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Öz
Bu çal›ﬂmada, belediyeler bünyesindeki kültürel miras
ürünlerinin yönetimine iliﬂkin süreçler ve söz konusu miras
ürünlerinin halka aç›l›m› Üsküdar Belediyesi örne¤iyle
de¤erlendirilmiﬂtir. Çal›ﬂma kapsam›nda Belediye’ye ba¤l›
somut kültürel miras ürünlerine yaklaﬂ›m, söz konusu
ürünlerin korunma ve eriﬂimine yönelik süreçler analiz
edilmiﬂtir. Belediyenin, modern teknolojiler ›ﬂ›¤›nda somut
kültür varl›klar›na iliﬂkin yak›n gelecek planlar›n› ortaya
koymak çal›ﬂman›n di¤er amaçlar› aras›ndad›r. Nitel yönteme
dayal› olarak gerçekleﬂtirilen bu araﬂt›rmada, görüﬂme yoluyla
veri toplama tekni¤inden yararlan›lm›ﬂt›r. Bu kapsamda
örnekleme al›nan Üsküdar Belediyesi’nden yetkili kiﬂilerle
yap›lan görüﬂmeler ›ﬂ›¤›nda somut kültürel miras ürünlerine
iliﬂkin envanter bilgileri, koruma ve eriﬂim politikalar›na
yönelik mevcut durum ortaya konulmuﬂtur. Yap›lan
araﬂt›rmaya göre Üsküdar Belediyesi’nde kültürel miras
varl›klar›yla ilgili her türlü iﬂin ‹mar ve ﬁehircilik Müdürlü¤ü
bünyesindeki KUDEB (Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu)
ﬂefli¤i taraf›ndan yürütülmektedir. Araﬂt›rma bulgular›,
Üsküdar Belediyesi’nin proje temelli giriﬂimlerle kültürel miras
yönetimini gerçekleﬂtirebildi¤ini bu kapsamda yaln›zca
vak›flara ait kültür varl›klar›n› projelendirme iﬂlerini
yapabildi¤i, ﬂah›slara ait baﬂvurular›n ise restorasyon sürecini
denetlemekten öteye gidemedi¤ini göstermektedir. Bulgular
›ﬂ›¤›nda ayr›ca, Üsküdar Belediyesi’nde kültürel miras
varl›klar›n›n yönetimine iliﬂkin tüm süreçlerin fiziksel biçimler
oda¤›nda gerçekleﬂtirildi¤ini, söz konusu miras ürünlerinin
dijitalleﬂtirilmesiyle ilgili herhangi bir giriﬂimin bulunmad›¤›
saptanm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Somut kültürel miras; Üsküdar Belediyesi,
kültürel miras›n korunmas›.
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Giriﬂ
“Kültürel miras bir gruba ya da topluma ait önceki kuﬂaklardan
miras kalan, halen korunan ve yararlanmalar› için gelecek
kuﬂaklara b›rak›lan fiziksel eserler ve somut olmayan
özelliklerdir”1. Soyut ve somut kültürel miras›, dura¤an ve
dinamik özellikleriyle birbirinden ay›rmak mümkündür. Bu
kapsamda somut miras ürünleri dura¤an, soyut olanlar ise
dinamik yap›dad›r (Basat, 2013, s. 62). Unesco (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization), dünyadaki
tüm insanlar için de¤er taﬂ›yan somut kültürel miras› “Estetik
ve bilimsel aç›dan de¤eri olup korunmas› gereken fiziksel,
biyolojik ve jeolojik oluﬂumlardan müteﬂekkil do¤al alanlar
ve sitler” ﬂeklinde tan›mlar (UNESCO, 1972). Bu kapsamda
bir ülkenin kültürel zenginli¤ini yans›tan kültürel miras
ürünlerinin, duyusal olarak alg›lanan, arkeolojik, mimari,
sanatsal vb. türde her biçimi “somut kültürel miras” olarak
de¤erlendirilebilir. Tarihsel süreçte savaﬂ, afet, ﬂehirleﬂme
gibi pek çok neden bu miras›n tahribat›na ve yok olma
tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kalmas›na yol açm›ﬂt›r. Bu riskler
karﬂ›s›nda, uluslar aç›s›ndan kültürel miras›n korunmas› ve
gelecekte de varl›¤›n› devam ettirmesi için gerekli tedbirlerin
al›nmas› zorunlu hale gelmiﬂtir.
2011 y›l›nda yürürlü¤e giren Avrupa Konseyi Toplum ‹çin
Kültürel Miras›n De¤eri Çerçeve Sözleﬂmesi, insanlar›n kültürel
mirasa eriﬂiminin kültürel yaﬂama kat›l›mlar› için vazgeçilmez
bir koﬂul oldu¤una dikkat çekmektedir. Sözleﬂmede:
•
•
•
•
•

‹nsani geliﬂme,
Kültürel çeﬂitlili¤in art›r›lmas›,
Kültürler aras› diyalo¤un geliﬂtirilmesi,
Ekonomik kalk›nma modelinin bir parças› olmak,
Kendi miras› kadar ötekilerin kültürel miras›na da
sayg› göstermek,
• Kendi yasal s›n›rlar› içinde yer alan kültürel miras›n
de¤erinin fark›nda olmak gibi maddeler ön plana
ç›kmaktad›r (Tonta, 2014, s. 11).
Türkiye’de kültürel miras 2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kanunu ile koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Kanunda 2004
y›l›nda yap›lan bir de¤iﬂikle valilikler ve belediyeler de kültürel
miras›n korunmas› sürecine dahil edilmiﬂtir (Özdemir, 2005).
1

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_heritage.
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Yerel yönetimlerin temsilcisi konumunda bulunan belediyeler,
ait olduklar› ﬂehir ya da ilçenin çeﬂitli ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
ve bunlara ba¤l› hizmetler sunmakla yükümlüdürler. Bu
kapsamda, belediyeler bünyelerinde oluﬂturduklar› denetim
bürolar› ile koruma iﬂlemlerinin gerçekleﬂmesine katk›da
bulunmaktad›rlar. Yap›lan bu çal›ﬂmada, belediyelerin kültürel
miras yönetimi kapsam›nda gerçekleﬂtirdikleri uygulamalar
Üsküdar Belediyesi örne¤i ile de¤erlendirilmiﬂtir. Bu yönüyle
çal›ﬂman›n, belediyelerde kültürel miras yönetimine iliﬂkin
süreçlerin aç›klanmas›na katk› sa¤lamas› beklenmektedir.
Kültürel Miras
Kültürel miras›, insana özgü bilgi, inanç ve davran›ﬂlar
bütünün parças› olan somut nesneler ﬂeklinde tan›mlayan
‹ﬂçi (2000, s. 29), söz konusu nesnelerin yaln›zca taﬂ›nmaz
kültür varl›klar›n› de¤il ayn› zamanda somut olmayan kültürel
miras ö¤elerini de kapsad›¤›n› bununla birlikte kültürel miras
ürünlerinin toplumlara de¤il, tüm insanl›¤a ait oldu¤unu
vurgulamaktad›r.
17 Ekim 2003 tarihinde Paris’te imzalanan UNESCO Somut
Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesi’nde, kültürel
miras somut ve somut olmayan kültürel miras olarak ikiye
ayr›lm›ﬂt›r (UNESCO, 2003, s.2). Sözleﬂmede somut kültürel
miras, “taﬂ›nmaz kültür ve tabiat ö¤eleri” ve “taﬂ›n›r kültürel
miras” olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Taﬂ›nmaz kültür ve
tabiat ö¤eleri; an›tlar, bina gruplar›, yerleﬂim yerleri ve
toplumsal tarih aç›s›ndan önem taﬂ›yan yap›lard›r. Taﬂ›n›r
somut kültürel miras ö¤eleri ise, arkeolojik araﬂt›rmalardan
elde edilen arkeolojik buluntular ve etnografik malzemelerdir.
Somut kültürel miras ö¤elerinin son baﬂl›¤› ise resimler,
minyatürler, heykeller, müzik, tiyatro, dans, edebiyat, yap›,
sinema-video ve filmler gibi sanat eserleridir (UNESCO, 1972).
Her ne türde olursa olsun, somut kültürel miras alg›lanabilen,
dokunulabilen kültür ürünleridir.
Somut olmayan kültürel miras, yaﬂanm›ﬂl›klarla biçimlenmiﬂ,
kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lan bir de¤erler bütünüdür. Turan’a
göre (1990, s. 13) somut olmayan kültürel miras, toplumun
kültür yap›s›n› belirleyen yaﬂad›¤› toplumun dokusudur.
Somut olmayan kültürel miras, UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesi’nde genel olarak
ﬂöyle s›n›flanm›ﬂt›r:
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•
•
•
•

Sözlü gelenekler ve anlat›mlar,
Gösteri sanatlar›,
Toplumsal uygulamalar,
El sanatlar› gelene¤i (UNESCO, 2003, s.2).

Kültürel Miras›n Önemi
20. yüzy›l boyunca kültürel miras pek çok aç›dan büyük bir
de¤iﬂim sürecine girmiﬂ, tan›m› ve kapsam› daha geniﬂ
kapsaml› ele al›nm›ﬂt›r. Bu durumun temel nedenleri aras›nda;
• Ortak de¤erler anlay›ﬂ›na odakl› ulus devlet
yap›lanmas›,
• Kentsel dönüﬂüm,
• Koruma yaklaﬂ›mlar›nda meydana gelen de¤iﬂiklikler,
• Kültürel miras›n ekonomik bir de¤er olarak
görülmesi yer alabilir (Aksoy ve Ünsal, 2012).
Kültürel miras yönetimi arkeoloji, sanat tarihi, mimarl›k, kent
planlamas›, sosyoloji, ekonomi, hukuk, iﬂletme ve turizm
gibi birbirinden farkl› çal›ﬂma alan›n›n konusu haline gelmiﬂtir.
Kültürel miras ürünlerine yönelik bak›ﬂ aç›s›n› da zenginleﬂtiren
bu durum, kültürel miras› an›tsal, tarihi ve sanatsal yap›larla
s›n›rl› gören anlay›ﬂ›n sivil kültürel miras› da kapsayacak
ﬂekilde zenginleﬂmesine neden olmuﬂtur. ﬁehirleﬂmenin yan›
s›ra kültürel geliﬂme politikalar›n›n bir alan yönetimi anlay›ﬂ›yla
ele al›nmas› da kültürel miras› koruma yaklaﬂ›mlar›n›n
de¤iﬂmesine ve geliﬂmesine neden olmuﬂtur (Aksoy ve Enlil,
2012, s.3- 6).
Kültürel miras toplumlar›n geçmiﬂini yans›tt›¤› için önemlidir.
Ancak geçmiﬂin hangi ürünleri bugüne ve gelece¤e taﬂ›nacak?
Gerek toplumsal gerekse evrensel düzeyde nas›l bir geçmiﬂi
“miras” say›p sahiplenece¤iz? Geçmiﬂin t›pk› bugün gibi
karmaﬂ›k ve çeliﬂkili olaylar›n› yans›tan ürünler toplumsal
kimlik de¤eri taﬂ›yacak kadar de¤erli görülmeli mi? Bu
noktada toplumun ortak haf›zas›n› oluﬂturacak ürünlerin
neye ve kime göre seçilece¤i; öncelikler ve miras ürünlerine
atfedilen de¤er, kültürel miras› tespit eden/edecek yetkililerin
objektif bak›ﬂ aç›s› gibi ölçütler dikkate al›nmal›d›r (Aksoy
ve Enlil, 2012, s. 8).
Kültürel miras yönetimi, kültürel miras ürünlerinin koruma,
sunum, eriﬂim ve kullan›m gibi süreçlerinin sistematik bir
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biçimde gerçekleﬂmesine iliﬂkin çal›ﬂmalar› kapsar. Bu
çal›ﬂmalar fiziksel ürünler boyutunda ve geleneksel koruma
yaklaﬂ›m›yla düﬂünüldü¤ünde, tarihi de¤eri ya da özel anlam›
olan kültürel miras ürünlerinin kurtar›lmas› ve y›k›mdan
kaç›r›larak korunmaya al›nmas›na yönelik iﬂlemleri kapsarken,
günümüz teknolojilerinin etkisiyle farkl› boyutlar kazanm›ﬂt›r.
Teknolojinin kültürel miras ürünleri üzerindeki en büyük
etkilerinden biri bu ürünlerin dijitalleﬂtirilmesine iliﬂkin
faaliyetlerle ortaya ç›km›ﬂt›r. Dijitalleﬂtirme, analog ortamda
bulunan materyallerin dijital kamera ya da taray›c› arac›l›¤›yla
say›sal ortama aktar›lmas›na yönelik iﬂlemleri kapsar. Gerek
fiziksel, gerekse dijital eriﬂimle ilgili tüm süreçlerde ülkelerin
kültür politikalar› baﬂta olmak üzere, kültürel miras ürünlerine
iliﬂkin yasal düzenlemeleri belirleyici bir rol üstlenmektedir.
Kültürel miras yönetimine iliﬂkin düzenlemeler ICOMOS,
UNESCO gibi uluslararas› kuruluﬂlar taraf›ndan yap›ld›¤› gibi,
merkezi ve yerel yönetimler, planlama otoriteleri ve ilgili
topluluklar taraf›ndan da gerçekleﬂtirilebilir (Aksoy ve Enlil,
2012, s. 10). Türkiye’de kültürel miras yönetimiyle ilgili
uygulamalar› biçimlendiren 2863 say›l› Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun amac› “Korunmas› gerekli
taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz kültür ve tabiat varl›klar› ile ilgili tan›mlar›
belirlemek, yap›lacak iﬂlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu
konuda gerekli ilke ve uygulama kararlar›n› alacak teﬂkilat›n
kuruluﬂ ve görevlerini tespit etmek” ﬂeklinde belirlenmiﬂtir
(Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu, 1983). Kanunda
2004 y›l›nda 5226 say›l› yasa ile birtak›m de¤iﬂiklikler
yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan de¤iﬂikliklerin ve getirilen yeni kurumsal
yap›lanmalar›n temel hedeflerinden biri “etkin bir ﬂekilde
korunmas›, yaﬂat›lmas›, de¤erlendirilmesi, bir vizyon ve tema
etraf›nda geliﬂtirilmesi, toplumun kültürel ve e¤itsel ihtiyaçlar›yla
buluﬂturulmas› amac›yla, plânlama ve koruma konusunda
yetkili merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluﬂlar›
aras›nda eﬂgüdümü sa¤lamak”t›r. Kültür ve tabiat varl›klar›n›
korumaya iliﬂkin 660 say›l› ilke karar›n›n 2001 y›l›nda yap›lan
son güncellemesiyle "Uygulaman›n Denetlenmesi" bölümü
aﬂa¤›daki ﬂekilde yeniden düzenlenmiﬂtir. Bu çerçevede
“Koruma kurullar›nca onaylanan her ölçek ve nitelikteki plan
ve projelerin uygulamada uzmanlar›nca denetlenmesi
gerekti¤ine, bu anlamda, imar ve koruma mevzuat›nda,
belediyelere ve valiliklere verilen denetim yükümlülü¤ünün
yan› s›ra, uygulaman›n müellif mimar taraf›ndan denetiminin
de yasal ve mesleki bir sorumluluk oldu¤una….” vurgu
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yap›lm›ﬂt›r (Kültür ve Turizm Bakanl›¤› 680 Say›l› ‹lke Karar›,
2015).
Belediyelerde Kültürel Miras Yönetimi
Kültürel miras yönetimi; kültürel miras ürünleriyle ilgili
koruma, sunum, eriﬂim ve kullan›m gibi süreçlerinin sistematik
bir biçimde gerçekleﬂmesine iliﬂkin çal›ﬂmalar› kapsar.
Türkiye’de uzun y›llar yerel yönetimlerin görevleri merkezi
yönetimlerce kararlar› uygulamakla s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Buna
ba¤l› olarak yerel yönetimler uzun süre koruma yaklaﬂ›m›n›
benimseyememiﬂlerdir. Kültürel miras›n korunmas›yla ilgili
temel yasal düzenleme olan “Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Kanunu” koruma konusunda belediyelerin ve
valiliklerin görev ve sorumluluklar›n› art›ran ek maddelerle
27.07.2004 tarihinde 5226 say›l› yasayla gözden geçirilmiﬂtir
(Dinçer, 2012, s. 76). Bu kapsamda yasayla:
• Kültürel miras ürünlerinin bak›m ve onar›mlar›na
yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulu¤unda mali
kaynak yarat›lmas›,
• Sit alanlar›nda uygulama ve denetimden sorumlu
olan bürolar›n (KUDEB) kurulmas›,
• KUDEB’lerde sanat tarihi, mimarl›k, ﬂehir planlama,
mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlar›ndan
uzmanlar›n görev alaca¤›,
• ‹l Özel ‹dareleri bünyesinde, kültür varl›klar›n›n
korunmas›na yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon
projelerini haz›rlayacak ve uygulayacak proje
bürolar› ve sertifikal› yap› ustalar›n› yetiﬂtirecek
e¤itim birimleri kurulmas›
• Kültür varl›klar›n›n korunmas› ve de¤erlendirilmesi
amac›yla yap›lan çal›ﬂmalarda kullan›lmak koﬂuluyla
"Taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n onar›m›na yard›m
sa¤lanmas› ve katk› pay›" baﬂl›¤› alt›nda her ilde
Emlak Vergisi Kanunu uyar›nca belediyesince
toplanan emlak vergilerinin %10’u il özel idarelerine
aktar›larak, belediyelerin ve il özel idarelerinin
kendileri taraf›ndan, valilerin denetiminde kullan›l›r
hale getirilmiﬂtir (Dinçer, 2012, s. 76).
‹ﬂ ak›ﬂ› de¤erlendirildi¤inde ideal süreçte kültürel miras
niteli¤i taﬂ›yan alanlar ya da ürünlerle ilgili bir plan yapmak
yönetim sürecinin ilk basama¤›n› oluﬂturur. Yönetim plan›
belirli bir hedefe ulaﬂmak için yap›lmakta ve plan›n yap›m
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sürecinde paydaﬂlar›n kat›l›m›, e¤itim, envanterleme gibi
faaliyetler, alana iliﬂkin bilginin kullan›labilir hale gelmesi,
benimsenmesi ve paydaﬂlar›n, plan› uygulamak üzere hemfikir
olmalar› mümkün olmaktad›r. Yönetim Plan› paydaﬂlar›n
belirlenmesi, kat›l›mlar›, bilginin toplanmas›, bilginin paylaﬂ›m›,
hedeflerin birlikte belirlenmesi gibi tamamen kat›l›mc›
yöntemlerle ilerleyen bir süreçtir. Bu sürecin sonunda ortaya
ç›kan doküman tüm kullan›c›lar için bir yol haritas› iﬂlevi
görür (Aksoy ve Enlil, 2012, s. 14-15).
Planlaman›n ard›ndan, kültürel miras varl›¤›n›n önemi ve
korunmas›n› gerektiren nedenlerin belirtildi¤i de¤erlendirilme
aﬂamas› gelir. Bir sonraki aﬂama kültürel miras varl›¤› ile ilgili
sorunlar, tehditler, s›n›rlamalar ve f›rsatlar›n belirlenmesi ile
ilgilidir. Mevcut ya da olas› sorunlar›n tespit edilmesi ileriye
dönük problemlerin engellenmesi aç›s›ndan büyük önem
taﬂ›maktad›r. Bu ba¤lamda “sorun, tehdit ve f›rsatlar›n
belirlenmesi” aﬂamas› büyük öne arz etmektedir. Kültürel
miras varl›¤› ya da alan›na iliﬂkin uzun vadeli hedeflerin
belirlenmesi, iﬂlemlerin gerçekleﬂtirilmesinde kullan›lacak
bütçenin planlanmas›, personel nitelik ve niceli¤inin
belirlenmesi yönetim sürecinin di¤er aﬂamalar›d›r. Bir sonraki
iﬂlem, kültürel miras varl›klar›n›n korunmas›, sunumu ve
eriﬂimiyle ilgili yol ve yöntemlerin belirlenmesine yöneliktir.
Bu kapsamda, miras ürünlerinin fiziksel ve dijital eriﬂim ve
korunmalar›na iliﬂkin sürecin detaylar›yla tan›mlanmas› büyük
önem taﬂ›maktad›r. Plan›n uygulamaya geçirilmesi ve kültürel
miras ürünlerine yönelik olarak gerçekleﬂtirilen tüm eylemlerin
de¤erlendirilmesi ile yönetim iﬂlemleri tamamlanm›ﬂ olur.
Üsküdar Belediyesi’nde Kültürel Miras Yönetimi Üzerine
Yap›lan Araﬂt›rma
Üsküdar, kültürel miras›n›n zenginli¤i sayesinde zaman içinde
kendine özgü bir yap› oluﬂturmuﬂtur. Kültürel ﬂehir görünümlü
bu yap›s›, Üsküdar’› kimi zaman, hattatlar ﬂehri, kimi zaman
ﬂairler ﬂehri olarak nitelendirmiﬂtir. Belediye kültür merkezleri,
günümüzde bu yo¤un kültürel birikimin en verimli biçimde
yans›t›ld›¤› yerlerdir (Üsküdar Belediyesi, 2016).
Araﬂt›rman›n Yöntemi
Üsküdar Belediyesi’nde kültürel miras yönetimini ortaya
koymak amac›yla yap›lan araﬂt›rma nitel yönteme dayal›
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olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Nitel yöntem, alg›lar›n ve olaylar›n
do¤al ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konulmas›na yönelik nitel bir sürecin izlendi¤i araﬂt›rma
olarak tan›mlanmaktad›r (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2008, s. 39).
Nitel araﬂt›rma yönteminde yayg›n olarak kullan›lan veri
toplama tekniklerinden biri görüﬂmedir. Görüﬂme, ; önceden
haz›rlanm›ﬂ sorular› sordu¤u ve karﬂ›s›ndaki kiﬂinin sorulara
yan›tlar verdi¤i amaçl› bir söyleﬂi, k›saca sözlü iletiﬂim yoluyla
veri toplama tekni¤idir (Kuﬂ, 2003, s. 50). Üsküdar
Belediyesi’nde kültürel miras varl›klar›n›n yönetimiyle ilgili
her süreç ‹mar ve ﬁehircilik Müdürlü¤ü bünyesindeki KUDEB
(Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu) ﬂefli¤i taraf›ndan
yürütülmektedir. Buna dayal› olarak, araﬂt›rman›n kapsam›
KUDEB ﬂefli¤i ile s›n›rl› tutulmuﬂtur. Araﬂt›rma verileri, KUDEB
ﬂefi ile yap›lan görüﬂme sonucunda elde edilmiﬂtir.
Bulgular
KUDEB’in Görevi: Görüﬂmeci, kültürel Miras varl›klar›yla
ilgili her türlü iﬂin temel olarak yürütüldü¤ü ‹mar ve ﬁehircilik
Müdürlü¤ü bünyesindeki KUDEB’in (Koruma, Uygulama ve
Denetim Bürosu) faaliyetleri «ayakta olmayan yap›lar›n ihyas›»
ﬂeklinde özetlemektedir.
Kültürel varl›klar›n tespiti: Önceden yap›lm›ﬂ tescil iﬂlemleri
neticesinde oluﬂan listelerden ediniliyor. Tescil iﬂlemleri 2683
Say›l› Kanunda geçen Kültürel Miras varl›¤› tan›m› temel
al›narak yap›l›yor. Liste belirli aral›klarla yenilenmektedir
(1992, 1996 gibi).
• Daha önce kültür varl›¤› olarak tescillenen bir yap›
daha sonra listeden ç›kar›labiliyor. Tescil iﬂlemini
kimin yapt›¤›na göre bu kararlar de¤iﬂebilmektedir.
Belediyeye tescilli 648 sivil/özel, 505 an›tsal eser bulunmaktad›r.
Mihrimah Sultan Külliyesi Medresesi, Veli Paﬂa Kona¤›, Hac›
Selim A¤a Kütüphanesi ve Haziresi gibi serlerin yan› s›ra çok
say›da bahçeli ahﬂap ev, çeﬂme, camii, medrese, türbe ve
tekke kültürel miras niteli¤i taﬂ›yan ürünler aras›ndad›r.
Üsküdar Belediyesi KUDEB ﬁefli¤i eski yap›lar›n
projelendirilerek yeniden yap›lmas› sürecini yönetiyor.
Projelendirme iﬂinde daha önce ‹l Özel ‹daresi ﬂimdiyse
Valilik taraf›ndan %50 oran›nda maddi destek sa¤lamaktad›r.

98

Proje o iﬂe talip olanlar aras›nda ihale yap›larak belirlenmekte
ve bu süreç üç aﬂamadan oluﬂmaktad›r:
1. Röleve; ölçüm projesi olarak geçiyor. ‹hyas›na
karar verilen kültürel varl›¤›n yeniden yap›lmas›
için teklif veren firmalar aras›nda ihale usulü
projelendirme yap›l›yor.
2. Restitisyon ‹ﬂlemi: Bu iﬂlem ihyas› düﬂünülen kültürel
varl›k hakk›nda tarihsel araﬂt›rma sürecidir. Kültürel
varl›¤›n ilk yap›ld›¤› halinin resmedilmesi, ve dönemsel
araﬂt›rmalar yap›lmas›,
• “Kültür Bakanl›¤›n›n bölgelere ay›rd›¤› 6 No’lu
Kültür Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu Müdürlü¤ü
bu konuda yetkili birim.
• Üsküdar, ﬁile, Beykoz bölgelerini kapsayan bu
kurul heyetinde on y›ll›k Restoratör Mimar bulunmak
zorunda. Ayr›ca heyette hukukçu, sanat tarihçisi,
arkeolog, mimar ve ilgili belediyeden bir temsilci
bulunuyor. Kütüphaneler, ‹l Özel ‹daresi arﬂivleri
araﬂt›r›larak, foto¤raflar ve yaz›l› bilgi ›ﬂ›¤›nda
dönemsel araﬂt›rma yaparak kültürel varl›¤›n hangi
bileﬂenlerden oluﬂtu¤u, nas›l oldu¤u konusunda
araﬂt›rma yap›l›yor.
• Örne¤in Üsküdar Ahmediye Mahallesi ‹skender
Baba tekkesi projesi yap›l›yor. Dönemsel araﬂt›rmada
var oldu¤u bilgisine ulaﬂ›l›p herhangi bir görsel
malzeme bulunmad›¤› takdirde Kurulda bulunan
mimarlar taraf›ndan kültür varl›¤›n›n nas›l olaca¤›
hakk›nda karar verilecek.» (Görüﬂmeci)
3. Restorasyon süreci: «Uygulama süreci olarak da
görülebilir. Bu sürecin gereklili¤i yönetmeliklerle
sabit. 660 Say›l› ‹lke Karar› uyar›nca çizilen proje
ﬂartlara uygun hale getiriliyor. ‹lke karar›nda yaln›zca
iç planlarda de¤iﬂikli¤e izin veriliyor.
• Cephe, kat de¤iﬂimi gibi de¤iﬂiklikler yap›lam›yor.
Saçak kotu, çat› formu, cephe formu çok önemli
oldu¤u için bunlara dokunulam›yor. Proje di¤er
yasalara uygun hale getiriliyor.»
• Belediye Fen ‹ﬂleri Müdürlü¤ü taraf›ndan mevcut
kültür varl›¤›na ait projenin ‹mar mevzuat›na
uygunlu¤u denetleniyor. Uygulama sürecinde yine
Valilik taraf›ndan %70 maddi destek sa¤lan›yor.
• ‹ﬂletme: Restorasyonu tamamlanan kültür varl›¤›
belli bir süreyle özel vak›flara kiralanabiliyor.
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ﬁu anda Üsküdar Belediyesinin iﬂletti¤i herhangi bir
kültür varl›¤› mevcut de¤il. Kiralan›rken sözleﬂmeye
kullan›mdan kaynakl› deformasyon konusunda herhangi
bir madde eklenmiﬂ de¤il. Gelece¤e yönelik stratejik
bir planlama da yap›lm›yor.
• Üsküdar s›n›rlar› içerisinde ayakta kalan kültür
varl›klar›n›n ihyas›n› ise Vak›flar Müdürlü¤ü kendisi
yap›yor. Belediye bunlara müdahale edemiyor.
«Örne¤in son zamanlarda Yeni Camii, Mihrimah
Sultan Camii ve Ayazma Camii’nin restorasyon
iﬂlemleri Vak›flar Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›l›yor.
Tan›t›m çal›ﬂmalar› ise sadece Bas›n Yay›n
Müdürlü¤ünün yürüttü¤ü programlar çerçevesinde
aç›l›ﬂ yapmakla s›n›rl›. Kültür varl›¤› özel vak›flara
kiraland›¤› için tan›t›m› belediye taraf›ndan
yap›lam›yor.«
• Koruma Plan›: Üsküdar Belediyesi s›n›rlar›nda yeniden
ihyas› yap›lan Kültür Varl›klar›n›n ileriki nesillere
aktar›lmas› göz önünde bulundurularak yap›lm›ﬂ
herhangi bir Stratejik Plan bulunmuyor.
• Teknolojiden Yararlanma: Koruma ve eriﬂimle ilgili
yap›lm›ﬂ ya da yap›lmas› düﬂünülen herhangi bir
dijitalleﬂtirme çal›ﬂmas› bulunmuyor.
• Anlaﬂ›labilir Dokümantasyon: Üsküdar’da mevcut
kültürel miras›n haritaland›r›lm›ﬂ gösterimi yap›lm›ﬂ
fakat bu harita dijital ortamda de¤il…
Sonuç ve Öneriler
4. Üsküdar Belediyesi sadece vak›flara ait kültür
varl›klar›n›n projelendirme iﬂlemini yapabiliyor. Özel
Üsküdar Belediyesi sadece vak›flara ait kültür
varl›klar›n›n projelendirme iﬂlemini yapabiliyor. Özel
ﬂahsa ait kültür varl›klar› Belediye kapsam›nda de¤il.
5. ﬁah›s baﬂvurular›nda yaln›zca restorasyon sürecini
Belediye denetliyor. Belediye taraf›ndan yeniden
inﬂaas› tamamlanan kültür varl›klar› özel vak›flara
kiralan›rken sözleﬂmeler Emlak ‹stimlak Müdürlü¤ü
taraf›ndan haz›rlan›yor.
6. KUDEB’in herhangi bir madde koyma veya sözleﬂmeyi
yapma uygulamas› yok. Bu da kiralanan kültür
varl›¤›n›n kullan›m kaynakl› deformasyon gerçe¤ini
engelleyici herhangi bir tedbir al›nmad›¤›n› gösteriyor.
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7. KUDEB en son 2010 y›l›nda denetlenmiﬂ. Bu durum
KUDEB’e ve dolay›s›yla denetime verilen önemin
azald›¤›n› göstermektedir. Kurumsal ciddiyetin de
dolayl› olarak azalmas›na neden olabilecek bu
durum, iﬂleyiﬂ aç›s›ndan oldukça büyük riskleri
beraberinde getirebilir. Konuya iliﬂkin hassasiyetin
gösterilmesi ve denetim mekanizmalar›n›n yeniden
iﬂler hale getirilmesi çözüm sa¤lay›c› olabilir.
8. Siyasi nedenlerden ötürü projeler ehil firmalara
verilmedi¤i için sosyal medyada çokça gördü¤ümüz
asl›na uygun olmayan yap›lar ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu
tür sorunlar›n ortaya ç›kmas›, sürece dahil olan her
kurum ya da birimin sayg›nl›¤›n› azaltabilir. Objektif
de¤erlendirmelerin ve toplumsal faydan›n esas
al›nd›¤› yaklaﬂ›mlarla sorunun üstesinden
gelinebilece¤i düﬂünülmektedir.
9. Restorasyon sürecinde kurulda mutlaka Restoratör
mimar› olmal›, koruma kurulunda bulunan üyelerin
üç ayl›k bir e¤itimden sonra bu kurulda
çal›ﬂabilece¤ine dair sertifika almalar›yla ilgili
düzenleme gözden geçirilmelidir.
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