KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan “Arch 472 - Conservation
Studio” dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun Göynük ve
Sakarya'nın Taraklı ilçelerine 25-26 Şubat 2013 tarihleri arasında belgeleme, inceleme ve
analiz yapmak üzere bir teknik gezi düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik Doç. Dr. Elif Özlem
Aydın, Arş. Gör. Ümit Ceren Bayazitoğlu, Arş. Gör. Seda Cengiz, Arş. Gör. Esra Okur
Coşkunçay ve Arş. Gör. Elif Yüksel yürütücülüğünde; 20 öğrenci ile birlikte
gerçekleştirilmiştir.
Ders kapsamında; 2012-2013 güz dönemi programında yer alan “Arch 471 - Analysis of
Historic Buildings” dersi kapsamında hazırlanmış olan, Konuralp'teki sivil mimari
örneklerinin belgeleme ve rölöve çalışmalarını kullanarak, restitüsyon ve restorasyon
projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Dönem boyunca; tarihi çevreyi koruma bilincinin
kazanılması, tarihi yapıları belgeleme teknikleri öğrenilmesi, çevre özellikleri ve insan
davranışları bağlamında ihtiyaçların ortaya çıkarılması, tarihi yapıların restitüsyon ve
restorasyon projelerinin hazırlanması için gereken bilginin ve tekniklerin edinilmesi
konularının üzerinde durulacaktır.
Teknik gezinin ilk gününde gidilmiş olan Konuralp'te öğrenciler, ilk dönem grup olarak
çalıştıkları yapıları; belde içerisindeki konumları, yakın ve uzak çevresi, ulaşımı, çevre
binaları göz önüne alarak analiz etmişlerdir. Belirli bir koruma stratejisi, geleceğe yönelik
projeksiyon ve çalışılmış olan yapı ve çevresi için önerilerin üzerinde durulacağı için
öğrenciler; çevredeki yapıların malzeme, işlev, yapım sistemi, kat sayısı analizleri yapmış;
yakındaki tarihi yapıları, yeşil alanları belirlemiş; gereksinim duyulan işlevleri ortaya
çıkarmışlardır.
Ayrıca; Konuralp gezisine Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri de destek vermiş, Antik
Tiyatro'da, Arkeoloji Bölümü'nden Yard. Doç. Dr. Nurperi Ayengin ve Yard. Doç. Dr. Emre
Okan ile Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden Uzman Aysun Tuna, öğrencilere Konuralp tarihi,
arkeolojik sit alanları, Antik Tiyatro, ileriye yönelik kazı planları ve arkeopark kavramından
bahsetmişlerdir.
Gezinin Konuralp'te çevre analizi yapılarak geçen ilk gününün ardından, koruma anlamında
örnek olabilecek Göynük ve Taraklı ilçelerine ikinci gün geçilmiştir. İlk durak olan Bolu'nun
Göynük ilçesi, Anadolu'da Türk yerleşim kültürü açısından önemli bir örnektir. İlçe Bitinya,
Büyük İskender, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın egemenliği altında kalmıştır. 7 cami,

3 türbe, 1 hamam, 1 kule, belediye binası, hükümet konağı, 2 çeşme, sivil mimari örnekleri ile
birlikte, ilçede toplam 167 adet tescilli yapı bulunmaktadır. Merkezi sit alanıdır ve 1991'de
koruma amaçlı imar planı yürürlüğe konulmuştur.
Göynük'ün bazı tarihi yapıları;


Tarihi Zafer Kulesi: 1922 yılında Sakarya Meydan Savaşı anısına yapılmıştır.



Gazi Süleyman Paşa Camisi ve Hamamı: 1331-1335 yılları arasında külliye olarak inşa
edilmiştir.



Akşemsettin Hazretleri Türbesi: 1464 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından
yaptırılmıştır.



Türksoylar Konağı, Caferler Konağı yeniden işlevlendirilerek pansiyon olarak kullanılan
yapılara örnek gösterilebilmektedir.

Göynük ilçesinin tarihi ve doğal yapısı, günlük yaşam biçimi, korunan ve restore edilmiş olan
binalarının görülmesinin ardından, Sakarya ilinin Taraklı ilçesine geçilmiştir. Taraklı da
Helenistik dönemde Bitinya egemenliği altında bulunmaktaydı. Ardından, Bizans ve Osmanlı
devletlerinin topraklarına olmuştur. İlçede birçok tarihi yapı örneğine ve yenilenen sokak
dokusuna rastlamak mümkün olmaktadır. Taraklı evleri uzun yıllardır ayakta kalmışlardır;
genelde 3 katlı, ahşap karkas, Osmanlı şehir dokusunu oluşturan sivil mimari örnekleri yer
almaktadır.
Taraklı'nın bazı tarihi yapıları;


Yunus Paşa Camisi: Kubbesi kurşun kaplamalı, cephe duvarları küfeki taşından inşa
edilmiş olan bu cami, 1517 tarihlidir.



Kadirler Konağı, restorasyon çalışmasının ardından butik otele çevrilen bir yapı
örneğidir.

Resim 1-2-3 - Konuralp Antik Tiyatrosu

Resim 4 - Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri anlatımı

Resim 5 - Tabak Deresi üzerindeki Roma Köprüsü
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Resim 7-8 - Göynük

Resim 9 - Bir restorasyon çalışması örneği (Göynük)
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Resim 15-16 - Taraklı evleri
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Resim 19-20 - Kadirler Konağı

