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ELMALI TAHIL AMBARLARI VE ARI SERENLERİ 

KORUNUM DURUMU ANALİZ RAPORU

Kırkambar-Teke Yaylası, Elmalı’da Geleneksel Tahıl Ambarları ve Arı Serenlerinin Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve Tanıtımı” T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği  ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve 

Diyalog-II(CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak 

Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan 

ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve 

kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'de kültürel 

değerlerin teşvik edilmesidir. 

Koordinatörlüğünü Antalya Kültürel Miras Derneği’nin üstlendiği Kırkambar Projesi Avusturya’dan Diskeles ve Türkiye’den Antal ya 

Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilmektedir. 
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ELMALI TAHIL AMBARLARI VE ARI SERENLERİ ANALİZ RAPORU 

 

Tahıl Ambarları hem dayanıklılığı hem de ürünü haşerelerden koruyan kendine has kokusu nedeniyle 

Sedir Ağacı’ndan inşa edilirler. İnşa sırasında çivi kullanılmaz. Yapının yatay ve dikey ahşap aksamları 

birbirlerine geçme tekniğiyle bağlanır. Bu özellik, ambarın sökülerek inşa edildiği yerden başka bir 

yere taşınması ve orada yeniden kurulabilmesi içindir. Bununla birlikte, boyut farkı olmaksızın üstte 

bir ardiye ile altta farklı sayıda gözden oluşan depolama alanı pek çok Tahıl Ambarında tekrar eden 

yapısal bir özelliktir.  

Tahıl ve farklı hububatın saklandığı ahşap gözler “güpse” olarak adlandırılır ve sayıları 4 ila 8 arasında 

değişmektedir. Birbirinden ahşap hatıllarla ayrılan bu gözler konulacak ürün miktarına göre 

birleştirilebilmektedir.  

Yapı ustaları tamamı geçme tekniği ile üretilmiş ambar tahıl ile doldurulduğunda oluşan dışa 

esnemeyi önleyecek teknikler de kullanmışlardır. Biri ambarı dışarıdan dolanan diğeri içten iki duvarı 

sabitlemeye çalışan geçme tekniği kullanılarak geliştirilmiş çözümleridir.  

Ambarı dıştan saran birbirine kenetli dört büyük hatıldan oluşan halk arasında Göbek Bağı veya Kuşak 

olarak adlandırılan bir destek sistemi bulunmaktadır. Tahıl doldurulduğunda ambar duvarlarının dışa 

esneme yapmaması için uygulanan kalın ve birbirine köşelerde kenetlenen geçme hatıllardan 

oluşmaktadır. Kullanılamaz hale gelmiş olan kuşakların yerine malzeme kıtlığı nedeniyle yenisi 

yapılamadığından metal kuşak adı verilen çözüm bulunmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Metal 

kuşak, ambarın sol yanından girip sağ yanından çıkan kalın bir demir çubuğun dışta iki yanda büyük 

vidalar ile sabitlenmesi sonucu esnemeyi önleyen bir uygulamadır.  

Ambarın tahıl doldurulduğunda esnemesini engelleyen diğer önlem ambarın solundan sağına içten 

geçerek iki yandaki ahşap duvar üzerine geçme tekniği ile kancalanan Morsa adı verilen kalın kalastır. 

Bu kalas kimi zaman ambarın dışında yumru şekilli olarak devam eder. Bu kısma Morsa Başı adı 

verilmekte, hayvan bağlamak veya araç gereç asmak için kullanılmaktadır.  

KIRKAMBAR Projesi başlamadan Antalya’da Tahıl Ambarlarının sayıları, konumları ya da korunum 

durumları hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. KIRKAMBAR Projesi ile Türkiye’de ilk kez 

Antalya’da geleneksel Tahıl Ambarlarımızın hali hazırdaki durumu hakkında bilgi edinme fırsatı 

sağlandı.  Saha çalışmalarında Elmalı İlçesinin 60 mahallesi ziyaret edilerek 1658 Tahıl Ambarı tespit 

edildi. Halen yaşamakta olan marangozlar, inşa ya da sökme-yeniden kurma ustaları ile sözlü tarih 

mülakatları gerçekleştirildi. Mülk sahipleri tarafından izin verilen 687 Tahıl Ambarının fotoğrafları 

alındı, bilgi fişleri çıkarıldı, haritaya işlendi, çevrimiçi açık erişimli arşive aktarıldı, her biri için dijital ve 

basılı kimlik kartı oluşturuldu. Mülk sahibi onay verdiği takdirde kimlik belgeleri Tahıl Ambarının 

üzerine asılmıştır.  

Elmalı’ya bağlı 60 mahallede yapılan saha çalışması sonucunda aşağıdaki istatistiki verilere 

ulaşılmıştır. 
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A. İSTATİSTİKİ BİLGİLER  

 

1 – KIRKAMBAR Projesi, 60 Mahallede toplam 1658 Tahıl Ambarı tespit edilmiştir. Mülk sahiplerinin 

681’i Proje ekibi tarafından Ambarlarının fiziki durumlarına dair teknik/fotoğrafik kayıtların alınması 

ve  bilgi/kimlik fişi oluşturulmasına izin vermiştir. Geri kalan 971 Ambar ise sahiplerine ulaşılamadığı/ 

belgeleme çalışmaları için gerekli olan yazılı onay alınamaması nedeniyle sadece sayısal veri olarak 

kaydedilmiştir. 

Bu kapsamda, kayda geçirilen 1658 Tahıl Ambarı sayısal açıdan 2021 yılı toplam yekünunu temsil 

ediyorsa da bu verilerin Proje süresince değişkenlik gösterdiği vurgulanmalıdır. Söz gelimi, proje 

hazırlık çalışmaları sırasında (Nisan-2021) İslamlar Köyü “Ambar Yanı Mevkii” olarak bilinen mahalde 

7 adet basit tipli Tahıl Ambarı tespit edilmişken Belgeleme Faaliyetlerinin başladığı Ağustos-2021’de 

gerçekleşen ziyarette aynı mevkide sadece bir Tahıl Ambarının kaldığı görülmüştür. Yapılan 

mülakatlarda, 6 Ambarın Sahil Bölgeleri’ndeki Otellerde Bahçe Peyzajı olarak kullanılmak amacıyla 

satın alındığı öğrenilmiştir.  

2– Proje kapsamında incelenen 687 Ambarların boyut ve ürün depolama hacimlerinin hem mahalle 

bazında hem de Mülk sahibinin sosyal/ekonomik durumuna göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. 

Bu kapsamda;  

• Evlerin yakınına bağımsız olarak inşa edilen, hane halkının tahılının ve besi hayvanlarının 

yeminin saklandığı, eşik taşı veya merdiven ile giriş sağlanan, beş gözlü (Hazneli) ambar tipi 

Basit Tip olarak sınıflandırılmıştır. En sık rastlanan tiptir. Sayısı 358’dir. 

• Basit tipli ambarın kapı ve ön cephe hizasından öne sundurma şeklinde eklenen genellikle iki 

gözlü, köşk (önlük) olarak adlandırılan bölüme sahip ambarlardır. Ambarın kilitlenebilen kapısı 

önünde yer alan bu ek kısma eşik taşı veya merdivenle çıkılabilmektedir. Bu bölümde yer alan 

gözlere Kabak Gözü adı verilmekte, bal kabağı, su kabakları veyahut hayvan yemleri 

saklanmaktadır. Proje kapsamında onam alınmış ambarlar arasında sayısı 288’dir. 

• Üst katta yer alan merdiven ile ulaşılan tek göz odanın alt katı boyunca ve bitişiğinde evden 

daha büyük alana sahip ambar kısmına sahip tiptir. Yapılış yıllarında ev ile ambarın iç içe 

olduğu, hane halkının yaşamını sürdürdüğü Ev-Ambarların tek gözden oluşan ve ev olarak 

kullanılan odası artık ya eşya deposu olarak kullanılmakta, ya da boş bırakılmaktadır. Elmalı 

Ambarları arasında tarihi en eski olan (19. yüzyıl) mimari tip olduğu sahipleriyle yapılan 

görüşmeler aracılığıyla tespit edilmiştir. Sayısı 36’dır.  

TAHIL AMBARI SAYI YÜZDE 

ONAMLI 687 41 
ONAMSIZ 971 59 
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• Elmalı’da geniş arazilere sahip beylerin sahip olduğu yüksek tonaj kapasitesine sahip ambarlar 

Büyük Ambarlar olarak sınıflandırılmıştır. Beyler, Bayralar, Eymir ve Mursal köylerinde 

görülmektedir.  

 

 

              

 

 

 

 
3.  Yüz yüze mülakatlar aracılığıyla kayda geçirilen 687 Tahıl Ambarının 526’sının (%76,57) mülk 

sahipleri tarafından hane halkının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılmaya devam ettikleri 

görülmüştür. 39 örnekte ise farklı türde ürün yetiştiren mülk sahiplerinin Tahıl Ambarlarını eski eşya 

deposu, ardiye vs amaçlarla kullanmak suretiyle yeniden işlevlendirmişlerdir. Öte yandan, ya kente 

göç etmiş ya da tarımsal faaliyetleri bırakmış 122 mülk sahibi ise Ambarları kullanmadıklarını beyan 

etmiştir.  

 

KULLANIM DURUMLARI  SAYI YÜZDE 

ÖZGÜN İŞLEVİNİ KORUYOR 526 76,57 
FARKLI İŞLEV 39 5,68 
KULLANILMIYOR 122 17,75 

 

4- Tamamı sedir ağacından yapılan Tahıl Ambarları sedirin kendine özgü keskin kokusu nedeniyle 

böcekleri uzak tutarken diğer sürüngen ve kemirgen hayvanların ürüne ulaşmalarını engellemek 

amacıyla ambarın tabanı toprak zemin üzerine yerleştirilen köşe taşları veya yükseltilmiş taş temel 

üzerine oturtulur. Bu temel yapıları aynı zamanda Ambarların özgün yerlerinde korunup 

korunmadıklarının anlaşılmasını da sağladıkları için ayrıca önemlidirler.  Bu yönüyle, 454 Tahıl Ambarı 

köşe taşları üzerine oturmaktadır ve bu söz konusu ambarların kolayca sökülüp yeniden 

kurulduğunun, kolayca taşınabildiğinin de bir göstergesi niteliğinde. Taş temel üzerine yerleştirilmiş 

konumu sabit olan Tahıl Ambarı sayısı ise 233’dür. Öte yandan, ilk inşa edildiği yerde duran ambar 

sayısı 321’dir. Satın alma yolu ile başka köylerden veya aynı köyde farklı bir yerden taşınmış 

ambarların sayısı ise 366’dır.  

 

  

   

TİPOLOJİ SAYI YÜZDE 

BASİT TİP 358 52,11 
KÖŞKLÜ TİP 288 41,92 
EV AMBAR 36 5,24 
BÜYÜK AMBARLAR  5 0,72 
   

TAHIL AMBARI SAYI YÜZDE 

Orijinal Yerinde   321 46, 72 
Taşınmış  366 53,28 

ZEMİN BİLGİSİ SAYI YÜZDE 

TAŞ TEMELLİ 233 33,91 
 KÖŞE TAŞLI 454 66,09 
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5 – Temel yapıları yanında Tahıl Ambarlarının korunum durumunu belirleyen ikinci kritik unsur Çatı 

aksamlarıdır. Bu bağlamda, 1950’lerde ilk kiremit fabrikasının açılmasına değin Elmalı’da Ambarların 

çatı aksamları halk arasında yellik olarak adlandırılan ince kesilmiş sedir kerestesinden inşa edilirdi. 

Padavra olarak da adlandırılan bu çatı tipi yağış ve güneşe en çok maruz kalan kısım olduğundan ilk 

yıpranan ve onarılan bölümdür. Sedir kerestesinin sınırlı üretimi ve maliyetlerinin yüksek olması 

nedeniyle Mülk sahipleri çatıların bakım ve onarımında yapıların özgün aksamlarında hasara neden 

olan farklı malzeme türleri kullanmaktadırlar. Nitekim incelenen 689 örneğin ancak %4,5’i orijinal 

aksama uygun bir şekilde yellik/padavra çatıya sahiptir. Ambarların %69,14’ü kiremit; %6.7’sinde 

ahşap (padavra çatı) üzeri çinko kaplanmıştır. 69 örnekte padavranın üstü kiremit ile kaplanmıştır. 

Tamamı çinko kaplı çatılar %8,15; çinko ve kiremit bir arada kullanılan çatılar ise %1,45 oranındadır.  

 

 

 

 

 

 

 

6 - Onam formu ile onayı alınan 687 Tahıl Ambarının Korunum Durumu, Ambar  yapısının Belgeleme 

çalışmasında işlenen verilere ve saha gözlemine dayalı değerlendirmesinden oluşur. Bunlar;  

 

 

 

 

 

 

 

• Onarıma ihtiyacı olmayan, korunmuş Tahıl Ambarı oranı %32,16’dır. Bu ambarların Korunum 

durumu İyi kategorisinde değerlendirilmiştir.  

• Basit onarıma ihtiyacı olan, gövde kerestesi arası hafif açılmış, özellikle çatısı kısmen çürüyüp 

padavra ve kiremit dışında teneke, naylon vb. basit çözümlerle onarılmış Ambarlar Orta 

kategorisinde değerlendirilmiştir. Sahada en çok karşılaşılan bakımı ihmal edilmiş ama hala 

kullanılabilecek kadar sağlam bu ambarların oranı %62,02’dir.  

• Çatı, gövde ve tabanında ağır çürüme ve tahribat gözlemlenen ambarlar Kötü kategorisinde 

değerlendirilmiştir, oranı % 5,53’tür. 

ÇATI MALZEMESİ SAYI YÜZDE 

PADAVRA/YELLİK 31 4,51 
KİREMİT 475 69,14 
AHŞAP-ÇİNKO ÇATI  46 6,70 
AHŞAP-KİREMİT ÇATI 69 10,05 
ÇİNKO ÇATI 56 8,15 
ÇİNKO-KİREMİT ÇATI 10 1,45 

KORUNUM DURUMU     SAYI YÜZDE 

İYİ 221 32,16 
ORTA  426 62,02 
KÖTÜ 38 5,53 
YIKIK 2 0,29 
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• Çatı ve gövdesinin bir kısmı yıkılmış, sökülerek keresteleri yakılmış, kullanılamayacak durumda 

olan Yıkık ambarların oranı% 0,29’dur. 

 

7 – Halen kullanılan ambarlar iyi ve orta korunmuş kategorisinde değerlendirilen ambarlardandır ve 

bunların büyük bir çoğunluğu başta çatı olmak üzere birden çok kez onarım geçirmiştir. Onam alınan 

ambarlar arasında onarım görmüş olanların oranı %81,07’dir.  

 

 

 

 

 

8 – Marangozlar, Tahtacılar, Miras Sahipleri ve Ustalarla yüz-yüze yapılan görüşmeler sırasında miras 

sahiplerinden Ambar yapım ustaları hakkında da bilgiler temin edilmiştir. Elde edilen bilgiler Ambar 

Ustası olarak tanımlanan kişilerin iki farklı alanda uzmanlaştıklarının anlaşılmasını sağlamıştır. İlki 

farklı boylardaki ambarları kişilerin taleplerine göre üretebilen ustalardır. Diğeri ise, Ambarlar satın 

alım yoluyla el değiştirdiğinde sökme ve yeniden kurma konusunda hizmet veren söküm-takım 

ustalarıdır. Bu kapsamda,  inşa ustaları tarafından 1970’li yıllara değin Ambar üretimlerinin devam 

ettiği bu tarihten sonraysa yeni ambar yapılmadığı öğrenilmiştir.  

 

Elmalı’nın 60 mahallesinde 20. yüzyılda bölgede çalışan 91 Ambar Ustası ismi kaydedilmiştir.  Ustası 

bilinen ambarların oranı %24,3’tür. 

USTALIK BİLGİSİ SAYI YÜZDE 

USTASI BİLİNEN 167 24,30 
USTASI BİLİNMEYEN 520 75,70 

 

9 – KIRKAMBAR projesi arşiv çalışmaları sırasında 15.-16. yüzyıl Teke Sancağı Tapu Tahrir 

Defterlerinde özellikle Gölova (Semayük) bölgesinde yoğun şekilde tahıl üretimi yapıldığı tespit 

edilmiştir. Ancak bu kayıtlarda Ambar yapılarına ilişkin herhangi bir tarif günümüze ulaşmamıştır. 

Bununla birlikte, 19.-20. yüzyıllara ait Antalya Kadı Defterleri’nde Elmalı’daki Tahıl Ambarlarının alım-

satımı ya da veraset yoluyla aile içerisinde el değiştirmesi konusunda az da olsa bilgiler temin 

edilmiştir. Bununla birlikte, Tahıl Ambarları ve Arı Serenleri ilk kez 19. yüzyılda Antalya’yı ziyaret eden 

Avusturyalı seyyah ve gezginler tarafından fotoğraflanmak ya da çizilmek suretiyle belgelenmişlerdir. 

Böylece bulundukları yerler, boyutları, görünüşleri ve kullanım şekillerine dair -en azından- 1800’lü 

yıllardan itibaren doğrudan bilgi elde etmek mümkün olmaktadır.  

Kırkambar projesi kapsamında gerçekleşen saha çalışmalarında Bey Ambarları olarak da bilinen Büyük 

Ambarlar ile Ev Ambar grubuna dahil olan örneklerin hem inşa teknikleri hem de kimi örneklerin 

cephe iç duvarlarında yer alan Osmanlıca yazıtlar nedeniyle 19cu yüzyıl ikinci yarısında kullanımda 

olan en erken örnekler oldukları tespit edilmiştir. Geriye kalan Basit Tip ve Köşklü Tip Ambarların ise 

ONARIM DURUMLARI SAYI YÜZDE 

ONARIM GÖRMÜŞ 557 81,07 
ONARIM GÖRMEMİŞ 130 18,93 
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teknik özellikleri yanında sözlü tarih mülakatlarından edinilen bilgiler ışığında ağırlıklı olarak 1940-

1970 yılları arasında üretildiği anlaşılmıştır. 

 

İNŞA TARİHİ  SAYI YÜZDE 

19. Yüzyıl 37 5,38 
20. yüzyılın ilk yarısı -20. 
yüzyılın ikinci yarısı 

650 94,62 

 

 

ELMALI ARI SERENLERİ 

 

 

Serenler, Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi için kullanılan özgün yapıtlardır. Tahıl Ambarlarından farklı 

olarak yerleşimden uzak arıların su ve besin ihtiyacını doğal olarak karşılayabilecekleri Elmalı’nın 

Yüksek Yaylalarında kalıcı olarak inşa edilirler. Bu bakımdan Seren’in nereye yapılacağını bilmek onu 

inşa etmek kadar önemli bir deneyim ve bilgi gerektirmektedir. İnşalarında moloz taş ve ardıç ağacı 

kullanılır. Yükseklikleri 3 ila 5 metre arasında değişen kuleyi andıran görünümleri başta Ayı olmak 

üzere yaban hayvanlarını arılardan ve baldan uzak tutmak içindir. Yerden ortalama 3 metre 

yükseklikte Kuzluk kapısı olarak adlandırılan geçenek kulenin içerisinden yukarıya çıkışı mümkün kılan 

küçük bir odacığa sahiptir. Bu odacık, kulenin üzerinde yine ardıç ağacından yapılmış geniş, dörtgen 

bir platforma çıkmaktadır. Platformun üzerinde sedir, ardıç ya da söğüt ağacından kesilerek içleri 

oyulmuş yuvarlak formlu kara-kovanlar bulunur. Semerdam formu oluşturulacak şekilde üst üste 

yerleştirilen karakovanların sayısı iyi korunmuş örneklerde 50’yi bulmaktadır. Arıların kış 

soğuklarından koruması için kovanların üst kısımları ardıç kabuklarıyla ve çevreleri çamur ile 

kaplanmaktadır.  
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KIRKAMBAR Projesi tarafından gerçekleştirilen Sözlü Tarih görüşmelerinde Elmalı/Büyüksöğle 

Köyü’nde Geleneksel Seren Balı Üreticiliğini sürdüren Ramazan BOZKURT, 1950 ve öncesi yıllarda her 

bir kovandan 50 kilo bal alındığını ve bir Seren’in ortalama üretim hacminin yıllık iki tonun üzerinde 

olduğunu belirtmiştir. 

Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi için dünyanın farklı bölgelerinde farklı kovan tipleri bulunsa da Kule 

Formlu Arı Serenleri Türkiye’nin Güneybatısı dışında dünyanın geri kalan bölgelerinde karşılaşılmayan 

özgün kırsal mimari yapıtlarıdırlar. Konya’daki birkaç örnek dışında bilinen Arı Serenleri’nin neredeyse 

tümü Antalya’dadır. 

KIRKAMBAR Projesi başlamadan önce Elmalı İlçesi’ndeki Kule Formlu Arı Serenlerinin sayıları 14 

olarak bilinmekteydi. Bu Serenler Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir. 

Saha çalışmaları tamamlandığında Elmalı’da 79 Kule Formlu Arı Sereni kayıt altına alınmıştır. Bu 

Serenlerden 63’ü çeşitli nedenlerle işlevini yitirmiş, 16’sı ise bal üretimi için kullanılmaya devam 

etmektedir. Bununla birlikte içlerinden yalnızca bir örnekte Elmalı’nın geleneksel Karakovan Balı 

üretilebilmektedir.  

Ayakta olan 16 Arı Sereninin gövde ve çatılarının bakım ve onarıma ihtiyacı vardır. Ardıç kerestesi ve 

yığma taştan örülen kule formu gövdelerinin sağlamlaştırılması gerekmektedir. Fenni kovanların bu 

kule gövde üzerinde yer alan çatıya yerleştirilerek bal üretimi yapıldığı ve Nisan 2021’de kovan 

yerleştirilirken serenlerden birinin çöktüğü bilinmektedir.  

 

1 TESPİT  VE DEĞERLENDİRMELER 

 

 
➢ Tahıl Ambarları ve Arı Serenleri 19. yüzyıldan başlayıp 1950-1970’li yıllara değin 

bölgedeki tarımsal üretim geleneğinin (arpa, buğday, bal vs.) bir zorunluluğu olarak 

dönemin kırsal yapı ustaları tarafından inşa edilmiştir. Bölgenin Sedir Ormanlarından 

temin edilen keresteler ile karmaşık olmayan teknolojiler aracılığıyla kişiye/talebe özel 

olarak üretilmişlerdir.  

 

 

➢ Üretimlerinin son bulmasında çevresel ve ekolojik dönüşümler (Karagöl ve Avlan 

Gölünün kurutulması), tarımsal üretim şeklinin değişmesi, köyden kente göç ve Elmalı 

ilçesindeki demografik dönüşümler etkili olmuştur. 

➢  

➢ Bu sürecin ilçedeki geleneksel yaşam kültürü ve yerel kültürel miras birikimi üzerinde 

yarattığı olumsuz etkiler ilgili kurumsal yapılar tarafından izlenmemiş; kırsal miras 

varlıklarının korunmasını özendirici politikalar üretilmemiştir. Bu kapsamda (1) Kırsal 

Miras ve Kırsal Sit kavramlarının yürürlükteki koruma mevzuatında yer almaması 

nedeniyle koruma statülerinde sorunlar vardır; (2) Antalya’daki Üniversitelerde “Kırsal 
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Mimarlık Mirası” ya da “Geleneksel Halk Mimarlığı” konularında çalışmalar yapan ve 

miras sahiplerine destek olabilecek araştırma merkezleri bulunmamaktadır; (3) 

Belediyelerin Kültür Sosyal İşler Müdürlükleri ya da Koruma, Uygulama ve Denetleme 

Büroları (KUDEB)’nda kırsal miras varlıklarına sahip kimselere danışmanlık hizmeti 

verecek uzmanlar eksiktir. 

 

➢ Sonuç itibarıyla bugün, geleneksel Tahıl Ambarı ve Arı Sereni yapım tekniklerini bilen 

ustalar kaybolmuştur. Ustalık bilgisi yanında Sedir üretimindeki kısıtlamalar ve 

maliyetlerinin yüksek olması Tahıl Ambarı ve Arı Serenleri’nin bakım ve onarımlarının 

yapılmasına engel olmuştur. 

 

➢ Yürürlükte olan mevzuatlarda Kırsal Miras ve Kırsal sit gibi koruma prosedürlerinin 

olmaması nedeniyle bakım ve onarımları Mülk Sahiplerinin sorumluluklarında kalmıştır. 

 

 

➢ Mülk sahiplerinin Tahıl Ambarlarına dönük yaklaşımlarında ise belirleyici olan bir dizi 

etken görülmektedir. Bunlar (1) artık ihtiyaç duymadıkları için; (2) bakım ve onarım 

masraflarını karşılayamadıkları için; (3) bahçelerinde yer açmak için; (4) Miras 

durumunda hisse sahipleri arasındaki çıkar çatışmasından kaçınmak için (5) Satarak gelir 

elde etmek için Tahıl Ambarlarını elden çıkarmakta ya da çürümeye terk edilmektedir. 

En uç örneklerde ise yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla odun olarak kullanmayı 

tercih etmektedirler. 

 

➢ KIRKAMBAR Projesi kapsamında en sık karşılaşılan durum Tahıl Ambarlarının gelişmekte 

olan Turizm ve inşaat sektörü için ekonomik bir değere dönüşmesidir. Bu şekliyle, 

Ambarlar özgün işlevlerinden uzaklaştırılarak sahildeki turizm tesisleri için peyzaj 

aksesuarı; keresteleri ise inşaat sektöründe mimari dekorasyon ürünü olarak 

kullanılmaktadır. 

 

 

➢ Tahıl Ambarlarını kullanmaya devam eden mülk sahipleri ise yüksek maliyetler 

nedeniyle bakım ve onarımlarında kısa vadeli çözümler üretmektedirler. Özellikle 

yapıların en çok sorun yaşadığı birim olan çatılarda sac, naylon, kiremit, mdf gibi uygun 

olmayan malzemeler kullanılmaktadır. Bu durum hem yapıların ömrünü kısaltmakta 

hem de çok geçmeden su sızdırmazlıklarını kaybederek işlevlerini yitirmelerine neden 

olmaktadır. 

 

➢ Arı Serenleri’nde ise durum farklıdır. Serenlerin 14’ü “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlığı” statüsünde koruma altında olup bakım ve onarımlarına dair yetki ve 

sorumluluklar konusunda belirsizlikler vardır. Bu yapıları kullanmakta olan Bal 
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Üreticilerinin doğa ya da insan kaynaklı tahribatlara karşı hangi kurumsal yapı ile ne tür 

bürokratik işlemleri takip edecekleri, hangi kurumlara başvuracakları konusunda 

bilgilendirilmemişlerdir. 

 

ÖNERİLER 

 

➢ Elmalı Belediyesi bünyesinde kırsal mimarlık mirasının bakım, onarım ve korunumu 

konularında başvuran kimselere danışmanlık hizmeti verecek bir birimin oluşturulması, ilgi ve 

farkındalığın geliştirilmesini teşvik edebilir.  

 

➢ Elmalı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi ortaklığında yıkılmış ya da 

tahrip olmuş durumdaki Tahıl Ambarları ve Arı Serenlerinin bakım, onarım ve inşalarını konu 

edinen; geleneksel ustalık bilgi ve tekniklerinin yaşatılmasına/yeniden cazip bir iş kolu haline 

gelmesini sağlayacak atölyeler düzenlenebilir. 

 

 

➢ İyi korunmuş Seren ve Tahıl Ambarları bir araya getirilerek bir açık hava müzesi 

oluşturulabilir. Burada Elmalı’nın tarihöncesi dönemlere uzanan Tarım Kültürü ve Tarihi 

sergilenerek hem koruma bilincinin gelişmesi hem de gelecek kuşakların sahip oldukları 

birikimi içselleştirmeleri sağlanabilir. 

 

 

➢ KIRKAMBAR Projesi tarafından Tahıl Ambarları ve Arı Serenleri için oluşturulan Coğrafi Bilgi 

Sistemi haritaları çeşitli aplikasyonlarla desteklenerek Kültür ve Gezi Rotaları ile birleştirilerek 

bir alternatif turizm güzergahı üretilebilir. 

 

➢ KIRKAMBAR Projesi tarafından Tahıl Ambarları ve Arı Serenleri için oluşturulan Coğrafi Bilgi 

Sistemi haritaları fotoğraf, yürüyüş, tırmanış, bisiklet, balon gibi doğaya, kültüre ve insana 

saygılı eko-turizm uygulamalarında kullanılarak bölgeye olan ilgi arttırılabilir. 

 

➢ Elmalı Müzesi bahçesinde sergilenen Arı Sereninin yanına KIRKAMBAR Projesi kapsamında 

müzeye bağışlanan Tahıl Ambarı da yerleştirilerek sergiye sunulmuştur. Projenin konusunu 

oluşturan iki Elmalı Geleneksel Kırsal Mimari Değer, müze ziyaretçileri ve Elmalı halkı için 

“Kırsal Miras Eğitim ve Atölye Alanı” olarak sürekli sergiye dönüştürülmüştür. “Kırsal Miras 

Eğitim ve Atölye Alanı”nın Elmalı İlçesi ilk ve orta öğrenim okul öğrencileri/öğretmenleri için 

yerel değerlerini yakından inceleyip tanıyabilecekleri bir interaktif atölye/ders alanı olarak 

kullanılması konusunda okul yönetimlerinin teşvik edilerek yeni neslin koruma bilinci ve yerel 

kültür farkındalığı arttırılabilir. 
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SONUÇ 

 

 

KIRKAMBAR Projesi’nin Elmalı İlçesi sınırları içerisinde ve Tahıl Ambarları ile Arı Serenleri 

özelinde gerçekleştirdiği önleyici korumaya dönük belgeleme/farkındalık çalışmalarının 

Antalya’ya yayılacak şekilde ve geleneksel yaşam kültürünün farklı üretimlerini de kapsayacak 

biçimde genişletilmesine ihtiyaç vardır.  

Antalya’nın Kırsal Miras Envanteri’nin hazırlanması ve yerel/bölgesel Alan Yönetim Planlarının 

oluşturulması geleneksel halk kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için 

önem arz etmektedir.  

 

Kentsel yapılı çevreden farklı sorun ve koruma gereksinimi bulunan kırsal çevreler için hem 

yerel yönetimler hem de diğer kurumsal yapıların önleyici korumayı teşvik edici politikalar 

üretmesi gerekmektedir. 
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