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KONUM

(a)
(b)
(c)

Şekil 02. (a) Kerkenes’in Kapadokya platosunun kuzey
kenarındaki konumunu gösteren Türkiye haritası
(b) Kerkenes Dağını, yakınındaki Sorgun kasabasını
ve Yozgat il merkezinin yerini gösteren orta Anadolu
yol haritası.
(c) Şahmuratlı köyüne yol tarifi.

Kerkenes ve Şahmuratlı Köyü Derneği (ŞAH-DER)
P.K. 23, Şahmuratlı Köyü, Sorgun, Yozgat, Türkiye
Osman Muratdağı Tel: 0354 241 5151 Cep: 0 532 798 0712
Kerkenes Kazı evi ve Eko-Merkezi
Şahmuratlı Köyü, Sorgun, Yozgat (Şekil.2)
Tel/Faks: 0 354 421 5154
Kerkenes Projesi
C/o Mimarlık Fakültesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara TR-06531, Türkiye
Tel/Faks: +90 312 210 6216
Kerkenes Proje Ofisi
Solmaz İzdemir Salonu
Oda B04, Kütüphane Binası
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

http://sahmuratli.com
ŞAH-DER, Kerkenes ve Şahmuratlı Köyü halkla ilişkileri, ekonomik zenginlik
ve refahı, yardım ve destek hakkında bilgi Şahmuratlı köyü internet sayfasında
bulunabilir.

http://kerkenes.metu.edu.tr
Kerkenes internet sayfası üç ana sayfadan oluşur; bunlardan en günceli K-Eco
Kerkenes Eko-Merkezi ve Çevresel Çalışmalarına tahsis edilmiştir.
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EKİP
Kerkenes Eko-Merkezi Projesi Yöneticisi
Françoise Summers (ARB Reg. Mimar)
Okutman, Mimarlık Fakültesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Kerkenes Ofisi Tel: (+90 312) 210 6216
e-posta: fsummers@metu.edu.tr
Kerkenes Eko-Merkezi Proje Danışmanı
Soofia Tahira Elias-Özkan (PhD)
Assist. Prof., Mimarlık Fakültesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Office Tel: (+90 312) 210 2221
e-posta: soofia@metu.edu.tr
ŞAH-DER Başkanı
Osman Muratdağı
Şahmuratlı Köyü, Sorgun, Yozgat, Türkiye
Tel: 0354 241 5151 Cep: 0 532 798 0712
e-posta: osmanmuratdagi@hotmail.com
ŞAH-DER Proje Koordinatörü
Faruk Muratdağı
Şahmuratlı Köyü, Sorgun, Yozgat, Türkiye
Cep: 0 533 429 3185
e-posta: muratdagi_666@hotmail.com
2008 Programı Ekibi
Özgün Balkanay
Ferhat Can
Erman Erdemli
Arda Tatlı
2008 ODTÜ Öğrenci katılımcıları
Şafak Acar
Muneer Ahmed
Özgecan Canarslan
Güzin Eren
Ali Haider
Sajjad Haider
Ayşegül Karahan
Yasemin Özarslan
Zahraa Saiyed
Abdulsamad Waheed
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TEŞEKKÜR
Ankara İngiliz Büyükelçiliğinin Karşılıklı Program Bütçesinden alınan ödenek 3 aylık bir
projenin teklifine ödenek sağladı; bu projenin başlığı:
‘Kerkenes Eko-Merkezi:
Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin ve Düşük Karbonlu Hızlı Büyüyen Kırsal Ekonomi için
Etkin Enerji Tasarımlarının Kullanımına Dair Bir Teşvik Modeli’
Devam etmekte olan etkinliklere ve Kerkenes Eko-Merkezindeki programa desteklerini
sürdüren İngiliz Büyükelçiliğiyle birlikte diğer sponsorlarımıza (Şekil.3) şükranlarımızı sunmak
isteriz.
Saygıdeğer misafirlerimize Aralığın 18’inde Yozgat, Sorgun ve Kerkenes’de ev sahipliği
yapan Yozgat valisi Sayın Amir Çiçek’e teşekkür ederiz. Valiliğin ve çalışanlarının güçlü desteği
olmasaydı Kerkenes Projesi bu kadar çok şeyi başaramazdı. 600 kişiden fazla katılımcının
Kerkenes’i ziyaret ettiği Ekimin 18’indeki Kerkenes Gününde yaptığı tüm düzenlemelerinden ötürü
Sorgun ilçesi kaymakamı Sayın Ertuğrul Kılıç’ı tebrik ederiz. Kendisine ve günümüzü güzel kılan
tüm katkıda bulunanlara teşekkür ederiz.
Osman Muratdağı, Faruk Murattağı ve Ayşe Muratdağı, ŞAD-DER, Şahmuratlı Köyü
Derneğinin değerli temsilcileri olmuşlardır ve köylülerin hevesli katılımları olmadan Kerkenes EkoMerkezindeki etkinliklerin bir başarı olmasının mümkün olamayacağını vurgulamak gerekir.

Şekil 03. Sponsorlar.
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GİRİŞ
Kerkenes Projesi 1993 yılında Şahmuratlı köyünü gölgesinde bırakan Kerkenes Dağı
üzerindeki bir zamanların Demir Çağ başkentini çalışmak üzere resmen başladı. Başlangıçta Proje
yöneticileri bu uluslararası araştırma projesinin sadece köyü ve yerel bölgeyi etkilemeyeceğini,
ayrıca yerel ve çevresindeki bölgeler arası muhtemel kalkınmayı da tetikleyebileceğinin
farkındaydılar. O zamanın merkezi kaygılarından biri, ki hala devam etmektedir, herhangi bir
etkileşim -sosyal, kültürel ya da ekonomik- köye ya da bölgeye yarar sağlamalıdır. (Şekil 04)
Amaç
Kerkenes Eko-Merkezinin hedefi çevresel çalışmalarla sürdürülebilirliği özendirmektir. Takip
ettiğimiz amaçlarımız aşağıdadır:
•

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını savunmak.

•

Doğru malzemeler ve etkin enerji tasarımları ile çevre dostu yapılanmanın teşviki ve
hızlandırılması için çalışmak.

•

Tutarlı ve sürdürülebilir köy yaşantısı için tasarımların, malzemelerin ve faaliyetlerin
deneneceği bir dinamik üs olarak çalışmak.

•

Kırsal alanlardan şehirlere göçü durduracak hatta geri döndürebilecek köyün kalkınması ve
gelir getirecek faaliyetleri cesaretlendirmek.

Şekil 04. Resmi açılışı Yozgat valisi, memurlar ve sponsorların katılımıyla 16 Temmuz
2005’te yapılan Şahmuratlı Köyü Derneği tarafından kullanılan Saman balyası evi.
(05kenc0630)
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Özgeçmiş
Kerkenes Eko Merkezi Projesi Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programının
yardımıyla 2002 yılında başladı. 2003 yılında yenilenebilir enerjinin araştırılması ve özendirilmesi
ve sürdürülebilir köy yaşantısına adanmış bir Eko-merkezi kurma anlayışı gelişmekteydi. Amaç
kırsal bölgelerden kentsel yerleşimlere göçü durdurmak, hatta geri döndürmektir. Kırsal yerleşimin
kalkınmasını ve gelişmesini çevre dostu bir yaklaşımla savunmak için proje 2003 yılında köyün
refahını arttırmak için kurulan ŞAH-DER (Halkla İlişkiler, Refah, Yardım ve Destek için Kerkenes
ve Şahmuratlı Köyü Derneği) ile sıkı çalışılmaktadır.
2004, 2005 ve 2006 yıllarında Erdoğan M. Akdağ Vakfı, Kanada Fonu, Amerikan
Büyükelçiliği, Tyche Arkeocemiyeti Vakfı (ABD), Burdens Hayırseverlik Vakfı (BK), New
Holland Trakmak (TR), MESA ve AKG’den cömert destekler alındı. Ayrıca Yozgat valiliği, Köy
Hizmetleri müdürlüğü ve Sorgun ilçe kaymakamlığı ve belediyesince desteklenmiştir. İlk saman
balyasından evin (Şekil 4) ve Erdoğan Akdağ Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (Şekil 5)
tamamlanmasıyla birlikte, ŞAH-DER ile işbirliğiyle, Kerkenes Eko-Merkezi ekibi güneş enerjisi ve
organik tarımda damlama sulamayı özendirmede çok başarılı bir program yürütmüştür ve
gübreleme ve geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılması, atık suların yeniden kullanımı,
enerjinin etkin kullanıldığı yapılarda doğru malzeme seçimi ve tasarımın özendirilmesi gibi diğer
programlar devam etmektedir. İngiliz Cemiyeti (British Council), ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve
Londra’daki Mimarlık Derneği’nin (Architectural Association) Çevre ve Enerji Çalışmaları
Programı ile birlikte Britanya-Türkiye Ortaklı Programı adı altında inşaatların çevresel verim
çalışmaları destekledi. Kerkenes Projesinin arkeolojik ve ekolojik etkinlikler için ziyaretçileri
ağırlanması, köy etkinlikleri, bölgesel faaliyetler ve faal sergilere ev sahipliği yapması için Erdoğan
Mustafa Akdağ Vakfı, AKG tarafından sağlanan gaz beton ve Onduline tarafından verilen çatı
malzemelerini kullanarak Araştırma ve Eğitim Merkezini inşa edildi.

Şekil 05. Erdoğan Akdağ Araştırma ve Eğitim Merkezi. (06kenc2826)
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Şekil 06. Yozgat`ın hava verilerinin sezonlar arası farklılıklarını gösteren şema.
Şahmuratlı köyü dünya çapında öneme sahip bir kültürel miras yerleşimine sahip; antik Pteria,
Kerkenes Dağının üzerinde kurulmuş bir demir çağı zirve yerleşimi. Kerkenes Eko-Merkezi iklim
değişikliği, sosyo-ekonomik eşitsizlik ve kırsal alandan kentlere hızlı göçün yaşandığı ortamda
duruma karşı kentsel büyümeyi dengelemek adına yenilenebilir enerji ve uygun teknolojilerin
planlanmasına rehberlik yapmaktadır. Ankara ODTÜ Kerkenes Eko-Merkezi ekibi TinTag veri
kaydedicisi ile binaların verimliliğini gözlemektedir ve etkin enerji yapıları geliştirmek için mevcut
iklim verilerini modelleme ve benzetim (simülasyon) yazılımları kullanmaktadır. (Şekil 06)
Kerkenes Eko-Merkezi uygun inşaat teknikleri ve etkin enerji tasarımları, organik tarım için damla
sulama (Şekil 07), güneş enerjisi, güneşte kurutma ve pişirme (Şekil 08), geri dönüşüm, hem erkek
hem de kadınlar için gelir getirecek faaliyetlerin canlandırılması ve yaratılması içim deneyler
yapmaktadır.
Anadolu platosundaki kırsal ekonomi az gelişmiştir ve gençler için imkanlar sınırlı olmakla
birlikte cinsel eşitsizlik yaygındır. Yenilenebilir enerjiyle desteklenmiş sürdürülebilir, çevre dostu
kırsal ekonominin gelişimi, kabul edilebilir refah düzeyi (uygun yaşam alanları) ve ekonomik
güvenliği olan azaltılmış kırsal bir nüfus yaratacaktır. Kerkenes’de önerilen model Yozgat
yöresinde ve ötesinde de uygulanabilir.
Britanya büyükelçiliği Türkiye’de düşük karbonlu hızlı büyüyen ekonomiye politik bağlılığı
arttırmak için çalışıyor. Bunun için kilit rol desteği yerel seviyelere indirmektir ve bu da hükümeti
ulusal düzeyde yeni politikalar geliştirmeye ikna etmeye yardımcı olacaktır. Bu küçük proje
Türkiye’de var olan bir Eko-merkezin etkin ve yenilenebilir enerji tasarımlarının teşviğini
sağlamıştır. Proje yerel devlet memurları, iş adamları, jandarma ve köylülerle belediye düzeyinde
daha fazla resmi işlerin yapılması, fikirlerin diğer bölgesel alanlarda da karşılık bulması ve yerel
projelerin enerji ve iklim değişikliğinde daha büyük stratejik hedefler içerisindeki yeri için medyada
farkındalığın arttırılması gayretiyle bizi bir araya getiriyor.
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Şekil 07. Eylül 2008'de Van'dan Kerkenes Eko-Merkezini ziyarete gelen bir
gurup öğrenci Nizam Erciyas tarafından ekilen organik bahçeden domates
topluyor. (08kenc1104)

Şekil 8. Kerkenes Eko-Merkezindeki güneş kurutucuları ve ocaklarını
barındıran Güneş Evi. (08kenc1108)
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AMAÇ VE HEDEFLER
Projenin amacı Kerkenes Eko-Merkezini örnek olarak kullanarak küçük ölçekte etkin ve
yenilenebilir enerji tasarımlarını desteklemek için halkı, özel ve yerel yetkilileri hareket geçirmek.
Ekimde gerçekleşen bu ilk önemli etkinlik Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Kerkenes ve Şahmuratlı
Köyünde halka ulaşma faaliyetlerinde çok önemli bir gündü. Amaç yerel yetkililerin ve tüm pay
ilgililerin farkındalığını arttırmak ve Kerkenes Eko-Merkezinin düşük karbonlu hızlı gelişen bir
kırsal kalkınma modeli için önemini vurgulayarak bilinçlendirmekti. (Şekil 09)
Bunu Kerkenes proje ekibinin tüm yıl boyunca kullandığı araştırma, halka ulaşım ve yayım
üssü olarak kullandığı Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi izledi. Mimarlık fakültesiyle
ortaklaşa iki faaliyet düzenlendi. 18 Kasımda Kerkenes’de ‘uygulama’ faaliyetlerine katılan
öğrenciler tarafından yapılan sunumlara yoğunlaşan programı fakültenin Kubbealtı Konferans
Salonunun bitişiğinde güneşle pişirilmiş reçel, güneşte kurutulmuş meyve ve sebze ve benzeri
Kerkenes Eko-Merkezinde üretilmiş ürünlerin sunulduğu bir kermes izledi. Son olarak 4 Aralıkta
ODTÜ Solmaz İzdemir salonunda Yozgat yerel yönetimlerinden temsilciler, enerji alanında
uzmanlar ve danışmanlar, akademisyenler ve analistlerin yenilenebilir enerji, düşük karbon ve
sürdürülebilirlik üzerine konuları sundukları ve tartıştıkları bir panel düzenlendi. Bir sergi ve
kermes Kerkenes Eko-Merkezi faaliyetleri ve ürünlerini bir kez daha teşvik etti. ODTÜ’deki bu her
iki faaliyette bölgesel ve hatta ulusal olarak uygulanabilecek düşük karbonlu hızlı gelişen kırsal
ekonomiye bir model olarak Kerkenes Eko-Merkezi sunuldu.

Şekil 09. Erdoğan Akdağ Merkezi Kerkenes Eko-Merkezini ziyarete gelen birçok
ziyaretçi gurunbuna ev sahipliği yaptı. (08kenc2223)
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Veriler
Britanya büyükelçiliğince desteklenen üç aylık programın verileri aşağıdaki gibi özetlenebilir.
•

Kerkenes Eko-Merkezini etkin ve yenilenebilir enerjinin yerel ölçekte iyi bir uygulama
projesi olarak gösteren karbon döngüsünün işlevi ve karbon emilimini düşürmenin
önemini anlatan işlikler ve afişler ve el ilanlarının dağıtımını da içeren bir bilgilendirme
kampanyası başlatıldı.

•

Tüm faaliyetler için duyurular ve davetler hazırlandı ve basın davet edildi. Yerel
projelerin önemi ve düşük karbonla yüksek kalkınmada Türkiye’nin yeni politikalarıyla
ilişkilerinin raporu sunuldu ve bu ilişkilerin bazıları bu rapora eklendi.

•

Özel sektörün Kerkenes’e ve küçük ölçekli enerji projelerine devamlı ilgisi Kerkenes
Eko-Merkezi ve alakalı faaliyetlere birçok şirketin sponsor olmalarıyla görülmüştür.
Bunlardan bazıları Cimpor Yibitaş, Chevron, Mesa Housing, Yenigün, Torreador, AKG
Gazbeton’dur. Bu sponsorlardan çoğu Yozgat ve Ankara faaliyetlerinde temsil edildi.

•

Yerel ölçekte düşük karbon konularında yerel yetki ağını genişletmenin yanı sıra ilgili
teşkilat ve kişilerle Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) arasında işbirliği
oluşturmak resmi ve gayri resmi yaklaşımların bir hedefi olmaya devam etmektedir.
Yusuf Korucu ve Murat Ünal Kerkenes kermesi faaliyetlerine katılmış, posterler ve el
ilanları bulunan bir stant kurmuşlardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Başkalığının (ETKB)
Zeyneb Günaydın temsilciliğinde katılımı gelecekte işbirliğinin kapılarını açmıştır.

•

İlgililer (yerel belediye gibi) ve politika yapıcılar (ETKB ve EİE) arasındaki resmi
işbirliği tartışıldı. Françoise Summers ve Soofia Özkan’ın Ankara Hacettepe
Üniversitesindeki 1. Temiz Enerji Kurultayına, 15-17 Ekim 2008, (Ekler ve
http://utek2008.phys.hacettepe.edu.tr/prg.pdf) katılımları Kerkenes Eko-Merkezi projesi
hakkında bilginin yayılmasına katkıda bulundu ve işbirliği için bağlantılar listesini
arttırdı. 18 Ekim faaliyetlerini düzenleyen Sorgun ilçesi belediye başkanı Ertuğrul
Özkök 18 Ekim Cumartesi günü yanı sıra ertesi gün 19 Ekim Pazar da, Kerkenes EkoMerkezine ulaşım için Sorgun belediyesinden birçok otobüs temin ederek Sorgun’daki
iki lisenin örencilerinin katılımını sağlamıştır. Pazar günü Sorgun Telekom Lisesinden
yüzden fazla öğrenci Kerkenes’i ziyaret ederek çevre dostu yaklaşıma büyük ilgi
göstermişlerdir. Benzeri olayların 2009’da gerçekleşeceği öngörülmektedir.

•

İnternet sayfası, yeni proje başvuruları ve uzun vadeli politikaları içeren ilerideki işler
ve halka ulaşım programları devam etmektedir.
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ETKİNLİK

LER VE HALKA ULAŞIM

2008’de Kerkenes Eko-Merkezi faaliyetleri ve halka ulaşım programı tüm dünyada ciddi
kaygılara sebep olan küresel konulara yoğunlaştı. İklim değişikliği artık kapı eşiğimizde beliren
gerçek bir tehdit. Bilgilendirme gereçlerimizin üzerinde yayınlanan ünlü bir Alman ilahiyatçıdan bir
alıntının belirttiği gibi:
“Ahlaklı bir toplumun en büyük imtahanı çocuklarına nasıl bir dünya bıraktığıdır.”
Dietrich Bonhoeffer
Tüm ilgililere, yerel yönetimlere ve eğitim enstütülerine dağıtmak için el ilanları ve afişler
üretildi. Bunlar düşük karbon ekonomisine odaklandı ve hep bir ağızdan şunu dile getirdiler:
“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yenilenebilir Enerjiyi Seçin”
Bazı örneklerle açıklamalar konuyu şöyle özetliyor:
•

Bitkiler karbon dioksidi fotosentez için kullanır. Güneş bu aşamada bir enerji kaynağıdır.
Karbon dioksidi emen ormanlar fosilleşir ve petrol, kömür ve gaza dönüşürler. Bu fosil
yakıtlar enerji için yakıldığında içeriğindeki katbon dioksidi tekrar atmosfere salar.

•

Ormansızlaşma ve büyüyen sanayileşme karbon emisyonunda ciddi artışlara sebep
olmaktadır. Sonucunda ortaya çıkan ısıyı arttıran ve iklimi değiştiren sera gazı etkisi küresel
kaygıların sebebidir.

2008 güzü boyunca Kerkenes Eco-Merkezi ekibi ve ŞAH-DER çok faaldi, Herkes René Dubos’un
önerdiği gibi “Küresel Düşün, Yerel Davran” ilkesi çerçevesinde çabalıyordu. Diğerleri çok başarılı
bu programı sonlandıracak iş takvimini düzenlerken köyün kadınları gayretle çalışarak mümkün
olan tüm güneş enerjisini kullanarak üretim sezonunu sonbahar aylarının ortasına kadar uzattılar.

Şekil 10. Yerel müsait olmak zorundadır ve çabalar sürdürülebilir bir geleceği
güvenceye almaya yardımcı olacakrtır.
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EKİM AYI KERKENES GÜNÜ
18 Ekimde Sorgun ve Kerkenes’te düzenlenen panel ve sunum faaliyeti tüm aşamalarında bir
başarıydı. Katılan üç büyükelçi, Britanya büyüelçisi Nick Baird, Avusturalya büyükelçisi Peter
Doyle ve Kanada Büyükelçisi Mark Bailey, Yogat valisi Amir Çiçek (Şekil 11) tarafından konuk
edildi ve üçü de Sorgun İlyas Arslan Konferans Merkezinde gerçekleşen panelin açılış töreninde bir
konuşma yaptı (Şekil 12). Yozgat valisi Amir Çiçek açılış konuşmasında güçlü desteğini ifade
etmiştir.
Paneli yöneten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Melik Ayaz arkeolojik araştırma
projesiyle bir arada gelişen Kerkenes Eko-Merkezi girişimini övmüştür ve bunun Türkiye’deki
diğer projelere bir model olmasını önermiştir. Yozgat müzesi müdür vekili Hasan Şenyurt’ca
sunulan ‘Yozgat Arkeolojisi’ ve Kerkenes Proje yöneticisi Geoffrey Summers tarafından sunulan
‘Demir Çağı Şehri’ni Françoise Summers ve Soofia Özkan’ın sunduğu Kerkenes Eko-Merkezinin
amaçları ve faaliyetleri hakkında genel bakış izledi.
Faaliyetler (Şekil 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19) Sorgun ilçe kaymakamı Ertuğrul Kılıç ile
Sorgun belediyesi ve diğer yerel teşkilatların ortaklığıyla düzenlendi. Sorgun’daki okullardan
çocuklar davet edildi ve Cumartesi ve Pazar günleri Kerkenes’i ziyaret etmeleri için ulaşım
sağlandı. Sorgun Telekom Lisesinden 100den fazla çocuğa hem Eko-Merkezi (Şekil 20 ve 21) hem
de arkeolojik yerleşim gezdirildi.

Şekil 11. Yozgat valisi Amir Çiçek Ekimin 18'inde ev sahipliği yaptığı 3 büyükelçiye
uluslararası iyi ilişkilerin önemini vurguladı. (08dpnc2201)
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Şekil 12. Sorgun’daki İlyas Arslan Konferans Merkezindeki kalabalık salon panel
için toplanma yeri oldu. (Yozgat valiliği internet sayfası, foto. 18100806)

Şekil 13. 18 Ekim Cumartesi günü Kerkenes Eko-Merkezindeki kermesin açılışı.
(Yozgat valiliği internet sayfası, foto. 18100812)
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Şekil 14. Kerkenes Dağındaki arkeolojik yerleşime yapılan ziyareti Kerkenes EkoMerkezini tanıtım turu izledi. (08kekc0206)

Şekil 15. Sonbaharda bile güneşli bir gün güneş ocaklarında yemek yapmak için
elverişlidir. (08kekc0207)
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Şekil 16. Herkes güneşte pişirirlmiş yemeklerden tatmaya davet edildi. (08kekc0307)

Şekil 17. Kermeste birçok ürün çeşidi sunuldu. (Yozgat valiliği internet sayfası,
foto. 18100814)
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Şekil 18. Çocukler hediye çekilişine yardım ettiler. (08kekc0230)

Şekil 19. Konuklar ayrılmadan önce son bir fotoğraf. (Yozgat valiliği internet
sayfası, foto. 18100815)
16

Şekil 20. Ekim 19, Pazar günü Sorgun Telekom Lisesinden 100den fazla öğrenci
Kerkenes Eko-Merkezini ziyaret etti. (08kenc2201)

Şekil 21. Osman Muratdağı Sorgun'dan öğrencilere güneş enerjisinin gücünü izah
ediyor. (08kenc2221)
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KASIM 2008 ODTÜ ETKİNLİKLERİ
Kasım 18’de öğrencilerce yapılan ODTÜ sunumu, sergi ve küçük kermes (Şekil 22 ve 23)
öğrenciler ve akademisyenler arasında enerji ve karbon emisyonu hakkındaki konularda bilincin
oluşturulmasında etkin rol oynamıstır. ‘Yerinde Mimarlık – Uygulamalı İnşa’ dersini alan
öğrenciler çalışmalarını, projelerini ve ziyaretlerini sundular.

Şekil 22. Kerkenes Eko-Merkezindeki 'Uygulama' faaliyetleri sırasında
ODTÜ mimarlık öğrencileri ve köylüler güneş kurutucuları için bir barınak
inşa ediyorlar. (08kenc1213)

Şekil 23. ODTÜ'deki sunumları mimarlık öğrencilerinin düzenlediği sergi ve
kermes izledi. (08kenc2403)
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ODTU’DE ARALIK 2008 KERKENES OTURUMU VE KERMESİ
4 Aralık 2008 Perşembe günü Ankara ODTÜ’deki Sürdürülebilirlik üzerine Kerkenes İşliği,
anahtar roldeki iştirakleri ve ilgilileri sunum yapmak, fikir alışverişi ve oluşturulabilecek resmi
işbirliği üzerine müzakereler için başarıyla bir araya getirmiştir. (Şekil 24 ve 25)
Fen Bilimleri Enstitüsü başkanı Prof. Dr. Canan Özgen ilk açılış konuşamasını yaparak
Kerkenes Projesi ve yenilenebilir enerjinin teşviği faaliyetlerini övmüştür. Brundtland Komisyonun
1987 raporundan bir alıntı yaparak sürdürülebilir büyümenin tanımını “gelecek nesillerin
ihtiyaçlarını karşılayabilme yetilerini riske atmadan şimdinin ihtiyaçlarını karşılayabilen büyüme”
olarak tanımlamıştır.
Mimarlık Fakültesi dekan yardımcısı Doç. Dr. Ali Uzay Peker konuşmasında Kerkenes projesi
ve üniversitenin eğitim programları arasındaki etkileşimi övmüştür.
Britanya Büyükelçiliği Enerji ve Çevre 2. Sekreteri Bay Dan Wilson karbon emisyonu ve
küresel finans sektörü arasındaki ilişkiyi ve küresel iklim değişikliği kaygılarını vurguladı. Kendisi
düşük karbon ve hızlı büyüyen küresel ekonominin teşviği için çalışmaktadır ve bu nedenledir ki
Britanya Büyükeliçiliği Kerkenes Eko-Merkezinin bu duruşuna destek ve kaynak sağlamıştır.
Açıklamasında
“Bu, çevreye büyük ayak izleri bırakmadan ekonomik büyüme anlamına gelir. Biz küresel
yatırımların yoğun karbon üretenlerden düşük karbonlu çözümlere kaydırılmasının
zorumluluğuna inanıyoruz. İnşaat ve ulaşım gibi diğer alanlardaki yatırımlar en son etkin
enerji teknolojilerini kullanmalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmasini
desteklemelidir” dedi.
Karbon emisyonunu sürdürülebilir bir ölçüde düşürecek gelecekteki hadiselerde yerel
toplumların rolünün önemini vurguladı ve Kerkenes Eko-Merkezinin yerel düzeyde bir çalışmaya
önemli bir örnek olduğunu belirtti. Konuşmasını şu şekilde sonuçlandırıdı:
“Konut yalıtımı, güneş ocakları ve ısıtıcılarının kullanımı gibi küçük ölçekli tasarruflu
enerji projeleri bireylerin mali tasarruflar yapmasına ve iklim değişikliğinin önünün
alınmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu projelerden hayatını kazanabilmek gibi
imkanlarda doğacaktır; bu yüzden Kerkenes’te yöre sakini kadınların kendi ürünlerini
yapıp satmaslarını görmek güzel. Dolayısıyla bugünkü işlikte yerel düzeyde yenilenebilir
enerji kaynakalrının geliştirilmesini daha ileriye taşıyabilecek yeni fikirlerin çıkmasını
umuyorum. Böylelikle bunların bir kısmının diğer bölgelerede de uygulanması mümkün
olabilir. Ayrıca umarım ki Ankara’daki karar verenler yenilenebilirler üzerine yerel
düzeydeki çabalar için yeni fikirleri değerlendirebilecektir ve şu sıralar neler olduğunu
konuşacaklardır.”

Şekil 24. Açılış konuşmaları Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Canan Özgen,
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Uzay, İngiliz Büyükelçiliği Enerji ve
Çevre 2. Sekreteri Dan Wilson, ve Enerji Bakanlığından Zeynep Günaydın tarafından
yapıldı.
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Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığını temsilen Sayın Zeynep Günaydın “Türkiye’de
Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Uygulamaları” üzerine konuşmasında Türkiye’de halihazırda var
olan jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini geliştirmenin önemini vurguladı. Ayrıca
Türkiye`nin enerji tasarrufu stratejileri yapmasını ve herkesin enerji tasarrufu tedbirleri alması
gerektiğini vurguladı.
İlk oturumun başında Yozgat valisi Sayın Amir Çiçek Yozgat ilindeki yenilenebilir enerjinin
kullanımı üzerine genel bir bakış sundu ve fosil yakıtlara bağamlılığı azaltacak teknolojilerin
geliştirilmesine, dolayısyla karbondioksit emisyonunun düşürülmesine, olan güçlü desteğini ifade
etti. Konuşmasında Yozgat`taki olası yenilenebilir enerji kaynaklarının üzerinden geçti. Çekerek
(Sürayyabey) barajı bittiğinde enerji sağlayacağı gibi tarım içinde su sağlayacak. Yozgat`ın yıllık
ortalama güneşlenme süresi 2457.6 saat ya da günde yaklaşık 6.7 saat civarındadır. Avrupanın yıllık
ortalamasının 1500 saat civarında olduğunu dikkate alırsak güneş enerjisinin bölgede kullanımında
büyük bir imkan mevcuttur. Jeotermal enerji halihazırda birçok konut tasarımında ısıtma amacıyla
kullanılmaktadır. Son olarak kaymakam bey atmosferdeki karbondioksit miktarının yüzdesini
düşürmede ormanların önemine değindi. 2008 yılının ilk altı ayında Yozgat`ta ekilen 1.985.400
ağaç gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir geleceği güvenceye almaya yardımcı olacak
Sorgun ilçesi kaymakamı Sayın Ertuğrul Kılıç takiben son birkaç yılda önemli bir modele
dönüşen Eko-Merkezi barındıran Şahmuratlı köyünü örnek göstererek kırsal kalkınmadan söz etti.
Sorgun ilçesi Yozgat`taki en yoğun nüfusa sahip ilçedir ve nüfusun yarıdan fazlası kırsalda yaşadığı
için sürdürülebilir yerel kalkınmaya odaklanmak önemlidir. ŞAH-DER, Şahmuratlı Köyü Derneği
ve Kerkenes Eko-Merkezi teşebbüslerine devam eden desteği sürdüreceklerini temin etti.
Hızla gelişen jeotermal enerjiyle ısıtılan toplu konutların yanı sıra lüks yüzme havuzları sunan
turistik Termal Otelle birlikte örneklenen Sorgun’daki yenilenebilir enerjiyle ilgili projeleri
Belediye mühendisi Sayın Volkan Öztürk sundu.
Son olarak Kerkenes ve Şahmuratlı Köyü Derneğinden (ŞAH-DER) üç temsilci köydeki öncü
projedeki ilk elden tecrübelerini paylaştı. Dernek başkanı Sayın Osman Muratdağı projenin
gelişiminin kısa bir tarihini ve gereken altyapıyı sundu. ŞAH-DER koordinatörü Sayın Faruk
Muratdağı bazı güncel gelişmeleri ve yeni projeleri anlattı. Son olarak köyün kadınlarını temsilen
Sayın Ayşe Muratdağı Kerkenes Eko-Merkezinde kullandıkları yenilenebilir enerji seçimlerini ve
üretim ünitelerinin avantajlarını açıklayarak köylü kadınların projeye kayda değer katılımlarının ve
katkılarının hayat dolu bir muhasebesini yaptı. Bu arada ayrıca sosyal yararlarına dikkat çekti.

Şekil 25. Yozgat Valisi Amir Çiçek'in açılışını yaptığı panelin ilk kısmını Sorgun valisi
Amir Kılıç ve Sorgun belediye başkanı Volkan Öztürk izledi. ŞAH-DER, Kerkenes ve
Şahmuratlı Köyü Derneği, temsilcileri Osman Muratdağı, Faruk Muratdağı ve Ayşe
Muratdağı Kerkenes Eko-Merkezi ve köydeki devam eden projeleri ve etkinlikleri
anlatarak paneli sonlandırdı.
Güneşte pişirilmiş ürünlerin sergilendiği ve tadılmayı beklediği yemek arasından ötürü (Şekil
26, 27 ve 28) Françoise Summers ve Soofia Elias-Özkan’ın konuşmaları ODTÜ Kongre
Merkezindeki öğleden sonraki oturuma ertelendi. Ankara Hilton yemeğe katkıda bulunarak
desteğini yineledi. Ayrıca konuklara yaban eriği reçelinden yapılmış yenilikci pizza ikram edildi.
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Şekil 26. İlk panelin ardından
sunulan ikram katılımcıların
Kerkenesin güneş enerjisiyle
pişirilmiş
malzemelerinden
yapılmış pizzalarından tadarken
fikirlerini
paylaşma
imkanı
buldular. (08kekc0517)

Şekil 27. Köyün dernek başkanı,
ŞAH-DER, Osman Muratdağı iyi
bilgilenmiş konuklarla Güner
Mutaf tarafından 2006 da
tasarlanmış güneş ocağının teşvik
edilmesini
tartışıyor.
(08kekc0518)

Şekil
28.
Ekolojık
olarak
hazırlanmış ürünler ODTÜ'de
sergilendi ve Ekimdeki Kerkenes
kermesine gelmiş olan bazı
konuklar
beğendikleri
biten
ürünlerin
yenilerini
almaya
geldiler. (08kekc0522)
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İkinci oturum (Şekil 29) dinleyicilere Türkiye’deki projeler hakkında genel bir bakış sundu.
Kouşmalara şöyle devam edildi.
Prof. Dr. Ali Gökmen daha iyi sürdürülebilir bir gelecek için organik ürün yetiştiriciliği ve bio
yakıtın üretildiği Güneş Köy’ü tanıttı. Saman balyalarından yapılmış küçük bir binaya yerleştirilmiş
bir yağ pres makinasıyla kanola tohumlarından bir traktörde kullandıkları bio-dizel yakıtta
kullanılacak yağı elde ediyorlar.
Dünya Enerji Konseyi Türkiye Ulusal Komitesi yönetim kurulu üyesi Sayın Tülin Keskin
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji İçin Politika Önerilerini sundu ve Türkiye’nin istatistiklerini diğer
ülkelerle karşılaştırdı. Türkiye`de yenilebilir enerjinin kullanımının teşviğinin önemini belirtti ve
imal edilen ürünlerin kullanımıyla şirketlerin nasıl kazanç sağladığını anlattı.
EDSM genel müdürü ve ODTÜ Araştırma Tasarım Planlama ve Uygulama Merkezi
(MAPTUM) danışmanı Sayın Arif Künar “Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi ve Model
Önerileri” başlıklı kapanış konuşmasını yaptı. Belkide ifade edilmiş en önemli mesaj, enerji kaybını
en aza indirmek için merkezi enerji üretimi yerine yerel düzeyde enerji üretimi olmasıydı.

Şekil 29. Yemek arasından sonra panelin ikinci kısmı başladı. Prof. Ali Gökmen Güneş
Köy projesini tanıttı, ardından Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinden Tülin
Keskin "Türkiye İçin Yenilenebilir Enerji Politika Önerilerini" tartıştı, ve son olarak
EDSM genel müdürü ve MAPTUM danışmanı Arif Künar "Türkiye'de Yenilenebilir
Enerjinin Gelişimi ve Model Önerileri" ile paneli sonuçlandırdı.
Program ODTÜ Etik Araştırma Gurubunca düzenlenen olağan bir faaliyet olan Perşembe
Sohbetiyle sonlandı, “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Küresel Düşün Yerel Davran.” Konuklar
Kongre Merkezinde diğer ODTÜ’lülerle bir araya geldiler ve konuşmacılar, Ali ve İnce Gökmen,
Françoise Summers ve Soofia Elias-Özkan, ODTÜ’nün sürdürülebilirlik konusunda önder bir rol
oynamasını ve yeşil bir kampüs modeli olmasını bir ağızdan vurguladı.
GELECEĞE BAKIŞ
Yozgat valisi Amir Çiçek ve Sorgun ilçesi kaymakamı Ertuğrul Kılıç ODTÜ’deki işliğin ilk
oturumuna katıldılar. Yozgat’tan Ankara’ya 250 km seyahat etmelerindeki istem desteklerinin ve
bağlılıklarının kanıtıdır. Volkan Öztürk Sorgun belediyesinin jeotermal projelerini sundu ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini cesaretlendirmek için yönetimlerin şevkini de
göstermiş oldu.
Kerkenes Projesi güneş enerjisinin teşviğine odaklandı ama daha fazlasına da niyetli. Kırsal
kalkınmada diğer teşebbüslerden faydalanarak rüzgar enerjisi, bioyakıt ve diğer yenilenebilir
kaynakları kullanarak faydalanabilir. Şahmuratlı Köyündeki bu küçük yerel teşebbüsle yerel
merciler arasında iyi bir ortaklık oluşmaktadır. Bunun bölge bazında ve hatta ülke çapında bir
yayılmaya öncülük etmesini ummamak elde değil.
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SONUÇLAR
Dünya nihayet küresel ısınmanın tehlikeleri ve sonuçlarının bilincine varmaya başladı.
Hükümetler, kuruluşlar ve bireyler çözümler ve alternatifler önerme çabasıyla uğraşıyorlar. Yol
haritaları oluşturulmakta ve kanunlar gelecek kuşaklar için sürdürülebilir yaşamı güvenceye almak
için yürürlüğe konulmaktadır.
Ekonomiyle yönetilen gezegenimizde herhangi bir idealist girişim kazanç getirebileceğini
kanıtlamak zorundadır yoksa başarısını teminat altına alamaz. Belkide dünya liderlerinin evrensel
bir plan oluşturmasının zamanı geldi ama bu küçük ya da yerel ölçekli eylemlerle desteklenmek
zorundadır. Sürdürülebilir bir dünya yaratmaya yardımcı olacak her bireye yaratıcılık ve güven
getirebicek bir alternatif yol gösteren Dr. Schumacher ve “Küçük Güzeldir” kitabını unutmamak
gerekir.
2002 yılında başlayan çok yönlü Kerkenes Eco-Merkezi Projesi büyük yol katetmiştir. Düşük
karbonlu bir ekonomi için yenilenebilir enerjinin teşviğine odaklanmış faaliyetleriyle Eko-Merkezi
hızla sürdürülebilir kırsal kalkınma teşebbüsleri için bir örnek haline gelmektedir. Ana
hedeflerimizden biri kırsal çevrelerde sera gazı salınımını düşürmektir, böylelikle atmosferdeki
kirliliği düşürmeye bir katkımız olacak.
2008 güzünde Türkiye`de Yenilenebilir Enerjinin ve Düşük Karbonlu Hızlı Büyüyen Kırsal
Ekonomi İçin Etkin Enerji Tasarımlarının Kullanımının Teşviği programınca Kerkenes EkoMerkezini bir sunum alanı olarak kullanan Ankara Britanya Büyükelçiliği Karşılıklı Program
Bütçesi sponsorluğundaki proje kamunun, şahısların ve yerel mercilerin yerel düzeyde etkin enerji
ve yenilenebilir enerji tasarımlarının desteklemesi için harekete geçirmeye odaklandı. Yerel
merciler ve geniş çerçevedeki ilgilileri başarıyla bilinçlendirmeye çabalayan paneller, kermesler ve
işlikler düzenlendi. Sonuçlarından biri, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın ana etkenlerinden olan
düşük karbonlu hızlı büyüyen ekonomiye bir model olarak Kerkenes Eko-Merkezinin önemi
hakkında artan bilinçtir. Afişlerin ve el ilanlarının dağıtılması ve basındaki haberlerin yanı sıra sıkca
ziyaret edilen Eko-Merkez internet sayfası ile kamuya geniş bir erişim sağlanmıştır. Diğer bir hayati
sonuç geniş çerçevede ilgili idarelerin, şirketlerin, akademik alanların yanı sıra STKların (Sivil
Toplum Kuruluşları) ve yabancı büyükelçilerin bağlantı kurmalarıdır. Birçok birlik, hissedar ve
şahıs arasındaki işbirliği devam etmektedir.
Şahmuratlı Köyü Derneği, ŞAH-DER, ve Kerkenes Eko-Merkezi ekibi kendi başına hareket
edebilmesi için daha fazla faal bileşenlerin bir araya gelmesi gerektiğinden destek aramaya devam
edecektir. Diğer taraftan girişim doğru yoldadır ve hevesli tepkilerle karşılaşılmaktadır ve halkın
genel takdiri cesaret vericidir. Projenin gelir getiren faaliyetleri daha da geliştirmesi ve ekonomik
olarak tutarlı olabilmesi için yeterli fon gelmesi umulmaktadır.
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EKLER 1
EL İLANLARI VE AFİŞLER

Sürdürülebilir bir gelecek için düşük karbonlu hızlı büyüyen bir ekonomiyi teşvik edecek
bir el ilanı basılarak dağıtıldı. (Garafik tasarım Arda Tatlı)
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Kerkenes Eko-Merkezinin, hem yerel olarak hem de ulusal bazda kullanılabilcecek
düşük karbonlu hızlı büyüyen ekonomiye bir örnek teşkil edebileceğini vurgulayan
poster. (Grafik tasarım Ali Çinki)
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Herkesi Kerkenes Eko-Merkezindeki yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi için yapılan
çalışmalara destek veren ŞAH-DER'i, Kerkenes ve Şahmuratlı Köyü Derneği,
desteklemeye çağıran poster. (Grafik Tasarım Arda Tatlı)
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EKLER 2
PROGRAMLAR VE DAVETİYELER

Ekim 2008 Hacettepe Üniversitesindeki 'Temiz Enerji' konferansı programı.
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Yozgat valiliği tarafından gönderilen davetiye
28

ODTÜ'deki sergi, sunum ve kermes programı, 18 Kasım Mimarlık Fakültesi (grafik
tasarım Zahraa Saiyed ve Arda Tatlı)
29

KERKENES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE ATÖLYE ÇALIŞMALARI
THE KERKENES WORKSHOP ON SUSTAINABILITY
04 ARALIK / DECEMBER 2008
KONU / SUBJECT:

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Politikalarının Gelişimi ve Yerele Etkisi
Development of Renewable Energy Policies in Turkey and their Local Impact

YER / PLACE: Orta Doğu Teknik Universitesi / Middle East Technical University
Solmaz Izdemir Salonu (Kütüpane Otopark / Library Car park)
09:00-15:30 Sergi ve Kermes / Exhibition and Kermess
09:00-09:30 Kayıt / Registration
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları / Opening Speeches
Prof. Dr. Canan ÖZGEN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Director of the Graduate School of Natural & Applied Sciences
Doç. Dr. Ali Uzay PEKER, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı / Associate Dean of Architectural Faculty
Dan WILSON, İngiliz Büyükelçiliği Enerji ve Çevre 2. Sekreteri / British Embassy Energy and Environment 2. Secretary
Zeynep GÜNAYDIN, Enerji Bakanlığı, EİGM / Energy Ministry
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Uygulamaları / Renewable Energy Policies and Applications in Turkey
10:00-11:15 Panel 1 (Türkçe ve İngilizce / Turkish and English)
Türkiye’de Yereldeki Enerji Çalışmaları ve Projeleri: Kerkenes Eko-Merkezi Örneği
Promotion of Renewable Energy in the Yozgat Renewable Energy in Turkey: Kerkenes Eco-Center
Konuşmacılar / Participants
• Yozgat Vali, Amir ÇİÇEK
Yozgat ve Yenilenebilir Enerji / Yozgat and Renewable Energy
• Sorgun Kaymakamı, Ertuğrul KILIÇ
Kırsal Kalkınma için Yenilenebilir Enerji / Renewable Energy for Rural Development
• Sorgun Belediye Başkanı; Ahmet ŞİMŞEK
Sorgun’da Jeotermal Enerji / Geothermel Energy in Sorgun
• Şahmuratlı Köyü Derneği, Osman MURATDAĞI, Faruk MURATDAĞI, Ayşe MURATDAĞI & Arda TATLI
Şahmurtalı Köyü ve Güneş Enerjisi Uygulamaları / Şahmuratlı Village and Solar Energy
• Soofia ÖZKAN & Francoise SUMMERS
Kerkenes Eko-Merkezi / The Kerkenes Eco-Center
11:15 - 11:30 Kahve Molası / Coffee Break
11:30 - 12:30 Panel 2 (Türkçe / Turkish)
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Politikalarının Gelişimi / Development of Renewable Energy Policies in Turkey
Konuşmacılar / Participants
• Prof. Ali GÖKMEN & Prof. İnci GÖKMEN
Güneş Köy / Village
• Tülin KESKİN, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye için Yenilenebilir Enerji Politika Önerileri / Proposal Policies for Renewable Energy in Turkey
• Arif KÜNAR, EDSM Genel Müdürü, MATPUM Danışmanı
Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi ve Model Önerileri/ Development of Renewable Energy and Model
Proposals in Turkey
Discussions
•
Yenilenebilir Enerji: Farkındalık Yaratma ve Yaygınlaştırma Çalışmalarının Geliştirilmesi
Renewable Energy: Outreach and Awarness Arousal
•
Yenilenebilir Enerji ile ilgili Yasa ve Yönetmelikler: Geliştirilmesi, Yenilenmesi ve Önerilerin Sunulması
Renewable Energy Policies and Regulations: Update, Revision and Additions
•
Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının Geliştirilmesi: Yeni Kalkınma Modelleri
Development in Renewable Energy Applications: New Models
14:45-15:00 Kahve Molası ve Çekiliş / Coffee Break and Raffle
15:15

Kültür Kongre Merkezine Gidiş / Departure to Culture and Congress Center

15:30 Perşembe Söyleşisi / The Thursday Talk
Açiliş Konuşma / Opening speech; Prof. Dr. Canan ÖZGEN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Director of the Graduate School
of Natural & Applied Sciences
Sürdürülebilir bir Gelecek için Küresel Düşün, Yerel Yaşa / Think Globally, Act Locally for a Sustainable Future; Soofia
ÖZKAN, Francoise SUMMERS & Ali GÖKMEN, İnci GÖKMEN
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EKLER 3
KONUŞMALARIN VE SUNUMLARIN ÖZETLERİ
Bu rapor Kerkenes Projesi internet sayfasında hem İngilizce hem de Türkçe olarak mevcuttur.
http://www.kerkenes.metu.edu.tr/keco/06projects/08lowcarb/index.html
http://www.kerkenes.metu.edu.tr/keco/06projects/08lowcarb/indextr.html
İçerik
• Konum
• Ekip
• Teşekkür
• Giriş
• Amaçlar ve Hedefler
• Etkinlikler ve Kamuya Ulaşım
• 18 Ekim Kerkenes Günü
• 2008 Kasım ODTÜ
• 4 Aralık ODTÜ Kerkenes Oturumu ve Kermesi
• Geleceğe Bakış
• Sonuçlar
• Ekler I
• Ekler II
• Ekler III
• Ekler IV
Konuşmalardan ve sunumlardan özetler Ekler III bölümünden görülebilir.
http://www.kerkenes.metu.edu.tr/keco/06projects/08lowcarb/15app3.html
18 Ekim 2008Cumartesi Oturumu
Açılış konuşmaları
• Melik Ayaz, Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Müdürü, Turizm ve Kültür Bakanlığı
• Vali Amir Çiçek, Yozgat Valisi
• Avusturalya Büyüelçisi Peter Doyle
• Britanya Büyükelçisi Nick Baird
• Kanada Büyüelçisi Mark Bailey
Oturum
• Melik Ayaz, Başkan, Turizm ve Kültür Bakanlığı
• Hassan Şenyurt, Yozgat Müzesi Müdürü
• Geoffrey Summers, Kerkenes Projesi Yöneticisi
• Françoise Summers and Soofia Ozkan, Kerkenes Eko-Merkezi Projesi
18 Kasım 2008 Salı ODTÜ Sunumları
Sunumlar
• Arch 325 Yerinde Mimari seçmeli dersinin öğrencilerinin Kerkenes`te “Uygulamalı
İnşa”
• Arch 460 Doğru Teknoloji seçmeli dersinin öğrencilerince “Geri Dönüşüm”
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4 Aralık 2008 Salı ODTÜ Oturumu
Açılış Konuşmaları
• Prof. Dr. Canan ÖZGEN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
• Doç. Dr. Ali Uzay PEKER, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
• Dan WILSON, İngiliz Büyükelçiliği Enerji ve Çevre 2. Sekreteri
• Zeynep GÜNAYDIN, Enerji Bakanlığı, EİGM
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Uygulamaları

Panel 1 Türkiye’de Yereldeki Enerji Çalışmaları ve Projeleri: Kerkenes Eko-Merkezi Örneği
• Yozgat Valisi, Amir ÇİÇEK
Yozgat ve Yenilenebilir Enerji
• Sorgun Kaymakamı, Ertuğrul KILIÇ
Kırsal Kalkınma için Yenilenebilir Enerji
• Sorgun Belediye Başkanı; Ahmet ŞİMŞEK
Sorgun’da Jeotermal Enerji
• Şahmuratlı Köyü Derneği, Osman MURATDAĞI, Faruk MURATDAĞI, Ayşe
MURATDAĞI & Arda TATLI
Şahmurtalı Köyü ve Güneş Enerjisi
• Soofia ÖZKAN & Francoise SUMMERS
Kerkenes Eko-Merkezi

Panel 2 Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Politikalarının Gelişimi
•

Prof. Ali GÖKMEN & Prof. İnci GÖKMEN
Güneş Köy
• Tülin KESKİN, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye için Yenilenebilir Enerji Politika
• Arif KÜNAR, EDSM Genel Müdürü, MATPUM Danışmanı
Türkiye’de Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi ve Model Önerile
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EKLER 4
MEDYA VE YAYIN
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FROM ANCİENT HİSTORY TO ECOLOGİCAL EFFİCİENCY: ONE DECİSİON, TWO RESULTS

Friday, October 24
The Kerkenes Project has been carried out to uncover the history of the ancient city
situated on top of Mount Kerkenes in the central Anatolian city of Yozgat. The latest
discoveries in the region have gone on display in the Kerkenes Room of Yozgat Museum
KÜBRA KANGÜLEÇ
YOZGAT - Turkish Daily News

A couple with two children and a car with a steering wheel on the right is how British archaeologist
Geoffrey Summers described himself and his family at the beginning of their journey through
history, which started in the central province of Yozgat.
What brought them to the heart of the country is Kerkenes, an Iron Age capital that was
presumably founded in the late seventh century B.C. and later dissolved into ashes.
Summers and his wife, Francoise, are both instructors at Middle East Technical University, or
METU, and directors of the Kerkenes Project, which began in 1993. When the mystery of this
ancient city attracted Summers, who is interested in Anatolian civilizations, his wife had to “follow
him,” as she described it, during a panel held last weekend.
“I am often thought of as an archeologist. In spite of all the archeological works I have done with
my husband, I am an architect,” she said. That is why she decided to pursue research relevant to
her own field of study when she was also included in the project. She pioneered the establishment
of an eco-center in the Şahmuratlı village of Yozgat, where Mount Kerkenes is situated.
Thus, one decision by Geoffrey Summers paved the way for two different stories. While the
Kerkenes Mount Project started to yield results by unearthing artifacts of ancient civilizations, the
Kerkenes Eco-Center Project created a kind of magical world inside the small village, where jams
are cooked on solar cookers and bottles are used for roof construction.

‘Lost city' lies in silence
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The Kerkenes Project was conducted to reveal the history of the ancient city that is situated on the
top of the Kerkenes Mountain. As a result of the discoveries, they uncovered is the ancient city
Pteria of Herodotus, which was thought to be lost.
A 2004 report on the excavations strengthened the hypothesis they had uncovered the famous
lost city since the artifacts found in the region are peculiar to the Phrygian culture. According to
Greek historian Herodotus, the Battle of Pteria between the Lydians and Cyrus the Great of Persia
led the city to destruction.
“This great city was sacked, the seven kilometer defensive wall was destroyed and the city was
abandoned,” Summers said.
Indeed the region that is thought to be Pteria is covered with silence at present and there is
nothing except the remnants of the walls in sight. As Von der Osten, who drew a map of the city
defenses in 1928, wrote: “The great expanse of ruins, once teeming with life and resounding with
the voices of a powerful people who dominated most of Asia Minor, now lies mute and barren.”
The Kerkenes excavations have been conducted by the British Institute of Archeology and METU.
Archeological findings create ‘Kerkenes Room'
The latest discoveries in the region opened for exhibition in the Kerkenes Room of Yozgat Museum
late Saturday.
The opening ceremony for the exhibition included the participation of the British, Canadian and
Australian ambassadors to Ankara and local officials. While the controversial history of the city
attracts many people from all over the world, Summers stressed the importance of Kerkenes both
for archeologists and Turkish citizens.

Eco-center an example of local consciousness
The Kerkenes Eco-Center, which was constructed in 2002 with the help of the Australian Embassy
direct aid program, is situated at the foot of the Kerkenes Mountain.
Guests who come to visit the ancient city also drop in on the eco-center. Those who are captivated
by the silence of the city can come back to life through the liveliness of the center. What first
impresses one at the eco-center is the natural feel of the equipment, buildings and people.
Everything is simple but useful. For those who have grown accustomed to living in a high-tech
environment, particularly from big cities, the natural course of life displayed at the center is a new
discovery. The center makes use of a huge range of materials, ranging from wastepaper to tires,
and uses everything economically.
“The goals of the eco-center are to advocate the use of renewable sources of energy, to act as a
stimulus and a catalyst for environment-friendly building with appropriate materials, to act as a
dynamic experimental base for testing designs, materials and activities suitable for sustainable
village life, and to encourage village development,” Francoise Summers said.
The project has been supported by many institutions, including the Australian, U.S. and Canadian
embassies, and many others.
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A new source of income for villagers
Besides saving energy and supplying more economical way of living, the project is also beneficial
for the women of Şahmuratlı village. Stressing the social aspect of the project, Francoise Summers
said through the eco-center the women get a chance to earn money.
“Some women complained to us that their husbands did not give money to them. Now, they can
get some money through working at the eco-center,” she noted.
Female villagers especially benefit from solar cookers and solar driers for fruit and vegetables.
While they boil jam, which is a very long process, on the solar cookers, they also contribute to their
family budget.
“We always have guests here, so we can sell our products to them. Besides, the center presents a
different atmosphere for us; we can get away from the monotonousness of home here,” one of the
women working at the eco-center, 52, said.
The income from the products is given to the Şahmuratlı Village Association, in hopes of turning
their products into a brand and reaching national markets.

Houses made of hay bales
Buildings made of hay bales that are later covered with plaster are another striking design idea.
These straw houses, which were financially supported by the Canadian Embassy, have a distinctive
feature: They neither become very hot in summer nor very cold in winter. The eco-center also
includes a greenhouse, organic agriculture field and products to help with water efficiency.
The project first started with the “Think globally, act locally” philosophy. Now, if this application
spreads to other villages as well, the villages may turn into magnets that contribute to the local
economy, and bring people who migrated to big cities due to unemployment back.
These two projects – the Kerkenes Eco-Center and the Kerkenes Excavations – complete each
other. While the village gains commercial viability through Kerkenes visitors, the visitors supply
their basic needs at the eco-center and observe its interesting structures and designs. METU will
host a fair in December to introduce the products of the eco-center.

© 2005 Dogan Daily News Inc. www.turkishdailynews.com.tr
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KERKENES HARABELERİ TANITIM PROGRAMI TAMAMLANDI

Valiliğimiz tarafından organize edilen ve bu organizasyon dâhilinde ilimize davet edilen İngiltere'nin
Ankara Büyükelçisi H. E. Nick Baird, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter Doyle, Kanada'nın Ankara
Büyükelçisi Mark Bailey ve aileleri, ayrıca ODTÜ ve Bozok Üniversitesinden öğrencilerin katıldığı
Kerkenes Harabeleri Tanıtım Programı tamamlandı.
''Kerkenes Tanıtım Programı'' kapsamında Yozgat'a gelen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi H. E.
Nick Baird, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter Doyle, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey ve
aileleri Yozgat’a gelişlerinde Valimiz Sayın Amir ÇİÇEK ve eşi Hülya ÇİÇEK Hanımefendi tarafından
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde karşılandılar. Davetliler burada sabah kahvaltılarını
yaptıktan sonra ODTÜ ve Bozok Üniversitesi’nden öğrencilerinde katılımı ile Yozgat Müzesi'nde Kerkenes
Harabelerinden çıkartılan eserlerin sergilendiği salonun açılışını yaptıktan sonra hep beraber müzeyi
gezdiler.
Müze gezisini tamamlayan konuklar daha sonra hep birlikte tarihi Hayri İnal Konağına geçtiler.
Konağı gezen konuklara burada Yozgat Türküleri eşliğinde Türk Kahvesi ikram edildi.
Konuklar ''Kerkenes Tanıtım Programı'' kapsamında Sorgun Belediyesi İlyas Arslan Kültür
Merkezi’nde düzenlenen “Yozgat Arkeolojisi, Kerkenes Dağı’ndaki Demir Çağ Şehri ve Kerkenes
Harabeleri Çevresi, Geçmişi ve Günümüz” konulu panele katıldılar. Panel sonrası Valimiz Sayın Amir
ÇİÇEK tarafından İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi H. E. Nick Baird, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi
Peter Doyle ve Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey’e birer plaket verildi.
Valiliğimiz tarafından organize edilen program dâhilinde misafir büyükelçiler, aileleri, ODTÜ ve
Bozok Üniversitesinden öğrenciler Sorgun ilçesinin Şahmuratlı köyü yakınlarında bulunan Kerkenes Dağı'na
düzenlenen geziye katıldılar.
Program Şahmuratlı köyünde bulunan Kerkenes Eko-Merkez ve kermes açılışı ve gezilmesi ile son buldu.
''Kerkenes Tanıtım Programı'' sonunda İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi H. E Nick Baird,
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter Doyle ve Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey, gösterdiği
yakın ilgi ve alakadan dolayı Valimiz Sayın Amir ÇİÇEK ve eşi Hülya ÇİÇEK Hanımefendiye teşekkürlerini
iletirken gördükleri tarihi ve doğal güzelliklere hayran kaldıklarını belirttiler.
Valimiz Sayın Amir ÇİÇEK’te kendilerini ilimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek “Düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikle Kerkenes Harabelerinin yeniden gün yüzüne çıkarılmasına
hep beraber şahitlik ettik. Kerkenes Harabeleri’nde yapılan arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan eserler bu
dönemi gözle görülür hale getirmekte ve geçmişten günümüze ışık tutmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji
konusunda yapılan çalışmaları ile ön plana çıkan Eko-Merkez’i de yerinde görme ve inceleme fırsatı bulduk.
Gerek arkeoloji gerekse bilimsel konularda ilimizde yıllardır çalışmalarını sürdüren Geoffrey SUMMERS ve
eşi Françoise SUMMERS olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
http://88.249.11.160/modules.php?name=News&file=article&sid=235
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T.C. YOZGAT VALİLİĞİ RESMI WEB SAYFASI
http://88.249.11.160/index.php
http://88.249.11.160/modules.php?name=News&file=article&sid=282

VALİMİZ SAYIN AMİR ÇİÇEK ODTÜ’DE PANELE KATILDI
Tarih: 04.12.2008 Saat: 14:04 Gönderen: mehmetcicek
Valimiz Sayın Amir ÇİÇEK, 4 Aralık 2008 Perşembe günü Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Solmaz İzdemir Salonunda Kerkenes Sürdürebilirlik Üzerine Atölye
Çalışmaları kapsamında düzenlenen Türkiyede Yenilenebilir Enerji Politikalarının
Gelişimi ve Yerel Etkisi konulu panele katılmak üzere Ankara’ya gitti.

İki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek, Türkiye’de Yereldeki Enerji Çalışmaları ve
Projeleri arasında bulunan Kerkenes Eko-Merkezi Örneği konulu panelde, Yozgat ve
Yenilenebilir Enerji hakkında bir konuşma yapacak olan Valimiz Sayın Amir ÇİÇEK ile
birlikte aynı programa katılan Sorgun Kaymakamı Ertuğrul Kılıç Kırsal Kalkınma İçin
Yenilenebilir Enerji konulu sunum gerçekleştirecek.

Message from Faruk Muratdağı to the Şahmuratlı Village forum
Sizleri haberdar etmem gerektiğine inanarak bu yazıyı yazıyorum eleştirilerinizi olumlu veya olumsuz
bekliyorum. 04/12/2008 Perşembe günü Kerkenes Sürdürülebilirlik üzerine atölye çalışmaları adı altında (ODTÜ)
bünyesinde bir kermes düzenlenmiştir. Yapılan kermese Yozgat Valisi Amir ÇİCEK Sorgun Kaymakamı Ertuğrul
KILIÇ, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet ŞİMŞEK ve Şahmuratlı Köyü (ŞAH-DER) olarakta Dernek Başkanı Osman
MURATDAĞI ve Derner Koordinatörü Faruk MURATDAĞI eşleri ile beraber davet edilmişlerdir. Yapılan davete
eşleri ile birlikte iştirak eden Başkan Osman Muratdağı ve Koordinatör Faruk MURATDAĞI yapılan panelde birer
konuşma yapmışlardır. katılımcılardan birkaçını burada yazmak istiyorum AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPAN
KATILIMCILAR (1). Prof.Dr. Canan ÖZGEN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü (2). Doç.Dr.Ali Uzay PEKER Mimarlık
Fakültesi Dekan Yardımcısı (3). Dan WILSON İngiliz Büyükelçisi ikinci sekreteri (4). Zeynep GÜNAYDIN Enerji
Bakanlığı (EİGM) Aynı gün 4.12.2008 Perşembe günü açılış konuşmalarından sonra Panele geçilmiştir. Panelde
sırası ile (1). Yozgat Valisi Amir ÇİÇEK YOZGAT VE YENİLEBİLİR ENERJİ (2).Sorgun Kaymakamı Ertuğrul KILIÇ
KIRSAL KALKINMA İÇİN YENİLEBİLİR ENERJİ (3). Sorgun Belediye Başkanı Ahmet ŞİMŞEK SORGUN'DA
JEOTERMAL ENERJİ (4). Şahmuratlı Köyü Derneği (ŞAH-DER) Osman MURATDAĞI Ve Faruk MURATDAĞI
ŞAHMURATLI KÖYÜ VE GÜNEŞ ENERJİSİ (5). Soofia ÖZKAN ve Francoise SUMMER KERKENES EKO MERKEZİ adı
altında birer konuşma yapmışlar ve özellikle Osman MURATDAĞI ve Faruk MURATDAĞI'nın konuşmaları
Şahmuratlı köyünü tanıtmaları uzun bir alkış tufanına tutuldu. Tabi bizlerde Şahmuratlı köyü olarak (ODTÜ) gibi
bir üniversitede Şahmuratlı Köyünün isminin geçmesi orada Şahmuratlı köyünün gelişmesi için konuşmaların
yapılması bizi haddinden fazla gururlandırdı. Bu gurur tüm Şahmuratlı köyüne ve Şahmuratlı köyüne gönül
veren Şahmuratlı köyü dostlarına hediye ettik hayırlı olsun devamı olur inşallah. ŞAHMURATLI KÖYÜNÜ BİR
DÜNYA MARKASI YAPMAK UMUDU İLE HERKESE SEVGİ VE SELAMLARIMI YOLLUYORUM Faruk MURATDAĞI
05. 12. 2008 17:12:08
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Hafta Sonu Yapılacak KERKENES ETKİNLİKLERİ PROGRAMI
AÇIKLANDI
Cuma, 17 Ekim 2008

Yozgat Valiliği himayelerinde Sorgun Kaymakamlığı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve sivil toplum

kuruluşlarının işbirliği ile bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan “Kerkenes Etkinlikleri”
programı açıklandı.
Yozgat Valisi Amir Çiçek, İngiliz Büyükelçisi Nick Baird, Kaymakam Ertuğrul Kılıç,
Belediye Başkanı Ahmet Şimşek,Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, Kerkenes kazı
ekibi Başkanı Geoffrey Summers, Kerkenes Eko Merkezi yürütücüleri Françoise Summers
ve Soofia Özkan’ ın katılacağı Kerkenes Etkinlikleri Cumartesi günü Yozgat Müzesi’ ndeki
Kerkenes Salonu’ nun açılışı ile başlayacak.
Hayri İnal Konağı’ nda verilecek ikramın ardından saat 10,20 sularında Sorgun’ a
gelecek olan konuklar burada İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’ nda Yozgat Müzesi
Müdürü Hasan Şenyurt’ un sunacağı “Yozgat Arkeolojisi” Kerkenes Proje Müdürü Geoffrey
Summers’ un sunacağı “Kerkenes Dağı’ ndaki Demir Çağı Şehri” ve yine Kerkenes Eko
Merkezi yürütücüleri Françoise Summers ve Soofia Özkan’ ın sunacakları “Çevre, geçmiş
ve günümüz” isimli Panele katılacaklar.
Öğle üzeri Şahmuratlı Köyü’ nde bulunan Kerkenes Dağı’ ndaki Demir Çağı Şehri’ ni
ziyaretin ardından Kerkenes Kazı Evi’ nde öğle yemeğinin ardından Kermes açılışı,
Kerkenes Eko –Merkezi’ nin tanıtımı ile sürecek olan program çekiliş ve ödül töreni ile
sona erecek.
http://www.sorgunpostasi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3682&Itemid=1
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BÜYÜKELÇİLERE KERKENES TANITILDI
Pazartesi, 20 Ekim 2008

''Kerkenes Tanıtım Programı'' kapsamında -kayıp şehir PTERİA'nın kalıntılarının bulunduğu
Kerkenes, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerine tanıtıldı
Yozgat Valiliği, tarihte kayıp şehir olarak bilinen demir çağı antik kenti Pteria' nın kalıntılarının
bulunduğu Kerkenes'i tanıtım programı kapsamında Yozgat'a gelen İngiltere, Avustralya ve
Kanada 'nın Ankara büyükelçileri, televizyonların çanak antenleri kullanılarak yapılan ''Güneş
Ocağı'' ve bu ocakta pişirilen yemeklere hayran kaldı.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter Doyle ve
Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey ve beraberindekiler Yozgat Müzesi 'nde Kerkenes
kazılarında çıkarılan eserlerin sergilendiği teşhir salonu açılışından sonra Sorgun' a gelerek
Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencileriyle birlikte İlyas Arslan Sinema ve Kültür Merkezi' nde
yapılan panele katıldı.
Panel öncesi bir konuşma yapan İngiliz Büyükelçisi Nick Baird, Kerkenes' i ziyaret etmeyi uzun
zamandan beri istediğini, ama bunun ancak bu gün kısmet olduğunu belirtti.
Kazılar hakkında açıklamalarda bulunan Baird , 1993 yılından bu yana bu alanda kazıların
yapıldığını, buna son zamanlarda ODTÜ' nün de katkıda bulunduğunu dile getirerek, "Kerkenes
kazıları çok önemli. Dünyanın dört bir yanından gelen arkeologlar buralarda kazı çalışmaları
yaptılar. Kazı alanının çok geniş olmasına rağmen burada elde edilen bulgular ve sonuçlar
bu zahmete değmiş doğrusu. Gerçekten öğleden sonra bu alana yapacağımız gezide
oradaki tarihi kalıntıları görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
FRANÇOİSE SUMMERS'İN OLUŞTURDUĞU EKO MERKEZ HER TÜRLÜ ÖVGÜYE DEĞER
Konuşmasında Françoise Summers tarafından Şahmuratlı Köyü Kazıevi bahçesinde oluşturulan
Eko Merkez hakkında bilgi sahibi olduğunu da belirten Baird, bu çalışmaların her türlü övgüye
layık olduğunu belirterek,' Küresel Mali krizin her tarafı sarmaladığı günümüzde bir değişim
yaratmak için her alanda çalışma yapılmalıdır. Bayan Summers' in yapmış olduğu bu
çalışmalar diğer belediyelere ve bölgelere örnek teşkil etmelidir. Güneş enerjisinden
yararlanma gibi çalışmaların iklim değişikliğinde yardımcı olacaktır. Bu çalışmalar bölge
halkına da kazanç kapısı sağlayacaktır. Bu bölgede yaşayan bayanlara da kazanç kapısı
olmuş durumdadır. Bu tür çalışmaların Türkiye' ye yayılması gerekmektedir. Bu çalışmaların
yaygınlaştırılması Bakanlıklar ve kurumların katılımı ile mümkündür" diye konuştu.
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Konuşmalar sonrası başlayan panelde söz alan Yozgat Müzesi Müdür Vekili Hasan Şenyurt' un
Yozgat' ın arkeolojisi ve yapılan çalışmalar hakkında yaptığı sunumun ardından Kerkenes
kazılarında bu güne kadar gelinin nokta hakkında Geoffrey Summers tarafından bilgiler aktarıldı.
Kerkenes' in tarihinin yazılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Geoffrey Summers, bu kente
ait hiçbir yazılı kaynağın bulunmadığını, bunun için de elde edilen en küçük bir bulgunun bile çok
iyi incelenmesi gerektiğini belirtti.
İKİ ÇOCUK, HELYUM DOLU BİR BALON VE DİREKSİYONU TERS YERDE OLAN BİR
ARAÇLA BURAYA GELDİK
Geoffrey Summers, "Baktığımızda yağmalanmış, yakılmış bir kentin tarihi ile karşı karşıya
olduğumuzu anlıyoruz. 1993 yılında 2 çocuk, helyum dolu bir balon ve direksiyonu ters
yerde olan bir araçla buraya geldik. Bir yıl sonra kentin üzerinde sıcak hava dolu Kapadokya
Balonu ile bir gezi gerçekleştirdik. Aynı yıl yer altı görüntülemelerini yapmaya başladık.
Yüzey araştırmalarında 1 milyon 400 bin okuma yaptık. 3 boyutlu yöntemlerle kentin yer altı
görüntülerini çektik. Burada kullanılan caddeleri sokakları ortaya çıkardık. Konservasyon ve
restorasyon için bakanlıktan ödenek ve izin bekliyoruz" şeklinde konuştu Geoffrey Summers,
ömrü yüzyıldan az sürmüş bu önemli kentin korunması ve ortaya çıkarılmasının şart olduğunu da
sözlerine ekledi.
KIZIM DÜĞÜNÜNÜ BU KÖYDE YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR
Kızlarından birinin Şahmuratlı Köyü' ne geldiklerinde daha yeni doğduğunu bu nedenle de köyde
yaşayanlar ile çok iyi kaynaştığını dile getiren Kerkenes Eko Merkez Başkanı Mimar Françoise
Summers, kızının düğününü bu köyde yapmayı düşündüğünü söyledi.
Salonu dolduran konukların bu kadar anlatımdan sonra bir an önce gidip bu anlatılan yerleri
görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini bildiğini kaydeden Françoise Summers, bugüne kadar
Avustralya, Kanada, İngiliz ve Amerikan büyükelçiliklerinden yardım aldıklarını ifade ederek,
"Bizlerin orada sadece kazı yaptığını düşünenler buraları görünce oldukça şaşırıyor. İlk kez
Avustralya Büyükelçiliğinden aldığımız yardımla Eko Merkez Projesi' ni başlattık. 2003 te
Yenilenebilir Enerji İle Sürdürülebilir Köy Yaşantısı adı altın yaptığımız çalışmalarda köyden
kente göçü önlemeyi ve kentin yaşam ve konforunu köylere getirmeyi hedefledik. Güneş
enerjisi ile çalışan su ısıtıcıları, güneş ocakları yaptık. Geri dönüşüm projeleri ile hem
çevrenin kirlenmesini önlemeye çalıştık, hem de onları değerlendirdik. Eski otomobil
lastiklerini yaptığımız saman evlerin balkonlarının altlarında, şişeleri çatılarımın damlarında
kullandık. Saman balyalarından kışın ılık yazın serin olan evler yaptık. Pres tuğla ile yapılan
konutların ısı yalıtımının iyi olmadığını anlayarak kerpiç ve biraz betonu karıştırarak yeni bir
kerpiç türü ürettik. Onunla buralara gelen öğrencilerin kalacağı evler yaptık. Organik
bahçeler oluşturduk. Köyde yaşayan bayanlarımızın meyve ve sebzelerini daha sağlıklı bir
ortamda kurutmaları için kurutma odaları yaptık. Bu yıl yaptığımız güneş kutuları ile
pişirdiğimiz yemeğin gün boyu sıcak kalmasını sağladık" diye konuştu.
Françoise Summers, bütün bunlara rağmen burada üretilenlerin pazarlamasında büyük sıkıntı
çektiklerini de sözlerine ekledi.
http://www.sorgunpostasi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3716&Itemid=1
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Büyükelçilerin 'Kerkenes' çıkarması

18 Ekim 2008 20:37
İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçileri Demir Çağı Antik kenti
kalıntıları için Yozgat'a gitti.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark
Bailey ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter Doyle, Demir Çağı Antik Kenti
kalıntılarının bulunduğu "Kerkenes" tanıtım programına katılmak üzere Yozgat'a geldi.
Yozgat'a gelen büyükelçiler, Yozgat Valisi Amir Çiçek tarafından İl Müzesi önünde
karşılandı. Önce Yozgat Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'ni gezen büyükelçiler ve
beraberindekiler, daha sonra İngiliz arkeologlarca Tarihi Kerkenez Dağı'nda yürütülen
çalışmalar kapsamında ortaya çıkan eserlerin sergilendiği teşhir salonunun açılına katıldı.
Açılış töreninde bir konuşan Yozgat Valisi Amir Çiçek, Sorgun ilçesinin Şahmuratlı
köyü yakınlarında bulunan Kerkenes Dağı'nda tarihte kayıp şehir olarak bilinen Pteria'nın
kalıntılarının bulunduğunu söyledi. Çiçek, "Kerkenes'te yapılan kazılarda bulunan eserleri
Yozgat Müzemizde sergiliyoruz" dedi.
Açılışın ardından büyükelçiler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte tarihi Hayri İnal
Konağı'na geçti. Burada büyükelçilere Türk kahvesi ikram edildi, mahalli sanatçılar
tarafından seslendirilen 'Sürmeli türküsü' dinlettirildi.
Büyükelçiler ve yakınları, söylenen türküye alkış çalarak eşlik etti. Yozgat'taki
gezilerini tamamlayan büyükelçiler, daha sonra Sorgun ilçesinde düzenlenen Kerkenes
Paneli'ne katıldı. Panelin ardından Kerkenes Dağı'na çıkan büyükelçiler, tarihi kalıntıları
gezerek, kazı çalışmasını yürüten arkeologlardan bilgi aldı.
Kerkenes Dağı gezisini tamamlayan büyükelçiler ve Yozgat Valisi Amir Çiçek,
Şahmuratlı Köyü Muhtarlığı tarafından hazırlanan kermes ile Kerkenes Eko-Merkezi'nin
açılış ve tanıtım programına katıldı. Kermeste organik ürünlerden yapılmış konserveler,
reçel ile sebze ve meyve kurularını inceleyen büyükelçiler, alışveriş yaparak hatıra
fotoğrafı çektirdiler.Programın ardından büyükelçiler ve berbaerindekiler, Ankara'ya gitmek
üzere Yozgat'tan ayrıldılar.
http://www.haber7.com/haber/20081018/Buyukelcilerin-Kerkenes-cikarmasi.php
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16 EKIM 2008 PERŞEMBE

Sorgun’da Kerkenes paneli

Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen “Kerkenes Etkinlikleri” kapsamında yarın Sorgun’da
bir panel düzenlenecek. Panelde, Kerkenes Kazılarını sürdüren Avrupalı bilimadamları da
birer konuşma yapacak. Etkinlikler kapsamında, Yozgat Müzesi’nde de “Kerkenez Salonu”
açılacak.
Cumartesi günü Sorgun’da düzenlenecek olan panele, Yozgat Valisi Amir Çiçek, İngiliz
Büyükelçisi Nick Baird, Sorgun Kaymakamı Ertuğrul Kılıç, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet
Şimşek, Yozgat Müze Müdürü Hasan Şenyurt, Kerkenes kazı ekibi Başkanı Geoffrey
Summers, Kerkenes Eko Merkezi yürütücüleri Françoise Summers ve Soofia Özkan
konuşmacı olarak katılacak. Panel sonrasında Kerkenes dağına gezi düzenlenecek.
Uluslar arası Kerkenes projesi
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı Köyü’nde 1993 yılında başlatılan çalışmalar,
“Demir Çağı Başkenti”ni bulmak amacıyla hâlen Avrupalı bilimadamlarının desteğiyle
sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında hazırlanan projeler, Yozgat Valiliği, Sorgun Belediyesi ve 2003
yılında kurulan Şahmuratlı Köyü ve Kerkenes’i Tanıtma Güzelleştirme Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’nin işbirliği ile devam ediyor.
http://yozgatmuhabir.blogspot.com/2008/10/sorgunda-kerkenes-paneli.html
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18 EKİM 2008 CUMARTESİ

Yozgat, Kerkenes’le dünyaya açılıyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı Köyü’nde bulunan ve antik “Demir Çağı Şehri”nin
kalıntılarını taşıyan Kerkenes Harabeleri, Sorgun’la birlikte Yozgat’ın dünyaya açılmasına vesile oluyor.
Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen “Kerkenes Tanıtım Programı” çerçevesinde, İngiltere'nin Ankara
Büyükelçisi H. E. Nick Baird, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter Doyle ve Kanada'nın Ankara
Büyükelçisi Mark Bailey ve ailesi, Yozgat’a gelerek, Şahmuratlı Köyü ve Kerkenes Dağı’nda incelemelerde
bulundular. Düzenlenen etkinliklere, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi’nden öğrenciler de
katıldılar.
Yozgata gelen yabancı misafirleri, Yozgat Valisi Amir Çiçek ve eşi Hülya Çiçek, Anadolu Otelcilik ve
Turizm Meslek Lisesi’nde karşılandılar. Burada yapılan sabah kahvaltısının ardından, Yozgat Müzesi'nde
Kerkenes Harabeleri’nden çıkartılan eserlerin sergilendiği salonun açılışı yapıldı. Davetliler daha sonra hep
beraber müzeyi gezdiler.
Konuklar, müze gezisinin ardından hep birlikte tarihî Hayri İnal Konağına geçtiler. Konağı gezen
konuklara burada Yozgat türküleri eşliğinde Türk kahvesi ikram edildi. “Kerkenes Tanıtım Programı”
çerçevesinde daha sonra, Sorgun Belediyesi İlyas Arslan Kültür Merkezi’nde “Yozgat Arkeolojisi, Kerkenes
Dağı’ndaki Demir Çağı Şehri ve Kerkenes Harabeleri Çevresi, Geçmişi ve Günümüz” konulu panel
düzenlendi.
Panelin sonunda, Vali Amir Çiçek, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi H. E. Nick Baird, Avustralya'nın
Ankara Büyükelçisi Peter Doyle ve Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey’e birer plaket verdi.
Daha sonra, yabancı konuklar ve üniversite öğrencileri ile birlikte, Kerkenes Dağı’na gezi düzenlendi.
“Kerkenes Tanıtım Programı”, Şahmuratlı Köyü’nde bulunan Kerkenes Eko-Merkez ve kermes açılışı
ile sona erdi.
Düzenlenen etkinliklerin sonunda yabancı misafirler, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Amir Çiçek ve
eşi Hülya Çiçek’e teşekkürlerini iletirken, gördükleri tarihî ve tabiî güzelliklere hayran kaldıklarını ifade ettiler.
Vali Çiçek de, kendilerini Yozgat’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:
“Düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikle Kerkenes Harabeleri’nin yeniden gün yüzüne çıkarılmasına hep
beraber şahitlik ettik. Kerkenes Harabeleri’nde yapılan arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan eserler, bu
dönemi gözle görülür hâle getirmekte ve geçmişten günümüze ışık tutmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji
konusunda yapılan çalışmaları ile ön plana çıkan Eko-Merkez’i de yerinde görme ve inceleme fırsatı bulduk.
Gerek arkeoloji, gerekse bilimsel konularda ilimizde yıllardır çalışmalarını sürdüren başta Geoffrey Summers
ve eşi Françoise Summers olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
http://yozgatmuhabir.blogspot.com/2008/10/yozgat-kerkenesle-dnyaya-alyor.html
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İngiltere, Kanada ve Avustralya Büyükelçileri Yozgat'ta

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark
Bailey ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter Doyle, Demir Çağı Antik Kenti
kalıntılarının bulunduğu "Kerkenes" tanıtım programına katılmak üzere Yozgat'a geldi.
Yozgat'a gelen büyükelçiler, Yozgat Valisi Amir Çiçek tarafından İl Müzesi önünde
karşılandı. Önce Yozgat Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'ni gezen büyükelçiler ve
beraberindekiler, daha sonra İngiliz arkeologlarca Tarihi Kerkenez Dağı'nda yürütülen
çalışmalar kapsamında ortaya çıkan eserlerin sergilendiği teşhir salonunun açılına katıldı.
Açılış töreninde bir konuşan Yozgat Valisi Amir Çiçek, Sorgun ilçesinin Şahmuratlı
köyü yakınlarında bulunan Kerkenes Dağı'nda tarihte kayıp şehir olarak bilinen Pteria'nın
kalıntılarının bulunduğunu söyledi. Çiçek, "Kerkenes'te yapılan kazılarda bulunan eserleri
Yozgat Müzemizde sergiliyoruz" dedi.
Açılışın ardından büyükelçiler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte tarihi Hayri İnal Konağı'na
geçti. Burada büyükelçilere Türk kahvesi ikram edildi, mahalli sanatçılar tarafından
seslendirilen 'Sürmeli türküsü' dinlettirildi. Büyükelçiler ve yakınları, söylenen türküye alkış
çalarak eşlik etti.
Yozgat'taki gezilerini tamamlayan büyükelçiler, daha sonra Sorgun ilçesinde
düzenlenen Kerkenes Paneli'ne katıldı. Panelin ardından Kerkenes Dağı'na çıkan
büyükelçiler, tarihi kalıntıları gezerek, kazı çalışmasını yürüten arkeologlardan bilgi aldı.
Kerkenes Dağı gezisini tamamlayan büyükelçiler ve Yozgat Valisi Amir Çiçek,
Şahmuratlı Köyü Muhtarlığı tarafından hazırlanan kermes ile Kerkenes Eko-Merkezi'nin
açılış ve tanıtım programına katıldı. Kermeste organik ürünlerden yapılmış konserveler,
reçel ile sebze ve meyve kurularını inceleyen büyükelçiler, alışveriş yaparak hatıra
fotoğrafı çektirdiler.
Programın ardından büyükelçiler ve berbaerindekiler, Ankara'ya gitmek üzere
Yozgat'tan ayrıldılar.(İHA)
http://www.yozgatweb.com/haber-840-ingiltere-kanada-ve-avustralya-buyukelcileri-yozgat.html
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YABANCI MİSAFİRLER KERKENESE HAYRAN KALDI

Yozgat Valiliği, tarihte kayıp şehir olarak bilinen demir çağı antik kenti Pteria´nın kalıntılarının
bulunduğu Kerkenes´i tanıtım programı kapsamında Yozgat´a gelen İngiltere, Avustralya ve Kanada´nın
Ankara Büyükelçileri, televizyonların çanak antenleri kullanılarak yapılan ´´Güneş Ocağı´´ ve bu ocakta
pişirilen yemeklere hayran kaldı.
İngiltere´nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird, Avustralya´nın Ankara Büyükelçisi Peter Doyle ve
Kanada´nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey, Yozgat Müzesi´nde oluşturulan Kerkenes´te bulunan eserlerin
sergilendiği teşhir salonu açılışı sonrasında, Sorgun ilçesine geçti.
Büyükelçiler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı tanıtım
programı çerçevesinde, İlyas Arslan Sinema ve Kültür Merkezi salonundaki panele katıldı.
Panel öncesinde konuşan İngiltere´nin Ankara Büyükelçisi Baird, 1993 yılından bu yana bu alanda
kazıların yapıldığını, buna son zamanlarda ODTÜ´nün de katkıda bulunduğunu dile getirdi.
Büyükelçi Baird, ´´Kerkenes kazıları çok önemli. Dünyanın dört bir yanından gelen arkeologlar
buralarda kazı çalışmaları yaptılar. Kazı alanının çok geniş olmasına rağmen burada elde edilen bulgular ve
sonuçlar, bu zahmete değmiş doğrusu. Gerçekten, öğleden sonra bu alana yapacağımız gezide oradaki
tarihi kalıntıları görmeyi dört gözle bekliyorum´´ dedi.
Daha sonra demir çağı antik kenti Pteria´nın bulunduğu Şahmuratlı köyündeki Kerkenes dağına çıkan
büyükelçiler ve öğrencilere, kazı ekibi başkanı arkeolog Geoffrey Summers, şehir kalıntıları hakkında ayrıntılı
bilgiler verdi.
Summers, 11 yıldır bölgede yürüttükleri kazı çalışmaları sonucunda 7 kilometre uzunluğundaki sur ile
çevrilmiş olan, içerisinde kayıp şehir Pteria´nın izlerinin bir bölümünü ortaya çıkarttıklarını bildirdi.
Geoffrey Summers, ´´Burası, tarihte güneş tutulması ile sona eren savaşa da sahne olmuş, savaş
sonrasında şehir yakılmak suretiyle yok edilmiştir´´ şeklinde konuştu.
ÇANAK ANTENDEN GÜNEŞ OCAĞI
Büyükelçiler ve öğrencilere daha sonra kazı ekibinin köy halkıyla birlikte oluşturduğu ´´Eko Merkezi´´
gezdirildi.
Eko merkezde bulunan, televizyonların kullanılmayan çanak antenleriyle yapılan ´´Güneş Ocakları´´ ve
bu ocaklarda pişirilen yemekler ile köy kadınları tarafından yufka açılarak imal edilen ´´Kerkenes Krekeri´´
ürünlerinin tanıtımı da yapıldı.
İngiltere Büyükelçisi Baird, Avustralya Büyükelçisi Doyle ve Kanada Büyükelçisi Bailey, yakınları ve
öğrencilere Eko merkezin kurucularından Françoise Summers bilgi verdi.
Büyükelçi ve yakınları, çanak antenler kullanılarak yapılan güneş ocaklarını hayranlıkla izledikten
sonra, üzerinde pişirilen güveç, lahana sarması ve köftenin önce tadına baktılar, hoşlarına gidince yemekleri
ikinci kez tattılar.
Güneş ocaklarını kullanarak değişik türde yemekler yapan Ayşe Muratdağ, havanın bulutlu olmasına
rağmen güneş ocaklarının yemekleri pişirdiğini, her türlü yemeği bu ocakta pişirebildiğini ifade etti.
(20.10.2008)

http://www.yozgatgazetesi.com/Default.asp?h=5449
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Kayıp şehir Pteria büyükelçilere tanıtıldı
Yozgat Valiliği, tarihte kayıp şehir olarak bilinen demir çağı antik kenti Pteria'nın
kalıntılarının bulunduğu Kerkenes'i tanıtım programı düzenledi. Tanıtım için Yozgat'a gelen
İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Ankara büyükelçileri, çanak anten kullanılarak yapılan
güneş ocağında pişirilen yemeklere hayran kaldı.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter
Doyle ve Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey, Yozgat Müzesi'nde oluşturulan
Kerkenes'te bulunan eserlerin sergilendiği teşhir salonu açılışı sonrasında, Sorgun ilçesine
geçti. Büyükelçiler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi öğrencilerinin de
katıldığı tanıtım programı çerçevesinde, İlyas Arslan Sinema ve Kültür Merkezi
Salonu'ndaki panele katıldı. Daha sonra demir çağı antik kenti Pteria'nın bulunduğu
Şahmuratlı köyündeki Kerkenes dağına çıkan büyükelçiler ve öğrencilere, kazı ekibi
başkanı arkeolog Geoffrey Summers, şehir kalıntıları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Büyükelçiler ve öğrencilere daha sonra kazı ekibinin köy halkıyla birlikte oluşturduğu "Eko
Merkezi" gezdirildi. Merkezde çanak antenlerle yapılan güneş ocaklarında pişirilen
yemekler ile köy kadınları tarafından yufka açılarak imal edilen 'Kerkenes Krekeri'nin
tanıtımı yapıldı. Büyükelçi ve yakınları, güneş ocaklarında pişirilen güveç, lahana sarması
ve köftenin önce tadına baktılar, hoşlarına gidince yemekleri ikinci kez tattı.
Yozgat, aa
20 Ekim 2008, Pazartesi

http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=751347&bolgeno=329&title=kayip-sehir-pteria-buyukelcilere-tanitildi
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Büyükelçiler Yozgat'ta

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark
Bailey ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter Doyle, Demir Çağı Antik Kenti
kalıntılarının bulunduğu "Kerkenes" tanıtım programına katılmak üzere Yozgat'a geldi.
Yozgat'a gelen büyükelçiler, Yozgat Valisi Amir Çiçek tarafından İl Müzesi önünde
karşılandı. Önce Yozgat Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'ni gezen büyükelçiler ve
beraberindekiler, daha sonra İngiliz arkeologlarca Tarihi Kerkenez Dağı'nda yürütülen
çalışmalar kapsamında ortaya çıkan eserlerin sergilendiği teşhir salonunun açılına katıldı.
Açılış töreninde bir konuşan Yozgat Valisi Amir Çiçek, Sorgun ilçesinin Şahmuratlı köyü
yakınlarında bulunan Kerkenes Dağı'nda tarihte kayıp şehir olarak bilinen Pteria'nın
kalıntılarının bulunduğunu söyledi. Çiçek, "Kerkenes'te yapılan kazılarda bulunan eserleri
Yozgat Müzemizde sergiliyoruz" dedi.
Açılışın ardından büyükelçiler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte tarihi Hayri İnal
Konağı'na geçti. Burada büyükelçilere Türk kahvesi ikram edildi, mahalli sanatçılar
tarafından seslendirilen 'Sürmeli türküsü' dinlettirildi. Büyükelçiler ve yakınları, söylenen
türküye alkış çalarak eşlik etti.
Yozgat'taki gezilerini tamamlayan büyükelçiler, daha sonra Sorgun ilçesinde
düzenlenen Kerkenes Paneli'ne katıldı. Panelin ardından Kerkenes Dağı'na çıkan
büyükelçiler, tarihi kalıntıları gezerek, kazı çalışmasını yürüten arkeologlardan bilgi aldı.
Kerkenes Dağı gezisini tamamlayan büyükelçiler ve Yozgat Valisi Amir Çiçek,
Şahmuratlı Köyü Muhtarlığı tarafından hazırlanan kermes ile Kerkenes Eko-Merkezi'nin
açılış ve tanıtım programına katıldı. Kermeste organik ürünlerden yapılmış konserveler,
reçel ile sebze ve meyve kurularını inceleyen büyükelçiler, alışveriş yaparak hatıra
fotoğrafı çektirdiler. Programın ardından büyükelçiler ve berbaerindekiler, Ankara'ya
gitmek üzere Yozgat'tan ayrıldılar. İha Yayın Tarihi : 19 Ekim 2008 01:34
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2008/Ekim/19/Haber_489200.aspx
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18 Ekim 2008 / 21:27

Büyükelçilerin 'Kerkenes' çıkarması
İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçileri Demir Çağı Antik kenti kalıntıları
için Yozgat'a gitti.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey ve
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter Doyle, Demir Çağı Antik Kenti kalıntılarının
bulunduğu "Kerkenes" tanıtım programına katılmak üzere Yozgat'a geldi.
Yozgat'a gelen büyükelçiler, Yozgat Valisi Amir Çiçek tarafından İl Müzesi önünde
karşılandı. Önce Yozgat Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'ni gezen büyükelçiler ve
beraberindekiler, daha sonra İngiliz arkeologlarca Tarihi Kerkenez Dağı'nda yürütülen
çalışmalar kapsamında ortaya çıkan eserlerin sergilendiği teşhir salonunun açılına katıldı.
Açılış töreninde bir konuşan Yozgat Valisi Amir Çiçek, Sorgun ilçesinin Şahmuratlı köyü
yakınlarında bulunan Kerkenes Dağı'nda tarihte kayıp şehir olarak bilinen
Pteria'nın kalıntılarının bulunduğunu söyledi. Çiçek, "Kerkenes'te yapılan kazılarda
bulunan eserleri Yozgat Müzemizde sergiliyoruz" dedi.
Açılışın ardından büyükelçiler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte tarihi Hayri İnal Konağı'na
geçti. Burada büyükelçilere Türk kahvesi ikram edildi, mahalli sanatçılar tarafından
seslendirilen 'Sürmeli türküsü' dinlettirildi.Büyükelçiler ve yakınları, söylenen türküye alkış
çalarak eşlik etti.
Yozgat'taki gezilerini tamamlayan büyükelçiler, daha sonra Sorgun ilçesinde düzenlenen
Kerkenes Paneli'ne katıldı. Panelin ardından Kerkenes Dağı'na çıkan büyükelçiler, tarihi
kalıntıları gezerek, kazı çalışmasını yürüten arkeologlardan bilgi aldı.
Kerkenes Dağı gezisini tamamlayan büyükelçiler ve Yozgat Valisi Amir Çiçek, Şahmuratlı
Köyü Muhtarlığı tarafından hazırlanan kermes ile Kerkenes Eko-Merkezi'nin açılış ve
tanıtım programına katıldı. Kermeste organik ürünlerden yapılmış konserveler, reçel ile
sebze ve meyve kurularını inceleyen büyükelçiler, alışveriş yaparak hatıra fotoğrafı
çektirdiler.
Programın ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Ankara'ya gitmek üzere Yozgat'tan
ayrıldılar.
http://www.haberaktuel.com/Buyukelcilerin-Kerkenes-cikarmasi-haberi-156922.html
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KERKENES’iN TANIMI AMACINA ULAŞTI
Salı, 21 Ekim 2008

Şahmuratlılar Derneği (Şah-Der) Başkanı Osman Muratdağı, hafta sonunda
gerçekleştirilen
''Kerkenesi
tanıtım
programının'' amacına
ulaştığını belirtti.
Bu güne kadar yapılan etkinlikler içerisinde en etkilisinin bu olduğunu kaydeden
Muratdağı, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı etkinlikler yapmayı düşündüklerini söyledi.
Muratdağı, ''Kerkenes kazıları ve Eko merkeze ekonomik olarak katkılarda bulunan
İngiltere, Kanada ve Avusturya'nın Ankara Büyükelçileri'nin bölgemizi ziyaret etmesi
gelecekte yapılacak olan kazılara finans sağlamada da önemli kolaylıklar sağlayacaktır''
dedi.
http://www.ilerigazetesi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4653&Itemid=1
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http://www.bursahakimiyet.com/HaberDetay.aspx?hid=805&ypid=1
18.10.2008 21:23:58

Kernekes adını daha fazla duyacağız
Yozgat Valiliği, tarihte kayıp şehir olarak bilinen demir çağı antik kenti Pteria'nın kalıntılarının bulunduğu
Kerkenes'i tanıtım programı kapsamında Yozgat'a gelen İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Ankara
Büyükelçileri, televizyonların çanak antenleri kullanılarak yapılan ''Güneş Ocağı'' ve bu ocakta pişirilen
yemeklere hayran kaldı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Nick Baird, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Peter
Doyle ve Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark Bailey, Yozgat Müzesi'nde oluşturulan Kerkenes'te bulunan
eserlerin sergilendiği teşhir salonu açılışı sonrasında, Sorgun ilçesine geçti. Büyükelçiler, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı tanıtım programı çerçevesinde, İlyas Arslan
Sinema ve Kültür Merkezi salonundaki panele katıldı. Panel öncesinde konuşan İngiltere'nin Ankara
Büyükelçisi Baird, 1993 yılından bu yana bu alanda kazıların yapıldığını, buna son zamanlarda ODTÜ'nün de
katkıda bulunduğunu dile getirdi. Büyükelçi Baird, ''Kerkenes kazıları çok önemli. Dünyanın dört bir yanından
gelen arkeologlar buralarda kazı çalışmaları yaptılar. Kazı alanının çok geniş olmasına rağmen burada elde
edilen bulgular ve sonuçlar, bu zahmete değmiş doğrusu. Gerçekten, öğleden sonra bu alana yapacağımız
gezide oradaki tarihi kalıntıları görmeyi dört gözle bekliyorum'' dedi. Daha sonra demir çağı antik kenti
Pteria'nın bulunduğu Şahmuratlı köyündeki Kerkenes dağına çıkan büyükelçiler ve öğrencilere, kazı ekibi
başkanı arkeolog Geoffrey Summers, şehir kalıntıları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Summers, 11 yıldır
bölgede yürüttükleri kazı çalışmaları sonucunda 7 kilometre uzunluğundaki sur ile çevrilmiş olan, içerisinde
kayıp şehir Pteria'nın izlerinin bir bölümünü ortaya çıkarttıklarını bildirdi. Geoffrey Summers, ''Burası, tarihte
güneş tutulması ile sona eren savaşa da sahne olmuş, savaş sonrasında şehir yakılmak suretiyle yok
edilmiştir'' şeklinde konuştu.

-ÇANAK ANTENDEN GÜNEŞ OCAĞIBüyükelçiler ve öğrencilere daha sonra kazı ekibinin köy halkıyla birlikte oluşturduğu ''Eko Merkezi''
gezdirildi. Eko merkezde bulunan, televizyonların kullanılmayan çanak antenleriyle yapılan ''Güneş Ocakları''
ve bu ocaklarda pişirilen yemekler ile köy kadınları tarafından yufka açılarak imal edilen ''Kerkenes Krekeri''
ürünlerinin tanıtımı da yapıldı. İngiltere Büyükelçisi Baird, Avustralya Büyükelçisi Doyle ve Kanada
Büyükelçisi Bailey, yakınları ve öğrencilere Eko merkezin kurucularından Françoise Summers bilgi verdi.
Büyükelçi ve yakınları, çanak antenler kullanılarak yapılan güneş ocaklarını hayranlıkla izledikten sonra,
üzerinde pişirilen güveç, lahana sarması ve köftenin önce tadına baktılar, hoşlarına gidince yemekleri ikinci
kez tattılar. Güneş ocaklarını kullanarak değişik türde yemekler yapan Ayşe Muratdağ, havanın bulutlu
olmasına rağmen güneş ocaklarının yemekleri pişirdiğini, her türlü yemeği bu ocakta pişirebildiğini ifade etti.
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