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I.GĠRĠġ: Ankara’nın Dünya Miras Alanlığına Önerilme Gerekçesi 

 

Ankara Kentinin tarihsel dokusunun korunarak gelecek kuĢaklara aktarılması konusunda ciddi 

sorunlar yaĢanmakta olduğu son yıllarda kamuoyuna yansıyan, yapılan birçok akademik 

çalıĢmada dile getirilen bir gerçektir. Bu sorunlar bölge ölçeğinden tek yapı ölçeğine kadar 

süreklilik göstermektedir. Ankara Kentinin tarihi dokusunun il ve bölge vizyonları 

içerisindeki konumu belirsizliğini korumaktadır. Metropoliten alan ölçeğinde ise kent 

bütününü içeren üst ölçekli mekânsal planlarda tarihi kent dokusunun korunması için ortaya 

konan stratejilere ve bu stratejilerin uygulanmasına iliĢkin tartıĢmalar bir süredir devam 

etmektedir. Bu tartıĢmalar uzun ve yorucu yargı süreçlerine dönüĢmüĢ, koruma konusundaki 

toplumsal uzlaĢı olasılığı azalmıĢtır.  

GeçmiĢ dönemde katılımcı kent yönetiminin tam anlamıyla iĢletilememesi, bürokratik tercih 

yanlıĢlıkları, diyalogsuzluk, koruma yaklaĢımının uygulamadan uzak kuramsal bir mesele gibi 

ele alınması dâhil birçok sebeple ortaya çıkan bu durum Ankara Kentinin geleceğini tehdit 

eder hale gelmiĢtir. Ankara Kenti tarihi kent dokusunun yaratacağı kent kimliğine, imgesine, 

aidiyet ve sahiplilik duygusuna yabancılaĢmakta, kentte ortak bir kentsel tarih etrafında bir 

araya gelme olasılığı giderek azalmaktadır. Konuya duyarlı kamu, sivil toplum ve akademinin 

çeĢitli aktörleri arasında uzlaĢmayı neredeyse imkânsız kılacak bir iletiĢimsizlik ve gerilim 

ortamı oluĢmuĢtur. Tarihi dokunun sorunlarının çözümünde iĢbirliği ve eĢgüdüm olanakları 

tükenmiĢtir. Gelinen noktada Ankara tarihi kent dokusu bütünlüklü ve onaylı koruma amaçlı 

imar planları bulunmayan, uygulamaların noktasal müdahalelerle gerçekleĢtirildiği, her 

uygulamanın yeni bir uzlaĢı değil yeni bir tartıĢma baĢlattığı bir alan haline gelmiĢtir.  

Ankara’nın tarihi kent dokusunun bu durumda olması yalnızca kentsel kimlik açısından değil 

Ankara’nın bölgesel kalkınma sorunu, kentin kültür turizminden yeterince pay alamaması, bir 

BaĢkent olarak Ankara’nın son yirmi yılda ortaya çıkan dünya kentleri ağı içinde kendini 

tanımlaması sorunu açısından da ciddidir. Literatüre göre tarihi kent dokusu Roma, Selçuklu, 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri açısından özgün nitelikler taĢıyan Ankara Kentinin tarihi 

dokusunun korunarak gelecek kuĢaklara aktarılması çabalarında, tarihi korumaya iliĢkin 
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uluslararası çerçevelerin dikkate alınması bu sebeple Ankara Kentinin küresel konumu 

açısından da yeni anlamlar taĢıyacaktır.  

Bu doğrultuda hem Ankara Kentinin tarihsel dokusunun küresel, ulus ötesi, ulusal ve yerel 

ölçekte heyecan verici ve uzlaĢtırıcı bir çerçevede yeniden ele alınması gerekmektedir. Son 

yıllarda EXPO adaylığı gibi bazı giriĢimlerin ortaya çıkması bu tür çerçevelerin Ankara 

Kentinin karar vericileri arasında kabul göreceğinin iĢaretlerini vermektedir. Böylesi bir 

çerçeve sadece Ankara Kentinin tarihsel dokusunun yeni ve taze bir anlayıĢla ele alınmasını 

sağlamakla kalmayacak aynı zamanda Ankara Kentinin uluslar arası alanda tanıtımı için çok 

önemli bir rol üstlenecektir. “Dünya Miras Alanlığı” statüsü Ankara için bu tür bir çerçeve 

oluĢturabilir ve Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanlığına önerilmesi için gerekli 

çalışmaların başlatılması bu tür bir anahtar rol üstlenebilir.  

Bu amaçla, bu çalıĢmada Ankara Kentinin Tarihi Kent Dokusunun Dünya Miras Alanı 

Adaylığı konusunda bir olabilirlik ve fizibilite çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma 

içerisinde öncelikle dünya miras alanlığı ve Ankara Kentinin Tarihi Dokusu derinlemesine 

incelenmiĢ, olası bir yol haritası ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın uygulanabilir ve 

anlaĢılabilir olması dikkate alınmıĢ, bu amaçla öz bir fizibilite belgesi oluĢturulmuĢtur. 

ÇalıĢmada dünya miras alanlarına ve Ankara Tarihi Kent Dokusuna iliĢkin yüzü aĢkın kaynak 

ve literatür taranmıĢ, uluslararası otoritelerin temsilcileri ve yabancı uzmanlar baĢta olmak 

üzere elliye yakın yetkili ve uzman ile görüĢ alıĢveriĢinde bulunulmuĢtur. Bu tür bir 

çalıĢmanın temel amacı bir farkındalık ve bilinç oluĢumunu sağlamak olduğundan sonuca 

yönelik bulgu ve tespitler bu raporda ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.  
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II. DÜNYA MĠRAS ALANLIĞI STATÜSÜ 

 

II.1. UNESCO Dünya Miras Alanlığı Statüsü Nedir? 

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal 

mirası dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci 

oluĢturmak ve çeĢitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaĢatılması 

için gerekli iĢbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri 

arasında Paris’te toplanan 16. Genel Konferansında sorunun uluslararası bir sözleĢme konusu 

yapılmasına karar verilmiĢ ve 16 Kasım 1972’de “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 

Korunmasına Dair SözleĢme” kabul edilmiĢtir. Türkiye, bu sözleĢmeyi 23 Mayıs 1982 

tarihinde onaylanmıĢ ve 1983 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu 

SözleĢme doğrultusunda dünyanın tüm ülkeleri gerekli çalıĢmaları yaparak sınırları 

içerisindeki insanlığın ortak mirası olduğuna inandıkları alanları UNESCO tarafından 

oluĢturulan “Dünya Miras Listesi”ne kaydettirmeye çalıĢmaktadırlar. UNESCO Dünya Miras 

Komitesi tarafından ortaya konan ölçütleri ve çalıĢmaları yaparak her yıl yapılan Dünya Miras 

Komitesi toplantısında bu durumu tescillenen doğal ve kültürel miras alanlarına verilen 

statüye “Dünya Miras Alanı” denmektedir. Bu anlamda gösterilen baĢarı ülkeler için çok 

önemli bir itibar kaynağıdır.  

II.2. UNESCO Dünya Miras Alanı Statüsü Bir Kente Neler Kazandırır? 

Bir yerin UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edilmesi o yer için küresel ölçekte bir prestij 

kaynağı olup aynı ölçüde sorumluluk doğurmaktadır. Öncelikle bir yerin UNESCO 

prosedürlerini tamamlayarak dünya miras alanı ilan edilmesi o yerde planlama ve koruma 

açısından yeterli bilimsel bilgi birikiminin bulunduğunun göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca dünya miras alanlığı o yerin uluslararası bilimsel çevrelerin, tur 

operatörlerinin, kültürel etkinliklerin, uluslar arası fonların ilgisini çekmesini sağlamaktadır. 

Yapılan araĢtırmalar bir yerin dünya miras alanı ilan edilmesinin o yerde koruma bilincinin 

geliĢmesine, turist sayısının artmasına, alana iliĢkin olarak uluslar arası fonlardan ayrılan 

kaynakların armasına sebep olduğunu göstermektedir. Ülkemizde de özellikle dünya miras 
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alanı ilan edilen dokuz alanda, yapılan çalıĢmaların yeterliliği tartıĢma konusu olmakla 

birlikte bu anlamda dünya miras alanı ilan edilmenin olumlu geliĢmeler sağladığı 

gözlenmiĢtir.  

II.3. UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı Statüsü Ankara Kentine Neler 

Kazandırabilir? 

1. Ankara Kentinde bulunan kamu, sivil toplum ve bilimsel araĢtırma kuruluĢları yeni bir 

amaç ve proje etrafında bir araya gelebilir. 

2. Ankara Kentinin tarihsel dokusunun planlaması ve korunması taze bir anlayıĢla yeniden ele 

alınabilir. 

3. Ankara Kentinde tarihsel dokuya iliĢkin yeni bir heyecan, aidiyet ve sahiplenme duygusu 

gerekli bilinçlendirme ve bilgilendirme çalıĢmalarının da yapılması Ģartıyla arttırılabilir.  

4. Ankara Kentinin kültür turizminden daha fazla pay alması sağlanabilir.  

5. Ankara Kentinde kent kimliğinin oluĢumunda tarihi kent dokusunun payı arttırılabilir.   
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III. TÜRKĠYE’DE DÜNYA MĠRAS ALANLARININ DURUMU 

 

2010 yılı sonu itibariyle Dünya genelinde 151 Ülke adına Dünya Miras Listesine kayıtlı 911 

kültürel ya da doğal varlık bulunmaktadır. Bunların 704 tanesi kültürel, 180 tanesi doğal, 27 

tanesi hem kültürel hem doğal (karma) miras alanıdır. Her yıl gerçekleĢen Dünya Miras 

Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır. Herhangi bir alanın Dünya Miras Listesine 

alınması için öncelikle Dünya Mirası Geçici Listesine kabul edilmesi gerekmektedir. Geçici 

listeye girilebilmesi için o alana ait olağanüstü evrensel değerin ve özgünlüğün bilimsel 

olarak ortaya konması gerekmektedir. Geçici listeye alınan alanlar için UNESCO tarafından 

belirlenen ölçütler doğrultusunda belirli çalıĢmalar yapıldıktan sonra da UNESCO’ya bağlı 

Dünya Miras Komitesinin kabulü durumunda söz konusu alan asıl listeye alınmaktadır. 

Ülkemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı yönlendiriciliği altında yürütülen çalıĢmalar neticesinde 

bugüne kadar Dünya Miras Listesine 9 adet varlığımızın alınmasını sağlamıĢtır. Bu 

varlıklardan; Ġstanbul’un Tarihi Alanları, Safranbolu ġehri, HattuĢaĢ (Boğazköy)-Hitit 

BaĢkenti, Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon, Divriği Ulu Camii ve DarüĢĢifası, Truva Arkeolojik 

Kenti kültürel; Pamukkale-Hierapolis ve Göreme Milli Parkı-Kapadokya hem kültürel, hem 

doğal miras olarak listeye alınmıĢtır. Ancak eĢsiz kültürel ve doğal güzellikleri dünyaca 

tanınan ülkemiz için bu sayı çok az bulunmakta, uluslar arası camia tarafından bu sayının 

arttırılması için gerekli çalıĢmaların hızlandırılması sürekli olarak tavsiye edilmektedir. 

Örneğin Dünya Miras Listesinde Yunanistan’ın 17, Ġran’ın 10, Ġtalya’nın 44, Ġspanya’nın 41, 

Meksika’nın 29, Portekiz’in 13 alanı bulunmaktadır. Ülkemizde Dünya Miras Listesine giren 

alan sayısının azlığı bir yana, Ġstanbul gibi dünyanın en önemli miras alanlarından birisi 

sürekli olarak yanlıĢ uygulamalar sebebiyle listeden çıkarılma tehdidi ile karĢı karĢıya 

kalmaktadır. 

Türkiye’nin Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan alanlarının sayısı ise 23 olup bu alanlar 

aĢağıda sıralanmaktadır: 
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1. Alahan Manastırı  

2. Alanya Kalesi ve Tersanesi 

3. Bursa ve Cumalıkızık Osmanlı Kentsel ve Kırsal YerleĢimleri 

4. Edirne Selimiye Cami 

5. Efes Antik Kenti 

6. Harran ve ġanlıurfa YerleĢimleri  

7. ĠshakpaĢa Sarayı  

8. Karain Mağarası 

9. Konya Selçuklu BaĢkenti 

10. Mardin Eski Kent Merkezi  

11. Selçuk Kervansarayları Denizli-Doğubeyazıt Güzergâhı 

12. St.Nicholas Kilisesi  

13. St.Paul Kilisesi, St.Paul Kuyusu ve Çevresi  

14. Sümela Manastırı  

15. Diyarbakır Kalesi ve Surları  

16. Ahlat Eski YerleĢimi ve Mezar TaĢları  

17. Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı  

18. Kekova 

19. Afrodisias Antik Kenti 

20. Perge Antik Kenti 

21. Sagalassos Antik Kenti 

22. Çatalhöyük Neolitik Kenti  

23. Antik Likya Uygarlığı Kentleri 

Görüldüğü gibi Türkiye’nin Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan alanlarının sayısı 

oldukça fazladır. Bu alanların geçici listeye alınma tarihleri incelendiğinde geçici listenin 

oluĢma sürecinin yirmi yılı aĢkın bir süreye yayıldığı görülmektedir. Türkiye’nin Dünya 

Mirası Geçici Listesine; kimi alanların belirsizliği, bazı alanların niteliğini kaybetmesine 

sebep olacak bozulmalara ve müdahalelere uğradığı, listenin gereğinden fazla kabarık olduğu 

ve geçici listede bulunan alanların asıl listeye alınması için gerekli çalıĢmaların yapılmadığı 

eleĢtirileri yöneltilmektedir. Son yıllarda özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye’de 
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Dünya Miras Alanlarına iliĢkin yapılan çalıĢmaları özendirmeye yönelik çalıĢmaları 

sonucunda yerel yönetimler sınırları içerisinde bulunan geçici liste alanlarının asıl listeye 

alınması için daha yoğun çaba göstermeye baĢlamıĢlardır. Geçici Listede yer alan Selimiye 

Camii’nin ve Alanya Kalesi’nin asıl listeye alınması için Edirne ve Alanya Belediyelerinin 

göstermekte olduğu çaba kayda değerdir.  Ayrıca sınırları içerisindeki kültürel ve doğal 

mirasın Dünya Miras Alanlığına önerilmesi için çaba gösteren yerel yönetimlerin sayısında da 

ciddi bir artıĢ gözlenmektedir. Ancak, bu çalıĢmaların henüz emekleme aĢamasında olduğu, 

birçoğunda gerekli teknik bilgi ve kapasitenin bulunmadığı görülmektedir.  
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IV. DÜNYA MĠRAS ALANLIĞI ADAYLIK SÜRECĠ 

 

Herhangi bir alanın dünya miras alanı olarak ilan edilebilmesi için birincisi bürokratik, 

ikincisi teknik içerikli iki temel sürecin dikkate alınması gerekmektedir. Bürokratik süreç bir 

alanın hangi süreçle ve nasıl aday gösterileceğini, adaylık sürecinin aĢamalarını, istisnalarını 

ve etaplarını belirlerken, teknik süreç bir alanın dünya miras alanı olarak ilan edilebilmesi için 

bilimsel ve teknik açıdan yerine getirilmesi gereken süreçleri tanımlamaktadır. Her iki süreç 

de her yıl Dünya Miras Komitesi kararları doğrultusunda güncellenen Dünya Miras 

SözleĢmesi Uygulama Rehberinde ayrıntısı ile belirtilmiĢtir. Bu süreçlerin belirlenmesinde 

koruma alanında ulaĢılan yeni bulgular ve üzerinde uzlaĢılan ilkeler, Dünya Miras Listesinin 

durumu ve farklı ülkelerde dünya miras alanlarının korunmasında yaĢanan sorunlar dikkate 

alınmaktadır.  

IV.1. Bürokratik Süreç 

Dünya Miras Alanlığı Adaylık Sürecinin en genel anlamıyla üç aĢamadan oluĢtuğu 

söylenebilir. Bunlar; geçici liste, adaylık hazırlık süreci ile karar süreçleridir. Bu süreçlere 

iliĢkin ayrıntılar ġekil 1.’de izlenebilir.  

IV.1.1. Geçici Liste  

Geçici Liste için dosya hazırlık süreci ilk önce herhangi bir ülkenin Dünya Miras 

SözleĢmesini ulusal mevzuatın çerçevesinde kabul etmesi ve SözleĢmenin tarafı olması ile 

baĢlar. Türkiye’de Dünya Miras SözleĢmesini imzalayan taraf ve resmi muhatap olarak Kültür 

ve Turizm Bakanlığı kabul edilmektedir. Bu sebeple dünya miras alanlarına iliĢkin her tür 

iĢlemde asıl irtibat noktasının Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili birimleri olması 

beklenmektedir.  

Ġlgili ülkenin SözleĢmeye taraf olmasının ardından herhangi bir kültürel, doğal ya da karma 

alanın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasına iliĢkin bir teklifin oluĢturulması 

gerekmektedir. Türkiye özelinde bu teklif Kültür ve Turizm Bakanlığının kendisi tarafından 

belirlenebileceği gibi ilgili diğer tüm kamu özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarından 
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benzer teklifler gelebilir. Bu teklifler incelendikten sonra ilgili ülke tarafından Dünya Miras 

SözleĢmesi Uygulama Kılavuzunda belirtilen ölçütler doğrultusunda bir geçici liste adaylık 

dosyası hazırlanır. Hazırlanan dosya o yılın 30 Eylül tarihi ile takip eden yılın 1 ġubat’ı 

arasında Dünya Miras Merkezine gönderilir. Geçici liste adaylık dosyasının Dünya Miras 

Merkezine ulaĢtırıldığı yılın Haziran ya da Temmuz ayında toplanan Dünya Miras 

Komitesinin onayı ile alan Dünya Mirası Geçici Listesine kabul edilmiĢ olur.  

 

ġekil 1. Dünya Miras Alanlığı Adaylık Süreci 
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IV.1.2. Adaylık ve Karar Süreci 

Geçici listeye kabul edilen alanlar için belirli bilimsel ve teknik çalıĢmalar yapıldıktan sonra 

adaylık süreci baĢlar. Bu kez Dünya Miras SözleĢmesi Uygulama Kılavuzunda belirtilen 

koĢullara uygun bir adaylık dosyası hazırlanır. Adaylık sürecinin her aĢamasında taraf ülkenin 

irtibat noktası olan kurumla eĢgüdüm içinde çalıĢılması önem taĢımaktadır. Türkiye özelinde 

Dünya Miras SözleĢmesinin imzalandığı 1980’li yıllarda adaylık dosyası hazırlama iĢi daha 

çok Kültür Bakanlığı eliyle yürütülmüĢse de günümüzde artık yerel yönetimler bu konuda 

aktif rol oynamaya baĢlamıĢlardır. Artık adaylık dosyaları genellikle yerel yönetimler ve 

valilikler tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iĢbirliği ve eĢgüdüm içerisinde 

hazırlanmaktadır.  

Asıl liste adaylık dosyasının hazırlanması daha ayrıntılı, bilimsel ve teknik birikim gerektiren 

bir süreçtir. Bu süreçte özellikle alana iliĢkin bilgi birikiminin uluslararası düzeyde geçerliliği 

olan bir Ģekilde oluĢturulması ve alanın korunmasına iliĢkin bazı temel koruma plan ve 

projelerinin hazırlanmıĢ olması önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmalara iliĢkin bilgi bu raporun bir 

sonraki “Bilimsel ve Teknik Süreç” baĢlığı altında verilecektir. Ülkemizde tarihi kent 

dokularının korunması çalıĢmalarının çok daha eskilere dayanmasına rağmen Dünya Miras 

SözleĢmesine atıfla bu çalıĢmalar henüz emekleme aĢamasında olduğundan birçok örnekte bu 

çalıĢmaların gerektiği gibi yerine getirilememesi endiĢelerinin bulunduğu görülmektedir. Yine 

de son yıllarda özellikle koruma mevzuatında yapılan bazı değiĢiklikler ve Kültür ve Turizm 

Bakanlığının çalıĢmaları bu konuda umut vermektedir.  

Adaylık dosyasının hazırlanmasının ardından dosya yine Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından dosyanın hazırlandığı yılın 30 Eylül’ü ile takip eden yılın 1 ġubat tarihi arasında 

Dünya Miras Merkezine gönderilir. Dosyada Ģekil yönünden bir eksiklik görülürse bu eksiklik 

taraf devlete aynı yılın 1 Mart tarihine kadar bildirilir ve eksikliğin tamamlanması istenir. 

Dosyanın kabul edildiği ilgili taraf devlete bildirildikten sonra aynı yılın 1 Martı ile bir 

sonraki yılın Mayıs ayı tarihleri arasında dosya ilgili danıĢma kurumlarına gönderilerek 

inceletilir. Eğer aday alan kültürel bir alansa danıĢman kurum ICOMOS (Uluslararası Anıtlar 

ve Sitler Konseyi), doğal ise IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği), karma ise hem 

ICOMOS hem de IUCN’dir. DanıĢman kurumlar dosyayı alanın olağanüstü değeri, otantiklik 
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ve bütünlük ölçütlerini dikkate alarak içerik incelemesine tabi tutar, gerekirse yerinde 

inceleme yapar. Ġnceleme sonucunda bir değerlendirme raporu hazırlayarak aynı yıl içerisinde 

Dünya Miras Komitesine sunar. Aynı yıl içerisinde Dünya Miras Komitesi Toplantısında 

adaylık incelenir, karar verilir ve sonuç taraf ülkeye bildirilir.  

Gerekli hazırlıklar tamamlanarak yapılan adaylık baĢvurularında dünya miras alanlığına kabul 

kararının çıkma olasılığı yüksek olmakla birlikte, baĢvurunun reddi ya da yeniden incelenmesi 

de talep edilebilmektedir. Dünya Miras Komitesinin kararında adaylık dosyasının kalitesi 

büyük önem taĢımaktadır.  

Görüldüğü üzere herhangi bir alanın geçici listeden asıl listeye alınması süreci yaklaĢık iki 

yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Ancak, bu durum her türlü bilimsel verinin ve koruma 

çalıĢmalarının hazır olduğu varsayılarak söylenebilir. Kimi zaman bu süre eldeki bilimsel 

verilerin yetersizliği sebebiyle daha uzayabilmektedir.  

Son yıllarda yapılan Dünya Miras Komitesi toplantılarında, Dünya Miras Listesinin fazla 

büyüdüğü ve listeye alınacak alanlara fazladan kısıtlar getirilmesi hususları da dile 

getirilmektedir. Bu kısıtlardan bir tanesi taraf ülkelerin gönderecekleri adaylık dosyalarına her 

yıl en fazla bir kültürel, bir doğal olmak üzere sınırlanması Ģeklinde bir öneridir.  

Ancak, Dünya Miras Komitesi uygulamanın fazla bürokratikleĢmemesi, önem arz eden ve 

tehlike altındaki alanların bir an önce listeye alınması, gerekli bilimsel hazırlıklarını 

tamamlamıĢ olan alanların bekletilmemesi için istisnalar tanımlamıĢ, süreci kısaltacak 

önlemler almıĢtır. Bu önlemler alana iliĢkin gerçekleĢtirilmiĢ bilimsel ve teknik çalıĢmaları 

temel almaktadır.  

IV.2. Bilimsel ve Teknik Süreç 

Dünya Miras SözleĢmesine göre herhangi bir alanın dünya miras alanlığına aday 

gösterilebilmesi için üç temel unsurun dikkate alınmasıdır. Bunlar; olağanüstü evrensel değer, 

özgünlük ve bütünselliktir. Olağanüstü evrensel değer söz konusu alanın dünyada kültürel ya 

da doğal açıdan neden önemli olduğunu belirten bilimsel bir önermeyi içermektedir. 

Özgünlük ise alanın neden kayda değer olduğunun yine bilimsel bir ifadesidir. Bütünsellik, 
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alanın günümüzde temel nitelikleri dikkate alınarak korunabilme durumunu ifade eden teknik 

bir değerlendirmeyi içerir. Bu üç unsuru bir arada ele alan Dünya Miras Merkezi, Dünya 

Miras SözleĢmesi uyarınca bir alanın dünya miras alanı olarak aday gösterilmesi için temel 

bazı ölçütler belirlemiĢtir. Bu ölçütlere göre bir dünya miras alanı: 

(i) insan yaratıcı dehasının bir Ģaheserini temsil eder; 

(ii)  mimari veya teknoloji, abidevi sanatlar, Ģehir planlama veya peyzaj tasarımı 

konusundaki geliĢmeler üzerine bir zaman zarfı içinde dünyanın belli bir kültürel alanında 

insan değerleri arasındaki önemli alıĢ veriĢi sergiler; 

(iii)  yaĢayan veya ortadan yok olmuĢ bir kültürel geleneğe veya bir medeniyete yönelik eĢsiz 

veya en azından istisnai bir tanıklık üstlenir; 

(iv)  insanlık tarihinde önemli bir aĢamayı veya aĢamaları gösteren bir yapı türü, mimari veya 

teknolojik grup veya peyzaj için istisnai bir örnek olur; 

(v)  özellikle geri döndürülemez değiĢikliklerin etkisi altında hassas hale gelen insanın çevre 

ile etkileĢiminin veya kültürün (veya kültürlerin) bir temsilcisi olan geleneksel insan 

yerleĢimi, arazi kullanımı veya deniz kullanımının istisnai bir örneği olur; 

(vi)  istisnai evrensel öneme sahip olaylar veya yaĢayan gelenekler ile fikirler ile veya 

inançlar ile sanatsal ve edebi eserler ile doğrudan veya somut bir biçimde iliĢkili olur. 

(Komite bu kriterin tercihen diğer kriterler ile birlikte kullanılması gerektiğini kabul 

etmektedir); 

(vii)  üstün doğal bir fenomeni veya istisnai bir doğal güzelliğe veya estetik öneme sahip 

alanları ihtiva eder; 

(viii) yaĢamın kaydı, yer Ģekillerinin oluĢumunda devam eden coğrafik süreçler veya önemli 

jeomorfik veya fizyografik özellikler dahil dünya tarihinin önemli aĢamalarını temsil eden 

istisnai örnekler olurlar; 

(ix)  kara, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemlerinin ve bitki ve hayvan topluluklarının evrim ve 
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geliĢimindeki devam eden önemli ekolojik ve biyolojik süreçleri temsil eden istisnai örnekler 

olurlar; 

(x)  bilim veya muhafaza açısından istisnai evrensel değere sahip tehdit altındaki türleri 

ihtiva edenler dahil biyolojik çeĢitliliğin yerinde korunması için en önemli ve dikkat çeken 

doğal habitatları kapsar. 

Bu ölçütlerin 1-6 arası kültürel, 7-10 arası doğal, tümü de karma alanlar için geçerli 

olabilmektedir. Bir yerin dünya miras alanlığına aday gösterilebilmesi için bu ölçütlerden en 

az birini, mümkünse daha fazlasını sağlaması gerektiği Dünya Miras SözleĢmesi Uygulama 

Rehberinin açık hükmü olarak dile getirilmektedir. Bu temel ölçütlerin ne derece yerine 

getirildiği ise alana iliĢkin olarak yapılan arkeolojik, sanat tarihi, mimarlık tarihi, sosyal 

bilimler ve diğer araĢtırmalarla ortaya konmalıdır.  

Alanın bütünselliği konusunda da Dünya Miras SözleĢmesi alanın bütünselliğini gösteren bir 

“dünya miras alanı sınırı”nın ve gerekiyorsa bir “tampon bölgenin” belirlenmesini, alana 

iliĢkin olarak alanın korunmasına iliĢkin genel çerçeveyi, alanın iĢletilmesini, yönetilmesini 

ve fiziksel olarak korunmasını içeren bir “yönetim planını” gerekli kılmaktadır. Olağanüstü 

değere ve özgünlüğe sahip olsa da ciddi ölçüde bozulmaya uğramıĢ, bütünselliği bozulmuĢ 

alanların dünya miras alanlığına kabulü giderek zorlaĢmaktadır. Hatta hâlihazırda dünya miras 

alanı olan ancak, çeĢitli sebeplerden dolayı bütünselliği bozulma tehdidi altındaki alanların 

taraf ülkelerine Dünya Miras Komitesi tarafından ciddi uyarılarda bulunulmakta, uyarılar 

dikkate alınmazsa alan “Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi” adı verilen bir listeye 

kaydırılmaktadır. Bu da koruma adına çok ciddi bir prestij kaybı anlamına gelmektedir.  

Sonuç olarak bir alanın dünya miras alanlığına aday gösterilmesi için yapılması gereken 

çalıĢmalar beĢ ana aĢamada toplanabilir: 

1. Alanın evrensel değerinin tespiti için bilimsel bir araĢtırma yapılması, gerekli bilgi ve 

belgelerin toplanması. 

2. Alanın olağanüstü evrensel değerinin, özgünlüğünün ve bütünselliğinin tespit edilmesi ve 
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geçici liste adaylık dosyasının hazırlanması 

3. Alana iliĢkin olarak “Alan Yönetiminin Kurulması”. 

4. “Alan Yönetim Planı”nın yapılması. 

5. Alanın adaylık dosyasının hazırlanması. 
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V. ANKARA’NIN DÜNYA MĠRAS ALANLIĞINA ÖNERĠLMESĠ 

ĠÇĠN ALAN ÖNERĠLERĠ 

 

Ankara Kentinde Ģu ana kadar tespit edilmiĢ; 515 adedi arkeolojik, 27 adedi doğal, 8 adedi 

kentsel, 4 adedi tarihi, 6 adedi karma olmak üzere toplam 560 adet sit alanı ve toplam 1906 

adet tescilli tarihi yapı bulunmaktadır. Ankara Kentinin barındırdığı bu varlıkların nicelikleri 

açısından olmasa da nitelikleri açısından özgün bir yapı oluĢturdukları görünmektedir. 

GeçmiĢi 4000 yıl öncesine kadar uzanan ve çok farklı medeniyetlerin izlerini ortaya koyan bu 

varlıklar, Ankara Kentinin kültürel miras zenginliklerini oluĢturmaktadır.  

Ankara Kentinin dünya miras alanlığına önerilmesi için bu varlıklar içerisinde Türkiye’nin ve 

dünyanın miras alanlarında bulunmayan özelliklere sahip olanları tespit etmek gerekmektedir. 

Hâlihazırda Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Alanları Geçici ve Asıl Listeleri 

incelendiğinde Ankara Kentinin Dünya Miras Alanı adaylığı için iki temel niteliğinin öne 

çıktığı görülmektedir. Bu niteliklerden birincisi Ankara Kentinde Hacı Bayram Camii ve 

etrafında yüzlerce yıldan bu yana farklı dinlerin tapınma alanlarının ve ibadethanelerinin bir 

arada varlıklarını sürdürerek günümüze kadar gelmiĢ olmalarıdır. Ankara Kentinin ikinci 

niteliği ise cumhuriyetin kuruluĢundan sonra bir Ġslam toplumunun çağdaĢ bir ulus devletin 

simgesi olarak batılı anlamda çağdaĢ kent planlamasının bir öncü-örneği olarak yirminci 

yüzyılda önemli bir yere sahip olmasıdır. Eldeki veriler ıĢığında Ankara Kentinin bu iki 

nitelik dıĢındaki varlıkları da önem taĢımakla birlikte dünya miras alanlığı için gerekli 

olağanüstü ve özgün niteliğe sahip olmadıkları düĢünülmektedir.  

V.1. Ankara Dünya Miras Alanı Birinci Alternatif: Hacı Bayram  

Ankara Kenti içerisinde tek baĢına Hacı Bayram Veli Camii ve çevresi kuruluĢundan bu yana 

yerel özerkliğin ve dinsel hoĢgörünün sembolü bir kentsel yerleĢme olarak ii, iv ve v no’lu 

ölçütler doğrultusunda dünya miras alanlığına aday gösterilebilir. Bilindiği gibi Ankara Kenti 

bir coğrafi geçiĢ noktası olarak birçok medeniyetin izlerini taĢımaktadır. Ancak hangi 

medeniyet etkin olursa olsun Ankara Kenti hep özerk bir duruĢ sergilemiĢtir. Bu duruĢ 

Galatlardan Selçuklulara, Ahi cumhuriyetinden Osmanlı dönemine kadar devam etmiĢ, 
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hatta milli mücadelede Mustafa Kemal Atatürk’ün dikkatini çekerek Türkiye Cumhuriyetinin 

baĢkenti olmanın yolunu açmıĢtır. Bu özerk duruĢ tarihsel olarak Hacı Bayram Camii ve 

çevresinde Kibele kültü, Roma Tapınağı, Kilise ve medresenin bir arada uyum içerisinde var 

olması ile belirginleĢen bir dinsel hoĢgörü ortamı ile taçlanmaktadır.  

V.2. Ankara Dünya Miras Alanı İkinci Alternatif: Cumhuriyet Ankara’sı 

Ankara Kenti Avustralya’nın ulusal baĢkenti Canberra, Pakistan’ın BaĢkenti Ġslamabat, 

Brezilya’nın ulusal baĢkenti Brasilia ile birlikte deha denebilecek düzeyde mimar ve 

plancıların yaptığı planlarla yirminci yüzyıl modern baĢkent planlamasının örneği olarak bir 

seri adaylıkla ya da tek baĢına i, ii ve iv no’lu ölçütler doğrultusunda dünya miras alanlığına 

önerilebilir. Tüm bu baĢkentler yirminci yüzyılda kurulan ulus devletlerin mekânsal simgeleri 

olarak kent planlamasının öncü örnekleri olmuĢlar, ülkelerindeki ve dünyadaki kent planlama 

geleneğini derinden etkilemiĢlerdir. UNESCO son yıllarda uluslar arası iĢbirliklerine çok 

büyük önem vermektedir. Ankara’nın böylesi bir seri adaylıkla önerilmesi hem Ankara’nın 

seçilmesini kolaylaĢtıracak hem de ülkeler arasında farklı bir diyalog sürecinin 

baĢlatılmasında Ankara Kentini çok önemli bir hale getirecektir.  

Ankara binlerce yıllık birikiminin üzerine Türkiye Cumhuriyetinin çağdaĢ bir baĢkent 

yaratma amacının gerçekleĢtiği bir kenttir. Yirminci yüzyılda çağdaĢ kent planlama geleneği 

ile eski ve yeni kentlerin bütünleĢtirildiği bir kent olan Ankara, Avrupa ve Türk Mimarlık 

geleneklerinin güçlü bir sentezi olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu sentez planlı kentsel geliĢme 

temelinde görünür hale gelmiĢ, büyük oranda ana yapısı korunarak günümüze kadar varlığını 

sürdürmüĢtür.  

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte istasyondan kaleye giden aks geliĢtirilerek bir dizi kamu 

yapısı inĢa edilmiĢtir. Mimar Vedat Tek 1924′te Ġstanbul’dan gelerek Ulus’taki Meclis Binası 

ile Ankara Palas Oteli’nin tasarımını yapmıĢ, daha sonra yerine getirilen Kemalettin Bey 

Vedat Bey’in yapılarını tamamlayarak baĢka kamu yapıları ile I. ve II. Vakıf apartmanları gibi 

kamu görevlilerinin yaĢayabileceği konutları da yapmıĢtır. 

1920’li yıllarda Ġstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde hoca olan Ġtalyan mimar Giulio 

Mongeri ve Mimar Kemalettin’in öğrencisi Arif Hikmet Koyunoğlu da Ankara’ya 
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gelmiĢler Ulus Meydanı ile YeniĢehir arasında birçok bakanlığın yanı sıra banka binaları da 

tasarlamıĢlardır. Mongeri’nin tasarımı Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası ve ĠĢ Bankası Genel 

Müdürlüğü ve Tekel BaĢmüdürlük binaları ile Arif Hikmet Koyunoğlu’nun Türk Ocağı ve 

Etnografya Müzesi, Eski DıĢiĢleri Bakanlığı, 1925’te açılan Atatürk Bulvarı’nın iki yanında 

yerlerini almıĢlardır. Bu yapıların tamamı Birinci Ulusal Mimarlık Üslubu diye tanımlanan bir 

mimari üslubun ürünleri olup geniĢ saçaklı çatıları,  kuleleri ve çıkmalarıyla Osmanlı 

geleneksel mimari öğelerini yaĢatan, cephelerinde çini ve taĢ kabartmadan süsleme motifleri 

kullanılan yapılardır.  

Bu yıllarda hızla ama plansız bir Ģekilde büyüyen Ankara’da bir imar planı elde etmek için 

1927 yılında bir yarıĢma açılmıĢ ve yarıĢmayı Alman Ģehir mimarı Hermann Jansen 

kazanmıĢtır (ġekil 2.). 1932 yılında uygulamaya konulabilen bu planla kentin iki ana artere 

göre geliĢmesi öngörülmüĢtür. Ulus ticaret merkezi olarak kalacak, ancak yönetim merkezi 

YeniĢehir’e kayacaktır. Bentderesi yöresi sanayi kuruluĢları ile iĢçi mahalleleri olacak, memur 

mahalleleri ise kentin güneyinde bugünkü Kızılay, Bakanlıklar yakınında yer alacaktır. Plana 

göre Çankaya’ya doğru giden Atatürk Bulvarı’nın iki yanında kamu yapıları ve konutlar 

yapılmıĢ bütün bakanlıklar, devlet daireleri ve bankalar tamamlanmıĢtır Yabancı elçilik 

binaları da bu arter üzerinde Kızılay’la Bakanlıklar ve Kavaklıdere arasına yerleĢtirilmiĢtir. 

Bu dönemde 1920’li yılların Ulusal Mimarlık Üslubu bırakılmıĢ, daha modern ve uluslararası 

bir üslup izlenerek Ankara’ya batılı bir baĢkent görünümü kazandırılmıĢtır. Bu üslubu 

getirenlerin çoğu Ġstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliği yapan Avrupalı 

mimarlardır. 1930’lu yıllarda Ernst Egli, Bruno Taut, Clemens Holzmeister gibi mimarlar 

anıtsal ölçekli, aksiyal planlı, simetrik, kütlesel,  neo- klasik revaklı yapılar yapmıĢlardır. 

Ernst Egli ve Bruno Taut daha çok eğitim yapıları tasarlamıĢlardır. Egli’nin 1927’de yaptığı 

Devlet Konservatuarı müzik eğitimine verilen önemin, tasarladığı Yüksek Ziraat Enstitüsü, 

Erkek Ticaret Lisesi ve Zübeyde Hanım Kız Enstitüsü orta öğretimde gerçekleĢtirilen, en 

önemli yapısı olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ise üniversite düzeyinde yapılan eğitim 

reformunun göstergesi olmuĢtur. Resmi yapıların çoğu ise Holzmeister’in tasarımı olup 

1927’den itibaren yaptığı; Milli Savunma, Ġç ĠĢleri, Bayındırlık ve Ticaret Bakanlıkları, 
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Yargıtay ve Genel Kurmay BaĢkanlık Binaları, Ulus’taki Emlak Kredi ve Merkez Bankaları,  

 

ġekil 2. Hermann Jansen Tarafından Yapılan Ankara ġehri Ġmar Planı  

 

Ulus’tan Bakanlıklara yeni bir mimari üslup kazandırmıĢtır. Artık Ankara modern üsluptaki 

yapıları ve anıtlarıyla bir baĢkent kimliği kazanmıĢtır. Holzmeister, bu modern üslubu 

Çankaya’daki CumhurbaĢkanlığı KöĢkü ve Büyük Millet Meclisi tasarımlarımda da 

korumuĢtur. Ankara’da 1930’lu yıllarda görev alan Türk mimarlardan Çankaya’daki Hariciye 

KöĢkü’nü, Ulus’taki Ġller Bankası’nı ve bazı konutları yapan Seyfettin Arkan da bu üslubu 

izlemiĢtir. 1930’lu yılların Ankara’sı, Atatürk Bulvarı’nda oluĢan kent dokusu, yeĢil alanları, 
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meydanları ve anıtlarıyla modern bir baĢkenttir. Artan nüfusun konut sorunu ise 1935 yılında 

kurulan Bahçelievler Mahallesi ile çözülmeye çalıĢılmıĢtır. 

1940’lı yılların Ankara’sında ise daha çok Türk mimarlar çalıĢmıĢ, Emin Onat, Orhan Arda ve 

Sedat Hakkı Eldem gibi mimarlar geleneksel öğelerin kullanıldığı bir modern mimari 

kavramını yerleĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Ġkinci Ulusal Mimari Üslubu diye anılan bu üslubun 

en önemli yapısı, 1944 yılında yapımına baĢlanan, kentin her yerinden görülebilen ve kentin 

simgesi haline gelmiĢ olan Anıtkabir’dir. Bu dönemde Ankara’da çalıĢan Alman mimar Paul 

Bonatz, daha önce Sergi Evi olarak yapılmıĢ binayı Opera’ya dönüĢtürmüĢ, geleneksel Türk 

Evi öğelerini kullandığı Saraçoğlu Mahallesi memur evlerini inĢa etmiĢtir. Bakanlıklar ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte yeni ve modern bir aks yaratılmıĢtır. Jansen Planı 

1950’lere kadar Ankara’nın geliĢmesini yönlendirerek çağdaĢ bir kentin oluĢumunu 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

Görüldüğü üzere Cumhuriyet Ankara’sı döneminin Avrupa mimarlığı ile Türk mimarlığının 

evrimi arasında bir sentez, Ankara’nın tarihi geçmiĢi ile modern ulus devlet arasında bir geçiĢ 

noktası olarak yirminci yüzyılın çağdaĢ planlama ile değerleri ortaya çıkarılmıĢ ilk Ġslam 

baĢkenti olarak dünya miras alanı, insanlığın ortak mirası olarak korunmaya değer niteliklere 

sahiptir. Cumhuriyet Ankarası’nın bu niteliği son yıllarda özelikle TMMOB Mimarlar Odası, 

TMMOB ġehir Plancıları Odası ve çeĢitli akademisyenlerin yaptıkları çalıĢmalarla daha da 

çarpıcı bir biçimde ortaya konmaktadır.  

V.3. Sentez: “Doğu ve Batının Kentleşme ve Mimarlık Platformu: Cumhuriyet 

Ankara’sı” 

Her iki alternatifin de dünya miras alanları süreci ve mevzuatı açısından güçlü yanları 

bulunmaktadır. Ankara Kentinin güçlü bir dünya miras alanlığı alternatifinin 

oluĢturulabilmesi için bu iki alternatifin bir arada değerlendirilmesi ve gerekirse 

sentezlenmesi gerekmektedir. Bu çalıĢma kapsamında Ankara için ele alınan iki dünya miras 

alanı alternatifi bir arada UNESCO Dünya Miras SözleĢmesi Uygulama Rehberi ölçütleri, 

dünyadaki benzer örnekler arasındaki özgünlüğü ve olağanüstü evrensel değeri dikkate 

alınarak değerlendirildiğinde aĢağıdaki tablodaki sonuç değerlendirme elde edilmektedir: 
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Dünya Miras 

Alanı Alternatifi 

Uygun 

Ölçütler 

Dünyadaki Benzer Örnekler Arasında Özgünlüğü 

Hacı Bayram ii, iv ve v 

no’lu 

ölçütler 

Hacı Bayram hoĢgörüsü ile eĢsiz olmakla birlikte 

dünyada halen farklı dinlerin bir arada bulunduğu benzer 

ve daha güçlü dünya miras alanları bulunmakta 

Cumhuriyet 

Ankarası 

i, ii ve iv 

no’lu 

ölçütler 

Cumhuriyet Ankarası’nın bir benzeri dünya miras alanı 

bulunmamakta 

 

Görüldüğü üzere Cumhuriyet Ankara’sı alternatifi Hacı Bayram alternatifinden daha güçlü bir 

alternatif oluĢturmaktadır. Ancak, her iki alternatifin sentezlenmesi ve tek bir güçlü adaylık 

alternatifinin oluĢturulması mümkün görünmektedir. Cumhuriyet Ankara’sı alternatifinde 

vurgulanan “eski kentin değerleri ile yeni kentin değerlerinin çağdaĢ kent planlaması ile bir 

arada yaĢatılması” unsurunun içerisinde Hacı Bayram alanı da yer aldığından içerisinde Hacı 

Bayramın da bir değer olarak vurgulandığı Cumhuriyet Ankara’sı alternatifinin tek ve güçlü 

bir alternatif olarak sentezlenmesi güçlü bir adaylık baĢlangıcı oluĢturacaktır. Bu Ģekilde tek 

baĢına UNESCO Dünya Miras SözleĢmesi Uygulama Rehberinin i, ii, iv ve v ölçütlerini 

karĢılayan bir alternatif ortaya çıkmaktadır. Bu alternatifin “Doğu ve Batının KentleĢme ve 

Mimarlık Platformu: Cumhuriyet Ankarası” olarak adlandırılması tartıĢmaya açılacak bir isim 

olarak önerilmektedir.  

Bu alternatifin oluĢturulmasında cumhuriyet dönemi Ankara’sını oluĢturan temel unsurların 

alt bölgeler halinde ve belli bir bütünsellik içerisinde tanımlanması önem taĢımaktadır. Bu 

tanımlamada alt bölgelerin olağanüstü evrensel değeri, özgünlüğü ve bütünselliği öne 

çıkmaktadır. Alternatifin alt bölgelerinin hala varlığını koruyan Jansen planı dokusu 
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üzerine eklemlenen farklı alanların bir bütününden oluĢması öngörülmektedir. Cumhuriyet 

Ankarası alternatifinin öneri sınırları ve alt bölgeleri aĢağıdaki uydu görüntüsü üzerinden 

takip edilebilir (ġekil 3.): 

 

ġekil 3. Cumhuriyet Ankarası Dünya Miras Alanı Alternatifi Öneri Sınırları 

 

Cumhuriyet Ankarası dünya miras alanı önerisi genel olarak Jansen Planının sınırlarını 

izlemekle birlikte daha dar bir kapsama sahiptir. Alanın sınırları genel olarak Ankara Kalesi 

ve yakın çevresini, Hacı Bayram Alanını ve yakın çevresini, Birinci ve Ġkinci Meclis Binaları 

ve yakın çevresini, Atatürk Bulvarı ve yakın çevresini, Devlet Mahallesi olarak adlandırılan 

bölgeyi kapsamaktadır. Alan içerisinde Atatürk Bulvarı, Hacı Bayram, Ġlk Meclis Alanı ve 

Devlet Mahallesi alt bölgeleri önemli alanlar olarak belirlenmiĢtir.  
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VI. PAYDAġ ANALĠZĠ 

 

Ankara Kentinin dünya miras alanlığına önerilmesi sürecinde yapılacak çalıĢmaların temel 

ilkelerinden en baĢta geleni UNESCO Dünya Miras SözleĢmesi Uygulama Kılavuzu 

hükümlerine göre de katılımcı bir yöntemin izlenmesidir. Böylesi bir katılımcı yöntemin 

izlenmesinde bütüncül, sürekli ve öğrenen bir katılım anlayıĢı esastır. Bu tür bir katılım 

anlayıĢının oluĢumunun sağlanması için sağlıklı bir paydaĢ analizinin gerçekleĢtirilmesi 

gerekmektedir. Bu çalıĢma çerçevesinde Ankara Kentinin dünya miras alanlığı sürecinde yer 

alabilecek kurumsal kamu ve özel sektör paydaĢları incelenmiĢ, paydaĢların etkinlik düzeyi, 

sürece iliĢkin birikimleri, süreci etkileme kapasiteleri ve süreçten etkilenme düzeyleri dikkate 

alınarak bir paydaĢ haritalaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu tür bir paydaĢ haritalama çalıĢmasının 

geçekleĢtirilmesinde daha önceden gerçekleĢtirilen Ankara Ġli Stratejik Planlama 

ÇalıĢmasından ve Ankara Tarihi Kent Dokusuna iliĢkin olarak literatürde bulunan 

kaynaklarda faydalanılmıĢ, basın-medya taraması sonuçları kullanılmıĢtır. Elde edilen 

sonuçlara göre paydaĢların konumu düĢük-orta-yüksek sınıflandırması ile değerlendirilmiĢ ve 

ağırlıklandırma ile anahtar nitelikli paydaĢlar 1-10 arası bir skala ile sıralanmıĢtır. PaydaĢ 

analizi ayrıca proje çerçevesinde gerçekleĢtirilen görüĢme verileri ile de desteklenmiĢtir.  

Yapılan değerlendirmede haritalaması yapılan 33 adet paydaĢın temel niteliklerinin analizi 

sonucunda; kamu ve üniversitelerden gelen paydaĢların genel olarak Ankara Tarihi Kent 

Dokusunun korunması konusundaki etkinlik düzeylerinin yüksek olmasına rağmen dünya 

miras alanlarına iliĢkin farkındalığın düĢük olduğu görülmüĢtür. Sivil toplum örgütlerine 

bakıldığında da ihtisas sahibi meslek odalarında koruma ve dünya miras alanlarına iliĢkin 

bilinç düzeyinin genel olarak diğer sivil toplum kuruluĢlarından fazla olduğu görülmektedir. 

Yapılan analiz sonucunda sırasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesinin, Ankara BüyükĢehir Belediyesinin, Altındağ Belediyesinin, TMMOB 

Mimarlar Odası ve ġehir Plancıları Odasının, Anadolu Medeniyetleri Müzesinin, Ankara 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ve diğer paydaĢların anahtar konumda 

oldukları görülmektedir.  
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Sıra No. PaydaĢın Adı Türü Etkinlik Düzeyi Koruma Birikimi Etkilenme Düzeyi Etkileme Düzeyi DMA Farkındalığı Anahtar Konumu 

1 
T.B.M.M. Kamu Orta Orta Orta Yüksek DüĢük 5 

2 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu Orta Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek 8 

3 
Ankara Valiliği Kamu Orta DüĢük Yüksek Yüksek DüĢük 6 

4 
Ankara Kalkınma Ajansı Kamu Orta DüĢük Orta Yüksek DüĢük 6 

5 
Ankara Ġl Özel Ġdaresi Yerel Yönetim Orta DüĢük Orta Orta DüĢük 5 

6 
Ankara BüyükĢehir Belediyesi Yerel Yönetim Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek DüĢük 7 

7 
Altındağ Belediyesi Yerel Yönetim Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek DüĢük 7 

8 
Çankaya Belediyesi Yerel Yönetim Orta Orta Yüksek Yüksek DüĢük 6 

9 
Altındağ Kaymakamlığı Kamu DüĢük DüĢük Yüksek Orta DüĢük 4 

10 
Çankaya Kaymakamlığı Kamu DüĢük DüĢük Yüksek Orta DüĢük 4 

11 
Muhtarlar Yerel Yönetim DüĢük DüĢük Yüksek DüĢük DüĢük 3 

12 
Milletvekilleri Yasama DüĢük DüĢük Orta Orta DüĢük 3 

13 
Siyasi Parti Ġlçe TeĢkilatları Sivil Toplum DüĢük DüĢük Orta DüĢük DüĢük 3 

14 
T.M.M.O.B. Ġl Koordinasyon Kurulu Sivil Toplum Orta Orta Orta Orta DüĢük 6 

15 
T.M.M.O.B.Mimarlar Odası Sivil Toplum Yüksek Yüksek Orta Yüksek Orta 7 

16 
T.M.M.O.B.ġehir Plancıları Odası Sivil Toplum Yüksek Yüksek Orta Yüksek Orta 7 

17 
T.M.M.O.B.ĠnĢaat Mühendisleri Odası Sivil Toplum Orta Yüksek Orta Orta DüĢük 6 

18 
T.M.M.O.B.Peyzaj Mimarları Odası Sivil Toplum Yüksek Yüksek Orta Yüksek Orta 6 

19 
Serbest Mimarlar Derneği sivil Toplum Orta Yüksek Orta Orta Orta 6 

20 
ANGĠAD Sivil Toplum Orta DüĢük DüĢük Orta DüĢük 4 

21 
ASO Sivil Toplum DüĢük DüĢük DüĢük Orta DüĢük 4 

22 
ATO Sivil Toplum Orta DüĢük Orta Orta DüĢük 5 

23 
ANKESOB Sivil Toplum Orta DüĢük Yüksek Orta DüĢük 5 

24 
Ankaralılar Kulübü Sivil Toplum Orta Orta Orta Orta DüĢük 4 

25 
Ankaralılar Vakfı Sivil Toplum Orta Orta Orta Orta DüĢük 4 

26 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kamu Yüksek Yüksek Yüksek Orta Yüksek 7 

27 
ODTÜ Üniversite Yüksek Yüksek Orta Yüksek Yüksek 8 

28 
Ankara Üniversitesi Üniversite Yüksek Yüksek Orta Orta Yüksek 7 

29 
Hacettepe Üniversitesi Üniversite Orta Yüksek Orta Orta Orta 6 

30 
Gazi Üniversitesi Üniversite Orta Yüksek Orta Orta Orta 6 

31 
Ankara K.T.V.K.B.K Kamu Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Orta 7 

32 
Ankara Röleve Müdürlüğü Kamu Orta Orta Orta Orta Orta 6 

33 
VEKAM Sivil Toplum Yüksek Yüksek Orta Orta Orta 6 
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VII. EYLEM PLANI 

 

Ankara Kentinin dünya miras alanlığı adaylığı için gerekli tüm veriler incelendiğinde bu tür 

bir adaylık baĢvurusunun aĢağıdaki eylemler doğrultusunda gerçekleĢtirilebileceği 

öngörülmektedir: 

1. Ankara’nın adaylık süreci için ilgili tüm bilim çevrelerinin, sivil toplum örgütlerinin ve 

uzmanların katılımıyla bir “ortak akıl toplantısı” düzenlenerek Ankara Kentinin dünya miras 

alanı adaylığına iliĢkin katılımcı bir süreç baĢlatılması. 

2. Bu ortak akıl toplantısı sonucunda adaylık sürecinde görev alacak bilimsel bir danıĢma 

kurulu oluĢturulması. 

3. Cumhuriyet Ankara’sının “olağanüstü evrensel değer”ine ve özgünlüğüne iliĢkin bilimsel 

çalıĢma yapılması. 

4. Cumhuriyet Ankara’sına iliĢkin olarak bir “alan yönetimi” oluĢturulması. 

5. Cumhuriyet Ankarası Dünya Miras Alanları Geçici Listesine adaylık dosyası hazırlanması. 

6. Cumhuriyet Ankarası “yönetim planı” hazırlanması.  

7. Ankara Kentinin Dünya Miras Listesine Adaylık Dosyası Hazırlanması.  

 

Tüm çalıĢmaların 2011 yılında gerçekleĢtirilmesi durumunda Ankara Kenti için geçici listeye 

baĢvurusu en geç 2012 ġubat Ayında, Asıl listeye baĢvuru en geç 2013 ġubat ayında 

yapılabilecek, tüm aĢamalar 2014 yılı içinde tamamlanarak Ankara Kenti Cumhuriyet 

Ankarası alanıyla bir dünya miras alanı olabilecektir. Ankara Kentinde yeterli bilimsel bilgi 

birikimi bulunduğundan bu tür çalıĢmalar süratle tamamlanabileceği öngörülmektedir. 

Öngörülen eylem planına iliĢkin zaman planlaması aĢağıda görülebilir.  
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EYLEMLER 
Haz.1

1 
Tem.1

1 
Ağu.1

1 
Eyl.1

1 
Eki.1

1 
Kas.1

1 
Ara.1

1 
Oca.1

2 
Şub.1

2 
Mar.1

2 
Nis.1

2 
May.1

2 
Haz.1

2 
Tem.1

2 
Ağu.1

2 
Eyl.1

2 
Eki.1

2 
Kas.1

2 
Ara.1

2 
Oca.1

3 
Şub.1

3 
Mar.1

3 
Nis.1

3 
May.1

3 
Haz.1

3 

Bilimsel Danışma 
Kurulunun Oluşturulması                                                   

Cumhuriyet Ankarası 
Ortak Akıl Toplantısı 
Düzenlenmesi                                                   

Cumhuriyet Ankarası 
Olağanüstü Evrensel 
Değer, Özgünlük ve 
Bütünsellik Araştırmasının 
Yapılması                                                   

Geçici Liste Adaylık 
Dosyasının Hazırlanması                                                   

Cumhuriyet Ankarası Alan 
Yönetiminin Oluşturulması                                                   

Yönetim Planının 
Hazırlanması                                                   

Asıl Liste Adaylık 
Dosyasının Hazırlanması                                                   

Adaylık Sürecinin 
İzlenmesi                                                    

 

Bu çalıĢmada eylem planlamasında katılımcı sürecin belirleyici olacağı, kaynak ve görev dağılımının katılımcı süreç içerisinde belirleneceği 

öngörülmektedir.  
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VIII. ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ  

 

Ankara Kentinin bu çalıĢmada öngörülen Cumhuriyet Ankarası alanı ile dünya miras 

alanlığına adaylık sürecinde temel olarak araĢtırma odaklı ihtiyaçların belireceği 

öngörülmektedir. Gerekli araĢtırmaların ve hazırlıkların yerine getirilebilmesi için hâlihazırda 

Ankara’da bulunan insan kaynağının ve birikimin harekete geçirilebilmesi için finansal 

kaynakların harekete geçirilmesi gerekmektedir. Öngörülen ihtiyaçlar aĢağıdaki gibidir: 

 

EYLEMLER ĠHTĠYAÇLAR 

Bilimsel DanıĢma Kurulunun OluĢturulması EĢgüdüm Becerisi ve Kurumsal Sahiplenme 

Cumhuriyet Ankarası Ortak Akıl Toplantısı 

Düzenlenmesi 

EĢgüdüm Becerisi ve Kurumsal Sahiplenme + 

finansal kaynak 

Cumhuriyet Ankarası Olağanüstü Evrensel 

Değer, Özgünlük ve Bütünsellik 

AraĢtırmasının Yapılması 

EĢgüdüm Becerisi ve Kurumsal Sahiplenme + 

bilim insanı + finansal kaynak 

Geçici Liste Adaylık Dosyasının 

Hazırlanması 

Teknik insan kaynağı + finansal kaynak 

Cumhuriyet Ankarası Alan Yönetiminin 

OluĢturulması 

EĢgüdüm Becerisi ve Kurumsal Sahiplenme 

Yönetim Planının Hazırlanması Teknik insan kaynağı + finansal kaynak 

Asıl Liste Adaylık Dosyasının Hazırlanması Teknik insan kaynağı + finansal kaynak 

Adaylık Sürecinin Ġzlenmesi  EĢgüdüm Becerisi ve Kurumsal Sahiplenme 
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IX. RĠSK ANALĠZĠ 

 

Ankara Kentinin tarihi dokusunun korunmasına iliĢkin uygulama süreçlerine bakıldığında her 

bir eylem aĢamasında ve genel olarak bazı risklerin bulunduğu görülmektedir. Bu risklerin en 

baĢta geleni Ankara Kentinde kentlilik bilincinin ve kimliğinin yeterince geliĢmemiĢ 

olmasıdır. Ankara Kentinin dünya miras alanı adaylık sürecinin gerektiği gibi kurumsal 

paydaĢlar tarafından benimsenmemesi hatta dirençle karĢılaĢması dikkate alınması gerekli en 

önemli risklerden birisidir. Bu riskin arkasında paydaĢlar arasındaki gerilim ve çeliĢkilerin 

bulunduğu söylenebilir. Bu çeliĢkinin temel olarak yaygın katılımlı bir süreç aracılığıyla 

aĢılabileceği düĢünülmektedir. Bunun dıĢında her bir eylem için öngörülen riskler ve önlemler 

aĢağıdadır: 

EYLEMLER ÖNGÖRÜLEN RĠSKLER ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

Bilimsel DanıĢma Kurulunun 

OluĢturulması 

Kurumsal sahiplenme 

eksikliği 

Ankara Kalkınma Ajansının 

ya da Ankara Valiliğinin 

Öncülüğü 

Cumhuriyet Ankarası Ortak 

Akıl Toplantısı Düzenlenmesi 

Kurumsal sahiplenme 

eksikliği 

Ankara Kalkınma Ajansının 

ya da Ankara Valiliğinin 

Öncülüğü 

Cumhuriyet Ankarası 

Olağanüstü Evrensel Değer, 

Özgünlük ve Bütünsellik 

AraĢtırmasının Yapılması 

AĢırı bilgi ve birikimin 

derlenmesi ve 

değerlendirilmesi sorunu 

Anahtar paydaĢlardan ve 

deneyim sahibi teknik 

personelden faydalanılması 

Geçici Liste Adaylık 

Dosyasının Hazırlanması 

Deneyim eksikliği Anahtar paydaĢlardan ve 

deneyim sahibi teknik 

personelden faydalanılması 

Cumhuriyet Ankarası Alan 

Yönetiminin OluĢturulması 

Yetki karmaĢası Ankara Kalkınma Ajansının 

ya da Ankara Valiliğinin 

Öncülüğü 

Yönetim Planının 

Hazırlanması 

Deneyim eksikliği ve yetki 

karmaĢası 

Anahtar paydaĢlardan ve 

deneyim sahibi teknik 

personelden faydalanılması 

Asıl Liste Adaylık Dosyasının 

Hazırlanması 

Deneyim eksikliği Anahtar paydaĢlardan ve 

deneyim sahibi teknik 

personelden faydalanılması 

Adaylık Sürecinin Ġzlenmesi  

Kurumsal sahiplenme 

eksikliği 

Ankara Kalkınma Ajansının 

ya da Ankara Valiliğinin 

Öncülüğü 



 

Bu Proje T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir.   30 

XI. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Ankara Kentinin kamu, sivil toplum ve araĢtırma kuruluĢları yeni bir amaç ve proje etrafında 

bir araya gelebilmesi, Ankara Kentinin tarihsel dokusunun planlanması önündeki hukuki 

engeller uluslar arası bir anlaĢmadan kaynaklanan yetkiyle ve yönetim planı anlayıĢı içinde 

taze bir anlayıĢla yeniden ele alınabilmesi ve Ankara Kentinde tarihsel dokuya iliĢkin yeni bir 

heyecan, aidiyet ve sahiplenme duygusu gerekli bilinçlendirme ve bilgilendirme 

çalıĢmalarının da yapılması için Ankara Kentinin dünya miras alanlığına aday gösterilmesi 

önemli bir fırsattır.  

Bu çalıĢmada bu fırsatın “Cumhuriyet Ankara’sı” olarak adlandırılan alan ile gerçeğe 

dönüĢtürülebilmesinin mümkün olduğu yapılan paydaĢ analizi, ihtiyaç analizi, risk analizi ve 

hazırlanan eylem planı ile ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Ankara Kentinde bu eylem planını 

gerçeğe dönüĢtürecek bilimsel ve teknik bilgi birikiminin fazlasıyla var olduğu 

düĢünülmektedir. Bu birikimin Ankara Kentinin dünya miras alanına dönüĢtürülmesi için 

kullanılması ise bir kurumsal meydan okumadır. Bu kurumsal meydan okumanın aĢılarak 

Ankara’nın “Cumhuriyet Ankara’sı” ile insanlığın ortak mirası bir dünya miras alanına 

dönüĢtürülebilmesi için son yıllarda özellikle Ankara Valiliği tarafından yürütülen çalıĢmalar 

bir umut ıĢığı oluĢturmaktadır.  

Cumhuriyet Ankara’sının dünya miras alanı ilanı ile birlikte Ankara Kenti çağdaĢ ve planlı 

kentsel geliĢme açısından öncü-örnek rolünü bir kez daha ortaya koymuĢ olacaktır. Bunun 

için bu süreçte her Ģeyden öte kararlılık, bilimsellik, bütünsellik, süreklilik ve kapsamlılık 

ilkelerinin Ankara’nın tüm paydaĢları tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Bu ilkeler 

ıĢığında Ankara’nın tarihi kent dokusu özelinde Türkiye’nin mekânsal geliĢiminde yeni bir 

aĢama kaydedilmiĢ olacaktır.  

 

Yrd. Doç. Dr.    Dr. Anıl Çekiç  Y. Mimar Restoratör  

SavaĢ Zafer ġahin       M. Ġpek Yalçın 


