve eğitim 
g» Turizm ve eski eserler 
h. Kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyon 

Bu tedbirlerin bir kısmı ilgili plân dönemlerinde gerçekleştirilmeye'çalı¬ 
şılmışsa da, yasalar, uzman kadroların yetiştirilmesi, tesbit ve tescil ile kuru¬ 
luşlar arası işbirliği ve koordinasyon konusunda yapılan çalışmalar ve uygulama¬ 
ların yeterli bir düzeye geldiği ve bu bakımdan plânların öngördüğü hedeflere 
ulaşılmış olduğu söylenemez» 

Bu yüzden, çeşitli sektörler içinde ve değişik kuruluşlar tarafından getiri¬ 
len »edbirlerin, Devlet Plânlama Teşkilâtınca ayrı bir sorumlar demeti ve çevre 
sorunlarının önemli bir parçası olarak ilk defa ele alınması yeni ve olumlu bir 
yaklaşım olarak düşünülmelidir. 

Raporda yer alan her konu, tarihî çevre korunmasında aynı öneme sahiptir, 
ancak, raporun yazılması sırasında, sorunları ve /tedbirleri sıralamak ihtiyacı 
duyulmuştur. 

Ortaya konan problemlerin ve Önerilen tedbirlerin uygulamaya aksetmesi, ya¬ 
şadığımız çevrenin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir bölümü olan tarih ve kültür değer¬ 
lerinin koruma ve kullanımının yeni bir anlayışla ele alınması komisyon üyelerğnin 
en büyük temennileridir. 
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II. TANIMI,AR 

Toplum bilinci, tarihin ve yaşamın sürekliliği ve kültür kavramı açısından 
ele alındığında, çevre, bir inean-doğa diyalektiği çerçevesinde, hem etkilenen 
hem de etkıliyen olarak insan tarafından oluşturulan ya da değiştirilen doğal ve 
yapay her türlü etmenlerin tümü olarak tanımlanmaktadır* 

Bu sürekli etkileşim içinde insanoğlunun bazı mesleklere de can veren ayrı 
bir özellisi ise durmaksızın daha iyi, daha sağlıklı, daha uygun, daha güzel bir 
çevre yaratmayı amaçlamasıdır. Bu sürekli amaca ne denli ulaşılabildiği çevrenin 
herhangi bir zaman kesitindeki biçimsel görüntüsünün gözlenmesi ile kolayca tar— 
tılabilmektedır» Çünkü çevrenin ekonomik, toplamsal, teknolojik, v.b. kaynaklı 
özellikleri tarih perspektifi içinde bir ülkenin, ya da yörenin fiziksel görünü¬ 
müne kırda ve kentte belirli bir biçim, bir ana nitelik kazandırır» Böylelikle . 
ortaya çıkan çevre görüntüsünün kentsel ya da kırsal nitelikte oluşuna, çeşitli 
Ölçülerde daha başka türlendirmelerin yapılmasına, buna bağlı olarak farklı uz¬ 
manlık dallarının çalışma konularını oluşturmasına alışılmıştır. 

Bu alışılmış farklılaşma ortamında birleştir!cilik görevini ise, ortaya 
çıkan uzmanlık dallarından herhangi biri değil, sözünü edegeldiğimiz tarih boyu¬ 
tu üstlenmektedir. 
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Çevrenin yadsınamıyacak kadar belirgin tarihsel bir birikimi içerdiği ve 
dahası, bu birikimin geçmiş-günümüz-geleoek sürekliliğinde de bağlayıcı.yeri ol¬ 
duğu unutulmamalıdır. ! ; ■ 

Bu görüş bizi şuraya götürüyor ki, koruma konusunda çalışanların vurgula¬ 
dıkları tarihi çevre gerçekte özel bir çevre türünü değil, tarihi perspektif 
içinde oluşan ve oluşmasını sürdürecek olan çevrenin bazı özelliklerinin ayrı 
bir önem ve öncelik kazandıklarını, korunmaları ve devamlılıklarını sağlıyacak 
biçimde daha iyi, sağlıklı ve yararlı bir çevrenin yaratılmasına katkıda bulun¬ 
maları gerektiğini belirtmektedir. 

Aslında çevrenin sözü edilen değerleri ve özellikleri ile bunların bir ara¬ 
ya gelerek oluşturdukları bütünlük, sistematik analizi ve dökümü yapılabilecek 
olgulardır. Dolayısıyla tanımları ve isimlendirilmeleri de yapılabilmelidir. 
Bu tür değerleri tarihî çevre diye kısaca isimlendirme gereği de bu nedenle 
duyulmuş olmalıdır. 

III. G5NEL YAKLAŞIM .i 

Ülkemizde Devletin, belli bir koruma politikası vardır ve başta Anayasa ol¬ 
mak üzere ilgili diğer yasalarda açıkça ortaya konmuştur. Aksaklıkları burada 
değil, bu genel politika ilgili diğer karar ve tircihlerin yürürlüğe konuşla¬ 
rında, hükümetlerin bu politikayı uygulama biçimlerinde, ilgili meslek dalları¬ 
nın yeterliliklerinde, sanat ve tarih anlayışımızın doğruluğunda ve günlük 
yaşantıda ön plâna geçen türlü yanlış değer yargılarının etkenliklerinde aramak 
gerekmektedir. 

Bu noktada koruma politikamızın yeterli ve kapsamlı olması için gerekli 
ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz* 



1. Değerlerin saptanması ve öncelikler sırası. 

Koruma konusunda doğru kararlar verilebilmesi için korunacak değerle¬ 
rin olabildiğince eksiksiz bir dökümünün yapılması gerekir. Bugünkü bildiğimiz 
ve arşivliremiz böyle bir listenin başlangıç için de olsa düzenlenmesine ola¬ 
nak verecek düzeydedir. Bu işlemlerin geliştirilmesi ve en sıhhatli bir hale 
getirilmesi içm gerekli olanaklar da bulunmaktadır. 

2. Kısıtlamalar, Ödünler, yaptırımlar j 
Her plânlama işlemi gibi, koruma plânları da mal sahiplerine bir takım 

kısıtlamalar ve yükümlülükler getirecektir. Bu nedenle çıkabilecek sorunların 
çözümü sadece Devlet’in üstlenmesi ile değıjı, her koruma kararının kendi özel 
koşullarına göre saptanıp değerlendirilecek ödünler, teknik ve parasal yardım¬ 
larla bulunabilecektir. 

3. Ekonomik değerlendirme, kullanırlık ve işlev verilme olanakları. 

Korunması gerekli çevre öğeleri mimarî, tarihsel v.d. değerleri dışın¬ 
da aynı zamanda mevcut yapı stokumuzun da küçümsenmiyecek bir parçasını oluş¬ 
turmaktadırlar. Bu açıdan değerlendirildiklerinde korunmaları konusunda karar 
vermek daha da kolaylaşacaktır. ' , 

J 

4. Mevcut ve gereken parasal-yasal-yönetsel olanaklar. 

Parasal kaynakların sınırlı olduğu söylenen ülkemizde, özellikle imâr 
faaliyeti konusundaki israf hiç de sınırlı kaynaklara sahip bir ülkenin kaldı- 

't. . 

rabileoeği ölçekte değildir. Kent topraklarındaki değer artışı çok kısa süre- « 
ler içinde milyarlarca liraya varıyor ve bunun parasal karşılığı bulunabiliyor- 
sa koruma için parasal kaynakların kısıtlılığından kesinlikle söz edilmemelidir 

Ülkemizdeki yasal olanaklarda özellikle koruma konusunda daha başarılı 
bazı ülkelerle karşılaştırıldığında, koruma için yeterince kapsamlı görünmek¬ 
tedir. En Önemli eksiklik uygulama ve denetim kadrolarındaki sayı ve anlayış 
yetersizliğidir. 

5. Konuyla ilgili olarak kamunun eğitilmesi ve uzman eğitimi. 
Koruma sadece Devlet güdümüyle yapılan bir işlem dizisi değildir. Ge¬ 

niş halk kitlelerinin benimsemesi ve katkıda bulunması gereken bir olgudur. 
Koruma konusuyla ilgili olarak verilmekte olan uzmanlık eğitiminde dünyada en 
ileri düzeyde bulanmaktayız. Ancak gerekan uzman sayısındaki artışın gerekse r 
meslek içi eğitimin yeterli bir baie getirilmesi için çalışılmalıdır. 

IV. KONUYLA İLGİLİ KURULUŞLAR 

Ülkemizde tarihî çevre korunması, çeşitli kamu ve akademik kuruluşların 
bir uğrasıdır. Bu bölümde yasal, örgütsel, malî ve teknik olanaklar yönünden 
bu kuruluşların bugünkü durumları .anlatılacaktır. 
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İV. l) KAMU KURULUŞLARI î 

1. KÜLTÜR BAKANLI*! 

Kültür Bakanlığı, tarihî çevrenin ve bu çevreyi oluşturan tek 
yapı, külliye ve aitlerle ilgili sorunların ortaya konması ve çözümünde, ge¬ 
rek plânlama ve gerekse uygulama safhasında ana kuruluş olarak gözükmektedir. 
1710 sayılı yasanın 7» maddesi ile "Her kimin mülkiyetinde olursa ol^un, eski 
eserlerin tarihî ve tabii anıtların korunmasını sağlamak için gerekli tedbir¬ 
leri almak veya aldırtmak ve bunların her türlü kontrolünü yapmak" görevini 
Kültür Bakanlığına vermiştir. 

Kültür Bakanlığında bu görev Eskieserfter ve Müzeler Genel Mü¬ 
dürlüğü tarafından merkez, ve taşra kuruluşlarıyla yürütülmektedir. 

2* VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜSÜ 

Bu kuruluş, vakıf menşeli taşınmaz, eski eserlerin tek yapı ve 
külliye ölçeğindeki koruma, onarım ve rehabilitasyon çalışmaları ile ilgilen¬ 
mektedir. Bu çalışmalar Genel Müdürlük bünyesinde bulunan Âbide ve Yapı İşle¬ 
ri Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Genel Müdürlüğün tarihî çevre, korun¬ 
ması ve kullanılması konusunda SİT ölçeğinde herhangi bir yaklaşımı bulunmamak¬ 
tadır. 

3. İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI V.;\ 

Bu kuruluşumuz, yurdumuzda yapılan fiziksel plânlamaları onayan" 
ve uygulamasını takibeden bir yapıya sahiptir. Bu çalışmalar Bakanlık Kuruluş 
Yasası, İmar Yasası, ilgili nizamname ve tüzükler çerçevesinde yürütülmektedir. 
i Bakanlık, özellikle tarihî çevreye ilişkin çalışmalarında Kül-4 
tür Bakanlığı ile işbirliği yapmak durumundadır. 

4 • TURdfZM VB TANITMA BAK.AHLIGI 

Bu kuruluşumuz da, Turizm Genel Müdürlüğü, eski eserlerin ve 
j.e- relerinin turizm amacı ile kullanımı konusunda plânlama ve uygulama safha¬ 
sındaki çalışmaları yapmaktadır. 

Ayrıca Turizm Plânlaması Genel Müdürlüğü, Turuzm Kullanım ve 
geliştirme plânı yapılan yerlerde, tarihî çevrenin korunma ve değerlendirilmesi 
konusunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak ve genel karar ve tedbirler getir¬ 
mek durumundadır. 

5. BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim 
tarihî köprülerin bakım ve onanmı ile ilgili proje ve uygulama safhalarında 
Çalışmalar yapmaktadır. 



Bakanlık bünyesinde bulur ■ laz ", :• -t 'hık Genel ;- 
Müdürlü.;:; q?,q 1 : , & i’/ , .. . 
İsmim imkânları ve değerlendi rilme?;'. ile 

inoekI Mil IS t'»rk oUu.h \>v;v-rai,erde0 tarihî ve- ar¬ 
keolojik si ti er «.a ömIu (d ... . il/jiî 0 m t d s, da plân¬ 
lama çalışmaları yapmak ts.d:? t • ’ ' 

7* m t LU ? H Yi || / 

T.B*M,M« s. ıfğ .ıuı bağla ı buk kuruluş Saray- 
larifflizm bakım w t.:- :.r>o ; yİ a ’4i1sümektedir 

T.'/» 2) AKADEMİK KURULU?,, g R I; 

Yurdumu t,de çeri ili İaiüarr..:. v.e Tlksak Ckullarımızın ilgili bölüm¬ 
lerinde tarihî gevre koru .iması konusunda Öğretim yapılmakta, korumanın çaşitli 
yönlerini etüd eden proje çalışmaları yûrütulmakt&dir« 

i 

Bu kuruluşlar hakkında kısa, bilgiler aşağıya çıkarcı İmiş tu;. 
1 * İSTANBUL TEKHİK ÜNİvü\:SİTFh; 

M i it) a rîı k F akü 1 § e a i 

Mimarlık Tarihi ve ’u-ot-.---- yar s;Rs'ü 

Bu kürsüde lisan?:. ‘‘-i ::;v: yo n eğiti al uygulanmaktadır* 4 
gömer! re süren eğitimde u,y ulamali tasarım restorasyon i arı, Mimarlık 
Tur ıh i, Osman! ı Yapım Teknikleri» Mali'o,ne Tiig.si, Mi marî Restorasyon Teknik¬ 
leri, Yanı v? Si t inceleme yöntemleri gibi dersler v ... ilmektedir. 

2, ORTA DOĞU TUKNİK uNj!/F;'03T.TT-R* 
Kı iütariık Pakî.tltası 

R e a io rasy o n Bo 1 iîmü 

Bu bölümde i söfnoetr». er: ■ "us iîetü öğrenim yapılmaktadır. 
Te i- : a pı ve gevre ölçeğinde verilen taeıram iler: nin ya&mda, Restorasyon 
ve Koruma Tekniği, Ortadoğu Mimarî Tarihi, Eski Yapılarda yapısal bozulmalar, 
y ç-'ı «»emleri, Korumanın Hukukî YSntt, Malzeme ve Yapı Korunmasında laboratu- 
var teknikleri, Mimarî Potogrametri gibi dar   lmekted 

M imarlık Bö1Umü 

Restorasyon Dalı 

Bu bölümde, 4 söme*- t/ i i ~ tir; .'8 nemimde. tasarım dalında ve 
Ren torasyon ve Koruma teo bilen i İs r-o jeıo uu nun sıakra Âaıdolu Mimar— 
lığı ve Yapı Teknolojisi, Sana t îüri î, T&J ‘ tapıların sayısal vs Mekânsal 
ahalisi, tarihsel rkeü jevre Ir’runo hukukî ,aJnÜ gibi dere- 
1 *»r veri I mekir.di - 



- 8 

Koruma-konusunda uzmanlık eğitimi veren bu kuruluşlar dışında,. 
Ega Üniversitesi, Oüzel Sanatlar Fakültesi, Mi k. Bölümünde Koruma plân¬ 
laması , Mimarlık Tarihi gibi dersler lisans seviyesinde verilmektedir. 

IV* 3) DENETLEYİCİ KURULUŞ .i 

5805 ve 1741 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan "Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun gerek ketıdi kuruluş kanunu, gerekse, 
6785ı 1605 ve 1710 sayılı kanunlarla belirlenen görev ve yetkileri şunlardır. 

1* Yurt işinde korunması gerekli mimarî ve tarihi anıtların, ko¬ 
runma, bakım, onarım ve restorasyon işlerinde uyulacak prensipleri ve bunlarla 
ilgili, programları tesbi t etmek. 

2. Restorasyon uygulamalarını denetlemek. 

3- Eski eserlerle ilgili her türlü konuda bilimsel görüş bildirmek, 
ilgili kanunlarla gösterilen hallerde karar vermek. 

V. SORUNLAR VE TEDBİRLER s 

Bu bölümde tarihî çevre sorunları çeşitli alt başlıklar halinde incele-., 
neoek, her konuda önce problemler ortaya konacak, önerilen tedbirler problemle¬ 
rin arkasından sı ralanacaktır. t 

V. l) SEKTÖREL DA1ILIM 

Tarihi çevre korunmasına iliekin yatırım teklifleri, bugüne kadar 
Ti; ,1 ,-.m sektöründe yer almaktaydı. İlgili tüm yatırımların kurulması teklif 
- 1; 1 * i Kül tür Sektöründe yer alması daha yararlı görülmektedir. 

V. 2) YASAL SORUNLAR 

Sorunlar s Baş ta Anayasamız olmak üzere, tarihi çevre sorunlarının 
çeşitli yönlerine çözüm getiren yeterli sayılabileoek yasal tedbirler mevcuttur. 

Ancak, yeni bazı düzenlemeler yapmak, yeni şartlara uymak bakımın- 
dnn /.erekli görülmek tedir. 

Tedbirler 5 

■]_. Tarihi çevre ile ilgili mevzuat, kuruluşlararası bir komisyonca 
ele alınıp, çelişkili gibi görünen, hususlarda uyum sağlanması 
için çalışmalar yapılmalıdır. 

2— Eski eser mevzuatı ile imar mev 1 kesinlikle birbirlerinden, 
ayrılmalı, sorumluluklar, görev ve yetkiler açık hale getirilme¬ 
lidir. 

3- Değişen şartlara göre yeni ,yönetmelik.Ver getirilmelidir. 
Bin I a r 1 n a re omda, 
a) Kotujma ve Geliştirme İmâ - Plânı ? ~1 anması, 



b) Bu planlan harlayacak kişilerde aranacak nitelikler, • 
c) 1710 sayılı kanunun İŞ» maddesine göre yapılacak malî 

yardımla ilgili yönetmeliklere Öncelik tanınmalıdır. 

v» 3) KORUNACAK TARİHİ ÇEVREMİN' BELİESİNE-İLİŞKİN ÇALIŞMALAR 
(ENVANTER, TESRİt VE TESCİL İŞLERİ) 
SORUNLAR 

Yurdumuzdaki eskieserlerin tebsit ve envanterlerinin yapılması, 
korunacak değerlerin neler olduğunun belirlenmesi, korumanın ilk ve önemli 
şartlarından biridir. Bu teshillerin öncelikle yapılması, çeşitli plânlama ve 
uygulama çalışmalarına veri olmaları bakımından öncelik kazanmaktadır. 

a) İller Bankası her yıl 100 kadar imâr plânı hasırlamaktadır. 
İmâr plânına girmesi gereken en önemli verilerden biri olan, tarihî doku tesbit- 
leri ve ilgili plân kararlarının İller Barkası programı ile uyumlu bir halde 
hazırlanması gerekmektedir. 

b) Turizm ve Sanayi yatırımlarının hızla artmakta olduğu yöreler¬ 
deki, eski eser sahalarının, ören yerlerinin., yeni tesislerin getireceği bozul¬ 
malardan korunması için, bu sahaların, koruma sınırlarının, yaklaşma mesafele¬ 
rinin belirlenmesi gerekmektedir. 

c) Alt yapı tesislerinin. (Yol, Su Elektrik v.b.) gerek yeraltı, 
gerek yerüstü taşınmaz kültür değerlerini tahrip etmelerini önlemek amacıyla, 
tarihi çevre ile ilgili tesbitlerine, çok çeşitli yörelerde, bu tesislerin uy¬ 
gulama hızına uymak şartı, ile devam etmek gerekmektedir. ‘ ■ 

d) Onarım programlarının hazırlanmasında önceliklerin tesbiti için, 
mevcut değerlerin sağlıklı olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

1710 sayılı yasa, taşınmaz eski eserin tesbiti görevini Kültür Ba— 
kanlığına vermiştir. Ancak Bakanlığın konuya bugün-: :. yaklaşımı ve kadrosu bu # 
görevi, yerine getirmeye yeterli değildir. 

TEDBİRLER s 

1) Kültür Bakanlığının tesbitie görevli kadroları yeterli miktarda 
ve çeşitli meslek gruplarına menkup kişilerle genişletilmeli, araç ve gereç ge¬ 
reksinme! eri karşılanmalıdır» 

2) Tesbit çalışmalarında, Bakanlık dışındaki kuruluş ve gruplar¬ 
dan faydalanılması için geniş programlar hazırlan/nalıdır. Bu konuda özellikle 
Akademik kurulnş1ardaki potansiyelden faydalanmalıdır. 

3) Tesbit çalışmalarında, l in geliştirilmesi bakımından 
seçilecek değişik karakterdeki tarihî çevrelerden plot projeler geliştirilmeli¬ 
dir. 

4) Tüm tesbit ve envanter çalışmalarının plânlama, denetleme ve 
koordinasyonu Kültür Bakanlığınca yürütülmelidir. 
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V* 4) KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ 

PROBLEMLER s 

Yurdumuzda tarihî çevrenin korunması, kullanılması, değerlendi¬ 
rilmesi ile birçok kuruluş ilgilenmektedir» Bu kuruluşların bir kısmı, koruma 
kendi görevleri olduğundan, bir kısmı ise, faaliyetleri esnasıhda tarihî çev¬ 
renin çeşitli sorunları ile karşılaştıklarından dolayı koruma ile ilgili iş¬ 
lemler içindedirler. 

Ancak, bu kuruluşlârarasında çeşitli düzeylerde, belirli esaslara 
dayanmış bir koordinasyon ve işbirliği bulunmamaktadır. Bu gereksinmeyi ortaya 
koyan sebepleri şöyle sıralayabiliriz. 

a) Plânsız yürütülen Turizm yatırımlarının tarihî dokuya zarar 
verebilecek yönde gelişmesi, 

b) Artan sanayii yatırımlarının tarihî çevreye olumsuz etkisi, 
c) Hızlı kentleşme ve kentlerimizin tarihî merkezleri arasıhdaki 

olumsuz ilişkiler, 
d) Doküman eksikliği veya mevcut dokümanların her kuruluş tarafın¬ 

dan elde edilememesinin uzun süreli araştırmalara ihtiyaç gös¬ 
termesi . 

TEDBİRLER t 'i ■" ; 
1) "Kültür Sorunları Koordinasyon Kurulu" oluşturularak, tarihî 

çevre sorunlarını tüm çepheleri ile bu kurulda tartışılması ve çözüm yolları 
aranması sağlanmalıdır. 

2) İlgili Bakanlıklar bünyesind Araştırma Enstitüleri veya Bi- 
1 imlen kurularak koruma ile ilgili araştırmaların yapılması sağlanmalıdır. 

3) Akademik kuruluşlarımızın, tarihî çevre sorunlarının çözümünde 
aktif katkılarının sağlanması için, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere ilgili 
Bakanlıklar bu kuruluşlara etiid, proje ve müşavirlik hizmetleri vermeye ve böy- 
lece uygulama-teori işbirliğini kurmaya yönelik çalışmalar yapmalıdırlar. 

V. 5) KORUMANIN SOSYAL YÖNÜ 
Problemler s 

Modern kentlerin eşdeğer ve benzer özellikleri, büyük kentin 
insan ölçeğini aşan boyutları, ulaşım aktiviteleri, kişinin çevresiyle özdeş¬ 
leşme şansını azaltmaktadır. Bu durum, eşliğinde fizyolojik sorunları da geti¬ 
ren bir sosyal hastalığa neden olmaktadır» 

Kentin tarihî dokusunda yaşayan kişilerin o yörelerde oturma 
nedenleri genellikle ekonomik güçsüzlüktür Bu gruptan, onarım ve bakım konusun¬ 
da geliştirici katkı beklemek gerçekçi değildir. Ayrıca tarihî çevre kaygısı 
ve giderek bilincinin yaygın taban tarafından benimsenmesi bir sosyal sorun 
olarak gözükmektedir. . 

Tarihî yörelerde, dokunun büyük ölçüde yenileştirilmesi, işsize 
iş bulma, düşük gelirliye gelir eag.amak gibi bir rehabilitasyon boyutunu da 
getirdiği takdirde, sadece kişiyi' C ileneksel çevresinden uzaklaş-* ırmak gibi 
fiziksel bir işlem olacağından sos al huzursuzluk -/aratacaktır. 
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Tarihî çevrenin mekan organizasyonu bakımından insan Ölçeğine 
daha yakın sosyal mekanlar ihtiva etmesi üstünlüğü, güncel kent tasarımının 
özlemini çektiği önemli bir faktördür. Tarihî çevrenin, mahalle bütünlüğü, in¬ 
san ölçeği ve olumlu insan ilişkilerini kolaylıkla yaratabilmesi gibi özellik¬ 
leri, modern tasarımın kolaylıkla başaramadığı öğeler olduğundan, kenti bu 
olanaklardan yoksun bırakmak doğru değildir. 

TEDBİRLER : • 

l) Koruma projelerinde, bu yörelerde yaşayan'halkın sosyal 
yaşantısı ile ilgili etıidler önetali bir veri olarak düşünmeli ve bu yöndeki 
çalışmalara yoğunluk kazandırılmalıdır. 

?) Yerleşmelerin, tarihî dokularını teşkil eden yapıların gün¬ 
lük yaşam içinde kullanılabilirliğinin sağlanabilmesi için Kültür Bakanlığınca 
tek yapı ve SİT ölçeğinde pilot projeler ve uygulamalar yapılmalıdır. 

V* 6) TARİHİ çevre KORUNMASI İLE İLGİLİ PROJELERİN HAZIRLANMASI 

Tarihî çevre sorunları ve bunlara getirilmek istenen çözümler 
genellikle bir fiziksel plânlama meselesi olarak karşımıza çılcmalctadır. 

özellikle tarihî dokunun yoğun olduğu ve tnj doğunun hızlı kent¬ 
leşme, büyüyen ekonomik ihtiyaçlar, arazi kıymetlerinin yükselmesi, artan nüfus 
gibi etkenlerle bozulmakta olması, yeni ve koruma anlayışı içinde hazırlanacak 
değişik fiziksel plânlara ihtiyaç göstermektedir. 

Fiziksel çevrenin korunması ile ilgili koruma-onarım ve geliş¬ 
tirme politikalarına genel plânlama süreci kapsamında yer verilmesi ve her ör¬ 
nek için konunun şu etaplarda ele alınması doğru gözükmektedir s 

1) Çevrenin çeşitli öze . leri ve mimarî, tarihsel, görsel, 
işlevsel, ve bunun gibi değerlerinin ayr . • ılı tanım ve analizi ; 

2) Bu değerlerin açık dökümü, sorunlarının belirlenmesi ve de- 
v.-mlı lıklarını sağlayacak önlemlerin önerilmesi; 

3) Hazırlanacak projelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
yasal, yönetsel, parasal ve teknik olanakların sağlanarak uygulamanın etaplan— 
ması. 

Kuşkusuz bu etapların ilki sadece bir başlangıç değil aynı za¬ 
manda. diğer etapların da tema ve kapsamını belirleyecek en önemli bir husustur. 
Çiinkü koruma ve yenileme tasarıları için en başta gelen soru olan"Neyi Koruya¬ 
cağız, Meyi Geliştireceğiz" araştırmasının sonucu alınmadan diğer çalışmaların 
doğru çözüme ulaştırılmaları olanaksızdır. 

Bütün bu araştırma, döküm, değerlendirme işlemleri, plânlama 
sürecinin çeşitli kesitlerinde gerçekleştirilecek tüm ayrıntıları içerebilir¬ 
ler. v 

Bazıları genel ve ulusal plân seviyesinde kararları, etkilerken 
bazısı bölgesel plânlar, bazısı metropoli tel saha ya da kent plânlama sırasın¬ 
da devreye girebilirler. 
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d) Mücavir saha nazım imâr plânı hudutları içerisinde kalan 
yörede tarımsal alanların arazi kullanma kabiliyetlerinin 
tesbiti ile sulama, direnaj gibi projelerin plânlamaya 
girmesinin sağlanması, 
Mahalli idarenin kısıtlı kontrol ve teknik olanaklarının 
arttırılması gerekmektedir. 

V. 8) KAMULAŞTIRMA î 

PROBLEMLER î 

Yurdumuzda korunması gerekli yapılardan özellikle sivil mimarlık 
örnekleri özel mülkiyete konu teşkil etmektedirler. Bu yapıların aynen korunması 
onarımı, veya bakımı, artan arsa değerleri ve değişen ekonomik koşullar altında 
sahiplerine ekonomik bir fayda sağlamamakta, kişilerin malî bakımından güçsüz 
olmaları da buna eklendiğinde, bu yapılar korunamamaktadır. 

Eski eser kahaları, tarihî ve arkeolojik ören yerleri ile genel¬ 
likle özel mülkiyette bulunmakttadır. Bu durum çeşitli yönlerden mahzurlu bulun¬ 
mak tadır. 

TEDBİRLER i 

1) Tarihî dokunun yoğun olduğu yerleşmelerimizde, tipik ve önce¬ 
likle korunması gerekli sivil mimarlık örneklerinin plân döneminde, belirli 
bir program dahilinde kamulaştırılmalarına devam edilmelidir. 

2) Eski eser sahaları ve ören yerlerinin kamulaştırılmaları,bir 
program dahilinde ele alınmalıdır. 

i : : 

V. 9) 0RaÜTLENME. KADROLAR 

PROBLEMLER î 

"SİT" kavramının ve tarihî eserlerin çevreleriyle beraber ko¬ 
runmalarının yeni bir olgu olması, değişik plânlama faaliyetlerine ve kadrola¬ 
rına ihtiyaç göstermesi, ilgili kuruluşların bu yeni çalışma düzenine göre ör¬ 
gütlenmelerini ve donatılmalarını gerektirmektedir. 

TEDBİRLER ; 

1) Kültür Bakanlığının, tarihî çevre sorunlarını çeşitli ölçek 
ve yönleriyle ele alacak yeni bir örgüte ihtiyacı vardır. 3u nedenle, Bakanlık 
bünyesinde "Taşınmaz Eskieserler ve Tarihî Çevre Korunması Genel Müdürlüğü" ku¬ 
rulmalı, tarihî çevre kanunları bu birim tarafından yeni bir anlayışla ele 
alınmalıdır. 

2) Kamu kuruluşlarında, konuyla ilgili kadrolar, çeşitli meslek 
gruplarından yeterli sayıda elemanlarla takviye edilmelidir. 

3) Kültür Bakanlığı bünyesinde, tarihî çevre ile ilgili tüm 
belge ve dokümanların toplanacağı "Arşiv" ve Dokümantasyon Merkezi" .kurulmalıdır 

4) Kültür Bakanlığının 'taşra örgütlerinde koruma ile ilgili 
konularda çalışacak teknik birimler kurulmalıdır. 

5) Gayrimenkul Eskieserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun kararla¬ 
rının uygulama durumlarını denetlemek için, Kültür Bakanlığı yaygın ve etkin 
bir denetim örgütüyle teçhiz edilmelidir. 
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V. 10) KORUMANIN MALÎ VE EKONOMİK YÖNÜ ; 

PROBLEMLER : 

Tarihî çevre korunması sosyal yönleri de ağır basan bir olgu 
olduğundan, uzun vadede kamu yararına değer yaratan bir olgu olarak kabul edil¬ 
mektedir * 

Fiziksel plânlama açısından ele alındığında‘Türkiye'nin konut 
sıkıntısı çekmekte olduğu, önümüzdeki yıllarda da ihtiyaç ile üretim arasındaki 
farkın kapatılmayacağı bilinmektedir. Dolayisıyla var olan konut dokusundan 
yararlanmak ekonomik bir veriyi kullanmak demektir. Yerleşmelerimizdeki çoğun¬ 
lukla konut niteliğindeki tarihi çevrenin bozulması ve yokedilmesi ekonomik 
bir yaklaşım olmayacaktır. 

Kaynakları kısıtlı, gelişmekte olan bir ülke modelinde, tarihî 
çevre korumasının ekonomik olabilirlik derecesi tartışılabilir bir konudur. 
Ancak, tüm bu tartışmaların bir dizi fayda-fiat analizi yaptıktan, ya da tarihî 
çevreyi korumak maksadıyla diğer sektörlere vereceğimiz eksi ve artı primleri 
santadıktan sonra yapılması daha faydalı olacaktır. 

Türkiye'nin makro yapısı hızlı şehirleşme, endüstrileşmede yol 
a]ma, teknolojik transferi çabuk yapmak buna karşın yavaş bir sosyal değişim 
olarak nitelenebilir. Sosyal değişimi tamamlanana kadar yani dengelenene kadar 
kentsel çevrenin esnek tutulmasında yarar vardır. 

Tarih ve kültür değeri olan varlıkların en belirgin özellikle¬ 
ri, kaybolduklarında yerlerine yenilerinin konamamasıdır. Bu yüzden tarihî 
çevreyi tüketilen fakat yerine konamayan bir kaynak, olarak belirlediğimizde, 
kullanımı koruyucu ve tüketimi kısıtlı olmalıdır. 

TEDBİRLER : 

1) Onarım ve koruma işlemlerinin ekonomik olduğunun ortaya kon¬ 
ması için Kültür Bakanlığı Koordinatörlüğünde örnek projeler geliştirilmelidir. 

2) Tarihî çevreye yakılan fiziksel koruma müdahalelerinde, 
korunan dokunun niteliklerini bozmayacak şekilde yeniden işlev kazandırılarak 
ekonomik yarar sağlanması yönüne gidilmelidir. 

3) Sahibi bulunduğu eski eser niteliği yapısında onarım ve 
rehabilitasyon çalışması yapmak isteyen kişilere kredi verilmesi sağlanmalıdır. 

4) Eski eserlerde (özellikle sivil mimarlık örneklerinde) 
yapılacak her türlü yapısal işlemlerde (onarım, rehabilitasyon v.b.), bu eser¬ 
lerin maliklerine çeşitli vergi bağışıklıkları tanınmalıdır. 

5) Her türlü imâr ve plânlama kararlarının sonucu olarak doğan . 
değer artışlarının vergilendirilmesi yeniden ele alınmalı, bu husus koruma 
finansmanı için bir kaynak olarak değerlendirilmelidir. 
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v.ll) EĞİTİM 

PROBLEMLER s 

Tarihî çevre korunmasında, korunacak değerlerin tanıtılması, 
korumanın kişilerin sosyal ve ekonomik yaşamına yapacağı olumlu katkıların 
anlatılabilmesi ve böylece genişh halk kitleleri tarafından bu olguya sahip 
çıkılması bir eğitim sorunu olarak görülmektedir. f 

Bu konudaki eğitim iki yönlü olarak ele alınmalıdır. 

1) Sorunların ve bun]arın çözüm yollarının kamuya anlatılma¬ 
sı yoluyla yaygın eğitimin gerçekleştirilmesi, 

2) Konunun teori ve uygulama yönüyle direk İlişkili uzman 
elemanların akademik ve meslek içi eğitimi. 

TEDBİRLER i 

1) Tarihî çevrenin tanıtılması eğitimin her kademesinde (okul 
çağı öncesi, ilk, orta, yüksek) uygulamalı bir şekilde ele alınmalı ve bunun 
için Kültür Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ortak programlar geliştirmeli¬ 
dir. 

2) Genel eğitim politikası içinde, tarihî çevre ile ilgili 
eğitimin amaç ve kapsamı kesinlikle belirlenmelidir. 

3) Geniş halk kitlelerinin eğitimi konusunda Kültür Bakanlığın¬ 
ca tedbirler alınmalı, özellikle tanıtıcı ve eğitici yayınlara önem verilmelidir. 

4) Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kuruluşlarının 
mevcut kadrolarının meslek içi eğitimleri için yeni bilimsel programlar hazır- 
lanmalıöır. 

VI« SONUÇ 

11 alt başlık halinde sıralanan tarihî çevrenin korunması, değer¬ 
lendirilmesi ve kullanır 1 ile ilgili tedbirler arasından seçilen ve üzerinde 
özellikle durulması gereğine inandığımız ana ilkeleri şöyle sıralayabiliriz : 

1) Korunacak değerleri belirleyecek envanter çalışmaları hızlandı¬ 
rılmalıdır. 

2) Tarihî çevre korunbası bir plânlama olgusu olarak düşünülmeli 
ve diğer fiziksel plânlamalarla her ölçek ve kademede bütünleştirilmelidir. 

3) Tarihî çevre korunması, bir kalkınma girdisi ve sosyo ekonomik 
bir veri olarak ele alınmalıdır. 

4) Kuruluşlar kendi içlerinde örgütlenmeye önem vermelidirler. 
5) Çeşitli kuruluşlar arasında her düzeyde verimli ve yeterli 

işbirliği sağlanmalıdır . 
6) Geniş halk kitlelerinin bu konudaki eğitimi sağlanmalıdır. 



TARİHÎ ÇEVRENİN KORUNMASI İÇİN 
STRATEJİ 

Assıc.Prof.Gönül TANKUT 

0.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 

1. GENEL 

r . .. a 

Tarihî çevre korunması bir hayat görüşü olup, bu görüş âncak toplumun 
geniş tabana tarafından benimsenirse geçerlik kazanır. 

Tarihî çevresi bu kadar yaygın ve çok olan bir ülkede koruma sloganı¬ 
nın profesyonel çevrede bile bir olgu niteliğini kazanması gerçektin çok 
yenidir. Giderek, kısıtlı bir ilgi alanına sıkışıp yaygınlığa erişememesine 
de şaşmamak gerekir. Ancak b$ böyle sürüp gidemez. 

Eğitim oranı ile geniş tabanın bilinçlendirilmesi ve giderek etkin bir 
kamu oyunun oluşturulması görevi de Kültür Bakanlığına düşen görevlerden 
belki en önemlisidir. Ayrıca tarihî çevre korumasının politize edilmesi, yük¬ 
sek düzeyde yöneticiler tarafındpn benimsenmesi de o derece etkin bir amaçtır. 
Halbuki bugüne dek hiçbir hükümet programında bu konu içerilmemiştir. 

Parti çalışma programlarında da yer almamaktadır. İSunun gerekçesi iyimser 
bir tutumla salt bilinçsizlik diye düşünülebilirse de, daha gerçek bir değer¬ 
lendirme ile oy sağlarîi\/an, kısa dönemde ekonomik ve sosyal dönüşüm vadetmiyen 
nitelik ilgisizliği'- nedeni olarak görülür, , 

üç beş y>v.lik pMnda anlamlı bir irdelenmesine rastlanmayan bu konuda ulu¬ 
sal bir davanı İÇİn ilkeler de henüa belirlenmemiştir. Buna karşın az önce bir 
hayat olarak nitelendirdiğimiz, tarihî çevre korunması, endüstri sonrası 
-tüm^rplumlarda agırlığj. artan bir önem kazanmaktadır, şöyle ki, ister kapita- 
yUt, ister sosyalist düzen söz konusu olsun, koruma başarı ve ısrarla uygulan— 

«•''maktadır. Bunun gerekçesi kuşkusuz ilk örnekte yaşam ve çevre niteliğini veri¬ 
len önem, diğerinde ise ekonomik gelişmede kaynak dağıtımındaki eş güdüm ve 
kesin etkinliktir. 

Şimdi de bu iki ekonomik plâtform ortasında bir yerde bulunan ülkemizdeki 
duruma bir göz atalı/n. 

Türkiye gerçek endüstrileşmenin eşiğindedir. Bu durumda şehirleşmenin de ■ 
sağlıklaşacağı beklenmelidir. Demek kİ yavaş da olsa sosyal evrimde yol almak¬ 
tadır. örneğin aile yapısı değişmekte* insan çevre ilişkileri özgülleşmektedir. 
Giderek teknolojik bekleme düzeyi de yükselmektedir. 

Şimdi de Türkiye’nin durumu bu ikan, geniş ölçekte korüfîl&yn çalıştığı 
tarihî çevreyi inöeliyelim.^' 

Sözü geçen çevre üretim açısından kesinlikle endüstri öncesi, hizmetler 
yönünden uzmanlaşma öncesi, ulaşım bakımından yaya ölçeğinde ve motorlu taşıt 
öncesi, iç mekân organizasyonu açısından çekirdek aile öncesi öğelerini taşı- 
maktad.ır. 

(l) Koruma dinamik ise yani güncel ’işlşy taşımayı içeriyorsa ve yeni geliş- 
melerle bütünleşebiliyorsa bir arlâ-ffi taşımaktadır. 



Bu düşünüş dizisine yapı teknolojisi ve malieme özellikleri konusundaki büyük 
farklılıkları da eklemek gerekir. A priori denilebilir ki, bu koşullar altın¬ 
da tarihî çevrenin onarılarak ve bugünkü kent işlevleri ile donatılarak uyuşu¬ 
mu zor bir sorundur. 

Çimdi de bu hipotezi korumanın ekonomik ve sosyal içerikleri aracı ile 
test etmeye çalışalım : 

o 

Ekonomik içerik : j 

1) Kent plâncısının belirgin görevi kamu yararına değer yaratmak ve onla¬ 
rı korumaktır. 0 halde şu soruyu soralım. Tarihî çevre koruması kamu yararına 
bir olay mıdır ? Bu sorunun yanıtı hemen hayır değilse eleştiriyi sürdürelim. 

Burada söz konusu olan herhalde salt ve kısa vadeli bir yarar değildir. 
Ayrıca sosyal yönleri ağır basmaktadır. Demek fiatı ne olursa olsun ödenecek¬ 
tir. Hemen bir çağrışım yapalım. "Millî Savunma" gibi ulusal bütünün sürekli¬ 
liğine, bilincine, koruma olgusunun ekonomik yönü yüksek fiattan çıkıp baha 
biçilmezliğe dönüşür diye düşünülebilir. 

2) Türkiye uzun yıllardan beri konut sıkıntısı çeken bir ülkedir. Yapılan 
kestirimlerden de önümüzdeki yıllarda gereksinim ve ,sunu arasındaki farkın 
kapatılamıyacağı anlaşılmaktadır. 0 halde var olan tüm’ konut stoklarından^) 
yararlanmak, ekonomik bir veriyi kullanmak anlamına gelecektir. Angak bu düz¬ 
lemde çeşitli maliyet analizleri gereklidir, m onarım fiatı ile m yeni yapı 
fiatı arasındaki fark çok büyük değilse, bu stoktan yararlanmak ekonpmik dü¬ 
şünceye ters düşmez. 

3) Tarihî çevre bir kentin merkezi olabilir, merkez kenarındaki mahalle¬ 
ler olabilir veya kendin tümünü içerebilir. Her üç konumda da tarihî çevre 
çoğunluk örneklerde kentin çöküntüsü içindedir. Bu yörenin yeniden yaşatılması 
gerekir. Genellikle kentsel depresyon alanlarında yeniden canlandırma endüstri 
enjeksiyonu ile yapılır. 0 zaman kesinlikle cevap veremiyeceğimiz bir soruyu 
soralım: Tarihî çevrede yapılacak girişim bu mudur ? Cevap "Evet" ise, endüst¬ 
rinin ne türleri ve ne kadarı söz konusudur. (3) Yoksa vurgular servis sektö¬ 
ründe mi yoğunlaşacaktır.? Bu servisler ne türdür, uzmanlaşma derecesi nedir ? 
Herhalde koruma plânı tari.hı çevreyi de içeren kentsel çöküntü yöreleri için 
yeniden canlandırma olanaklarını da beraber getirecektir. 

4) Kaynakları kısıtlı, gelişmesi baskın bir ülke modelinde tarihî çevre 
korumasının bir plânlama girdisi olarak alınıp alınamıyacağı ve de ekonomik 
olabilirlik derecesi de tartışmaya açık diğer yönüdür. Bu. noktada açıklık 
kazandırmak amacı ile bir dizi fayda/fiiat analizi yapmak ya da tarihî çevreyi 
korumak nedeniyle diğer sektörlere vereceğimiz artı ve eksi primleri saptamak 
gerekir. 

(2) Tarihî çevre her türlü yapısı ile.söz'konusudur. Ancak gerek sayı 
gersk işlev bakımından ağırlık noktası konut örnekleri üzerindedir. 

(3) A liriori imalâta yönelik endüstrilerin tarihî dokuyu en kısa yoldan 
yutacağı önsezisi vardır. ' 



Bu ekonomik analizleri bu kanuda uygulamak temel kavramlardaki belirsizlikler 
nedeniyle o kadar kolay olmayacaktır. Kimin yararı, kimin zararı, sayısal 
değerlerin normatif ölçülerde aynı pakete konulup konulamıyacağı, hep enine bo¬ 
yuna tartışılması gereken işlemlerdir. Ancak bu denemelerden geçmeden de redde¬ 
dilmezler. . } 

5) Türkiye'nin makro yapısını hızlı şehirleşme, endüstrileşmede yol alma, 
teknolojik transferi çabuk yapma buna karşı sosyal değişimi d,e daha yavaş yol 
alma göstergeleri ile belirlemiştik. Önümüzdeki plân döneminde bu durumun özel¬ 
liklerini geniş çerçevede koruyacağını varsayabilmek için bazı kestirimlere baş¬ 
vurulabilir. Demek ki, şehirleşmenin ivmesi biraz azalacak da olsa, endüstrileş¬ 
menin hızı biraz daha artacak da olsa, halâ toplumun aşırı dinamizme çalkantılı 
ortam niteliğini sürdürecektir. 0 zaman böyle bir toplum için genelde en uygun 
tarihî çevre koruma modeli nedir konusu, tüm şehir plânlamasını ilgilendirmekte¬ 
dir ve plânlama sürecinin bütünü içinde değerlendirilmelidir. Ancak şu kadarı 
söylenebilir ki, sosyal değişim tamamlanana ya da dengelenene kadar kentsel 
çevrenin esnek tutulmasında yarar vardır. 

Değişimin çevrede görülen en belirgin sonucu gecekondulaşmadır. Bu ise 
tanım gereğince esnek bir çevredir. Bunları yıkıp yerine 20 yıl aonra kullana- 
mıyacağımız bir dondurulmuş çevre yaratmak ve ayrıca bu çevreye de pek çok 
parayı gömmek ne derece akılcı bir tutumdıar sorusunun üzerine ö^zğnle eğilmeli¬ 
dir. 

Tarihî çevreyi hu açıdan ele alalım : 

Adı geçen kentsel yöreler 20 yıl sonra da tarihî çevre niteliklerini 
tmyaoak hatta göreli olarak artıracaklardır. Halbuki bunlar yıkılıp yerine 
y$f)İleri yapılması halinde 20 yıllık perspektifte değer aşamasına uğrayacak 
fbipada bir soyutlama yapılmıştır. 0 da spekülasyonun söz konusu edilmemesidir,» 
|u durumda bugünün yeni yapısı, yarının belki istenmeyen uyuşumsufc ekkimiş 
yapısına dönüşecek, çevre dondurulmuş ve önemli kapitaller de gömülmüş olacak- 
tir. 

Demek ki tarihî çevrenin kısa dönemde konforsuzluk ve imar haklarına kapa¬ 
lılık nedeni ile dönüşümü yoktur . Buna karşın arsa spekülasyonundan soyutlana- 
bilirse uzun zaman perspektifinde bir değer birikimi anlamına gelebilir ve böy- 
lece ekonomik düşünce çerçevesine girer. 

6) Diğer bir bakış da, tarihî çevreyi tüketilen fakat yerine konamıyan bij 
kaynak olarak belirlemektedir. Demek ki kullanımı koruyucu ve tüketimi kısıtlı 
olmalıdır. (Doğal kaynaklar gibi .) 

7) Marjinal olsa tarihî çevrenin turistik yönden getirdiği katma değeri dt 
gözetmek gerekir. Bu gelirin artması ve sürmesi korumanın etkinliği ile doğru 
orantılıdır. 

Yukarıda birkaçı belirlenmiş olan ekonomik içeriğin tam geçerlilik kazan¬ 
ması için plânlama süreci ile bütünleşmesi ve plânlama yöntemleri ile saptan¬ 
ması gerekir. Bu yapılmaz da "Kültür verisidir, 'neden, niçin, nasıl ? diye so¬ 
rulmadan korunur" sloganı sürdürülürse etkin koruma sadece engellenmiş olacak¬ 
tır. 

Ayrıca çok yönlü kentsel bir sorun olan tarihi çevreyi kültür verisi diye 
tek boyuta indirgemek, onun hiç de haketmediği bir doğrusallıktır. 
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Sosyal İçerik : 

1) Modern kentlerin eşdeğer ve benzer özellikleri, büyük' kentin ononim 
çevresi insan ölçeğini aşan boyutları, yoz aktiviteleri, kişinin çevresi 
ile özdeşleşme şansını yitirmektedir. Bu durum giderek"anomSe'’ denilen ve 
eşliğinde fizyolojik sorunları da getiren bir sosyal hastalığa neden olmak
tadır. Şöyle ki, bu tür kentlerde tarihî çevrenin bir bakıma sosyal terapi 
potansiyeli olduğu da düşünülmelidir. 
. c 

2) Kentin çöküntü kesimi olduğuna değinilen tarihî çevrede yaşayanların 
orada oturma nedenleri, ya düşük kira olanağı ya da babadan kalma evsahipli-
ğidir. Bu alanlar, her iki gurupta da çok kere fakirliğin, geri kalmışlığın 
ve başarısızlığın simgesidir. B\j guruptan onarım ve benzer geliştirici katkı 
istemek gerçekçi değildir. Düşük ekonomik güç nedeniyle girişimleri kamu sek
törü yönetse bile tarihî bilinç, çevre kaygısı ve genel eğitimden yoksun kişi
lerin bu mahallerde kalmak isteyecekleri pek kesin değildir. (4) Yaygın tabana 
erişmiş bir çevre bilincinin eksikliği kısa vadede çözülemiyecek kadar zor 
sosyal sorunları göstergelemektedir. 

3) Tarihî çevre koruması kentsel doku yenilenmesinin bir parçası olarak 
düşünüldüğünde onarılıp güncel standartlara eriştirilecek böyle bir yörenin, 
hu kes hem ekonomik geçerliliğinin, hem de iyi ve Özenli kullanımının sağlan
ması amacı ile daha üst gelir guruplarına açılması Batı ülkelerinde yaygın 
bir uygulamadır. Burada artık simgesel geri kalmışlık değil sosyal prestij 
söz konusudur. 

4) Tarihî yörelerde kamulaştırma anacı ile büyük ölçekte doku yeni^e.^ğğ^ 
halinde Relokasyon, yeniden yerleştirme problemi yeni bir çevreye transfgp 
değil, bunun ötesinde işsize iş. bulma, düşük gelirliye gelişme sağlamak gihi 
bir rehabilitasyon boyutunu da içermezse sosyal huzursuzluğa neden olacaktır* 

5) Tarihî çevrenin mekân organizasyonu bakımından sosyal mekânlarını 
içermek üstünlüğü güncel kent tasarımının özlemini çektiği bir önemli yöndür. 
Günümüzün kent çevresi gerçekten sosyal mekânların çakışmadığı fizik mekânlar
la doludur. Ayrıca tarihî çevrenin mahalle bütünlüğü, insan ölçeği ve olumlu 
insan ilişkilerinin kolaylaşması özellikleri modern tasarımın başaramadığı 
öğeler olduğundan kenti bu olanaklardan yoksun kılmak da doğru değildir. 

6) Büyük kentte gelişmenin tarihî dokuyu bozma ve değerleri yitirme bas
kısı görelidir. Burada tarihî çevrenin en büyük düşmanı sık değişen imâr hak
larının davet ettiği arsa spekülasyonu aracı ile zamansız ve çok kere gerek
siz yapı yenilemeleridir. Ancak evsahibi içivı sosyal prestij ve ekonomik yarar 
söz konusu olduğundan kendi içinde rasyonelini de yitirmektedir-

(4) Bu konuda yeterli bilgi, yoktur. Çeşitli anket çalruhlarından 
dolaylı olarak yukarıdaki görüş geliştirilmiştir. 
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Küçük kentte ise şehirleşmenin tarihî dokuyu israfı daha direkt bir 
olaydır. Kırsal göç bu tür çevreye sızmakta ve onu kırsal gelenek ve gö¬ 
reneklere göre değiştirip bozmaktadır. 

Geçmiş yüzyılların kalıtımlarının bilincine varmamış, onlara saygı ve 
sevgiyi göstermek alışkanlığında olmayan, gelişmeyi, salt değişmeye eş tu¬ 
tan toplumlarda tarihî çevreye ilişkin sosyal sorunlar o çevrede yaşayanla¬ 
rın başka çevrelere uyuşumla aktarılması değil de o düşkün biçimleri ile 
içlerinde kalmaya zorlanmaları sonucu çıkacaktır. 

Tarihî çevre koruması Kültür Bakanlığına verilen yetkilerin, yürürlük¬ 
te olan yasaların, Anıtlar Yüksek Kurulunun yasaklamalarının ötesinde, ulu¬ 
sal bir koruma politikasının yönlendirici ilkelerini gerektirmektedir. Ne 
var ki bu politika önümüzdeki yakın ve uzak perspektifler için kabul edile¬ 
cek yerleşme, kentleşme, endüstrileşme ve ulaşım ilkelerinden bağımsız ola¬ 
rak düşünülemez. 

Örneğin, ülkesel ölçekte yerleşme yığılma ya da kademelenme biçiminde 
mi olacaktır ? Yeni endüstriler ne ölçekte ve hangi konumlarda oluşacaktır ? 
Yeni kent olgusu ne denli gerçekleşecektir ? Büyük kentin başlayan banliyö¬ 
leşme eğilimi ivmemi kazanacaktır ? Bu oluşumların eşliğindeki ulaşım biçim¬ 
leri nedir ? Kent merkezleri büyük ölçüde çöküntüye'terk edilip geniş kapsam¬ 
lı. yenilemelere mi girişilecektir ? Tabi bu yanıtsız sorulara bi.r anahtar 
soru da eklemek gerekir. Arsa politikası düzenlenip spekülasyon önlenebilecek- 
midir ? 

Bu soruların yanıtları ve ilgili kararları koruma politikasını.etkileye¬ 
cek ve onun olabilirlik derecesini ve ölçüsünü saptayacaktır. 
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ÇEVRE SORUNLARI IV, CÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU : 

TARİHİ ÇEVRE KORUNMASI 

REMİN BİLER YaMühendis - Mimar 
İmar ve İskan Bakanlığı Planlama ve İmar 
Genel Müdürlüğü 
Tarihi Çevre Korunması ve Sit Alanı 
Planlama Başuzmanlığı 

Bölge ve Kent Planlaması Bünyesinde Tarihi Çevre Korunması 

GİRİŞ: 

Tanımlar : 

Koruma : Korumayı; bozulâbilecek.ve yıkılabilecek bir eşyanın 
veya maddenin bakım ve emniyete alınması, tahribine ve zarar 
görmesine engel olma olarak tanımlıyabiliyoruz. 

Koruma, tehlikede olan ve muhafazasına çalışılan kültürel 
değerlerin toplumca bilinmesi, algılanması ile koruma öncelik¬ 
lerinden haberdar ve uyanık olmak ve bu uyanıklığı yaymak 
belirtisidir,, 

Koruma, bilmek-anlamak-birleştirmek ve sonuç çıkarmak demektir. 

Kültürel varlıkların karşılaştıkları tehlikeyi anlamak, onla¬ 
rın değerlerini ve önemini bugüne kadar getirmek, geçmişe 
ve geleneksel bilgilere sahip olmak, kültürel varlıkların ve eski 
merkezlerin üzerlerinde muhafaza ettikleri sanat ve kültür 

değerlerinden tarih bilgisini çıkarmak eğilimi; korumanın ve 
kültürel varlıklardan gelen miras birikiminin toplumun geniş 
kitlelerine aktarılması olayını getirecektir. 

Bilmek, anlamak, birleştirmek ve sonu ç çıkarmada korumanın 
kimin için ve neyi korumak olduğu ve çeşitli kültür temellerin¬ 
de de çeşitli katkıların bulunacağı göz önüne alınarak bir 
planlama yapılması gerekmektedir. 

3u nedenle korumak-bilmek-programlamak çok terimliliğine 
geliriz. 

Programlama sadece geçmişin muhafazası değil geleceğinde 
organizasyonu demektir. 

Bu, tarihi merkezi ile bir bütünleyici parçası bulunan ve 

ekonomik serveti, mimari mirası ve bölgesindeki dengenin 
ana noktası olan kentin organizasyonu ve planlaması demektir. 



Tarihi Merkez, kent kültürünü değerlendiren ve idari, kültürel 
ve sosyal etkilerini çevre ve bölgesine yayan bir unsurdur. 

Böylece koruma bu etkiyi düzenlemek, organize etmek, planlamak, 
ve programlamak olarak görünmektedir. 

TÜRKİYEDE KENTLEŞME VB TARİHİ ÇEVRE 

Ülkemizde 1930'dan beri kent planı çalışmaları yapılmaktadır. 

İlk Önceleri kent mekanında oluşumunu tamalayan bu tür plan¬ 
lamalar sonraları zamanla gelişmiş ve kent planlaması ülke ve 
bölgenin sosyo-ekonomik gelişme görüşüne dayanan bir tüm plan¬ 
lama niteliğine dönüşmüştür. 

* 

İkinci dünya savaşından beri ülkemiz hızlı kentleşme devresine 
girmiş ve ulaşınyolanaklanctlı hızla artması, teknolojinin ve 
ticaretin gelişmelerinin belirli merkezler çevresinde yoğunlaş¬ 
ması eğilimi, uygun tarım arazisinin marjinal sınırlarına kadar 
kullanılması sorunu, enstantif tarıma geçiş;tarımda makinalaşma, 

i 

tophak mülkiyetinde kutuplaşma dolayısıyla kırın itimi ülkemizde 
kentleşme olgusunu belirgin bir düzeye getirmiştir. 

1927’de 10.000'den fazla nüfusu olan topluluklarda ülke nüfusu* 
nun % 16,4 yaşamakta idi. 1935'de bu oran % 18'e, 1950'de 
% 18,5 varmıştır. 

1950'den itibaren kentleşme olayı hızlanmış ve 1965'de kentleş¬ 
me oranı % 28,3'e çıkmıştır. 

1970'de İl ve İlçe merkezlerinde oturan nüfus 13.785.565 olmuş 
ve kentsel nüfusun tüm nüfusa (35.666.549) oranı % 38,74'e 
çıkmıştır. 

1977'de 42.479.000 olarak orta doğurganlıkta kabul edilen 
•nüfus tahminine göre 22.000.000 kent nüfusu ve % 52,2 kentleşme 
oranı belirecektir. 

1985'de 52.000.000 olarak orta doğurganlıkta kabul edilen 
nüfus tahminine göre 33.000.000 kent nüfusu ile % 64 kentleşme 
oranı gelişecektir. 
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a •• •• , , . , , ülkemizde 
Önümüzdeki yıllarda/geçmiş yıllarla kıyas kabul etmiyecek ve 
bütün ülke bünyesini değiştirecek ölçüde bir kentleşme süreci 
ile karşılaşılmış olacaktır. 

1927'de lOO.OOO'nin üstünde şehir sayısı 2, 1960’da 9, 1965’de 
14 olmuş, 1977'de 35’e, 1985’de de 57 adede yükseleceği öngö¬ 
rülmüştür. 

Bu durumda ileriki yıllarda Türkiye tüm nüfusunun yarısından 
fazlası kentlerde yaşama durumunda bulunacağı açıkça belli 
olmaktadır. 

Kent ve kır deyimlerini, dağınık ve değişken olmayan nüfuslu 
kırsal alanlardan çok değişkenli ve yüksek yoğunlukta imar 
edilmiş kent alanlarına kadar devamlı ve daimi gelişmenin ve 
genişlemenin iki uc noktalarını ortaya çıkaran unsurlar olarak 
görmek lazımdır. 

Çalışan nüfus, eğitim ve sermaye için daim çekim merkezi olan 
kentler kontrollü bir büyümeye tabi tutulmaz iseler bu kuvvetli 
sosyal ekonomik kültürel çekim eğilimi ile nüfus birikimine 
ve yığılmasına sahne olan statik kentleşme noktaları haline 
derhal dönüşüm yapacaklardır. 

Kırdan kente olan bu hareket sosyal ekonomik ve kültürel neden¬ 
lerle olmaktadır. Bu nedenle kent, sosyal-ekonomik ve kültürel 
hareketlere dönük uğraşı konusu olan organize grupların bulun¬ 
duğu bir toplum bünyesi oluşturmalıdır. 

Bünyesi böylece ortaya çıkan ve bu durumunu devamlı sürdürmek 
ve gelişimini sağlamak durumunda olan kent, özüne yönelmiş hare¬ 
ketlerle kent dışına dönük hareketlerin etkisi ve oranı ölçüsün¬ 
de görevini de belirliyecektir. 

Türkiye kentleri tarih boyunca çeşitli etkilerde kalmışlarsa da 

karakter devamlılığını coğrafi yerleşme unsurlarına dayanarak 
muhafaza etmişlerdir. 

Türkiyede sulh ve karışıklık devreleri görülmüştür-. Sulh devre¬ 
lerinde gelişen kentler harplerde birer kale fonksiyonunu almış¬ 
lardır. Türkiyede genel kent yerleşmelerinde uygun cöğrafik 
konumun yanısıra stratejik anlamda korunma için topoğrafik yer 
seçimi kriterleri de görülmüştür. 



Türkiyede ikinci dünj- a- savaşma kadar benliği bulma amacıyla 
Anadoluya dönülmüş ve Anadolu kentleri değişmiş ve kıya, kent¬ 
leri gelişmeleri yavaşlamıştır. 

ikinci dünya savaşından sonra batıya açılış ve sosyo-ekonomik 
gelişme amacıyla kıy-.. '~entlerinin büyümeleri desteklenmiştir. 

Eski Türk kasabaları doğaya iyice bağlanmış olarak ve çevrelerine 
hakim noktalarda kurulmuşlar ve iklim gereksinmelerine uymuşlar 
ve yöresel malzeme ile ve yapılaşma ile dokulaşmışlardır. 

Türkiyede kent ve kasabalarda çekirdek kısımları sosyo-kültürel 
davranışları bünyesinde toplayan ve de şematik karakterde olma¬ 
yarak ilham verici bir karaktere sahiptirler. 

Tarihi kent, bir toplumun geçmişini şekillendiren olaylar zinci¬ 
rini fiziki çevrenin bütünü ve parçalarında muhafaza eden kent 
demektir. 

Türkiye topraklarında birbiri ardınca kurulan uygarlıklar ve 
bunların eseri olan devletler hem nitelik ve hemde nicelik bakı¬ 

mından başka hiç bir ülke ile karşılaştırılamıyacak derecede 
zengindir. Bu yüzden arkeolojinin doğuşunu bile Anadolunun bu 
zenginliği çabuklaştırmıştır denmektedir. 

Çağımızdaki gelişmelerin ve teknolojik başarıların günlük yaşan¬ 
tıya yansımasının ve uygulanmasının köy, kasaba ve kentlerimiz il 
çevrelerinde barınma ve yapı gereklerini, iş, ulaşım, altyapı ve 
kültürel gereksinmeleri büyütmekte olduğu bilinmektedir. 

Bu arada toplum ve de birey olarak insanın bu çağdaş olgunun 
varlığı ile olumsuz etkilerle karşılaştığı, çevrenin bozulması 
ve geçmişin tarih mirasını, mimari ve tarihsel yapılarının, anıt¬ 
larının ve tarihi kent dokusunun hızlı bir kentleşme olgusu 

altında kaldığı ve böylece olumsuz değişikliklere uğradığı 
belirgin hale gelmektedir. 

Bir kentin hayatı yollar ve yapılar gibi maddi eserler vasıtasıy¬ 
la yüzyıllar boyunca ortaya çıkan sürekli bir olaydır; Bu eserler 
kente kendisine has bir idşi'.f.îî verirler. Bunlar geçmişin değeri: 
tanıklarıdır ve tarihi değerleri ve insan zekasının eseri olan 
plastik değerleri ile insanların sahip oldukları servetin bir par< 
sıdırlar ve bu miras bozulmadan gelecek yüzyıllara iletilecek¬ 
lerdir. 
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Tarihi anıtların ve yerleşmelerin korunması ve onarımı 
için uluslararası Venedik Tüzüğü; 

"İnsan kuşaklarının tarihi anıtları geçmişten bir bilgi 
taşıyarak günümüze kadar eski geleneklerin yaşayan tanıkları 
olarak gelmektedir, insanlar insani değerlerin bütünlüğünde 
gittikçe daha çok bilinçlenmekte ve eski anıtları ortak miras 
saymaktadır. Onları gelecek kuşaklara sağ salim ulaştırmak 
sorumluluğu iyice anlaşılmıştır. Orijinal zenginliklerine 
zarar vermeden onları bizden sonrakilere geçirmek görevimizdir", 
şeklinde tarihi çevrenin korunmasına genel olarak yaklaşmıştır* 

Bugün Türkiyedeki kent ve kasabalarda ve bunların çevrelerinde 
toplumun geçmiş zengin yaşantısını, sosyal davranışlarını ve 
kültürünü belirten tarihi, kültürel mimari miras; endüstrileş¬ 
me nüfus yığılımı ve ulaşım sorunları ile karşı karşıya bulun¬ 
makta, kentin tarihi yapısına ve karakteristikleri içine yeni 
yerleşme dokusu,kent içi mekanları, silüet ve ulaşım ağı Ölçü¬ 
leri girmektedir. Ve Türkiyede tarihi kentlerin korunması husu¬ 
su henüz tanımlanmamış bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

idareciler ve büyük halk kitleleri anıtların çevreleri ile 
birlikte korunması gerekliliğini ve kentlerin bir bütün olarak 
ve de kent parçalarıyla korunması gereken tarihi miras içinde 
olduğunu anlar gözükmemektedirler. 

Bugünkü koşullar içinde Türkiyede tek bir unsur kentleri koru¬ 
mada olumlu işaretler vermektedir. Bu da, endüstri gelişmesi¬ 
nin ve de demografik artışı henüz hissetmeye başlayan ve his¬ 
setmeyen çok sayıdaki Anadolu kentlerinin varlığıdır* 

Bu kentler içlerinden geçen bir iki büyük cadde ve çevrelerinde 
oluşan meydanlar ve yeni birkaç yapı dışında genel görünüşle¬ 
rini ve tarihi görünümlerini kaybetmemişlerdir. 

Anadolunun her bölgesinde küçük kentler kendi ölçüleri içinde 
karmaşık sokak dokuları ve her bölgede peyzajın ayrılmaz par¬ 
çaları olan bahçeleri ile belirmektedirler. Her ev bahçeye, 
doğaya açılır, aile hayatı açısından kentin içinde bir bütündür, 
evler arasındaki sokaklar bu evlere bütünleyici bir karakter 
verir. 
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Topografyayı zorlamadan bir bitki örtüsü gibi araziyle anlaş¬ 
mış olarak meydana gelen, geometrik değil fakat biyolojik esas¬ 
ları olan bu Anadolu kentlerinin tarihten taşıyarak getirdikleri 
kültür mirası, mimari varlıklarının bakım, onarımı ve korunma¬ 
ları, rehabilitasyonu ve bu eserlerin çevreleriyle birlikte 
planlamaları ile korunmaları ve çevrelerine belgesel nitelik 
kazandırması girişimlerine Türkiyede kent kasaba imar planları¬ 
nın hazırlanmasıyla başlanılmıştır. 

Endüstrinin kentlere getirdiği nüfus dağılımı, gecekondulaşma 
ve ulaşım fenomenleri kent dokusunda bazı etkiler yaratmaktadır. 
Şöyleki: 

Kent dışına yayılmada üst gelir gruplarını, kentlerin tarihi 
bölgelerinde de az konforlu ucuz evlere yerleşen alt gelir 
gruplarını görmekteyiz. Tarihi çekirdek yeni bazı yapılarla, 
atölye ve küçük sanatlar bölgeleriyle bozulmaktadır. 

Bu bölgelerde eski yapının değerlendirilmesi yönünde toplumun 
bir bilinci henüz yoktur. Geleneksel dokuda yeni yerleşme düzeni, 

yol ulaşım ağı,silüet, kent içi mekanları ve ölçülerinde karmaşık 
bir gelişme görülmektedir. 

Neyin korunması ve tarihi eser ve dokunun kendi yaşantısının 
yeni kentleşme olayı içinde devam ettirilmesi, korunması, kent 
bütünü ile organik birleşimi ihtiyacının algılanması, idare çiler, 
mimarlar ve toplum arasında herşeyden önce bir eğitim sorunu 
olarak belirmektedir. 

Kent planlaması açısından tarihi çekirdek değerleri noktasından 
dışarıya doğru yayılan bir bütünleştirme gayreti ile şehrin genel 
fiziksel verileri ve bölgesel yaklaşmalardan hareket edilerek 
tarihi dokuda ayrıntılara girmeye giden bir bağdaştırma gayreti¬ 
nin kesin noktaları zaman içinde uygulamaya dönüşerek bir plan¬ 

lama alanını çizeceklerdir. 

TÜRKİYEDE KENT PLANLAMASI VE TARİHİ ÇEVRE 

Kentsel ve bölgesel kademe yaklaşmalarından gelen kent planla¬ 
masında kültürel değerleri ve verilerini ele alan çalışmalara 
Türkiyede uzun bir zamandan beri geçilmiştir. 



İmar Planlarının hazırlanması geçmiş devirlerde mahalli eğilim¬ 
lerden bağımsız yürütülmüş ve bu planlar teknik bir belge olarak 
ele alınmıştır. 

Önceleri imar planları kent gerçeğinden ayrı tutulmaları ve 
uygulama araçları yetersizliği gibi nedenlerle etkisiz kalmış¬ 
tır. 

Kentin tarihi bölümleri üzerinde imar planlarının etkisini 
sorumluların tarihi doku ve eserlere karşı tutumlarını incelemek 
ile anlaşılacaktır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra günümüze kadar olan süreyi kapsa¬ 
yarak incelememize devam edersek kentin tarihi doku özelliği 
sunması ve iki ayrı devre planlarının bulunması bize bazı kanıt¬ 
lamalar verecektir. 

194-8 de Kütahya için hazırlanan İmar Planı ile tarihi kent dokusu 
ve mevout kent bünyesi birlikte dikkate alınmamış ve bu planla 
boş bir arazi üzerine yeni kent kuruluşu getirilmek istenilmiştir 
Planda ulaşım ağı mevcut yol durumu ve iskan alanları ile tutar¬ 
lı olmadığı gibi tarihi dokunun ve sivil mimarlık örneklerinin 
yıkılması önerilmekte idi. 

Bu plan uygulanabilseydi Kütahyada bugün tarihi doku ve sivil 
mimarlık örnekleri kalmamış olacaktı. 

Planda sadece anıt, niteliğinde tarihi eserler korunmuş ve çevre 
düzeni yaklaşımı dikkate alınmayarak yeni yerleşme alanları 
içinde yalnız bırakılmışlardır. 

Ancak Kütahya kenti plandan bağımsız gelişmiş bu gerçek dışı 
plan uygulanamamış ve fakat bazı yerlerde tarihi deku zedelen¬ 
miştir. 

1940 öncesi ve 1948 Kütahya planları düşünüldüğünde kentlerdeki 
tarihi dokunun yıkılmadan ve bozulmadan kalmasını bu imar plan¬ 

larının uygulanma yeteneklerinia ■ olmamasında aramak ve şük¬ 
retmek gerekmektedir. 

1946-1968 devresinde birinci ve ikinci Edirne ile ikinci Kütahya 
imar planları örnek alındığında, planlamada tarihi eserlere, 
tarihi dokuya ve sivil mimarlığa karşı hislilik, saygı ve sevgi 
duyulduğu görülmekte ise de buna karşılık hazırlanan imar plan¬ 
larında getirilen kararların mevcut dokuyu bozucu nitelikte oldu¬ 
ğu görülmüştür. 
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Bu devredeki imar planlarında eski doku ve tarihi eserlerle 
ilgili olarak getirilen planlama kararlarında şu öneriler 
görülmektedir. 

"Bu tarihi alanlar diğer meskun alanlardan ayirdedilmeksizin 
"meskun alan,, olarak bölgelendirilmiştir* Koruma niteliği 
yoktur, meskun alandaki evler bir kısıtlamaya tabi olmadan yıkı¬ 
labilirler, yeni yapılaşmada hacım, malzeme, cephe özellikleri 
yönünden çevreye uygunluk aranmamaktadır. Bu planlarda tarihi 
doku içinde bir protokol alanı ile koruma çareleri getirilme¬ 
mektedir." Ayrıca eski eserler mevzuatındaki kararların plana 
yansıması çerçevesinde anıt niteliğindeki tarihi eserlerin 
saptanması ve bina ölçeğinde koruma kararları görülmektedir." 

"Tarihi eser çevrelerine getirilen tutum ise yeşil alanlar ile 
çevrelenmeleridir." 

"Ayrıca imar mevzuatındaki "eski eserlerin çevresinde 10 m. 
mesafede ve binanın yüksekliğine eşit bir uzaklık içinde 
yeni inşaata izin verilmez" hükmüne uygun biçimde bir yeşil 
alan görülmektedir." 

önemli tarihi eserlerin çevresindeki tutumda 1955, 1965 ve 1968 
yıllarında yapılan Edirne imar planında Selimiye ve çevresine 
yapılan yaklaşmayı görüyoruz. 

Burada, çevrede geniş boş yeşil alanlar ve eski dokuda silüet 
ve morfolojiyi elde tutmak yönünde de mevcut dokudan kopuk 
büyük kitleler yerine yapıların alçak tutulması kararı getiril¬ 
miştir. 

Bu dönemde de eski dokudan geçen yol miktar ve sathını sınırlı 
tutmak ve mevcut güzergahlara uyum yapmak çabaları izlenmişse- 
de eski dokunun ufak düzeltmelerle yoğun karakterinin değişme¬ 
siyle, zarar gördü'-" oilinmektedir. 

Bu dönemde planlamada kentin eski dokusuna saygı ve dikkatin 
verildiği, açık koruma kararlarının getirilemediği, yolların 
eski dokuyu zedelediği, eski eser çevresinde yeşil alan bandı¬ 
nın getirildiği gözlenmiştir. 
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1968’den sonraki dönemde ki kent planlamasında tarihi sit 
tarihi doku, tarihi ve doğal değeri olan eser ve külliyelerin 
çevresi ile bir bütün olarak ele alınmalarında bilinçli bir 
düzeye ve kararlara varıldığı izlenmiştir. 

Öte yandan tarihi siti yeni gelişme alanları ile bütünleye- 
cek, yeni sosyo-ekonomik ve kültürel fonksiyonlar kazandı¬ 
racak düzeyde planlama çalışmalarına da girişilmiştir. 

Bu dönem planlama çalışmalarına örnek olarak Kastamonu ve 
Bodrum planlamasını ele alabiliriz. 

Tipik ahşap konutları bulunan eski Kastamonu bölgesi protokol 
alanı içine alınmış ve bu alanda aynen korunması öngörülen 
sokak, meydan, cephe hatları korunacak konutlar ve Sokak., ve 

meydan cephe hattı düzenine göre kat yükseklikleri sabit 
yeni inşaat müsaade hükümleri getirilmiş ve aynı zamanda 
halkın katılacağı sıhhileştirme kooperatiflerinin kurulması 
ve devletçe ödeneklerinin karşılanılması düşünülmüştür. 

Bodrum imar planında doğal ve tarihi dokunun korunması yanı- 
sıra eski kent parçasının yenileşen kentle bütünleşmesini 
sağlıyacak yeni fonksiyonlar (turistik) önerilmek imkanı 
bulunmuştur. Bodrumda tipik sivil mimarlık örneklerinin 
tescil ve tesbitlerinin yapılmış olduğu sit alanı kararı 
alınmış ve Anıtlar Yüksek Kurulu, İmar ve İskan Bakanlığı, 
iller Bankası Genel Müdürlüğü, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
ve Orman Bakanlığı ilgilileri Bodrum Sit alanı geçit devri 
koruma ve geliştirme planı hazırlanmıştır. Bu planlamada 
malzeme ve mimari nizamın koruaması, arsa emsali gibi 
kararlar getirilmiştir. Mahalli idare ve halk sit alanı 

planı çalışi'ialarını izlemiş, bilgi sahibi olmuşlar ve mahal¬ 
li idari kuruluşu bu sit alanı planlaması prensipleri 
içinde Belediye Meclisi Kararlarını almışlardır. 

Bu örnek sit alanr, planlaması için plan, uygulama ve mahalli 
idare ve toplum ilişkisi açısından Türkiyede ilk kez olumlu 

bir sonucu işaret etmektedir. 



ÇEVRE ANLAMI VE ÇEVRE DÜZENİ 

Tarihi ve mimari eser ve çevrelerinin yeni gelişmeler içinde 
yaşatılabilmesi, geleneksel çevrenin kent bütünü ile organik 
olarak bağlanması sorununa Türkiyede İmar Planı çalışmaları 
ile çözüm getiren girişimlerde bulunulduğu ortadadır. 

Koruma, bakım, onarım ve restarasyonu ve rehabilitasyonu gereksn 
eski eserlerle bu eserlerin oluşturduğu çevrenin planlama ile 
korunmasıive bu çevreye belgesel nitelik kazandırılması yönünde 
de bir yaklaşıma 1972 yılında değiştirilen İmar Kanununun kap¬ 
samında yer verilmiştir. 

1973 yılında yürürlüğe giren eski eserler yasası ile tarihi eser 
tanımlanmasına, anıt, ait, ören yeri, doğal sit tariflerine ve 
korunmalarına açıklık getirilmiştir. Eski Eser hukuku İsviçrede 
ülkenin tarihi, tabii ve estetik yönden korunması şeklinde anla¬ 
şılmaktadır. Türkçedeki eski eser deyimi de konunun mahiyetine 
uygun düşmektedir. 

Endüstri yatırımları konut ve turizm olanakları ve ulaşım alt 
yapılarına çok yönlü arazi kullanma, koruma ve yeni yerleşme 
kararlarının getirildiği ve yatırım proje demetleri ile sosyal 
ekonomik gelişmeyi bölgelerine ve çevrelerine yayacak olan bölge 
gelişme merkezlerinin, kentlerin ve dengeli dağılımı yapılmış ve 
ilerde de değişen .koşullara göre yeniden yapılacak olan metro¬ 
politen alanlardaki büyük kent bütünü ve çevrelerinde dengeli 
kentleşmeyi sosyal ekonomik ve kültürel gelişmenin bir unsuru 
olarak desteklemek gereği bulunduğundan hareketle 

Tarihi çevre korunması ve sit alanı planlaması standartlarını 
ve özelliği olan turistik, tarihi ve doğal değer taşıyan alan¬ 
lara getirilecek çevre düzeni ve ek 8. çevre planları içindeki 
tarihi çevre korunması ve sit alanları planlamasını Bölge ve 
Metropoliten Planlama ölçü ve değerleri ile bağdaştırarak 
hazırlamak, 
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Çevre düzeni alanları ek 7. ve 8. yönetmeliği çerçevesinde 
düzenlenecek planları ve kent imar planı hudutları içinde tarihi 
çevre ve sit alanları ile ilgili incelemeleri yapmak ve bu 
incelemeleri İller Bankası, Belediyeler, Mahalli İdareler, 
Anıtlar Yüksek Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yaparak planlama kararlarını vermek, 

İmar ve İskan Bakanlığının son dönem fiziki planlama çalışmaları 
ve programları içinde bulunmaktadır, 

Çağımızda kentsel faaliyetin etkisi genellikle kentlerin öz 
hudutları dışına çıkmakta çevresine ve bölgesine yayılmaktadır. 
Kent ve bölgeleri birbirlerini etki alanları içerisine almak¬ 
tadırlar. 

Kentleşme olayının giderek gelişen bir eğilim göstermesi kent 
problemlerinin yalnızca kenti hedef tutan planlamalar ile kar- 
şılanamıyacağı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. 

Bir kentin bünyesini incelemek genellikle bölgesini ve bölgesi¬ 
nin problemlerini iyi tanımlamak ile mümkün olmakta ve kentsel 
gelişmelerin çözüm yolları bölgesi ölçüsünde ele alındığında 
gerçek yönünü kazanmaktadır. 

Ülke gelişmesinde önemli sorunların yanında nüfus hareketlerinin 
kontrolü ve düzenlenmesi, yatırımların en yüksek yararı sağlı- 
yacak biçimde dağıtılması ve yatırım kurumlan arasında gerekli 
koordinasyonun sağlanması gelmekte ve böylece çok yönlü arazi 
kullanma planlamasının vaz edilmesi gerekmektedir. 

Bu ana görüşlerden hareketle ve çevredeki doğal ve tarihi değer¬ 
lerin en iyi şekilde değerlendirmeleri, çevreye yapılacak yatı¬ 
rımların amacına en uygun biçimde ve yerde gerçekleştirilmesi 
hedeflerinde ele alman çevre düzeni planlamasında (Mücavir saha 
nazım imar planı): 

1. Özellikle turizme hizmet edecek alanların arazi kullanma ve 

yapı düzenlerinin tesbiti, ve özellikle bu tesislere doğal 
ve tarihi değerleri zedelemeyecek biçimde ve turizm eğilim¬ 
lerine cevap verecek bir kapasite ve nitelik kazandırılması 

ilerde gelişecek turizm hareketlerine ayrılan alanların ko¬ 

runması , 

2. Tarihi ve tabii değerlerin korunma ve kullanılma esaslarının 
tesbiti, ören yerlerinin onarımı ile ilgili uygulama projele¬ 
rinin hazırlanmasının temini, Ören ve arkeolojik alanlarda 



Kazıların tamamlanmasına kadar her türlü yer üstüve yer 
altı tarihi anıtların büyük bir titizlikle saklanması 
ve korunması, Ören ve arkeolojik alanlarda muhtemel inşaat 
ve yeni yerleşme teşebbüslerinin durdurulması ve yasaklanması, 

3. Mücavir saha (çevre düzeni) nazım imar planı içerisindeki 
alanlarda : 

Mevcut yerleşmelerin karakterlerinin korunması ve gelişme 
yönlerinin tesbiti 
Çok yönlü arazi kullanma kararlarının geliştirilmesini 
öngören iskan,sanayi,turizm gibi planlanacak yerleşme¬ 
lerin ana gelişme planlarının ve esaslarının tesbiti 
Çevre jeolojik etüdlerinin yaptırılarak yerleşmelerin 
fiziki düzeninin tesbiti, karayolu, liman, hava alanı gibi 
ulaşım altyapı yerleşme düzeninin getirilmesi 
Mücavir saha nazım imar planı hudutları içerisinde kalan 
yörede tarımsal alanların arazi kullanma yeteneklerinin 
saptanması ile sulama drenaj projelerinin planlamaya girme¬ 
sinin sağlanması 
Mahalli idarenin kısıtlı kontrol ve teknik olanaklarının 

arttırılması 

şeklinde kararlar getirilmekte ve ayrıca uygulamanın çeşitli 
kademe ve yönlerinden sorumlu kurum v® mercilere planın uygu¬ 
lamasında yürütme ve denetleme olanakları vermek ve genel 
yatırım koordinasyonunu sağlamak amacı güdülmektedir. 

Çok yönlü arazi kullanma açısından özellik arzeden kentsel yerleş¬ 
me merkezlerinin mücavir saha nazım imar planı çalışmaları bu 
merkez ve yakın çevrelerindeki alanlara koruma, kullanma ve yeni 
yerleşme kararları ile nizamlar getirilmek üzere imar yasasının 
47. ve İmar Yönetmeliğinin 46. maddesi esasları içerisinde 
Planlama ve İmar Genel Müdürlüğünce hazırlanmaktadır. 

Genel çerçevesi içinde mücavir saha (çevre düzeni) planlaması 
Türkiyede öncelikle kıyı fiziki planlamasında koruma ve arazi 
kullanma kararları getirmiş, endüstri ve turizm yatırımları ile 
tarihi ve doğal değerlerin korunmaları arasında dengenin elde 
tutulmasını sağlamıştır. 

i) 

ii) 

İÜ) 

iv) 

v) 



^u planlama yaklaşımı içinde yakın dönem planlamasında MtÖf 
l.de antik Zephyrium adasında ( sonraları kara ile birleşmiştir) 
kurulmuş bulunan Aphrodisas antik kentinin bulunduğu bugünkü 
Mersin Taşucu 15 Km.batısındaki ovacık yarımadası çevre düzeni 
planlaması kapsamına alınmış ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararı 
ile antik kent ve sur içi alanları arkeolojik alan alarak 
ilân edilmiş ve böylece halende özel mülkiyete konu olan antik 
kent alanı üzerine yerleştirilmesi eğilimleri görülen turistik 
tesisler ve tatil köyü çok yönlü arazi kullanma kararları ile 
yakın çevreye kaydırılmış ve turistik tesisler yerleşmeleri 
ile tarihi çevre bir denge içinde tutulmuştur. 

Bu çevre düzeni planının bugün için uygulanmasında tarihi kent 
ve arkeolojik alan korunmuş ancak turistik tesisler yapılaşması 
zaman içerisinde ileri bir zamana kalmıştır. 

Bu planlama kararlarından ve onayandan sonra gelişen önemli bir 
huaus da bir Alman arkeologunun kazısı sonucu Aphrodisias’a 
ait bir mabed kalıntısının toprak yüzüne çıkarılmasıdır ve 
bu antik kentin toprak altında geri kalan mimari varlığının 
birgün ergeç kazı sonunda ortaya çıkarılacağıdır. Yapılan bu 
kazı sonuçları Almanyada basın tarafından gazetelerde yayınlan¬ 
mış bulunmaktadır. ( 21 Temmuz 1973 Sonderbericht) 

Bir planlama kararı ile tarihi çev.re korunması ve tarihi 
çevre kaynağının geleceğs açık tutulmasına Ovacık yarımadası 
çevre düzeni planı belirgin bir örnek olmaktadır. 

Kent ve çevrelerinin değerlendirilmeleri ve kullanılmalarında 
iki temel kamu görüşü bugün için geçerliliğini sürdürmektedir. 
Biri doğal çevrenin değeri ( hava, sus peyzaj ve v.b, ) diğeri 
geleneksel kent planlamasının ve uygulamasının yarattığı kent 
topluluklarının gelişmesidir. 

Bu kent topluluklarında yaşayan insanlar doğal ve insan yapısı 
çevrede neler oluşturuyor ve aralarında ne gibi ilişkilerde bulu 
nuyorlarsa bu oluşum ve ilişkinin sonuçlarından doğa ve insan 
yapısı çevreler ile insan etkileniyor demektir. 

Ülke ekonomilerinin endüstri esasına dönüşmesi ile hizmetler 

sektörünün ortaya çıkması ile doğal ve insan yapısı kaynakların 
ve çevrenin anlaşılması ve kullanılmasında önemli değişmeler 
olmuştur. 
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Son yıllardan eğlenme ve dinlenme kaynakları, özellikle mikrok- 
lima, topografik değerler, kıyılar şeklinde adlandırılacak 
doğal veriler aile yaşantısı ve ekonomik hareketler yönünden 
çekim noktaları olarak seçilmişler ve böylece kaynak kullanıl¬ 
masındaki bütünlük kaybolmaya başlamış ve kent ve çevrelerindeki 
doğal kaynaklar kullanılma ile korunma arasında bir kısım döngü 
içinde kalmışlar ve yararlanma unsuru kendini hissettirememiştir. 

Bu görünüm içinde doğal kaynaklar ve insan yapısı kaynaklar hizme 
vererek kullanılmaya açık tutulmuşlardır. 

Bu durumda kaynakların ve onu kullananların arasında oluşan 
ve bu oluşumla gelişmenin sağlanacağı içsel ilişkiyi iyice değer¬ 
lendirmek, yararlı sonuç alacak ölçülü ve dengeli kullanma, 
koruma ve yararlanma düzeni getirmek, artık bugün ve gelecek 
için kaçınılmaz olmaktadır. 

Bugünkü görünümde bir yanda çevre elemanlarını insan yapısı 
çevre içinde kullanma ve diğer yanda çevre elemanlarını üretime 
dönüştürme son yılların çevre koşullarını ters yönde yaratmış 
bulunmaktadır. 

Çevreyi böyle kullanmanın ve üretime dönüştürülmesinin, çevre 
alanlarının kalitatif ve kantitatif- değerleri arasında dengenin 
bozulduğunun anlaşılması üzerine çevre elemanlarını koruma, 
kullanma ve yararlanma limitlerinin ölçüleri hususunda - ekolojik 
prensiplere- uygunluk teorisi ve çevreyi bu.bütün içinde ele 
almak eğilimleri artış göstermektedir. 

Şöyleki : 
1) Çevre kaynakları Milli mirasın bir parçasıdır... Gelece 

nesillerin aleyhine, düşüncesizce ve o günkü insanların 
kendi benlikleri için kullanılmaz... 

2) Ülkenin değeri, kaynaklarını ülke gelişme yönünde yatı¬ 
rıma dönüştürmesi isteklerine bağlı olacaktır. 
(toprağın zenginleştirilmesi, su ve atomdan enerji 
üretimi...) 

3) İnsan kendi geleceği için doğayı değiştirirken 
gösterdiği yetenek ve kapasite yanında ekolojik 
prensipleri de bildiğini, insan ve doğa yapısı çevre 
elemanlarının bilimsel birleşiminden arzulanan optimum 
sonuçların alınacağını da bildiğini beyan etmeli ve 
göstermelidir* 
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Bütün bu yaklaşımla bizi doğal çevre değeri ve kent topluluk¬ 
larının gelişmesi fenomeninde ki içsel ilişkiyi ortaya koyacaktırc 

Ye ÇEVRE DÜZENİ dediğimiz olay bu pasif (doğal çevre) ve aktif 
(şehir toplulukları gelişmesi) unsurların denge içinde birleşme¬ 
sini sağlayacak bir işlem olacaktır. 

Ülkenin so3yal-ekonomik şeması içinde kent birimleri, kentler, 
metropoller, magalopolisler ülke gelişmesini ve ekonomik hara- 
keti sağlamaktadır* 

Ülke sathına yayılı bu yerleşme birimlerinin görevleri ayrıcalı 
değildir,.* Kentleşme açık bir sistemde oluşmaktadır. 

Ancak insan ve eşya hareketleri olarak ilk tarifi yapılan şehir¬ 
ler, fiziksel yerleşme karakterleri ve ekonomik düzenlerinin 
icabı nodal bir durum göstermektedirler. 

İki ayrı noktada bir hareket varsa bu iki noktayı birleştirecek 
yolların ergeç açılması zorunluğu fiziksel neden ve sonuç kanun¬ 
larına göre vardır ve bu açılan yollar her iki noktadaki hareke¬ 
tin gelişmesini hızlandırmaktadırlar. Nitekim insan mühendisler 
kentler arasındaki yolları açmışlardır... 

Ama iki 'üodal nokta arasında gelişen kentler için Plato "Kanunlar1 
kitabında şöyle der: "Bir kent diğer kentler yapacağı savaşa 
karşı doğal bir davranış içindedir". 

Bu hareketler doğalsa, doğa ve insan yapısı kaynaklar bu durma¬ 
yan gelişmeye sahne olacaklar ve gelişme yönünde birleşecek¬ 
lerdir. 

Öyleyse, kent ve çevresine yaklaşımda ana çevreyi ve elemanları¬ 
nı tanıyalım, bu elemanların kendi içlerinde ve aralarında 
ilişkileri bilelim, bu elemanların tümüne (doğa ve insan yapısı) 
ve de parçalarına insanın davranışlarını, politikasını ve verdiğ: 
değer ölçülerini bilelim... 

I) DOĞAL ÇEVRE 
. Hava, su, açık alanlar 
. zaman aralığı içinde sessizliğe ve gürültüye 

açık alanlar 
. Kötü kokuya açık alanlar 
. Mikro klima bölgeleri 
. Güneşleme alanları 
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II) ULAŞIM VE SERVİSLER ÇEVRESİ 
III) KENT YERLEŞME BÖLGELERİ ÇEVRESİ 

. Ticari İdari Merkez 

. Konut Alanları 

. Yeşil Alanlar 

IV) MİKR0 ÇEVRE 
. İşyeri ve evin çatı altı 

bahçe 

Bu elemanların tümü de MAKRO ÇEVRE'yi oluşturmaktadır. 

Kişi makro çevredeki eksiklik ve bozukluklara karşı kendi mikro 
çevrelerine dönmek isteyecekler ve orada kendilerini bulmaya 
çalışacaklar ve makro çevreye cevap vereceklerdir. 

Kişinin makro çevreye bu çevredeki değişikliklere karşı cevabı 
dört ayrı karakter içinde ve birbirleri ile bağımsız olarak 
verilmektedir. 

- kendi kendine dönüş (zihinsel davranışlar, 
giyinme) 

- ev içi davranışlar 
- en yakın çevresinde ki davranışlar 
- makro çevreden kaçış 

Birey mikro çevresinden makro çevredeki değişikliklere karşı 
bazı cevaplar vermektedir, durumlar almaktadır. Bireyin geliş¬ 
me arzusu yönünde olan mikro çevre davranışları aynı zamanda 
makro çevrenin nasıl değerlendirilmesi gerekçelerini vermek¬ 
tedir. 

Çevre denince toplulukların oluşturduğu kent ve çevresi anla¬ 
mının gelişmesi ve boyutları ortaya çıkmaktadır. 

Birlikte bir arada bulunma, birlikte gelişme ve bütünleşme 
projeksiyonu olan kentleşme, kentleşme deseni ve kent çizgi¬ 
lerinin ortaya çıkışı, binası ile materyali ile zamanı ile 
insanının ifadesine (biçimine) sahip olacaklardır. 

Bu zincir içindeki gelişmede insan ve çevresinin gelişmesi 
yönünde yaratıcılığın ve geleşmişliğin canlı tutulması isten¬ 
mektedir. 
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'Bireyin mikro çevresi içinden makro çevredeki değerlere ve geli¬ 
şimlere gösterdiği tepki ve kendilerini emniyete alma çabaları 
bu yaratıcılığın canlı tutulması ve yitirilmemesi içindir. 

Kentin çevresel yaratıcılık açısından gelişmesinde kültür rol 
oynamış insan kent ve çevresine kenoi kültürüne dayanarak 
biçim vermiştir. Bundan sonra kentin ve çevresinin insana biçim 
vermesi beklenir. 

Bu biçim verme, kültürel tarihin bir süreklilik içinde bugünkü 
yaşantı ve fiziki çevre bütünlüğünde değişme ve gelişmelere 
dönüştürülmesi olgusu içinde düşünülebilecektir. 

İnsan çevre ile birliktir, onun içindedir, onu değiştirir, onun 
ürünü olur. 

Çevresiyle birlikte olma ve aynı zamanda onu değiştirme ikiliği 
içinde kalması bir kültürel ilişkinin giderek artması demek 
olmaktadır. 

Kentde geçmiş ve hal tarihin ikilik oluşumu içinde bağdaşmakta¬ 
dır ve bizim görevimiz bugünün ihtiyaçlarını dünkülerinki ile 
uzlaştırmaktadır, bunu yapmak içinde bugünkü hayat kavramı ve 
kapsamı içinde geçmişin sosyal unsurlarını ve ifadelerini hara- 
ber ve birlikte tutacak yeni bir LİSAN1a ihtiyaç görülmektedir. 

Bu lisan; her günlük hayatta ahengi tekrar inşaa ederek insan¬ 
lara sukunet ve rehberlik hazırlığına girişme davranışlarıdır. 

Bu lisan; insanın eski ve yeni tabakalaşmalardan ve baskı altın¬ 
da tutan ihtiyaçlarının sonucu ortaya çıkan kişiliğini bir 
yerde kurtaracaktır. 

Bu lisan; insanın kişiliğinin bütünlüğünü koruyacak yönde 
desenlendirilmeye doğru insanı sevkedecektir. 

Bu görüşten hareket ederek tarihi çevrelerin ve sitlerin insan 
için özellikle yararlı öğeler olduğu anlaşılacaktır. Tarihi 
çevrenin değerlerinin anlatılarak kişiye, yeni bir komşuluk 
ünitesinde yaşamaktansa eski bir evde veya eski bir çevrede 
yaşamasının tercih nedenini buldurmak ve bunu anlayabilmesini 
sağlamak için bir şans tanınması doğal bir olğudur. Kişi, eko¬ 
nomik nedenler dışında, kendi öz yapi3i ve orijini içinde 
yaratılmış bir çevrede evrensel ahengi anlamalıdır. 
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Problem burada sona ermemektedir, medeniyetimiz için ve yarının 
cemiyeti için altyapı olanaklarının hazırlanmasında canlı bir 

yön tutulmalı ve temel kavramlar getirilmelidir ve özellikle 
korunmaya layık her objenin bu değerinin arttırılması yönünde 
devamlı araştırmalara geçilmesi, diğer bir deyimle, geleceğin 
yaratılışı için geçmişin tahribatını bir potada düşünecek bir 
ortam geliştirilmemesi gerçeği ortaya konulmalıdır. 

Koruma ve değişim problemleri, tarihsel mimarinin ve eski kentsel 
dokunun korunması işlemi ile bu işlemleri devam ettirmede ve 
mevcut durumlarını kurtarmakta amaçlanan genel çevre politikası 
içinde bugün kültürel çıkışlı bir görüş olarak algılanmaktadır. 

Koruma politikası geniş ve heterojen kent komplekslerine, kırsal 
yerleşmelere uygulanmakta ve çeşitli kültürlerin tanıklığını 
yapan her şeyi, yaşama ve düşünme yöntemlerini ve insanın doğa 
ile derin köklere sahip ilişkisini tüm olarak kapsamaktadır. 

Birçok ülkelerde bina endüstrisinin genişlemesi bazen düzen 
bazende düzensizlik getirmesiyle karakterize edilir. 

Endüstrileşme ve kentleşme olgusu içinde mimari yapılaşmanın 
korunması ve muhafaza edilmesi son yıllarda sadece bir koruma 
manasında alınmıştır. Ancak sistematik bir bozulma karşısında 
sistematik koruma fikride oluşmaya başlamıştır. 

Mimari mirasın manası ve gerçeği üzerinde yapılan araştırmalar 
geçmişle bugünkü zaman arasındaki ilişkilerde kalmış ve köklen- 
miştir. 

Bir yaşam çerçevesi olarak mimari fonksiyonun insanı doğa ile 
bağdaştırdığı bilinmektedir. Yaşam çerçevesi ile onun yaratıcı 
özü olan mimari ve kent planlama çalışmaları insanların geliş¬ 
me arzularına dönük olarak bir bütün içinde bulunacaklardır. 
Bu bütünün, orijinal mimari elementlerini kaybederse, temel 
boyutlarını da kaybedeceği bilinmektedir. Mümkün olduğu kadar 
geçmişin bünyesinin dikkatli bir analizinin yapılması, değer¬ 
lendirilmesi her zaman önem kazanan bir teşebbüs olarak kala¬ 
caktır. 

Mimari mirasın derin manasını ve kullanıliminin anlaşılması 
için onun otentik karakterinin korunması ve muhafazası yönünde 
geniş bir araştırma ihtiyacı belirecektir. 
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Mimari mirasın bünyesi üzerinde toplanan bilginin ve çevrenin 
genel içeriğinin, çevrenin değişmesi içinde kontrola tabii 
tutulması ile mimari varlık mirasının geleceğini eline alanlar 
arasında sıkı bir bütünleşme gereği ortaya çıkacaktır. 

Kamu otoriteleri mimari mirasın değerlendirilmesinin bu konuda 
yetişmiş uzmanlara ait olduğunu düşünmektedirler. Diğer taraftan 
mimari miras zaman içinde kamu ve özel mülkiyete de konu olmak
tadır. 

Demekki mimari mirasın geleceği uzmanlaşmış kişilerle bu mirası 
mülkiyetinde tutanların kültürel seviyesine bağlı kalacaktır. 
Herhangi bir mimari miras geçmişin kanuni bir bağıdır. Geçmişin 
muhteviyatı ve tarihi içinde köklenmiştir. 

Fakat bizim yaklaşmamız değişik olmaktadır. Biz geleceğe doğru 
bakıyoruz ve geleceği kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. 

Mimari miras, kesilemiyen ve durdurulamayan şimdiki zamanın 
hassas bir parçasıdır. Hayat devam ettikçe bir genetik mirasın, 
eğitimsel ve çevresel mirasımız içinde yaşamakta olacağız. 

Mimari miras tüm çevremizden ayrı tutulamaz ve soyutlanamaz. 

Kırsal hayatta doğa bir yere kadar kültürel ve mimari karekteri 
üzerine alabilir. 

Mimari miras nerede başlar ve nerede biter... Bir çiftliği çev
releyen kuru taş duvarda mı yoksa bir evin kapısında mı „ » 

Mimari ve yapılaşma bizim arke tipimizi, lisanımızı, hislerimizi, 
düşünce ve davranışlarımızı biçimlemektedir. 

Bizimle beraber yaşayan mimari mirasa karşı bugünün ve gelecek
teki problemlerin arasında tarafsız kalamıyacağımız gibi yıkmak 
ve korumak arasında da bir dengenin yaratılması ve bozulması 
fenomenini izlemiş olacağız. 

Modern mimari ve kent planlaması arasında mimari miras kurtarı
lacak veya kaybolacaktır. Geçmiş-gelecek ilişkisi devamlılık 
ve gelişim sualinide beraberinde getirmektedir. 

Dünya yüzünde sistematik bozulma ve sistematik koruma dilemnası 
içinde mimari miras, ışığı bize halen gelmekte olan ölü yıldız
lar yapısında mı kalacaktır... 
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Bu sualin cevabı mimari mirasın görünümündeki ile cemiyetteki 
kültür gelişmesi arasındaki uzlaşmada yatmaktadır. 

Geçmiş gelecek ilişkisinin, sistematik bozulma ve sistematik koru¬ 
ma dengesinin, mimari mirasın görünümündeki kültür ile cemiyet¬ 
teki kültür gelişmeleri uzlaşmasının ve eskinin ve yeninin bütün¬ 
leşmesinin ortaya çıkardığı ikilik tarihte, fiziki çevre içinde 
olduğu kadar açıkça hissedilememiştir. 

Bir tarafta teknolojik gelişme ve hızla değişme ile yeni fiziki 
çevre yaratılırken tarihi bölgelerin tüm paterni değiştirilirken 
ve geçmişin anıtsal değerleri yıkılırken diğer tarafta gelişme 
adına verilen ödünlerin etkisi ve genel olarak tarihle olan bağ¬ 
lantının kaybolması modern çevrenin başarılı olarak yaratılmasınd: 
ciddi şüphelere sebep olmaktadır. 

Bugün bu şüpheler koruma fikrine yeni tarifler ve boyutlar getir¬ 
miş bulunmaktadır ve bu- fikrin gelişmesi dünyanın bir çok ülke¬ 
lerinde bu ayni paterni izlemiştir. 

önceleri tarihin abidevi kalıntıları dikkati çekmiş ve bunlar 
kendi bütünlüğü içinde görülmeye ve takdir edilmeye dönük yalnız 
müzeler olarak korunmuşlardır. 

Fakat tecrübeler bu ayrılmış anıtların kendi başlarına kalsalar, 
tezat getiren yeni modern binalarla beraber bir çevre içinde de 
kalsalar, mimari formlarını ve değerlerini gösteremediklerini 
bize anlatmıştır. 

Kaldı ki tabiatıyla bu anıtların çevrelerinde, oluşan organik 
ilişkiler - ki eski durumlarında da bu vardı - kendi yapılaşma¬ 
ları kadar öneûılidir. 

Bu görüş giderek kendileri bir anıt olmıyan fakat yan yana gel¬ 
dikleri zaman tarihi, geleneksel, mimari ve estetik bütünlük 
yaratan geçmişin mütevazı elementlerine dikkati çekmiştir. 

Bu bütünlüğün insani ölçüleri, birliği, doğa ile olan ahengi, 
görünüm ve estetik zenginliği, açık ve kapalı inşa edilmişlik 
dengesi, sosyal yaşantıya ve geleneğe uyumluluğu, malzemelerin 
âejjim ve kullanılışındaki bütünlüğü ve basitliği gibi değerleri 
- ki bu değerler modern mimaride ve fiziki planlamada yıllarca 
başarısız olarak aranmaktadır - koruma fikrine ve projelerine 
cesaret vermektedir, , 
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Anıt fikrindeki değerlerin mevcudiyetini anlama, onların korun¬ 
maları fikriyle paralel gitmektedir. 

Önceleri paaif koruma (yıkılmaya karşı yasaklar) aktif korumaya 
(korunan değerlerin modern hayat, çağdaş cemiyet, ekonomik ve 
fiziki çevre ile bütünlendirilmesi) kentlerin gelişmesi ve büyü¬ 
mesine müdahale olmadan yer kazandırmıştır. 

Pakat bu aktif koruma çevre gelişmesinde kuvvetler ve istekler 
arasında güçlenememektedir. Herhangi bir koruma projesinin 
gelişmenin ve ilerlemenin karşısına muhafazakâr bir unsur olarak 
çıktığı ifade edilebilmektedir, ekonomik baskı korumayı kâr 
getirmeyen bir mekanizma ve pahalı bir hareket alanı olarak gör¬ 
mektedir. 

Ancak yakın zamanlarda elde edilen tecrübelere göre tarihi böl¬ 
gelerin restorasyonu ve tekrar kullanılmaya açılmaları bu bölge¬ 
lerin yeniden inşa edilmesinden daha pahalı olmadığını göstermiş 
ve ayrıca korunan değerlerin insan hayatına getirdikleri hesap¬ 
lamaların dışında kalmıştır. 

Sonuçta koruma teknikleri ve yeni bakış açıları getirilmiş 
kent ve bölge ve milli ölçeklerde sosyo-ekonomik ve fiziki plan¬ 
lama çalışmaları ve araştırmaları koruma problemlerini kendi 
öz hedefleri içinde ele almaya başlamıştır. 

Planlama ve koruma hareketleri arasındaki gerçek ilgi ile kent¬ 
ler geçmişinin hâzinelerinden yararlanacaklar ve bunları milli 
kültürlerinin hassas belgeleri ve yaratıcılıklarının kaynağı 
olarak gelecek nesillere aktaracaklardır. 

Bu gelişmelerin ışığı altında anıtların, sitlerin ve tarihi 
çevrenin çağdaş yaşantı içinde bütünleyici korunmasını, tarihi 
ve mimari mirasın devamlılığının ve bakımının sağlanmasını 
tüm ölçüleri içinde çevresinin vazgeçilmez bir parçası olarak 
öngören insan yapısı ve de doğal oİ3un bu değerlerin kullanıl¬ 
masını ve cemiyetin ihtiyaçlarına adapte edilmesini kapsayan 
çalışmalar yakın tarihlerde Avrupa Konseyi Anıtlar ve Sitler 
Komitesince ele alınmış ve bu hususlar ilgili hükümetlere tav¬ 
siyeler olarak bildirilmiştir. 

Bu çalışmalarda bütünleyici koruma değerlendirilmesi iki hedef 
içinde belirtilmektedir : / 
" a / a n A 
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1) Anıtların, bina gruplarının ve aitlerin korunmasında : 
- Muhafaza etmek 

- Muhteviyatlarının fiziki korunmalarını sağlamak 
- Restorasyonlarını ve gelişme operasyonlarını yapmak 

2) Anıtların, bina gruplarının ve sitlerin bugünkü cemiyetin 
fiziki çevresinde bütünleşmesi : 
- Anıtlar ve eski binalar grubuna orijinal fonksiyonlarından 

değişik fakat karakterleri ve değerleri ile çelişmeyen bir 
biçimde ve sosyal amaçlar içinde yeni bir hizmet görevi 
vermektedir. 

- ikametgah ihtiyaçlarına cevap verecek binaların iç yapılaş¬ 
malarını yeniliyerek modern hayatın ihtiyaçlarına adapte 
ederek tarihi ve kültürel görünümlerini bozmadan rehabili- 
tosyonunu yapmak, 

Avrupa Konseyi Anıtlar ve Sitler Komitesinin çalışmalarında 
bütünleyici koruma, bölge ve kent planlamasında, idari mekanizma¬ 
da, finansman ve sosyal ölçüleri içinde toplumun bilgilendiril¬ 
mesi ve eğitilmesi ile mimar ve kent plancılarının eğitimleri 
açısından incelenmiş ve sonuç olarak bu ilkeleri Amsterdara bil¬ 
dirisi içinde 1975 yılında Amsterdam’da yapılan Avrupa Mimari • 
Miras Yılı Kongresinde açıklamıştır. 

Bu bildiride belirtilen bütünleyici korumanın bölge ve kent 
planlaması içindeki yeri ve mahalli idarelerin korumaya katıl¬ 
maları hususlarındaki açıklamaların ana hatların izlenmesinde 
yarar bulunmaktadır. 
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AMSTERDAM BİLDİRİŞİLEN ; 

a) Kültürel değerlerinin paha biçilmez yanı topluma ortak tari¬ 
hinin ve ortak geleceğinin bilincini vermektedir. Bunların 
korunması bu yönden canlı bir değer taşımaktadır. 

b) Mimari miras sadece fevkalade değeri olan tek binaları ve 
bunların çevrelerini değil fakat tarihi ve kültürel ilişkisi 
bulunan köy ve şehirlerin bütün alanlarını içermektedir. 

c) Bu hazineler toplumun ortaklaşa mülkiyetinde olduğundan beri 
Avrupa halkı çok yoğun trafik, ahenk içinde olmıyan yeni 
inşaat, belirli bir yıkım, bozulma ve ihmalin gösterdiği 
büyüyen tehlikeler karşısında onları ortaklaşa koruma sorum¬ 
luluğuma sahiptir. 

d) Mimari koruma ara bir çıkış noktası olarak değil fakat şehir 
ve ülke planlamasının ana hedefleri olarak algılanmalıdır. 

e) En önemli planlama kararlarının yer aldığı mahalli idareler 
mimari mirasın korunmasında özel birsornmlJlluğa rahiptirler 
ve birbirlerine fikir ve bilgi alınmda alış verişle yardım 
etmelidirler. 

f) Eski alanların yeniden yerleştirilmesi (rehabilitasyon) nere¬ 
de mümkünse oturanlarının 3osyal oluşumunda hızlı değişiklik¬ 
ler ortaya çıkarmayacak yönde kabul edilmeli ve ele alınmalıdır, 

Cemiyetin bütün kısımları, kamu ödenekleri parasal yatırımları 
yapılan restorasyonların yararlarını paylaşmalıdırlar. 

g) Her ülkede gereken yasal ve idari kararlar kuvvetlendirilme- 
li ve daha çok etkili kılınmalıdır. 

h) Mimari yahut tarihi ilginin bulunduğu alanlar ve binaların 
yeniden yerleşimi, bakımı ve restorasyonunun ücretini karşı¬ 
lamada yardımcı olmak yönünde yeterli mali yardımlar mahalli 
idarelere verilmeli ve mali destek ve parasal giderilmeler 
aynı biçimde özel mülkiyete de tanınmalıdır. 

i) Mimari miras sadece halk tarafından ve özellikle genç kuşak 
tarafından takdir edildiğinde yaşayacaktır. Bütün yaş gurup¬ 
ları için hazırlanacak eğitim programları bu nedenle bu konu 
üzerindeki dikkati ve eğitimj/gittikçe gelişen bir yönde 
içermelidir. ./..• 
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j ) Kamu ilgisini uyandırmada yardımcı olan uluslararası, ulusal 
ve mahalli bağımsız organizasyonlara bu yönde cesaret veril¬ 
melidir. 

k) Bugünün yeni binaları yarının mirası olacağından çağdaş mima¬ 
rinin yüksek bir değerde tutulmasını sağlıyacak yönde her 
çeşit gayretler ve çalışmalar yapılmalıdır. 

Bir koruma politikası ve bütünleyici bir muhafaza acilen uygu¬ 
lanmadıkça, cemiyetimiz kısa bir zaman sonra kendisini geleneksel 
çevresinden gelen binaların ve tarihi alanların mirasından 
vazgeçmek durumunda kalacaktır. 

Koruma, bugün tarihi kentler, kentlerin eski bölgeleri, manevi 
karakterli kent ve köyler, keza tarihi park ve bahçeler için 
bir ihtiyaç olmaktadır. 

Bu mimari komplekslerin muhafazası ancak en büyüğünden en muteva- 
zı-Jina kadar günümüzdekileri de içeren kültürel değerli bütün 
binalar, çevrelerijtüe birlikte kuşatan geniş bir perspektif 
içinde düşünülebilir. 

Bu tüm koruma tek ve ayrı kalmış anıt ve tarihi alanlarımı parça 
parça yerine bir bütün içinde korunmasını sağlıyacaktır. 

Mimari mirasın değeri ve muhafazası için hüküm verilmesi şimdi 
daha açıkça algılanmaktadır. Eğer sosyal değişimlerin bozuklu¬ 
ğuna karşın kişilere kendi eşdeğerlerini bildiren ve onlara emniy 
hissi veren bir çevreyi yaratmak veya devam ettirmek durumunda 
isek bilinmektedir ki tarihsel devamlılık bu çevre içinde 
muhafaza edilmelidir. 

Yeni Kent Planlama örneği, kapalı alanları, insan boyutlarını, 
fonksiyonların birbiri arasındaki içsel girişimlerini ve eski 
kentlerin kent yapısını karakterize eden sosyal ve kültürel 
farklılıkları yeniden keşf etme çabasındadır. 

Fakat artık eski binaların muhafazasının sadece kaynakların 
kısıtlı kullanılmasına ve bugünkü cemiyetin en büyük endişele¬ 
rinden biri olan boşuna mücadeleye yaradığı anlaşılmıştır. 

Ayrıca tarihi binalara çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılaya¬ 
cak yeni görevler verilebileceği de kanıtlanmıştır. . 
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Bundan başka muhafaza yetenrkl g.p1rrfnve bilgi sistemlerinin, canlı 
tutulmasını, ve elden ele aktarılmasını ve sanatkarları ve yüksek 
kalifiye ustaları gerektirmektedir. 

Bundan başka mevcut binaların rehabiliissyonu, tarım arazilerinin 
koruma politikasının önemli avantajlarından olan tarım arazile¬ 
rinin aşılmasını ve kısıtlanmasını kontrol etmeye, toplumsal 
göçü ortadan kaldırmaya ve hiç olmazsa azaltmaya yaramaktadır. 

Her ne kadar bu '.enl-^r bugünden daha kuvvetli olarak mimari 
mirasın muhafazasını ön görüyorsa da korumanın sağlam ve devamlı 
temeller üzerine kurulması açıkça kendini hissettirmektedir. 

Koruma, kültürel gelişme programlarının ve eğitim kurslarının 
her cephesine ve temel araştırmalara konu yapılmalıdır. 

Bölge ve Kent Planlamasının en büyük hedeflerinden biri olan 
mimari mirasın korunması ; 

Mimari mirasın korunması yakın geçmişte olduğu gibi ikinci derece 
ele alınması veya orada burada birer hareket getirdiği biçimi ile 
konu edilmesi yerine bölge ve kent planlamasının bütünleyici bir 
parçası olmalıdır. 

Böylece koruyucular ile planlamadan sorumlu olanlar arasında 
daimi bir diolog kaçırılmayacak şekilde gerekli olacaktır. 

Plancılar her sahasının aynı olmadığını gözleme tabi tutarlarsa 
bu sahaların özel karakteristiklerine göre çalışabileceklerdir. 

Mimari mirasın kültürel ve estetik değerlerini ortaya çıkarıl¬ 
masındaki gözlem eski mimari kompleksler için planlama esasları 

ve özel yaklaşımların adapte etmeye yön kazandırmalıdır. 

Tarihi binaların korunması için özel kaidelerin ve genel planlama 
nizamlarının birbirleri arasında koordine edilmeden sadece tarihi 

binaların korunması yönünde öne alınması yeterli değildir. 

Gerekli bütünlemeye olanak sağlanabilmesi için çevrelerinde 
koruma alanlarını hudutlandıracak olan tarihi alanların, mimari 
komplekslerin ve binaların ayrıntılı bir listesi hazır bulundu¬ 
rulmalıdır. 

Bu liste bölge ve mahalli idareler ve kent ve ülke planlamasından 

sorumlu görevliler arasında korumaya değerli alanlara ve binalara 
dikkatlerini çekmek yönünde geniş çapta dağıtılmalıdır. 
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Böyle bir keşif listeleri, arazi idari sisteminde ana değer fak¬ 
törleri açısından korumaya hakiki bir baz teşekkül ettirecek¬ 
lerdir. 

Bölge planlama politikası mimari mirasın korunmasını ve ona 
yardımı nazarı dikkate almalıdır. 

Özellikle Bölge Planlaması, ekonomik çöküntü gösteren alanlarda, 
nüfus kaçışını önlemek ve böylece eski binaların bozulmalarını 
önlemek ve nüfusu yerinde tutmak için yeni hareketlere neden 
olabilmelidir. 

Buna ek olarak, şehirsel alanların çevrelerinin gelişmesindeki 
kararlar, mimari mirasın korunmasında önemli bütünlenrneyi sahip 
kılan ulaşım ve işgücü politikaları, ve kentsel hareketlerin 
toplanma noktalarının daha iyi dağılımı mevcut eski komşuluk 
ünitelerindeki baskıyı azaltacak yönde ele almabilmelidir. 

Korumanın devamlı politikasının geliştirilmesi mahalli kültürler 
nazarı dikkate alındığında geniş ölçüleri içinde desantralizasyon 
ihtiyaç göstermektedir. 

Bu planlama kararlarının alındığı her merkezi, bölgesel ve mahal¬ 
li seviyelerde, koruma için sorumlu kişilerin bulunması demektir. 

Mimari mirasın korunması sadece bu konudaki eksperlerin bir işi 

olmamalıdır.. Kamu oyunun desteği esastır. Toplum, tam ve objektif 
bilgi temeli üzerinde tarihi eser tespit listelerinin tertiplen¬ 
mesinden kararların hazırlanışma kadar işin her safhasında tam 
ve objektif bilgiler ile techizatlandırıldıklarında,. hakiki 
yerini almalıdır. 

Sonuç olarak, mimari mirasın korunması zamanı geçmiş görüşler, 
dar bir teknoloj i açısı ve kısa vadeli ele alışların sık sık 
yönettiği amaçları ve karşı koyma haklarını bundan böyle ortadan 
kaldıracak olan, ve bir orantı ve kalite kriterini nazarı dikkate 

alan uzun vadeli yaklaşımların çerçevesi içinde bulunmalıdır. 

Bütünleyici korumada mahalli idarelerin sorumluluğunun dahil 
olması ve kentlilerin korumaya katılmaları: 

Mahalli İdareler mimari mirasın korunmasında ayrıntılı ve geniş 
sorumluluklara sahip olmalıdır. 

Bütünleyici korumanın prensiplerinin uygulanmasında mahalli ida¬ 
reler kent ve kırsal toplulukların mevcut sosyal ve fiziki ger¬ 

çeklerinin devamlığmı dikkate almalıdırlar. 
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Gelecek geçmişin kaybedilmesi üzerine inşaa edilemez ve edilme¬ 
melidir. 

İnsan yapısı çevreyi akıllıca hissederek ve ekonomik yönde göre¬ 
cek ve eğitecek bir politikaların uygulanmasında mahalli idareler; 
- Kırsal ve şehirsel alanların dokusunu, yapılaşmış ve açık alan- 

ları, yapıları, kompleks fonksiyonları, mimari ve hacimsel 
karakteristiklerine değinen bir biçimde kırsal ve şehirsel 
alanları dokuları üzerindeki çalışmaları temel alarak kullan¬ 
malıdırlar. 

- Yaşamalarını sürdürmelerini sağlıyacak ve karekterlerine 
hürmet edilecek yönde çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılaya¬ 
cak olan binalara fonksiyonlarını vermeye muktedir olmalıdırlar. 

- Eğitim, idari, sağlık gibi kamu hizmetlerinin kendi değerlerini 
ve etkilerini zayıflatacak geniş boyutlara götüren uzun vadeli 

ve 
geliştirme çalışmalarında uyanık/dikkatli olmalıdırlar. 

- Böyle bir politika için bütçelerinin uygun bir bölümünü has- 
retmelidirler. Bütçe içinde hükümetlerden bu amaç için özel¬ 
likle sarfedilecek fonların ayrılmasını araştırmalıdırlar. 
Çeşitli derneklere ve özel kişilere verilen mali kaynakları 
bu dernek ve kişilerin sorumlulukları ve mali ceza yükümlülük¬ 
lerini ortaya koyacak yönde amaçlandırılmalıdır. 

- Mimari miras ve tarihi alanları ilgilendiren konular ile çalış¬ 
mak üzere temsilcilerinle bir arada olmalıdırlar. 

- Binaları kullananlar ile sahipleri arasında direk bağlantıyı 
temin edecek olan özel kuruluşları sağlamalıdırlar. 

- Restorasyon ve rehabilitasyon için gerekli derneklerin kurul¬ 
malarında ve etkili görev yapabilmelerinde kolaylıklar getir¬ 
melidirler. 

Mahalli idareler koruma planlanmada ilgili tarafların fikir¬ 
lerini keşfetmek için müşavirlik tekniklerini geliştirmelidir¬ 
ler ve bu fikirleri planlamanın ilk safhalarından itibaren 
nazarı dikkate almalıdırlar. 

• /• • • 
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Kamunun, ialgili kılınmasındaki gayretleri için de bulunmaların¬ 
dan dolayı, manalli idarelerin kararları, mahallede otujranlariö 
öğrenebilmesi, müzakere edebilmesi ve kendilerince gayrimenkul- 
lerinin değerlendirilmesini yapabilmeleri için kamunun gözü 
önünde açık ve anlaşılır bir lisanla alınmalıdır. 

Topluluklardan en çok istenen husus genç yaş gruplarını eğit¬ 
melerini ve koruma görevinde bulundurmalarıdır. 

Mahalli İdareler birbirlerinin tecrübelerinden yararlanabilirler, 
J3u yönde uygun bulacakları yollarla bilgi ve fikir alış verişle¬ 
rini devam ettirmelidirler. 



29, 

İMAR VE ISKAN BAKANLIĞI ve TARİHİ ÇEVRE 
KORUNMASI ve SIT ALANI PLANLAMASI GİRİŞİMLERİ 

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile birlikte diğer ilgili 
Turizm ve Tanıtma, Kültür Bakanlıklarının ve üniversite kuru¬ 
luşlarının katıldıkları Avrupa Konseyi Anıtlar ve Sitler Komi¬ 
tesinin üye ülkeler arası düzeydeki toplantılarında ve Amster- 
dam bildirisinde alınan kararları ve özellikle tarihi çevre 
ve sit alanı planlamasının bölge ve kent planlaması içinde ele 
alınması ve sorunlarının çözümlenmesi ilkelerini Türkiyede 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere korunması, bakımı, onarımı, restorasyonu ve reha¬ 
bilitasyonu gereken tarihi ve mimari e3er ve çevrelerinin ülke¬ 
mizdeki hızlı kentleşme olgusu içinde yeni gelişmeler ile birlikte 
yaşatılması, çağdaş yaşantıya uyumlu kılınarak çevreye bir belgese 
nitelik kazandırılması yönünde imar planı, imar yasası, çevre 
planlaması ile boyutlar getirilmiş ve uygulama alanları kırsal 
yörelerede uzatılmıştır. 

Ayrıca Eski Eserler Yasası ile ülkenin tarihi, tabii ve estetik 
yönden korunması açısından tarihi eser, ören, çevre ve sit 
alanlarını tarif ve korama ilkeleri getirilmiş, nihayet GEE ve 
Anıtlar Yüksek Kurulunun kuruluş yasası değişikliği ile üyeleri 
arasına plancı kuruluş'temsilcilerinin katılması sağlanmıştır» 

BÖylece bugün Türkiyede eski eser,mimari ve kültürel varlık ve 
yapıların sit alanı kavramı içinde korunmaları uygulanmasına 
yasal, idari ve planlama unsurları ile geçildiği izlenebilmek¬ 
tedir. 

Bakanlığımız bu izlenimleri değerlendirerek ve ülke kentleşme 
olgusunun kent çevrelerinde giderek gelişmesi eğilimini göz 
önünde bulundurarak, 

a) Tarihi çevre değerlerinin korunma, onarılma ve yeni kullanıl¬ 
malara açılma boyutlarını elde etmek için sit alanları plan¬ 
lamasını kentsel ve çevre fiziki yerleşme düzeni içinde görme; 

ve 

b) Kent ve çevrelerinde imar mevzuatı ve fiziki planlama uygula¬ 
masını devamlı Stontrol etmeyi, •/««•. 



c) ilgili kuruluşlar arası yakın işbirliği ve eşgüdüm içinde 
bulunmayı 

çalışma programına almıştır. 

Bu cümleden olarak, kırsal alan, kasaba, kent, gelişme merkez¬ 
leri ve metropoliten alanlardaki kent bütünü ve çevrelerinde 
dengeli sosyal ekonomik ve kültürel gelişmeyi desteklemek kent¬ 
leşme olgusuna getirilen çok yönlü arazi kullanma, koruma ve 
yeni yerleşme kararları içinde tarihi çevre, sit alanı ve mimari 
varlıkların korunma ve kullanılmaları yönünde: 

a) idari ve mali çarelerini düzenleyerek sağlayacak, 
b) Sosyo ekonomik denge içinde korumayı gözeten sit alanı plan¬ 

lama yöntemlerini ve standartlarını antropoloji, tarihi analiz 
kültür, mimari yapılaşma tanımlaması, genel yerleşme dokusu- 
mekan kullanılışı, tarihi çevrenin kendilerine ait devirler¬ 
deki koruma bilinci-çevre düzeni-koruna, sıhhileştirme ve 
çevre ilişkilerinde planl ma anlayışı açılarından saptayacak, 

c) Tarihi kesimlerde yürütülen faaliyetlerin denetimini yapacak, 
d) Sosyal ekonomik ve yasal boyutları içinde mahalli idarelerin 

ve kentlilerin çağdaş bir olay olan çevrenin korunması ve 
eski kent bölgelerine sahip çıkılması işlemine katılmalarına 
yön verecek, 

e) Korumada ilgili Bakanlıklar, kuruluşlar, üniversiteler, kamu 
otoriteleri, mahalli idarelerle işbirliği yapacak, 

f) Kent tarihi merkezinin ve kent yakın çevresinin tarihi aitle¬ 
rinin metropoliten alan planlaması içindeki yerinin incelenme¬ 
sinde : 

i) Tarihi dokunun metropoliten alan fiziki çevre düzeni plan¬ 
laması içinde değerlendirilmesini, 

ii) Hızlı kentleşme olgusunun yarattığı metropol ve metropol 
kentsel alan yoğunluk sorunlarının tarihi merkezde etkile¬ 
rinin ortaya çıkarılmasını, 

iii) Metropoliten alan ulaşım sisteminin (kentsel alanın içsel 
bağlantısı ile kentsel alanın bölgesine bağlantısı) tarihi 
dokuya etkisini, 

iv) Tarihi dokunun metropoliten kentlerde çeşitli fonksiyon 
dağılımı gösteren bölgelere adaptasyonu ve özellikle 
metropoliten kentlerde tarihi çevrenin estetik dengesinin 
korunmasının bu çevreyi kullanacak nüfusun sosyal değerle¬ 
rinin korunmasıyla birlikte düşünülmesini, ./... 
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7) Tarihi çevrenin estetik dengesi ile sosyal değerlerin 
birlikte kfcrunması olgusunun beraberinde getireceği res- 
tarasyon, teknik ye mali yardım, planlama örgütmerinin 
ve otoritelerinin hukuki ve planlama açısından müdahale¬ 
leri 

analizlerini ele alacak, 
g)Sit alanları planlama organizasyonunu, değerlendirme ve kcntrol 

•rganını kuracak 

•lan tarihi.çevre korunması ve sit alanı baş uzmanlığı birimi 
İmar ve İskan Bakanlığı planlama ve İmar Genel Müdürlüğü bünye¬ 
sinde bir sureden beri kurulmuş bulunmaktadır. 

Eski Türk kasabaları doğaya bağlanmış olarak ve çevrelerine naza¬ 
ran farklı özellik taşıyan hakim nektalarda kurulmuşlardır. 

Bu kasabaların ilk kurucularının anlayış ve prensiblerine göre 
ayrı ayrı karakterlere sahip oldukları görülmektedir. 

Türk kent ve kasabaların çekirdek kısımlarının geometrik olma¬ 
yan fakat ilham verici bir biçimde düzenlenmiş Olmaları belli baş 
lı özelliklerindendir. 

Bu kentlerin bir çoğu esas hüviyetlerini ihmal ve bakımsızlık 
yüzünden halen kaybetme e6ilimi gösteriyorlarsa da planlama ve 
plan uygulama 1ar m-zda bu hususiyetlerin bozulmadan ve s ıhı ve 
teknik yaklaşmalara uyularak geliştirilmesine çalışılmaktadır. 
Şimdi konumuz olan tarihi strüktürünün korunması ile ilgili 
gözlemler üzerinde durmak ısuy^ruz. 

TÜRKİYE tarihi kent mirası açısından zengin bir ülkedir. Anadolu- 
da görülen büyük/kent kuruluşları hiç olmazsa Roma çağına kadar 
uzanmaktadır. 

Eakat bu mirasın korunması açısından bizim yapabildiklerimizin 
çak az olduğunu söylemek zorundayız. Bu§öaümüs&/^conomik gelişle 
sıkıntıları içinde bulunan ülkemizde karşımıza çıkan sorunlar ve 
bunların çözümünde karşılaşılan güçlükleri belirtmek istiyoruzz 

Tarihi fceûtlerin korunması ülkemizde yeterince tanımlanmamış bir 
s#rundur. 

/ 



.32. 

İdareciler., halk kitleleri,, .anıtların• ve çev'relerinin korunması 
gerekliliğinin üstüne çıkma, kentleri bir-bütün olarak yahut 
bazı k.ısım-ları ile korunması gereken tarihi miras içinde, olduğu¬ 
nu henüz anlamış değillerdir. 
Sanayi gelişmesini ve' demografik artışı hissetmeye henüz, başlayan 
ve hatta hiç hissetmemiş oldukça çok sayıda Anadolu Kenti've Kasa¬ 
bası vardır, , \ 1 
Anadolunun her bölgesinde küçük kentler mütevazi ölçüleri ve doku¬ 
ları ve her bölgede kent peyzajının ayrılmaz parçası olan bahçe¬ 
leri ile belirgin olmaktadırlar. 

Ttptgrafyayı zorlamadan bir bitki örtüsü gibi, araziyle anlaşmış ve 
bu anlaşmalarında adeta biyolajik esaslar olan bu kentlerin tarih¬ 
ten taşıyıp getirdikleri kültür mirasını kurtarmak için henüz şan¬ 
sımız olduğunu söyleyebiliriz. 

Kentlerimizde nüfus yoğunluğunun artışı ve makineleşmenin kent 
içine girme hızı çok yüksektir. Kentleşme olguauubir gurubu kent 
dışına yaymakta diğer alt gelir gurubları kent tarihi yörelerinde¬ 
ki konforlu, ve ucuz yerlere yerleşmektedirler. Bu tarihi 
merkezde oturanların çoğu kırın itimi ile kentleşen gurublardan 
♦luşmaktadır. Evlerini tamir etmeleri, tarihi mirası değerlendir¬ 
me ihtimallerini aramak buğun için uzaktır. 

Arada yer yer yükselen yeni binalar ve iş yerleri bu tarihi çekir¬ 
deği adeta yemektedirler. 

Ülkemizde devlet ve belediyelerin bu devamlı bozulmayı durduracak 
ekonomik güce sahip o İmasıdâahenüz erkendir. 

Gerçektende tarihi kentlerin büyük bir süratle yok olması nedenini 
neyin nasıl kurtarılacağı konusunda henüz bir anlaşmaya varılama¬ 
mış olmasında aramalıyız. 
Kentlerde yapı eylemlerini yönetenler şehirçiler, mimarlar, 
mahalli idareciler ve.politikacılardır. 

Bir taraftan tarihi çevre kavramının halkın bilincinde gelişmesi 
diğer taraftan kentleri yönetenlerin e&itimi ve öğretimi çaba¬ 
larının azlığı sorunların temelinde yatmaktadır. 
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Tarihi eser ve çevresinin korunması ve çağdaş yaşantıya uyumlu 
kılınması, tarihi bünyenin yeni gelişme içinde yaşatılabilmesi 
demek, geleneksel çevrenin bir bütün olarak korunması ve kent 
bütünü ile organik olarak bağlanması demektir. 

Planlama açısından eski değer Ve tarihi çevre noktalarından 
dışarıya doğru yayılan kent gelişmesini birleştirme çabası ile 
kentin genel fiziki verilerinden hareketle tarihi çevreye doğru 
ayrıntılı giden bir bağdaştırma çabasının birbirini kestiği alan¬ 
larda asıl zorlukların çıktığını biliyoruz. 

Bu açıdan ülkemizde imar planları ele alınmakta isede planlama 
ile tarihi çevre ve tarihi dokunun birleştirilmesindeki uygulâma 
sonuçları arasında mesafeler büyühıekte ve bugünkü koşullarla ka¬ 
çınılmaz bir durum yaratılmaktadır. 

Ancak, planlama işlemlerimizde 
a) Kent dokusunda tarihi ve kültürel değerlerin, tarihi çekirdek 
sınırı tesbitinin nazım plan zorunluğu olması. 

b) Tesbit edilen tarihi bölge envanterlerinin belediyelere bir 
görev olarak verilmesi. 

c) Koruma bölgelerinde bulunan ve kültürel değer olarak dokunul¬ 
mazlık kazanan yapıların sahiplerine devlet yardımı sağlanması. 

d) Bu hususları ve çalışmaları izliyen kurumlanın işbirliğinin 
sağlanması dikkatle ele alınmaktadır. 

Bütün bu davranışlar gerçekleştirilmek istendiğinde zaman zaman, 
1) Yasal yetersizlikler, 2) Politik karar eksikliği, 3) Bu çalış¬ 
maları yurt çapında yoğunlaştıracak ve organize edecek sorumlu 
bir örgütün varatılamaması dar boğazları önümüze çıkarmaktadır. 

Ve tabiatıyla bu dar boğazları tarihi çevreye karşı hassaslaş¬ 
mamış kültürel ortamın ortaya koyduğunu da unutmamak gerekmek¬ 
tedir. 

Ekonomik açıdan sıhhatli ve tarih bilincine sahip bir kentleş¬ 
menin bize temin edeceği kazanç ve yararlar bugün ülkemizde 
yeterince kavranmışmıdır? / 

İ! & 



34. 

Modelin insan dünya çapında bir gezici davranışa bürünmektedir ve 
sanayi toplumunun gezi ve eğlenceye ve dinlenmeye ayırdığı zaman 
ve para bir çeşit kaynaktır. Ve bu kaynak diğer bir açıdan 
tarihi bünye ve çevremizi korumak için bize ayrıca adım attıracak 
önemli belirtilerdir. 

Gerçekten ekonomimize ve kentleşme eğilimlerine cevap verecek 
ve aynı zamanda kentlilerin hislerine hitap edecek bir koruma 
politikasına ve bunu yürütecek davranışlara ihtiyacımız vardır. 

Doğrusu kentliyi, belediye kuruluşunu, devleti, hükümeti ve 
planlama,uygulama ve kontrol kurumlarını bütünleyerek içine 
alacak bir organizasyona ihtiyacımız vardır. 

Mimari mirasın ve varlığının korunması pratikte değişik nite¬ 
likte sorunlar doğurabilir. Bu sorunların çözümlenmesinde önce¬ 
lik tanımnasa, mimari mirasın korunması ile ekonomik ve sosyal 
gelişmenin bağdaştırılması istenirse dikkatli bir tasarım ça¬ 
lışmasına ihtiyacımız vardır* 

BU TASARIM İÇİN GÖZLEMLER ÖNERİLER ve TEDBİRLER 

1) Ülkemizde hızlı bir kentleşme olgusu mevcuttur. Bu olgu durdu¬ 
rulamaz, yavaşlatılamaz ancak bunun optimal dengeli dağılımı 
esastır, 

2) Kentleşmeden ulusal kalkınma için ekonomiyi itici bir güç 
olarak yararlanmak gereklidir. Bunu sağlıklı bir kentleşme 
politikasının izlenmesi gerekir. Kentleşmenin en önemli unsuru 
bugün sanayileşme olarak görülmektedir. 

3) Ülkemizde kısıtlı yatırım imkanları ile maksimum iş gücü 
elde etmek genel politikadır. Bunun bir diğer anlamı kentsel t 
alanlarda entansif üretimi sağlama prensibinden sapmamak kayıt 
ve şartı ile çevre sorunları ve asgari yatırım imkanlarını 
dengeliyecek yerleşme ve planlama kararlarını en rasyonel 
biçimde getirmektir. 

4) Kentleşme olgusu birbirine bağlı çevreye ilişkin sorunlar 
demetini beraberinde getirmektedir. Bu sorunların çözümü birbir- 
leriyle tutarlı ve koordineli kararlar ve .fcjitli seviyelerde 
planlama çalışmalarıyla mümkündür. Kentleşme olgusunda çevreye 
ilişkin sorunlar çok yönlü oluşan bugünkü idari mekanizma 
içinde çözümlenemiyecek seviyede olup kurumlar arası koordinas¬ 
yon zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
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5) Doğal ve tarihi değerler bakımından çok zengin olan ülkemizde 
bu değerlerin korunması, bakımı ve rehabilitasyonu çeşitli plan¬ 
lama çalışmalarına ve uygulamalarına ihtiyaç göstermektedir. 

Sanayi ve turizm yatırımlarının kent ve kıyı kesimlerinde arta¬ 
rak gelişmesi ve bu gelişmenin devamlı ol&aSınm ulusal ekonomi¬ 
ye katkıda bulunacağı bir gerçek olduğ# gibi kent ve kıyı kesim¬ 
lerinde tarihi çevre ve doğal varlıkların planlama çalışmalarıyle 
dengeli korunma ve rehabilitasyonlarının sağlanması, denetleme 
ve uygulamalara dönük bir çalışma içinde bulunulması da bir diğe_ 
gerçektir. 

Kültür Bakanlığının tarihi çevre ve arkeolojik alan değer tesbitiı 
Orman Bakanlığının doğal alanların korunma ve kullanılması ve 
değerlendirilmesini, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının turizm gell3 
me projelerini hazırlamasını ve imar ve Iskan Bakanlığınmda 
fiziki planlamayı yapma, yaptırma ve onaylamasını, her Bakanlık¬ 
ta işlenen konuların önceliklerinin ve uygulanma!arinin tesbit 
edilmesini öngören ve Bakanlıkları kuruluş kanunları ve mevzuat¬ 
ları yükümleri içinde planlama sahalarını yasal kaidelere bağla¬ 
yan ve bu sahalarda koruma, kullanma ve yararlanma kararlarının 
alınmasını bağlıyacak çok yönlü arazi kullanma planlamasını 
getiren, kısa ve uzun vadeli çalışmalara konu olacak bir koordi¬ 
nasyonun hazırlığına geçilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca bu koordinasyonun işbirliği ve bilgi alışverişine duyulan 
gereksinmeyi ortaya çıkaran faktörleri olarak: 

a) Turizm yatırımlarının Özellikle kıyı kesimlerinde eski 
eser, arkeolojik alan ve tarihi sitleri bozabilecek alanlarda 
gelişme göstermeleri, 
b) Sanayi yatırımların giderek artmasının kentlerde tarihi 
çevre dokusuna olumsuz etkiler göstermesi, 
c) Kentleşme olgusunun hızlanmasının kent tarihi dokusunu 
bozması, 
d) İmar planlarında statik plan fikrinin hakim olması, 
e) Eldaı bilgi toplanması ve doküman eksikliği dolayısıyla 
uzun süre araştırma gereği duyulması, 
f) imar planlarında yeniden planlama ve bütünleme çalışmalarının 
yapılmaması, 

g) Arsa spekülasyonuna engel olunamaması, 
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h) Koruca ve rehabilitasyon operasyonlarında ilgili bu dör't' 
Bakanlık arasında işbirliği yetersizliğinin görülmesi, 
i) Metropoliten bölgelerde önemli kent merkezlerinin bulunması 
ve bu yörelerde alınan endüstri, konut, turizm ve kültürel 
gelişmeyle ilgili proje ve yatırım kararlarının yeterli koordi¬ 
nasyon ile yürütülmesi ve uygulanması ile dengeli bir gelişme 
ve korumanın sağlanabilmesi 

sayılabilmektedir. 

6) Sosyo ekonomik ve kültürel denge içinde tarihi çevre ve arkeo¬ 
lojik alanların korunmasını ve kullanımlara açılmasını gözeten 
keşif, tesbit, planlama ve denetleme için merkezi ve bölgesel 
kamu kuruluşlarını ve bunların yasal dayanaklarını geliştirmek 
gerekmektedir. 

7) Tarihi çevre ve sit planlamasında koruma ve kullanmaya dönük 
plan kararlarının uygulanması için mali tedbirleri ve öncelikleri 
öneren yıllık programlar bütünü içinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
bütçesine plan-para-uygulama ile özel sahiplilik-kaculaştınna 
dengesinin sağlanması yönünde mali olanak getirilmelidir. 

8) Eski Eserler Yasasında getirilen sit tanımı ülkenin tarihi 
doğal ve estetik yönden korunması ilkeleri içinde eski eser huku¬ 
kunu Türkiye'ye getirmiş bulunmaktadır. Eski eser hukuku İsviçrede' 
de bu şekilde anlaşılmaktadır. 

Eski eserler Yasası sit tanımına gerekli bir anlam getirraişsede 
sitlerin kazandığı bu içeriğe ilişkin kararların üretilmesine 
planlama yönteminin eksikliği ve bu eksikliğin getirdiği örgüt- 
leşrne eksikliği dolayısıyla geçilememektedir. 

- E3ki Eserler Yasasının getirdiği sit tanımı içinde tipolojik 
türlenme belirtilmemiştir. 

Doğal, tarihi, bilimseL, kentsel, karmaşık sitler gibi türlenmeler 
içinde sit alanlarının ayrımlarının yapılması planlama ve uygulama 
oluşumuna rasyonel katkıda bulunacaktır. 

- Sit araştırma yöntemi, geçit devri koruma ve geliştirme planı 
sit şlanlaması, planlamayı kontrol ve onama işlemlerinin yapıl¬ 
masında ARAŞTIRMA, DEĞERLERDİRME ve KARAR safhalarının kapsamı 
aşağıdaki bir tasarım içinde belirlenebileçektir. 
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A.RAŞTIRMA : 

„ Tarihi çevre ve ait bölgesinin tesbiti 
. Sit bölgesi sınıflandırılması 
. Bilimsel ve koruyucu envanter çalışması 
. Değerlendirme - Tescil 
. Esas siti koruma bölgesi tesbiti 
. Tarihi gelişme - Değerlendirme 
, Kentin bugünkü ve gelecekteki formu - Artistik görünüm değeri 
. Kent peyzajı - Kültürel Değeri 
. Landscape 
, Arazi kullanma - Yeni fonksiyonlara uyumluluk 
. Trafik, Ulaşım sistemi - Yeni gelişmeler 
. Alt yapı - Servisler 
. Görünüm. Karakteristikleri 

. Binaların fiziki, mimari (anıtsal, çevresel, yeni kullanımlara 
uygunluk, artistik değer), sosyo ekonomik, fonksiyonel durum¬ 
ları. 

. Planlama karar alternatifleri 

DEĞERLENDİRME : 

Esas sit bölgesi içinde : 

. Dokunulmaz bölge 

. Belirli müdahale yapılacak bölge 
, Gelişmelere açık bölge 
, Yeni fonksiyon verilecek bölge 
. Kent gelişmesi içinde sit bölgesinin kaynaşması 
. Ekonomik dar boğazlar 
. Sit bölgesinde sosyal değişmenin ortaya çıkardığı sorunlar 
• Koruma bölgesi hükümleri: 

. • Çatı şekli ve örtüsü 

.. Gabari 

.. Malzeme 

.. Yerel renk 

.. Kaldırım-Sokak kaplaması 

.. Reklam yasağı 

.. Arsa taban alanı ve kat alanı katsayısı 

. • Binalarda doluluk boşluluk oranı 



,* Kat yükseklikleri 
Morfoloji 

KARAR 

. Fiziki koruma planı 
.1 

4 Zon kararları 

. Trafik nizamı 
• Arazi kullanma 

• Alt yapı 
• Uygulama yöntem ve araçlari 

«İ İdari 
iİ Hukuki 
i i Mali 

. i Tanıtma - Eğitim 

idari Yöntemler 

i,, Metropoliten alanlarda çevre düzeni planlama ve sit 
alanı planlama kapsamına giren sit türleri için Kültür, 
Orman, Turizm ve Tanıtma, İmar ve İskan Bakanlıkları 
arasındaki işbirliği protokolü ve bu ilgili Bakanlık¬ 
ların kuruluş kanunları ve mevzuat içinde faaliyetler 

Hukuki Yöntemler 

,,• Mevcut yasa ve mevzuatla koruyucu tedbirler 
... Müdahale hakkının kullanılması gerektiğinde devletin 

korumayı ele alması, genel ve geleneksel hukuk kural¬ 
ları ile çelişkili olabilecek davranışların hukuk 
temeline uydurulmasında etkin otorite^, idari-medeni- 
caaa hukukuna yeni değişikliklerin getirilmesi. 

Mali Yöntemler 

,,• Mali tedbirlerin yasalar kapsamına alınması 
... Devletin doğrudan doğruya koruma için mali yardım-vergi 

indirimi-uzun vadeli borç gibi mali tedbirleri 
•c. Koruma uygulamasını yöneten kararlara aynı paralelde 

alınacak mali tedbirler. 



... Mali idarelere harcama fonları açılması 
* • i Bütçede ayrılacak özel lir fondan Bakanlıklar, uygula-

mayı yöneten kuruluşlar ve özel ve tüzel kişiler ile 
mahalli idarelerin yıllık programlara ve uygulama 
önceliklerine göre yararlanmaları 
Mal sahiplerinin özel katkıları ve örgütleşerek sağ
ladıkları mali kaynakları devlet yardımı ile döner 
sermaye haline getirme. 

... Bağış, yardım kampanyası fonları 

... Vakıf kuruluşları 

TANITMA - EĞİTİM 

... Mahalli idarelerin ve toplumun tarihi çevre hakkında 
bilgi sahibi kılınması, tarihi çevre bilincinin yara-
tilması yönünde yukarıda belirtilen dört Bakanlık proto
kolü içinde Türkiyede Çeşitli yörelerdeki ve dış ülke
lerdeki tarihi çîıvre hakkmdaki ve korunmalarına ait 
gelişimleri bildirecek broşür kitap basım ve yayanı 
konferanslar 

... Mahalli idarelerde koruma ile ilgili kuruluş ve kişi
lerin eğitimleri 

... Sit mekanında idari - mali - hukuki ve tanitma ve eği
tim fonksiyonlarının mahalli veya bölgesel kuruluşlar 
ile izlenmesinin sağlanması. 
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Y *. R ARLANILAN K AYNAKLAR 

. Avrupa Konseyi Anıtlar - Sitler Komitesi Çalışmaları 
« İmar ve İsKan Bakanlığı Metropoliten Planlama Dairesi Çalış¬ 

maları* 

, İCOMOS-Tunus Kol 1 oqiumunda Sayın Mithat Yenen'nin ''Türkiye’de 
tarihi kent yapısının korunması konulu konferansı. 

a Mimarlık 1973/8 

. Bodrum Sit Alanı Geçit Devri Koruma ve Geliştirme Planlaması 
Anıtlar Yüksek Kurulu 

. İmar ve İskan -bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü 
Çevre Düzeni Planlama Çalışmaları. Remin Biler 

. EGE Syzposium onproblems relating to envirronment 
United nations 

"a study of environmental conditions and problems in zones 
of historey value and interests" 

, İnsan ve Çevre ilişkileri ile iaratıcı tekamül Araştırmaları 
Remin Biler 

. The future of Architectural heritage - Year 2000 
Amsterdam Kongresi Çalışmaları 

. Avrupa Konseyi Amsterdam Bildirisi 

. İmar ve İskan Bakanlığı Planlama ve imar Genel Müdürlüğü 
» Tarihi vevre korunması ve sit alanı planlama baş uzmanlığı 

çalışmaları. Remin Diler. 
„ Ege Üniversitesi Sit Alanı Planlamaları Çalışmaları 
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