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Samsun kend�n� tanıyan ve koruyan
b�r kent sürec�ne g�rd�

Karaden�z’�n büyük şehr� Samsun’u, kısa zamanda hızla gel�şen

ve bölgen�n nabzını tutan, kentleşme pol�t�kalarını yönlend�ren,

yatırımcıların, g�r�ş�mc�ler�n talepler�ne karşılık veren, �st�hdam

olanaklarını gen�şleten, sosyal, kültürel ve tur�zm alt yapısıyla

kentl�ler�n �ht�yaçlarını karşılamaya çalışan, sah�l şer�d�yle kent�

bütünleşt�rmek �ç�n çağa gösteren b�r kent olarak

tanımlayab�l�r�z.

Son yıllarda Samsun’un çaba göstermeye başladığı başka b�r

konu daha var: Kent�n bellek mekânlarını, tar�h algısını, kent

k�ml�ğ�n� ortaya çıkarmak.   

Neler yapıldı?

ÇEKÜL Vakfı uzmanlarının z�yaretler�, Tar�h� Kentler B�rl�ğ�’n�n

buluşma ve sem�nerler�yle kültürel m�rasın korunması b�l�nc�

kentte artmaya başladı. Duyarlı yerel yönet�mler,

akadem�syenler, s�v�l örgütler ve yerel araştırmacılar koruma

b�l�nc� çerçeves�nde b�r araya gelerek kent�n geleceğ�n� kültür ve

koruma pol�t�kaları üreterek yen�den ele aldı. Kent tar�h�yle �lg�l�

sempozyumlar yapıldı, envanterler, k�taplar hazırlandı. Eşzamanlı
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olarak restore ed�len b�r yapıda Kent Müzes� halkın, yerl� ve

yabancı m�saf�rler�n z�yaret�ne açıldı.

Kaleden ger�ye kalan �zler, kent �ç�ndek� arkeoloj�k alanlar,

Cenev�zl�ler dönem�nden kalan Am�sos Höyüğü, son kalan s�v�l

m�marlık örnekler�, saat kules�, cam�ler, hamamlar g�b� anıtsal

eserler yönet�c�ler�n üzer�ne t�tred�ğ� alanlar hal�ne geld� ve

heps�nde çalışmalar başlatıldı. Cumhur�yet tar�h�n�n ve 19

Mayıs’ın �zler� kent �ç�nde görünür hale get�r�ld�. Üç konaktan

oluşan Paşa Konakları restore ed�ld�; mahalle hayatını

canlandırması �ç�n engell�ler de düşünülerek yen� tasarım ve

donatılarla �şlevlend�r�ld�.
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40 k�lometrel�k sah�l şer�d�n�n kentle bütünleşmes� �ç�n yürüyüş,

b�s�klet yolları, engell�ler �ç�n rehab�l�tasyon merkez�, su

sporlarının yapıldığı spor kompleksler�, halk plajları, d�nlence ve

eğlence alanları g�b� kamusal alan düzenlemeler� yapıldı. Kavak

�lçes�n�n yaklaşık olarak 11 km kuzey�nde bulunan 13.yüzyıl

Anadolu Selçuklu dönem�ne a�t olan Çakallı Hanın restorasyonu

b�tt�. Çakallı köyünde bulunan tar�h� ahşap cam�, tar�h� çeşme ve

köprü de ÇEKÜL’ün Köyler Yaşamalıdır projes� kapsamında

değerlend�r�l�yor.  

 

Ş�md�…       

Geçen hafta sonu Tar�h� Kentler B�rl�ğ� Encümen toplantısı �ç�n

Samsun’a g�den heyet, önce Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı ve

TKB Başkanı Yusuf Z�ya Yılmaz’ın ev sah�pl�ğ�nde Samsunlu

uzman, akadem�syen ve araştırmacıların katıldığı b�r toplantı

yaptı. Toplantıda Samsun’un, onca anı ve belgen�n yer aldığı

Kent Müzes�n�n açılmasıyla, kend�n� kentl�lere hatırlatmaya

başladığı d�le get�r�ld�. Yen�den canlanmaya, hatırlanmaya

başlayan kent belleğ�n�n, bundan sonra yapılacak koruma

çalışmaları �ç�n yerel yönet�c�ler, araştırmacılar, uzmanlar ve

Samsunlular �ç�n b�r heyecan kaynağı olduğu vurgulandı. Hızlı

kentleşmeyle beton yapıların arasında sıkışıp kalmış Saathane

Meydanında yer alan Osmanlı dönem� eseler�n�n yapılan

projeyle nasıl görünür hale get�r�leceğ�, adım adım nasıl
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�lerlend�ğ�, esnaf toplantıları, Vakı�arla yapılan �şb�rl�kler�,

kamulaştırmalar anlatıldı.  Türkmen�stan’ın başkent� Kazan’da

yapılan müzeler buluşması değerlend�r�ld�. Samsun ve TKB’n�n

uluslararası dayanışma ağı �ç�n Kazan �le müzeler ve ortak

kültürel değerler üzer�nden yen� ortaklıklar gel�şt�rmes� �ç�n

f�k�rler üret�ld�. ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Met�n Sözen, ÇEKÜL  uzmanları, TKB Danışma Kurulu

üyeler� �le TKB Encümen üyeler�, Beled�yen�n KUDEB ek�b�n�n

katıldığı toplantının ardından Saathane Meydanında alan

�ncelemes� yapıldı.  

Toplantıya, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof.

Dr. Met�n Sözen, Samsun Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı ve TKB

Başkanı Yusuf Z�ya Yılmaz, Samsun Ondokuz Mayıs

Ün�vers�tes�’nden Prof. Dr. Cevdet Yılmaz ve Prof. Dr. Ned�m İpek,

Samsun Büyükşeh�r Beled�yes� Kültür ve Sosyal İşler Da�re

Başkanı Necm� Çamaş, İmar ve Şeh�rc�l�k Da�re Müdürü

Zennube Albayrak, Proje Şube Müdürlüğü’nden Cüneyt

Yalçınkaya, Samsun Kent Müzes� Uzmanları, Tar�h� Kentler B�rl�ğ�

Genel Sekreter� Sezer C�han, TKB Danışma Kurulu üyeler�: Dr.

Asım Güzelbey, Dr. F�kret Nes�p Üçcan, F�kret Toksöz, Hasan

Özgen, ÇEKÜL uzmanları tasarımcı Nad�r Mutluer, m�mar Met�n

Kesk�n, sanat tar�hç� Zeynep B�çer.  
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Hede�er

Önce kend�n� tanıyan, sonra yoğun kentleşmen�n arasından

k�ml�ğ�n� okutab�len, kend�n� koruyan b�r kent olması �ç�n

Samsun’da kamu-yerel-s�v�l-özel kes�mler b�r arada çalışmaya

devam edecek. Ve ayakta kalan tar�h� yapıların, yaşam

kültürünün �zler�n�n algılanması sağlanacak. Envanter

çalışmaları ve kent k�tapları ser�s� devam edecek.  Kent

Müzes�nde devam eden eğ�t�mler gel�şt�r�lecek.   

   

Çevre ve Kültür
Değerler�n� Koruma ve
Tanıtma Vakfı /ÇEKÜL

Ekrem Tur Sok. No 8

Beyoğlu 34435 İstanbul

İlet�ş�m formunu
doldurarak ÇEKÜL

haber ve
etk�nl�kler�n�n s�ze

ulaşmasını
sağlayab�l�rs�n�z.

KAYIT FORMU
DOLDUR

B�ze Yazın

 
 

 
 

ANA SAYFA

HAKKIMIZDA

HABERLER

MAKALELER

7 AĞAÇ

E-BÜLTEN

İLETİSİM

İ İ

KÜLTÜREL
MİRAS

DOĞAL MİRAS

EĞİTİM

ÖRGÜTLENME

ANADOLU
ARAŞTIRMALARI

KÜTÜPHANE

        

http://e-bulten.cekulvakfi.org.tr/Subscribe/subscribe2.asp?ID=C4AE97695FF24C0BA9B9B9028607CC98
https://www.cekulvakfi.org.tr/
https://www.cekulvakfi.org.tr/hakkimizda
https://www.cekulvakfi.org.tr/haberler
https://www.cekulvakfi.org.tr/makaleler
http://www.7agac.org/
http://e-bulten.cekulvakfi.org.tr/Subscribe/subscribe2.asp?ID=C4AE97695FF24C0BA9B9B9028607CC98
https://www.cekulvakfi.org.tr/iletisim
https://www.cekulvakfi.org.tr/6698-sayili-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-uyarinca-aydinlatma-metni
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/cekulun-kulturel-miras-anlayisi
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/cekulun-dogal-miras-anlayisi
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/bilgi-agaci
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/cekul-ve-orgutlenme
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/anadolu-arastirmalari
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/bilgi-belge-merkezi
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/cekul-akademi
https://www.facebook.com/cekulvakfi/
https://twitter.com/cekulvakfi
https://plus.google.com/112618353195110907571/posts
https://www.instagram.com/cekul/
https://www.linkedin.com/company/5257791?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1408360986884%2Ctas%3A%C3%A7ek%C3%BCl%20vakf%C4%B1%2Cidx%3A1-1-1
https://www.youtube.com/c/%C3%87EK%C3%9CLVakf%C4%B1%C4%B0stanbul
https://vimeo.com/cekulvakfi
https://tr.pinterest.com/CEKULVakfi/
https://www.cekulvakfi.org.tr/rss


24.12.2018 Samsun kend�n� tanıyan ve koruyan b�r kent sürec�ne g�rd� | ÇEKÜL

https://www.cekulvakf�.org.tr/haber/samsun-kend�n�-tan�yan-ve-koruyan-b�r-kent-surec�ne-g�rd� 6/6

Tel: 0212 249 64 64 – 

0212 251 54 44
Faks: 0212 251 54 45
cekul@cekulvakf�.org.tr

Ad & Soyad

E-posta

Mesaj

2018 ÇEKÜL Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu web s�tes� 
 

sunucularında barındırılmaktadır.

KİŞİSEL
VERİLERİN
KORUNMASI
KANUNU
SİTE HARİTASI

ÇEKÜL
AKADEMİ

BAĞIŞ

tel:00902122496464
tel:00902122515444
tel:00902122515445
mailto:cekul@cekulvakfi.org.tr
https://binbiriz.com/
https://www.cekulvakfi.org.tr/6698-sayili-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-uyarinca-aydinlatma-metni
https://www.cekulvakfi.org.tr/sitemap
https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/cekul-akademi
https://www.cekulvakfi.org.tr/bagis

