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Önsöz

Ankara, Cumhuriyetin kuruluşuyla başkent olmuş ve kentsel gelişimine
bugün Modern Mimari Miras olarak adlandırdığımız I. ve II. Cumhuriyet
Dönemi mimari yapılarının inşasıyla başlamıştır. Ankara, modern mimari
mirası ile bütünleşmiş ender dünya kentlerinden biri olarak Dünya Miras
Listesi’ne girmeyi de hak etmektedir. Bu nedenle Ankara’nın tarihsel
gelişiminde yer alan kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılmasında bugüne kadar yapılan koruma proje ve uygulamaları önemli
yer tutmaktadır.

Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) olarak Ankara
ile ilgili ilk etkinliğimiz. 2011 yılında Dünden Bugüne Koruma Toplantısı
başlığı altında Ankara Araştırmaları Merkezi (ANKAMER) ile birlikte
gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğin bildirileri ikinci etkinliğimizden önce e-
kitap olarak yayımlanmıştır. Derneğimiz kurucularından Emre Madran
hocamıza ithafen yayımlanan bildiri kitabı için bize teknik destek veren
Ayşen Boylu ve Sinan Turan ile yayına hazırlayan Homer Kitabevine
teşekkür ediyoruz. Ayrıca aradan 10 yıl geçmesine rağmen yayımlanan
bildiriler kitabının editörlüğünü yapan eski Yönetim Kurulu Üyemiz Nevin
Apaydın’a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünden Bugüne Koruma Toplantısı
I başlıklı etkinliğin bildiriler kitabına web sayfamız (www.korder.org)
üzerinden ulaşılabilir.

İlki 2011 yılında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar gereği
kurumlar arası iş birliği ve toplantıların devamı olarak kurgulanan bu ikinci
toplantının adı “Dünden Bugüne Koruma Toplantısı II: 2004’ten Günümüze
Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje ve Uygulamaları” olarak
belirlenmiştir.

http://www.korder.org/


2004 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda yapılan
değişiklikler ile birlikte yeni kanun ve kanun hükmünde kararnameler tüm
Türkiye’de, kültürel mirasın önemli bir parçası olduğu yapılı çevrenin
çehresini değiştirmiştir. Bu değişim ile paralel olarak Ankara kent
merkezindeki koruma projesi ve uygulamalarının sayısı artmış fakat Ankara
kent merkezinde yapılan bu koruma projeleri ve uygulamaları, geçen 15
yıldan fazla bir süre içinde yeterince ele alınıp belgelenmemiş ve bilim
dünyası ile toplumla yeterince paylaşılamamıştır. Bu doğrultuda KORDER
ve VEKAM iş birliğinde düzenlenen etkinlik; Ankara kent merkezindeki
koruma uygulamalarını belgelemeyi, sunmayı ve bu yasa değişiklikleriyle
yapılan proje ve uygulama örneklerini gündeme getirmeyi hede�emiştir.

Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken envanter niteliğindeki böyle bir
toplantıya öncülük etmek Derneğimiz için çok önemliydi. Bu çerçevede
VEKAM’la yaptığımız iş birliği ile gelinen noktada öncelikle VEKAM’a ve
tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bu toplantıda yapılan tartışmalar ve şu
anda okumakta olduğunuz bu yayın geleceğe ışık tutacağı gibi, koruma
uygulamaları için oluşturulması hede�enen bir veri tabanının öncülü kabul
edilebilir.

Mart 2019’da yola çıkılan bu süreçte öncelikle VEKAM Direktörü Prof.
Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na, salgın koşulları nedeniyle online da olsa yakın
dirsek teması ile ortak çalışma yürüttüğümüz Arzu Beril Kırcı’ya ve Ceyda
Cüceloğlu’na; 13. Dönem KORDER Yönetim Kurulu üyeleri Ali Fuat
Tek’e, Pınar Aykaç’a, Merve Öztürk’e ve Leyla Etyemez Çıplak’a; Yönetim
Kurulu Yedek Üyeleri Özgün Özçakır’a ve Gökhan Okumuş’a; Denetleme
Kurulu üyesi Cansen Kılıççöte ile birlikte VEKAM’dan Alev Ayaokur’a
Derneğimiz adına teşekkür ediyoruz.

Ankara’nın çok katmanlı kültürel mirası göz önünde bulundurularak
hazırlanan toplantı kapsamında aşağıda listelenmiş yapı, yapı grupları ve
alanlar üzerine sunuşlar gerçekleştirilmiştir:



Kentsel Alanlar

Anıtsal Yapılar

Sivil Mimarlık Örnekleri

Endüstri Mirası

Modern Mimari Miras

Kentsel Arkeolojik Alanlar

Toplantı, 11 Kasım 2020 tarihinde Elif Selena Ayhan Koçyiğit’in
yaptığı Ankara’nın Kentsel Koruma Süreci: Değişen Yasalar ve Korunamayan
Tarihi Kent başlıklı çerçeve sunuşla başlamış olup toplantıda yer alan sözlü
proje ve uygulama sunuşları ile poster proje ve uygulama sunuşları aşağıdaki
oturum başlıkları altında toplanmıştır.

Vakı�arın Mirası başlığı altındaki 1. Oturum, N. Cansen Kılıççöte ve
Leyla Etyemez Çıplak’ın moderatörlüğünde; Gökçe Günel ve Gülșen
Dișli’nin hazırladığı Ankara Vakıf Kültür Varlıkları Restorasyonu ve Vakı�ar
Dijital Veri tabanının Tanıtımı bildirisi ile başlamıştır. Gülşen Dişli özellikle
kültür varlıklarının korumaya yönelik karar destek sistemleriyle envanterinin
hazırlanması gerektiğini aktarmış ve bunu Vakı�ar Genel Müdürlüğü
tarafından kullanılan EVOS programının desteklediğini belirtmiştir.

Arslanhane Camisi Mimari Koruma Projesi’ni gerçekleştiren Umut Bilgiç
ise yaşayan kültür mirasının envanterlenmesi sistemine, güçlendirme ve
restorasyon sonrası takip izleme sistemlerinin de eklenmesi gerektiğini
vurgulamıştır.

Ankara’nın Simge Yapıları I başlığı altındaki 2. Oturum, Müge Bahçeci
ve Gökhan Okumuş’un moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Yavuz
Özkaya’nın Ankara Ulus’taki T.C. Ziraat Bankası Tarihî Genel Müdürlük
Binası Koruma Proje ve Uygulamaları örneğinde sunduğu zemin
güçlendirme çalışmalarından korumanın yıkıp yeniden yapmak olmadığı
sonucuna varılmıştır.



İlhan Okan Yazgan’ın sunduğu Ankara Opera Binasının Belgelenmesi ve
Korunmasına Yönelik Proje ve Uygulama Çalışmaları’nda ise özellikle yapıya
ait özgün teknik donanımın ve alt yapının korunması, iyileştirilmesi ve
güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen müdahale ve uygulamalar
sunulmuştur.

Müze Mekânı Olarak Miras Yapıları başlığı altındaki 3. Oturum, Leyla
Etyemez Çıplak ve Pınar Aykaç moderatörlüğünde; Burçak Madran, Ziraat
Bankası ve İş Bankası örnekleri üzerinden iç mekân düzenlemelerinin de iyi
bir restorasyon projesinin bir parçası ve korumayı ortaya çıkaran bir iş
olduğunu vurgulamıştır. “Kışladan Fabrikaya- Fabrikadan Müzeye”- MKEK
Sanayi Müzesini sunan Ayşen Savaş, teşhir tanzimin ihale süreciyle birlikte
kurgulanması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Nesneden Yapıya Korumada “Farklı” Deneyimler başlığı altındaki 4.
Oturum, Özgün Özçakır ve Ceyda Cüceloğlu moderatörlüğünde; Ankara İş
Bankası (Kavaklıdere) Kule Binası Seramik Duvar Panolarının Kaldırılması,
Taşınması Koruma ve Onarım Çalışmaları ile Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlük Binasındaki Mozaiklerin Taşınması ve Restorasyonu Çalışması
başlıklı iki farklı sunumda Yaşar Selçuk Şener, yapının bir parçası olarak
tasarlanan resim ve mozaiklerin hem taşınabilir hem de bir o kadar da
taşınamaz olduğunu taşındığı yerdeki doku uyumsuzluğu ile vurgulamıştır.

Ayrıca aynı oturumda Ayşen Savaş, ODTÜ Mimarlık Fakültesi binasını
“Modern Olarak Korumak” başlığı altında nasıl değerlendirdiklerini
anlatmıştır.

Ankara’nın Simge Yapıları II başlığı altındaki 5. Oturumda, Ali Fuat
Tek, Pınar Aykaç moderatörlüğünde; Beril Güner Arslantaș’ın sunduğu
Ulus Sümerbank Binası Restorasyon Projesi ve Uygulaması çerçevesinde özgün
plan şeması ve mekân kurgusuna dönülmesine vurgu yapılmış ve sürecin
etkileşimli, çok disiplinli ve interaktif olması gerektiği ortaya konmuştur.



Aynı oturumda Pembe Köşk’ün koruma ve müze eve dönüştürülme süreci
Cengiz Kabaoğlu tarafından aktarılmıştır.

Eğitim Yapıları başlığı altındaki, 6. Oturum, Merve Öztürk ve Özgün
Özçakır’ın moderatörlüğünde; Ankara’nın önemli eğitim yapılarından
üçünde yapılan proje ve uygulamalar; Gazi Rektörlük Binası Restorasyon
Projesi Beril Güner Arslantaş tarafından, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi
Cengiz Kabaoğlu tarafından, TED Üniversitesi Lale Özgenel tarafından
sunulmuştur.

Etkinliğimiz 6. Oturumdan sonra A. Güliz Bilgin Altınöz tarafından
gerçekleştirilen Süreçten Sonuca: Kültürel Miras Korumanın Değişkenleri
Üzerinden Proje ve Uygulamaları Değerlendirmek başlıklı, “Dünden Bugüne
Koruma”dan hareketle “yarın”a da ışık tutan kapanış konuşmasıyla devam
etmiş ve yapılan sunuşlar çerçevesinde ortaya çıkan görüşlerin tartışıldığı
“Ankara Kent Merkezi’nde 2004 yılı sonrası Proje ve Uygulamaların
Değerlendirmesi” başlıklı forum ile sonlandırılmıştır.

KORDER ve VEKAM’ın iş birliği ile Ankara için koruma adına
yapılmış doğru proje ve uygulamaların gün yüzüne çıktığı ve bundan sonraki
toplantılara ışık tutacak çok iyi yönlendirmelerin yapıldığı iki gün süren
toplantıya 500’ü aşkın kişi kayıt olmuş ve etkinlik her iki gün de yaklaşık
400 izleyicinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları
Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda yapılan İç Kale 1. Etap Sokak
Sağlıklaştırma Projesi ve Uygulamaları poster sunumları olarak özet
kitabında yer almıştır.

Sivil toplum kuruluşları ve kurumlar arası iş birliği, Ankara’yı ve ülkeyi
yönetenler için hem ortak akıl oluşturmada hem de bir takım bürokratik
güçlükleri aşmada önemli bir harç oluşturmaktadır. Bu toplantıyla
sağduyulu olmanın ve sivil toplum kuruluşlarının sesine kulak vermenin
gereği ortaya çıkmıştır.



Biz sivil toplum kuruluşları olarak Ankara’nın kültür değerlerini
korumak adına yapılan tüm proje ve uygulamaları yakından izleyeceğimizi
bildiriyor ve Ankara’nın yakaladığı bu şansın tüm ülke için geçerli olmasını
umuyoruz.

Müge Bahçeci 
KORDER adına 

13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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Öz

Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camisi Ankara’nın Altındağ ilçesi, Ulus-
Samanpazarı semtinde yer almaktadır. Kitabesi bulunmayan yapı, Anadolu
Selçuklu ve Beylikler döneminde, 13. yüzyıl başlarında inşa edilmiş, minber
kitabesine göre 1290-1291 tarihlerinde yenilenmiştir. Bu çalışmada; alçı
mihrabı, ahşap minber ve yapı strüktürü ile öne çıkan caminin, 2009 yılında
hazırlanan mimari koruma projesi ele alınacaktır.

Belgeleme, analiz, araştırma, değerlendirme, karar ve uygulama detaylarını
içeren proje sürecinde mimar, inşaat mühendisi, arkeolog, sanat tarihçisi,
yapı malzemesi uzmanı gibi farklı meslek gruplarından kişilerle çalışılmış ve

mailto:umutbilgic@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9348-4045
mailto:oguzbostanci@gmail.com
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onların görüşleri doğrultusunda koruma prensipleri ve müdahale kararları
geliştirilmiştir.

Anahtar sözcükler: Mimari koruma, Ahşap sütunlu camiler, Arslanhane

Camisi, Ahi Şerafeddin Cami.

Abstract

Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Mosque is located in the Samanpazarı
neighborhood of Ulus, which is in the Altındağ district of Ankara province. �e
building, which does not have an inscription panel, was built in the early 13th
century during the period of the Anatolian Seljuks and principalities and,
according to the inscription on the minbar, was renovated in 1290-1291. In this
study, the architectural conservation project (prepared in 2009) of the mosque,
which stands out with its stucco mihrab, wooden minbar, and structural system,
will be discussed.

During the project process that includes the documentation, survey/analysis,
research, evaluation, decision, and implementation details, experts from different
disciplines such as architects, civil engineers, archaeologists, art historians, and
experts on building materials, all contributed to the project. Conservation
principles and intervention decisions were developed in line with their views.

Keywords: Architectural conservation, Wooden columned mosques, Arslanhane
Mosque, Ahi Şerafeddin Mosque.

Giriş

Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Cami,1 Ankara ili Altındağ ilçesi, Ulus-
Samanpazarı semtinde, Kılıçaslan Mahallesi’nde, Can Sokak ile Kurnaz
Sokak’ın kesiştiği alanda yer almaktadır (Şekil 1). İnşa kitabesi bulunmayan
yapının, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi’nde 13. yüzyıl başlarında
inşa edildiği, minber kitabesine göre 1290-1291 tarihlerinde yenilendiği



bilinmektedir. Mülkiyeti Vakı�ar Genel Müdürlüğüne ait olan yapı bugün
halen ibadete açık olup, küçük ölçekli dükkânların ve konutların bulunduğu
ticari bir merkez içerisinde yer almaktadır.

Şekil 1. Arslanhane Camisi, zaviyesi ve türbesi 
Kaynak: Google Map kullanılarak hazırlanmıştır.

Bu yazıda öncelikle Ankara’nın kentsel gelişiminin bir özeti, Selçuklu ve
Beylikler dönemleri vurgulanacak şekilde, “Ankara’nın Tarihsel Gelişimi”
başlığı altında aktatılacaktır.

Bir sonraki bölümde dikkat çekici yapısal unsurlar barındıran yapının
mimari özellikleri; yapım tekniği, plan ve cephe özellikleri ile mimari
elemanlar özelinde detaylandırılacaktır.

Mimari tanımlamaların yapılmasının ardından “Arslanhane Camisi
Restitüsyonu” ele alınacaktır. Yapının “13. yüzyıl” ve “20. yüzyıl” başına ait,
bilinirlik derecesine göre hazırlanan restitüsyon çizimlerinin
oluşturulmasında; caminin geçirdiği onarımları da kapsayacak şekilde
detaylandırılan yapıya ilişkin tarihsel araştırmalar ile karşılaştırmalı
çalışmalardan gelen verilerin birlikte ve ayrı ayrı incelenmesi sonucunda
oluşturulan restitüsyon değerlendirmesi yol gösterici olmuştur.



Yapının bugünü ve geçmişini tanımlamaya yönelik yukarıda aktarılan
çalışmalar sonrasında; caminin ana sorunlarının ve sorunlu bölgelerinin
tespiti, bu sorunların çözümü ve anıtın nasıl onarılması gerektiği
konularında veri oluşturabilmek amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların bir
değerlendirilmesi yapılacak ve söz konusu araştırmalardan elde edilen bilgiyi
esas alarak yapının sorunları analiz edilecektir. Ardından Arslanhane
Camisi’nin �ziksel ve malzeme sorunlarını çözmeye yönelik müdahaleleri
amaçlayan, bu kapsamda yapıdaki özgün malzeme ve detayların
korunmasını esas alan, diğer taraftan camide geç dönem ürünü uyumsuz ve
niteliksiz mimari eleman ve kütle eklerinin ayıklanmasını öneren
restorasyon projesi incelenecektir.

Ankara’nın Tarihsel Gelişimi

Ankara, kuruluşundan itibaren, jeostratejik konumu dolayısıyla, Anadolu
coğrafyasına hâkim olmak isteyen güçlerin hede� olmuş ve birçok devlet
tarafından ele geçirilmiştir. Şehir etrafında insana dair ilk kalıntılar
Paleolitik Çağ’a kadar geri götürülebilse de (Kartal, 2005, s. 49-72), şehir
merkezinde ilk yerleşimin, elde kesin bir veri olmamakla birlikte, Hititler
tarafından, Ankara İç Kale’de kurulduğu düşünülmektedir (Şekil 2). MÖ
1200’lerde Hitit İmparatorluğu’nun yıkılması sonrasında Ankara tarihi için
karanlık bir dönem başlamış, bölgede bir daha birlik ancak MÖ. 8. ve 7.
yüzyıllarda Friglerin coğrafyaya egemen olmasıyla sağlanmıştır. Kentin bu
dönemde İç Kale dışında batıda, Hacı Bayram Cami’nin bulunduğu tepeye
doğru genişlediği ve Hitit dönemine oranla nispeten açık bir kent modelinin
tercih edildiğini arkeolojik buluntular ışığında söylemek mümkündür (Şekil

2). Frig hâkimiyetinden Türk hâkimiyetine kadar geçen sürede şehir
sırasıyla; Lidya, Pers, Makedonya Krallığı’nın, Galatlar ile Roma/Bizans
hâkimiyetleri altına girmiş, tüm bu süreçte, merkezi otoritenin gücüyle
doğru orantılı olarak, Ankara Kalesi’nin batı ve güneyinde gelişim ve



genişlemesini sürdürmüştür (Şekil 2) (Erdem, 1991, s. 202; Darkot, 1965, s.
440; Aktüre, 1984, s. 9; Akşit, 2018, s. 172; Akyol, 2016, s. 757).

Şekil 2. Mamboury’ye göre şehrin tarihsel gelişimi. 
Kaynak: Aydın ve diğ. 2005, Harita 12.

Sultan Alparslan komutasında, 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt
Meydan Muharebesi’ni kazanan Büyük Selçuklular, zaferin akabinde hızla
Anadolu’yu hâkimiyetleri altına almaya başlamışlardır. Bizans kaynaklarına
göre söz konusu savaştan bir yıl sonra Türkler, Batı Anadolu’ya ve Marmara
sahillerine kadar ilerlemiş olsalar da, 1071-1073 yılları arasında, Anadolu
platosu boyunca uzanan ana yollara hakim bir şehir olan Ankara’da bir
hakimiyet tesis edememişlerdir (Akyol, 2016, s. 759-760). Ankara tarihi ile
ilgili çalışmalarda şehrin Türk hakimiyetine girişi ile ilgili olarak net bir



tarih verilmese de genel kabul egemenliğin 1073 yılında tesis edilmiş
olabileceği doğrultusundadır. Diğer taraftan şehri ele geçiren ilk Türk
komutanının kimliği ise tartışmalıdır (Wittek, 1936, s.293; Darkot, 1965, s.
441; Gülekli, 1949; s. 46). Ankara’nın 1073 yılında Türklerin egemenliğine
girmesinin ardından kent, Selçuklu, Haçlı, Bizans ve Danişmendliler
arasında birkaç kez el değiştirmiş ve Selçukluların hâkimiyetine ancak
1143’lerde yeniden girmiştir (Akyol, 2016, s. 759-760).

Bilindiği üzere Türkler, Anadolu’nun Türkleştirilmesi sürecinde
Bizans’tan devraldıkları şehirlerde ilk olarak merkezdeki bir gayrimüslim
mabedini mescide çevirip sonrasında bu yapının çevresine yerleşiyorlardı.
Genellikle fetih ve fethiye ismini alan (Baykara, 1996, s. 35-37) bu
mescidler Türkleşme ve İslamlaşma sürecinin ilk safhasını
oluşturmaktaydılar. Ankara İç Kale’deki Alaaddin Cami’nin altında kalan ve
bugün sadece Mihrap yeri belli olan mescid de böyle bir işleve sahip olup,
kentin yeni sakinleri olan Türklerin ilk kez bu mescid çevresinde yerleşmiş
olabileceği düşünülmektedir (Akşit, 2018, s. 173). 13. yüzyılın ilk
çeyreğinde, diğer bir deyişle Türk nüfuzunun Ahi teşkilatının da etkisiyle,
Ankara ve yakın çevresinde artmasıyla birlikte, kentin yeni hakimleri
şehirde imar faaliyetlerine ağırlık vermişlerdir. Bu kapsamda kale ve surların

dışında, güneydoğu istikametinde yeni mahalleler kurulmaya başlanmıştır2

(Şekil 2). Bu yeni dönemde kurulan mahallelerden birisi de At Pazarı’ndaki
Arslanhane Mahallesi’dir. Arslanhane Camisi’nin de içinde bulunduğu bu
mahallenin gelişimi, hiç şüphe yok ki, çalışmamıza konu olan yapının
inşasıyla paralellik göstermektedir (Şekil 3).



Şekil 3. Arslanhane Camisi ve Türbesi. 
Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi.

Ankara’da Anadolu Selçuklu ve Ahi Teşkilatının hakimiyeti 1362 yılına
kadar sürmüştür. Bu tarihte bölgede siyasi birliği tesis etmeye çalışan
Osmanlı Devleti Sultan I. Murat kontrolündeki ordusuyla Ankara’ya gelmiş
ve Ahilerle anlaşarak kent yönetimini ele geçirmiştir. Bu yeni dönemde de
sınır kenti işlevini sürdüren kent, 1402 yılında Timur ile Osmanlı Sultanı
Yıldırım Beyazıt arasında Çubuk Ovası’nda cereyan eden savaşa sahne
olmuş ve bir yıl süreyle savaşı kazanan Timur güçlerinin kontrolüne
girmiştir. 1403 yılında Timur’un Ankara’dan çekilmesinden sonra şehir, bir
süre taht kavgaları nedeniyle değişik şehzadeler tarafından yönetilmiş ve
1421 yılında II. Murat Dönemi’nde kentte Osmanlı egemenliği yeniden
kurulmuştur. Osmanlı egemenliğinde, özellikle 15. yüzyılın ikinci yarısında
Ankara gelişimini sürdürmeye devam etmiş; İç Kale’nin güney kesimi, diğer
bir deyişle Bizans ve Selçuklu yayılımının gözlemlendiği alanlar şehrin



ticaret merkezi haline getirilirken, Selçuklu yayılım bölgesinin güney ve
doğusunda kalan alanlar yeni yerleşim birimleri olarak gelişmiştir (Şekil 2)
(Sağdıç, 1995, s.19-20).

Yukarıda da değinildiği üzere jeostratejik konumu sebebiyle her zaman
önemli bir yere sahip olan Ankara’nın tarihinde 20. yüzyılın ilk çeyreğinde
gerçekleşen bir dizi olayın büyük önemi vardır. Buna göre 1914-1918 yılları
arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr
Antlaşması uyarınca tüm ülke işgal edilmiş, sonrasında Mustafa Kemal
önderliğinde kurtuluş hareketini başlatan Heyet-i Temsiliye 18 Aralık
1919’da Ankara’ya gelerek kenti harekat merkezi haline getirmiş ve 23
Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni burada açmışlardır. 9
Eylül 1922’de İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasıyla elde edilen Türk
zaferinden sonra 13 Ekim 1923 tarihinde kabul edilen yasayla Ankara
başkent olmuş ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet, bu genç başkentte ilan
edilmiştir. Erken Cumhuriyet Dönemi ile birlikte kent öncelikle, Yenişehir
adıyla, Çankaya sırtlarına doğru, eski şehir merkezine göre güney aksında
gelişmiş (Şekil 2), zaman içerisinde de günümüzdeki şeklini almıştır.

Arslanhane Camisi’nin Mimari Özellikleri

Arslanhane Camisi; güneyden kuzeye doğru yükselen meyilli bir arazide,3

plan düzleminde 27,5 m x 24,5 m ölçülerinde, oturtma çatılı, üzeri bakır
kaplı bir çatı ile örtülmüş tek bir yapı kütlesidir. Harim bölümüne batı ve
doğu cepheleri içerisinde yer alan iki ana kapıdan girilen yapının, mah�line
girişi kuzeydeki taç kapı belirlemektedir (Şekil 4).



Şekil 4. Arslanhane Camisi vaziyet planı. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Yapının duvarlarının inşasında ana malzeme olarak moloz taş, bazı
yerlerinde devşirme malzeme, az miktarda da tuğla ve aralarda ahşap hatıllar
kullanılmıştır. Duvar köşelerinde, duvarların açılmasını önlemek amacıyla,
daha büyük boyutlarda kaba yonu taşlar ile yekpare devşirme taşların
kullanıldığı görülmektedir. Caminin beden duvarları dış yüzeyde sıvasız ve
boyasız, iç yüzeyde ise çimento sıva üzeri boyalıdır. Arazi eğiminden
kaynaklı olarak güneyi çok yüksek, kuzeyi ise oldukça basık olan yapının
kuzey cephesindeki basıklığı nedeniyle buradaki taç kapısı içindeki basık
kemerli kapı açıklığından ibadet mekânının mah�l kısmına girilirken, batı
ve doğu cephelerdeki diğer basık kemerli yan kapı açıklıkları doğrudan
harime açılır.

Yapının kuzey cephesi caminin en dikkat çeken cephesidir (Şekil 5).
Cephenin ortasından biraz doğuya kaydırılan ve anıtsal Selçuklu portallerini



andıran taç kapı dışa taşkındır. Beş basamaklı bir merdiven ile çıkılan
mermer kapı önde yekpare devşirme taş kaideler üzerine oturmakta olup,
üst kotta caminin çatısını aşmaktadır. Geniş ve yüksek nişinin üstü zengin
mukarnaslı bir kavsara ile bitirilmiştir. Taç kapı nişi dokuz sıra mukarnas
kavsaralı ve çift nişlidir. Nişin iki yanında üstü mukarnaslı birer mihrabiye
vardır. Köşeleri zar başlıklı sütuncelerle sınırlanan nişin çevresini sade
silmeler dolaşır. Basık kemerli kapının muhdes ahşap kanatları sadedir.
Kapının batısında yer alan iki adet dikdörtgen pencere açıklığı, mah�li
aydınlatmaktadır.

Kuzey cephedeki bu taç kapının doğusuna yüksek kübik kaideli,
silindirik gövdeli ve tek şerefeli minare inşa edilmiştir (Şekil 5 - 6).
Minarenin sivri kemerli kapısı mah�le açılan kapının sol iç tarafındadır.
Pabuç kısmında yer yer, gövdede ise enine çemberler şeklinde �ruze renkli
sırlı tuğlalarla bezenmiş minarede, devşirme taşların kullanıldığı kaideden
önce üçgenlerle sekizgene, oradan da silindirik gövdeye geçilmektedir. Tuğla
pabuç ve sekizgen genişliği kaideyle orantılıdır. Sekizgenin alt
kenarlarındaki yarım piramidal çıkıntılar kaide ve pabuç arasında yumuşak
bir geçiş meydana getirir. Tuğla pabucun her cephesi dikdörtgen bir niş
içinde, sivri kemerli sağır birer nişle hareketlendirilmiştir. Minare gövdesi
geniş başlayan, şerefeye doğru muntazam fakat belli belirsiz incelen bir
özelliğe sahiptir. Minarenin silindirik gövdesi şerefe altında altıgene
dönüşmektedir. Bunun üzerindeki şerefe sekizgendir. Gövdeye göre oldukça
ince tutulmuş ve geç dönemde onarım görmüş silindirik petek, sivri bir
külahla sona ermektedir.



Şekil 5. Yapının kuzey cephesi. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi



Şekil 6. Minare kesiti ve kuzey
görünüşü. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik
İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi

Yapının batı cephesi, moloz taş ve tuğla ile almaşık teknikte örülmüş tek
cephesidir (Şekil 7). Caminin harim kısmına batıdan girişi belirleyen ve
cephenin kuzey yarısında yer alan kapı; çinilerle süslü olup, sivri kemerli
nişin kemer aynasındaki üçgen alçı, panodaki çokgenlerin içini dolduran
�ruze renkli üçgen, kare ve altıgen formlu çini parçaları dökülmüştür.
Kapının basık tuğla kemeri tek parça söveye oturur. Kapı kemerinin sağında

duvara gömülü, nesih yazılı, eksik ve basit bir kitabe bulunmaktadır.4 Taç
kapının üstünde dikdörtgen bir çerçeve onun da üstünde sivri kemerli bir



sağır pencere görülmektedir. Kapının sağında iki adet büyük, yukarıda dört
adet küçük, boyuna dikdörtgen formlu pencere açıklığı bulunmaktadır.

Şekil 7. Yapının batı cephesi. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

İç tarafta yapının mihrabının bulunduğu güney cephesi yapının diğer
cephelerine kıyasla en sade görünümlü olanıdır (Şekil 8). Cephede dördü
yukarıda ikisi aşağıda olmak üzere toplam altı pencere açıklığı
bulunmaktadır. Pencere üstlerinde ve altlarında boyları değişen çeşitli
ebatlarda uzunlamasına ahşap hatıllar bulunmaktadır.



Şekil 8. Yapının güney cephesi. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Yapının giriş aldığı bir diğer kapı açıklığı doğu cephe içerisindedir (Şekil

9). Oldukça sade tasarlanmış basık kemerli kapının dışını sade bir tuğla
silme dolaşır. Kemer köşeliklerinde iri tabak şeklinde birer boşluk ve üstte
şekli bozulmuş, tuğla ile yapılan kapı elemanlarında çini parçaları
görülmektedir. Bu cephede de kapının solunda iki, üstünde dört dikdörtgen
formlu pencere açıklığı bulunmaktadır.



Şekil 9. Yapının doğu cephesi. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Caminin harim kısmı dört sıra halinde altışar ahşap sütuna kiriş
atılımıyla boylamasına beş sahına ayrılmış (Şekil 10) ve üstten kaplamalı
ahşap tavanla örtülmüştür. Orta sahın diğerlerinden daha geniş tutulmuş ve
daha yüksekte başlayan örtü sistemiyle yanlara doğru kademeli olarak
alçaltılmıştır. Harimi beş dikey sahına ayıran ahşap sütunlar zemin üzerine
yerleştirilmiş birbirinden farklı boyutlardaki devşirme kaideler üzerine,
zıvana gibi birleştirici bir malzeme kullanılmadan direk olarak
oturtulmuşlardır (Şekil 11). Aynı sütunlar üstte de birbirinden farklı Roma
dönemine ait devşirme mermer “Dor” ve “Korint” tiplerinde sütun
başlıklarıyla taçlandırılmıştır (Şekil 12). Sütun başlıklarının üzerinde pro�lli
ahşap yastıklar yer alır. Başlıkların üstüne kuzey-güney yönlü uzanan kalın
dört köşe kesitli ağaç kirişler oturmaktadır. Orta sahının iki yanındaki kalın
kirişler üzerinde yukarı doğru üç kademe halinde, genişleyen uçları kavisli
traversler, orta sahının tavanını yanlara göre daha da yükseltmektedir. Bütün



tavan boyunca uzanan kirişlerin üzerine aralıklarla konmuş yuvarlak kesitli
ağaç kütükler ve bunların da üzerine tavan tahtaları çakılmıştır.

Şekil 10. Yapının birleşik kat planı. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.



Şekil 11. Yapının harim bölümü, ahşap sütunların oturduğu kaidelere örnek 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Şekil 12. Yapının harim bölümü, ahşap tavanı taşıyan ahşap sütunların
üzerindeki devşirme mermer sütun başlıkları, kuzeybatıdan görünüm. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Caminin kuzey duvarı boyunca uzanan ahşap mah�lin biçimi geç
dönem onarımları ile bozulmuştur. Mah�le harim bölümünden çıkışı



belirleyen merdiven alanın kuzeydoğu köşesindedir (Şekil 10).

Mimari Elemanlar

Mihrap: Boyutları, malzemesi ve süslemesiyle ilk bakışta dikkati çeken

mihrap yapının güney duvarının ortasındadır ve tavana kadar
yükselmektedir (Şekil 13). Üstü mukarnas kavsaralı dikdörtgen bir nişin
çevresini dolaşan alçı ve çini mozaik silmelerin oluşturduğu mihrabın üstü
alçı bir tepelikle biter. Çinilerde �ruze, patlıcan moru ve siyah renkler
kullanılmıştır. Mihrabın çevresini kuşatan, en dıştaki kavisli alçı silmede
ajur tekniği ile uçları palmetli kıvrık dal moti� işlenmiştir. Çini mozaikle
yapılmış ikinci silmede �ruze renkli hatların oluşturduğu beşgenler patlıcan
moru parçalarla doldurulmuştur. Üçüncü silmede çiçeklerle süslenmiş nesih
hatlı Ayet-el-Kürsi yazısı (Bakara Suresi 255. Ayet) ajur tekniğinde yine
alçıyla yapılmıştır. Dördüncü silme, geometrik geçmeli ikinci mozaik
silmenin tekrarıdır. Mihrabın üstündeki geniş alçı tepelikte ajur tekniğiyle,
oyularak yapılmış ejderi temsil eden �gürlerin çevresi palmet ve kıvrım
dallarıyla doldurulmuştur. Mihrap, üst kısmındaki �gürlü süslemesiyle de
özel bir yere sahiptir. Dıştaki silmelerin çevrelediği, dikdörtgen alınlık
panosunun altını üç yanı kuşatan geometrik geçme sınırlar. Panonun
ortasındaki iri yuvarlak göbek bir çiçek bahçesini andırır. Dıştan çini bir
daire içinde ajur tekniğinde alçıyla yapılmış bitkisel süsleme görülür.
Panonun geri kalan kısmında altıgenlerin hakim olduğu geometrik geçme
kompozisyonda patlıcan moru ve �ruze çinilerden başka alçı kabartmalar da
yer alır. Panonun altındaki niş köşeliklerinde �ruze çinilerle rumi moti�eri
yerleştirilmiş olup iki köşeden nişe patlıcan moru renkli birer rumi dal
indirilmiştir. Mihrap nişinin iki köşesindeki yuvarlak alçı sütuncelerin
başlıkları çan şeklindedir. Ajur tekniğiyle işlenen sütunceler kuşaklarla
bölünmüştür. Tamamında bitkisel örgü ve bir sıra ku� yazı görülmektedir.
Nişin içi alçı ve çini mozaikle işlenmiş bir süslemeye sahiptir. Patlıcan moru
ve �ruze çiniler ile geometrik şekiller meydana getirilmiş, içteki şekiller



alçıyla yapılmış rumi moti�eriyle doldurulmuştur. Nişin üstünü, patlıcan
moru sülüs bir yazı kuşağı sınırlar. Burada sırasıyla, Al-i İmran Suresi 18. ve
19. Ayetler yazılıdır. Yukarıdaki mukarnaslı kavsarada �ruze ve patlıcan
moru çini parçalar alçı ile zengin bir süsleme programı meydana getirmiştir.

Şekil 13. Yapının mihrabı. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Minber: Mihrapın hemen batısında yer alan caminin ahşap minberi,

ceviz ağacından taklit kündekari tekniği ile yapılmıştır (Şekil 14). Orta boy
minber oldukça iyi korunmuştur. Minber aynalığında geometrik çerçeveler
içinde bitkisel, korkulukta geometrik, dilimli kemerli kapısının
köşeliklerinde bitkisel moti�er dikkati çeker. Minberin yan aynalıkları ve
köşk kısmının altında çokgen ve yıldızdan oluşan geometrik şekillerin içine
rumi moti�er oyulmuştur. Geometrik şekiller aralarına çakılan çıtalarla
birbirinden ayrılmıştır. Köşk kısmının altındaki kemerler rumilerle
süslenmiştir. Kaide kısmında küçük dilimli kemerler dizilmiştir. Yan
aynalıkları ve köşk kısmını çeviren pervazlarda korkuluk kısmının iskeletine
kabartma rumiler işlenmiştir. Korkuluk şebekeleri geometrik kafesler
şeklindedir. Korkuluğun ortasındaki gergilerden mihrap tarafında minberi
“Ebu Bekir oğlu marangoz Mehmed’in yaptığı,” diğerinde “Ummetin



günahkar, Allah’ın affedici” olduğunu bildiren Arapça bir ibare nesih hatla
yazılmıştır. Minberin dilimli kapı kemerinin aynalığı zarif rumilerle
süslenmiştir. Kemeri taşıyan sütunceler balık pulu şeklinde işlenmiştir. Kapı
kanatları yoktur. Minberin kapı üstünde iki sıra halinde sülüs hatla yazılmış
kitabesi yer almaktadır. Kapının iskeletini oluşturan pervazlar rumilerle
süslüdür. Kapının üstünde ajur tekniğiyle işlenmiş rumili bir taç yükselir.

Şekil 14. Yapının minberi. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Arslanhane Camisi Restitüsyonu5

Ankara’daki en önemli Selçuklu dönemi yapılarından biri olan Arslanhane
Camisi; kuzeydoğusundaki Arslanhane Zaviyesi ve zaviyenin kuzeyindeki
Arslanhane Türbesi ile birlikte bir külliyenin parçasıdır.

Uzun zaman Ankara’nın Ulu Cami olarak kullanılan yapının, her ne
kadar, vak�yesi tespit edilememişse de, H 1262 (M 1845) tarihinden sonra
tutulmaya başlayan ve vakıf görevlilerinin tayin, ter� ile tedavül işlemlerinin
tablolar halinde düzenlendiği Şahsiyet (Esâs) Defteri mevcuttur. Bunun
dışında; Vakı�ar Genel Müdürlüğü, diğer taraftan Devlet Arşivlerinde
yapılan incelemelerde caminin geçirdiği onarımların detayları hakkında bilgi
veren belgeleri tespit etmek de mümkün olmuştur.



Arslanhane Camisi Tarihsel Araştırmaları ve Yapının Geçirdiği

Onarımlar

Yapım kitabesi olmayan caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmese de
araştırmacılar; yapının batı cephe duvarı içerisindeki kapısının (Şekil 7, Şekil

15) güneyinde bulunan Selçuklu sülüsü ile yazılmış “allahümmağ�r’il-emir’il-
merhum Seyfeddin” tarihsiz yazısının camiyi inşa ettiren kişiye işaret ettiği
hususunda görüş birliğine varmaktadır. Selçuklu Sultanı I. Alâeddin
Keykubat’ın tahta çıkışında önemli bir rol oynayan Merhum Emir
Şerefeddin’den bahseden bu yazıdan hareketle de yapının söz konusu bu
sultanın hükümranlık yıllarında, 1220-1237 tarihleri arasında inşa edildiği
düşünülmektedir (Eyice, 1988, s. 531-532; Renda, 2004, s. 145; Akşit,
2018, s. 174-177).



Şekil 15. Yapının harim kısmına batıdan girişi belirleyen
kapısı. 
Kaynak: Erken, 1983, s. 349.



Şekil 16. Arslanhane Camisi ve Türbesi, 1953. 
Kaynak: Koç Üniversitesi VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi, Envanter no:0580.



Şekil 17. Yapının Selçuklu portallerini andıran kuzey
cephedeki taç kapısı 
Kaynak: Öney, 1971.



Şekil 18. Yapının batı cephesi. 
Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi.

Başta daha ufak ve basit bir cami olarak inşa edilen yapı; aynı yüzyılın
sonlarına doğru harap duruma düşmüş, Hüsâmeddin ve Hasaneddin isimli

iki ahi kardeş tarafından onarılmıştır6 (Erken, 1972, s. 346) (Şekil 16, 17, 18).
Caminin mihrap (Şekil 19, 20) ve minberinin de (Şekil 21, 22) 1290-1291
yılında gerçekleşen bu ilk onarımı sırasında yapıldığı, minber üzerinde yer
alan ve 1999 yılında yerinden sökülerek çalınan, iki parçalı kitabeden
anlaşılmaktadır (Şekil 23) (Eyice, 1988, s. 531-532; Öney 1990; Renda,
2004, s. 145; Erdoğan, 2004, s.133). M. Yusuf Akyurt tarafından
incelenmiş ve yayımlanmış olan kitabenin günümüz Türkçesiyle
sadeleştirilmiş hali şu şekildedir: “Dîn ve dünyânın imdâdcısı Keykavusoğlu
Ulu Sultan ebu’l-feth Mesud (cümle mahlûkâtı doğru yola sevk eden Tanrı
sultanlığını ebedi kılsın) saltanatı günlerinde fütüvvet ve mürüvvet
sâhiplerinden iki kardeş, Tanrının rızasını dilemek için bu camiyi altı yüz seksen
dokuz senesi aylarında binâ ettiler. Tanrı her ikisinin ömürlerini uzun ve
hasenatlarını kabul ve seyyiatlarını af etsin.” (Akyurt, 1943-1944).



Şekil 19. Yapının mihrabı. 
Kaynak: M. Galip, 1928.

Şekil 20. Yapının mihrabı. 
Kaynak: M.Y. Akyurt arşivi, 1943-44.



Şekil 21. Yapının minberi. 
Kaynak: Mübarek Galip, 1928.



Şekil 22. Yapının minberi. 
Kaynak: Akyurt, 1943-1944.



Şekil 23. Ahşap minberin aynalık tablası üzerindeki Arapça kitabe. 
Kaynak: Akyurt, 1943-1944.

Külahı geç dönemde yenilenmiş, ceviz ağacından taklit kündekari
tekniği ile yapılmış, orta boyutlu minber, sadece caminin geçirdiği bu ilk
büyük onarımın tarihine değil, aynı zamanda kendisini yapan zanaatkarı
hakkında da bilgi vermektedir. Buna göre; korkuluğun ortasındaki
gergilerden mihrap tarafında yer alanında, nesih hatla yazılmış, Arapça “Ebu
Bekir oğlu marangoz Mehmed yaptı” ibaresi, söz konusu bu yüksek sanat
eserini yapan şahsı ölümsüzleştirmektedir. Minberin diğer korkuluğunun
ortasındaki gergisinde ise yine nesih hatla, Arapça “Ümmetin günahkar,
Allah’ın affedici” olduğu bildirilmektedir (Şekil 24). Akyurt 1943-1944 yılına

ait yazmasında, Arslanhane ve Ankara Kızılbey Cami7 minberinin aynı kişi
tarafından yapılmış olduğunu ifade etmiştir (Akyurt, 1943-1944; Uğurlu,
1968, s 75-81).



Şekil 24. Solda minber korkuluğunun ortasındaki gergi üzerindeki yazıt,
sağda korkuluğun diğer tarafındaki usta kitabesi 
Kaynak: Akyurt, 1943-1944.

Yapının inşası ve ilk tamiratına yönelik son derece kıymetli veri
oluşturan bu belgeler dışında, caminin Osmanlı dönemindeki gelirleri ile
ilgili bilgiyi Osmanlı Arşivlerinde bulmak mümkün olmuştur. Buna göre;
Fatih Sultan Mehmet’in hükümdarlık yıllarında, 1463 yılında, tutulan bir
defterde Çubuk Kazasında Başsemer, Bayındır, Kargasemer ve Dodurga
köylerinden toplam 12.705 akçenin, ihtiyaçlarını gidermek üzere, camiye
vakfedildiği not edilmiştir (Konyalı, 1978, s. 25). Kanuni Sultan Süleyman
Dönemi’nde, 1530 yılında, tutulan bir tahrir defterinde ise caminin geliri
23.619 akçeye çıkarılmış, Çubuk kazasına ek olarak; Ayaş, Beypazarı ve
Sincan kazalarındaki bazı köylerin gelirlerinden cami için ilave tahsisat
yapılmıştır (Erdoğan, 2004, s. 141).

Ankara’daki en önemli Selçuklu ve Beylikler Dönemi yapılarından biri
olan Arslanhane Camisi; kuzeydoğusundaki zaviyesi ve bunun kuzeyindeki
türbe ile birlikte bir külliyenin parçası, bu yapı kompleksinin ana yapısıdır.
Külliyenin geçmişte daha çok yapıdan oluştuğu, ayrıca caminin
Temmuz/Ağustos 1694 ve 1703-1704 yıllarında iki kere onarıma ihtiyaç
duyduğu bilgisini yine Osmanlı Arşivlerinde bulmak mümkün olmuştur.
Söz konusu belgelerden ilki Şorba kadısına ve Ankara mütesellimine
hitaben yazılmış bir hüküm suretidir. Surette; “Ahi Şerafeddin Cami ile imaret
ve hanının ta’mirine” temas edilmektedir (Erdoğan 1968, s. 153). Belge;



cami, zaviye ve türbe dışında, külliye içerisinde ne zaman inşa edildiği
konusunda bir �kir sahibi olmadığımız han ve imaretten söz etmesi
açısından önem arz eder. Ankara naibine hitaben yazılan ikinci belgede ise,
“… mezkûr cami mütevellisinin mal-i vakıftan aldığı para ile ta’mirden
kaçındığı görüldüğü” bildirilmektedir (Renda, 2004, s. 145; Erdoğan 1968, s.
172).

Osmanlı Arşivleri yapının bir sonraki onarımının 1876 yılında
gerçekleştiğini, söz konusu tarihteki büyük onarımda yapı çatısının komple
yenilendiği bildirmektedir (Renda, 2004, s. 145.)

Yine aynı arşivde tespit edilen ve Şurâ-yı Devlet Mâliye Dairesinden 02
Ramazan 1320 (3 Aralık 1902) tarihinde çıkmış bir başka evrakta(İ.EV.,
33/5, BOA) “Ankara’da bulunan Arslanhane/Ahi Şerafeddin Cami, Minaresi ve
Türbesinin H. 1320/M. 1902-1903 yılında yirmi bir bin dört yüz otuz iki
kuruşa tamiratının yapılmasına” karar verildiği bildirilmektedir (Şekil 25).
Şurâ-yı Devlet Mâliye Dairesinde alınan bu kararın Sadaret makamı
aracılığıyla padişaha arz edildiği 09 Ramazan 1320 (10 Aralık 1902) tarihli
Bâb-ı Âlî Dâire-i Sadâret Âmedi Divân-ı Hümayun çıkışlı bir başka
evraktan anlaşılmaktadır (A.AMD.d., 1990, BOA) (Şekil 26). Yukarıda
aktarılan onay süreci sonrasında yapının onarımının harcama yetkisinin;
Dahiliye Nezaretinin 26 Cemaziyelevvel 1322 (8 Ağustos 1904)
(DH.MKT., 878/24, BOA) (Şekil 27); Maliye Nezaretinin 11 Şaban sene
1322 (21 Ekim 1904) (ML.MKT.d., 173/21, BOA) (Şekil 28) tarihli
yazışmaları sonrasında, Dahiliye Nezaretinin 21 Şaban 1322 (31 Ekim
1904) tarihinde Ankara Valiliğine yazdığı yazı gereğince (DH.MKT.,
661/11, BOA) (Şekil 29) Ankara Valiliğine verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.



Şekil 25. Arslanhane Camisi Minaresi ve Türbesinin tamiratının yapılmasına
dair Devlet Şurası kararı 
Kaynak: İ.EV., 33/5, BOA.



Şekil 26. Arslanhane Camisi Minaresi ve Türbesinin
tamiratının yapılmasına dair Sadaret ve Padişahlık
makamlarının yazışmaları 
Kaynak: A.AMD.d., 1990, BOA.



Şekil 27. Arslanhane Camisi Minaresi ve Türbesinin tamiratının yapılmasına
dair Dahiliye Nezaretinin Maliye Nezaretine yazdığı yazı. 
Kaynak: DH.MKT., 878/24, BOA.



Şekil 28. Arslanhane Camisi Minaresi ve Türbesinin tamiratının yapılmasına
dair Maliye Nezaretinin Dahiliye Nezaretine yazdığı yazı. 
Kaynak: ML.MKT.d., 173/21, BOA.



Şekil 29. Arslanhane Camisi Minaresi ve Türbesinin
tamiratının yapılmasına dair Dahiliye Nezaretinin Ankara
Valiliği’ne yazdığı yazı. 
Kaynak: DH.MKT., 661/11, BOA.

13. yüzyılın başında inşa edilen ve aynı yüzyılın sonunda ilk kez
onarılan, Osmanlı döneminde yukarıda anılan onarımları geçiren
Arslanhane Camisi’ne, Cumhuriyet’in ilanı sonrasında bir ibadethane
olmanın yanı sıra kültür mirası olarak ayrıca önem atfedilmiştir. Yapının bu
bağlamdaki değeri ilk kez Mübarek Galip tarafından teslim edilmiş,



araştırmacı “Ankara Kitabeleri” adlı yayınında Arslanhane Camisi’ne özel
bir yer ayırmıştır (Şekil 30).

Şekil 30. Arslanhane Camisi harim bölümü, 1928. 
Kaynak: Mübarek Galip, 1928.

Cami kitabeleri Mübarek Galip sonrasında, 1940’lı yıllarda, M. Yusuf
Akyurt tarafından kaleme alınan “Türk Asar-i Atikası Binalarına Aid Tarihî
Mecmu’a, Selçukîler ve Tavaif-i Muluk Devri,” adlı yayında bir kez daha
incelenmiştir (Şekil 31). Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü İhtisas Kütüphanesi’nde korunan yazma eser
bugün hâlâ yapı ile ilgili araştırmalarda temel kaynak olarak araştırmacılara
hizmet vermektedir.



Şekil 31. M. Yusuf Akyurt, “Türk Asar-ı Atikası Binalarına Aid
Tarihî Mecmu’a, Selçukîler ve Tavaif-i Muluk Devri”, 1943-
1944, Arslanhane Camisi mimari tanımı. 
Kaynak: Akyurt, 1943-1944.

M. Yusuf Akyurt ile aynı yıllarda genç Türkiye Cumhuriyeti’nin
yetiştirdiği ilk mimar ve restorasyon uzmanlarından biri olarak anılan Y.
Mimar Ali Saim Ülgen’de yapıyı ziyaret etmiş, detaydan yoksun olsa da,
caminin ilk rölövesini çıkaran araştırmacı olmuştur (Şekil 32). Bu çizimler
caminin 20. yüzyılın ilk yarısındaki durumunun tespiti için önemli birer
kaynak oluşturmaktadır.



Şekil 32. Arslanhane Camisi kesiti, 1941. 
Kaynak: Ali Saim Ülgen arşivi, 1941.

Yukarıda anılan çalışmalar dışında Arslanhane Camisi’nin mimari ve
yapısal (inşaî) detaylarını kavramaya yönelik çalışmaları; Gönül Öney (1971
ve 1990), İbrahim Hakkı Konyalı (1978), Semavi Eyice (1988) ve
Abdülkerim Erdoğan (2004) gibi araştırmacılar gerçekleştirmişlerdir.

Arslanhane Camisi’nin onarımı için 1902 yılında bir keşif yapıldığı,
keşif gereği harcama yetkisinin 1904 yılında Ankara Valiliğine verildiği
hususlarına yukarıda değinilmişti. Olasılıkla bu tarih veya hemen sonrasında
da söz konusu keşfe yönelik onarım işleri tamamlanmıştır. 20. yüzyılın
başındaki bu onarım sonrasında yapı; arşiv belgelerine göre 1962 yılında
kaleme alınan bir rapora istinaden, 1963-1965 yıllarında hazırlanan rölöve
restitüsyon ve restorasyon projeleri uyarınca bir kez daha onarılmıştır.
Onarım öncesinde hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini
Vakı�ar Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulmak mümkündür (Şekil 33).



Şekil 33. Arslanhane Camisi, rölövesi, 1963-1965. 
Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Belge no:
060100104-OC101.

Yine aynı genel müdürlük arşivinde bulunan 1992 tarihli bir başka
belgede, 230.000.000. TL ödenekle Arslanhane Camisi’nin onarılması
gerektiği bilgisiyle karşılaşılmıştır. M. O�az (Restoratör), N. Fırat (Sanat
Tarihçi), N. Destici’nin (Mimar), Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulunun 14.1.1992 tarih ve 2162 sayılı kararını esas alarak
hazırladıkları raporda onarıma ilişkin olarak:



Sac örtünün kaldırılarak çatının tamir ve tahkim edildikten sonra
bakırla kaplanması,

Yağmur olukları ve boruların yenilenmesi,

Ahşap pencere kasalarının mevcut durumuna uygun olarak
yenilenerek pinotekslenmesi,

Demir parmaklıkların bozuk olanların değiştirilerek yağlı boyası
yapılması,

İçte elektrik tesisatı ve badana işlerinin yapılması,

Ahşap döşemenin bozuk olanlarının yenilenmesi,

Doğu cepheye bitişik muhdes yapıların yıktırılarak yapının cephesinin
açılması gerektiği bildirilmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen tarihsel araştırmalar özetle, yapının
13. yüzyılın başında inşa edildiğini, aynı yüzyılın sonunda büyük bir onarım
geçirdiğini göstermiştir. Bu tarih sonrasında cami; Osmanlı idaresinde, 17.
yüzyılın sonunda, 18. yüzyılın başında, 19. yüzyılın son çeyreğinde, 20.
yüzyılın başında dört kere daha onarılmıştır. Cumhuriyetin ilanı sonrasında
iki kez daha onarılan yapının mimari ve yapısal detayları bilimsel birçok
araştırmaya da konu olmuştur.

Restitüsyon Değerlendirmesi ve Çizimleri

Yapı üzerinde gözlemlenen izler, yapı ile ilgili belgeler tarihsel araştırmalar
ve detayları aşağıda verilecek olan karşılaştırmalı çalışmalardan gelen veri
doğrultusunda yapının ilk inşa tarihinden günümüze kadar geçen süreçteki
değişimini belli dönemler altında gruplanmıştır. Bu gruplama sonrasında
yapının ilk inşa dönemi olan 13. yüzyıl ile güvenilirliği yüksek görsel ve
yazınsal belgelerin en fazla olduğu 20. yüzyıl başına ait, bilinirlik çalışmasını
da kapsayan, restitüsyon çizimleri hazırlanmıştır.



Yapının Karşılaştırmalı Çalışma ve İzlere Dayalı İlk Dönemine Ait

Restitüsyonu (13. yüzyıl)

Ahşap taşıyıcı sistemin çalışma prensipleri ve mimari elemanları:

Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi ahşap direkli camilerinde ahşap
malzeme gerek yatay taşıyıcı elemanlarda (hatıl, bingi ve benzeri) gerekse de
dikmelerde kullanılmak suretiyle taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmıştır.
Çalışma kapsamında incelenen örneklerin tamamında taşıyıcı sistem
kirişlemeleri tek yönlü olarak çalışmaktadır.

Yapıların tamamında taş kaide izlenmiş; Sivrihisar Ulu (Şekil 34), Ahi
Elvan (Şekil 35) ve Arslanhane Camilerinde devşirme taş malzeme ayrıca
dikme başlıklarında da kullanılmıştır. Afyon Ulu (Şekil 36) ve Beyşehir
Eşrefoğlu Camilerinde (Şekil 37 - 38) ise dikme başlıkları, sarkıt formlu
ahşaptır.

Şekil 34. Sivrihisar Ulu Cami, harimi. 
Kaynak: A. Kuran arşivi, 1972.



Şekil 35. Ahi Elvan Cami, harim ve mahfili. 
Kaynak: Ayverdi, 1966.

Şekil 36. Afyon Ulu Cami, 1935. 
Kaynak: Gabriel, 1953, s. 88.



Şekil 37. Beyşehir Eşrefoğlu Cami, kesit ve cephe görünüşü. 
Kaynak: Kızıltan,1958.

Şekil 38. Beyşehir Eşreoğlu Cami,
1895. 
Kaynak: Sarre, 1896, Tafeln LII.



Bezeme elemanları: Konya Beyşehir Eşrefoğlu Kastamonu Kasabaköy

(Şekil 39), Sivrihisar Ulu, Denizli Boğaziçi Camileri gibi örneklerde
görüldüğü üzere ahşap taşıyıcı sistemin özellikle yatay üst yapı
elemanlarında kök boyalı kalemişi bezemeler olduğu izlenmektedir.

Şekil 39. Kastamonu Kasabaköy Cami, ahşap taşıyıcı sistem üzerinde kalem
işi bezemeler 
Kaynak: Öney, 1970.

Ahşap bezeme elemanlarının bir diğer örneği ise, ana hatılları bağlayan
ahşap elemanlara yerleştirilmiş bitkisel moti�i ahşap bezemelerdir.

Harim kısmı mekânsal ve mimari elemanlarına yönelik bilgiler: Anadolu
Selçuklu ve Beylikler Dönemi ahşap direkli camilerinin özellikle büyük
ölçekli örneklerinde harim kısmında mah�l katının yer aldığı görülmektedir.
Kuzeye konumlanmış olan mah�l katlarına ek olarak kimi zaman harim
mekânı içeresinde serbest konumlandırılmış müezzin mah�lleri de dikkati
çekmektedir. Beyşehir Eşrefoğlu Cami’sinde bahsi geçen mah�l katları
özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaşmıştır (Şekil 38). Ahi Elvan Cami’nin
eski fotoğra�arında ise özgün mah�l katı izlenmektedir (Şekil 35).



Ahşap direkli camilerde harim kısmını oluşturan mimari elemanlardan
en önemlileri mihrap ve minberlerdir. Mihraplardaki alçı işçiliği ve alçı üzeri
bezeme işçiliği üst seviyededir. Minber ise yine harim kısmının önemli bir
elemanı olup, kündekari teknik yaygın olarak kullanılmıştır. Arslanhane
Camisi’nin ve Ankara Kızılbey Camisi’nin minberini de yapan Ebu Bekir
oğlu marangoz Mehmed yapmıştır.

Değerlendirme: Arslanhane Camisi’nin günümüze oldukça iyi

korunmuş ve özgün olarak ulaşmış ahşap taşıyıcı sistemi yapısal olarak tek
yönlü çalışmakta olup, yatay taşıyıcılar dikmelere devşirme taş başlıklarla
bağlanmaktadır. Zeminde ise dikmeler taş kaidelere oturur.

Ahşap taşıyıcı sistemde yer yer bitkisel moti�i bezemeler olmasına
karşın bu bezemeler farklılık gösterir. Bu durum tavana farklı dönemlerde
müdahale edilmiş olabileceğini göstermektedir. Restitüsyon çalışmasında bu
sebepten dolayı özgün tavan bezeme şablonu çıkarılamamıştır.

Yapının özgün ahşapları Doç. Dr. Bekir Eskici tarafından incelenmiş
kök boyalı bezeme izine rastlanmamıştır.

Arslanhane Camisi’nin mihrabı ve minberi ahşap direkli camiler içinde
en önemli örnekleri temsil eder. Emsalsiz mihrap günümüze oldukça iyi
durumda ulaşmıştır. Minberde ise muazzam ahşap işçiliği izlenmektedir.
Minber aynalığı günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesinde
sergilenmektedir.

Tüm bu veriler ışığında ve mimari koruma kuramının gerektirdiği
bilimsel yaklaşım çerçevesinde bilinirlik derecelerine göre oluşturulmuş
yapının ilk dönemine ait restitüsyon çizimi (13. yüzyıl) Şekil 40’taki gibidir.



Şekil 40. Arslanhane Camisi, 13. yüzyıl restitüsyon çizimleri 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Yapının Arşiv Belgelerine Dayandırılarak Hazırlanan 20. Yüzyıl

Başlarına Ait Restitüsyonu

Yapının 1902 ve 1903 yıllarında kuzeyindeki türbesi ile birlikte esaslı bir
onarım geçirdiği bilinmektedir. Bunun dışında direkt olarak belgesine
ulaşılamasa da yapının 1962 yılından önce bazı onarımlar geçirdiği Yılmaz
Önge’nin 04.07.1962 tarihli inceleme raporundan anlaşılmaktadır.

Yapının çatısının 1900’lü yılların başından 1962 yılına kadar formunun
günümüzden farklı, malzemesinin alaturka kiremit ve kuzeybatı taç
kapısının üzerinde ahşap alaturka kiremit kaplı saçak olduğu görülmektedir.

Yapının çevresinin günümüzdekinden farklı olduğu, bugünkü gibi
etrafında teraslanmaların olmadığı, bu dönem boyunca yapının doğu ve
güney cephelerinde kütle ekleri olduğu ve doğuda şimdiki gibi mezarların
bulunduğu bilinmektedir.

Yapının içerisinde günümüzdeki gibi kadınlar mah�linin alt kısmında ve
yapının doğu ve batı girişleri etrafında ahşap bölücü elemanlarla yapılmış



mekânlar bulunmamaktadır. Ayrıca sadece kadınlar mah�line çıkan
merdivenin yanında günümüzde imam odasının bulunduğu yerde bir
mekânın varlığı izlenmektedir.

Yapının içerisinde yine bu dönemde izlenen bir diğer farklılık, doğu
girişinin hemen önünde, güney tarafından merdivenle ulaşılan ve ahşap
dikmelere oturan platformdur.

Kadınlar mah�linin bu dönem içerisinde birden fazla onarım geçirdiği,
formunun ve korkuluklarının değiştiği arşiv belgelerinden izlenmektedir.
Yılmaz Önge’nin 1962 tarihli raporunda bu kısmın 1960 yılında bir onarım
geçirdiği belirtilmektedir. Diğer onarımların ise tarihi bilinmezken,
onarımın niteliği arşiv belgelerinden izlenmektedir. Günümüzde kadınlar
mah�line çıkan merdivenlere ait korkuluk moti� o dönemdeki özgün motife
işaret etmektedir.

Yapının minberinde bu dönemde pano halinde kitabesinin olduğu,
ancak minber köşkünün ve külahının bugünkü haline benzer olarak
sonradan eklendiği bilinmektedir.

Bu döneme ait kaynaklardan mihrabın olduğu güneydoğu duvarı
boyunca yerden yaklaşık 50 cm yükseklikte, ahşaptan, nişleri olan üzerine
aydınlatma elemanlarının konulduğu düşünülen mimari eleman
izlenmektedir.

Yine bu dönemde ahşap dikmelerin ve bunların üzerindeki mermer
başlıkların boyandıkları bilinmektedir.

Tüm bu veriler ışığında ve mimari koruma kuramının gerektirdiği
bilimsel yaklaşım çerçevesinde bilinirlik derecelerine göre oluşturulmuş arşiv
belgelerine dayandırılarak, yapının 20. yüzyıl başlarına ait restitüsyon çizimi
Şekil 41’deki gibidir.



Şekil 41. Arslanhane Camisi, 20. yüzyıl başı restitüsyon çizimleri. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Arslanhane Camisi’nin Restorasyonu

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmalar: Arslanhane

Camisi restorasyon projesi kapsamında; tarihî yapının ana sorunlarını ve
sorunlu bölgelerinin tespiti, bunların çözümü ve anıtın nasıl onarılması
gerektiği konularında bilgi birikimi oluşturmak amacıyla, çeşitli bilimsel
çalışmalar yürütülmüş, bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre yapı
genelinde izlenen ve tespit edilen sorunlar analiz edilmiştir. Tüm bu girdiler
ışığında da yapı genelinde gözlenen sorunlara yönelik öneriler
geliştirilmiştir.

Malzeme Analizleri: Tarihî yapıların uzun süre yaşayabilmesi, hem

amaca uygun malzemelerin seçilmesine, hem de yapıyı oluşturan
malzemelerin sahip oldukları özelliklerin birbiriyle uyum ve bütünlük
gösterecek ortak bir form oluşturmalarına bağlıdır. Restorasyon ve
konservasyon uygulamaları öncesinde; yapıların mimari, tarihî, sanatsal ve
estetik özelliklerinin araştırılmasının yanı sıra arkeometrik incelemelerinin



de yapılması, seçilecek onarım malzemelerinin özgün yapıya uygun olarak
belirlenebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu amaç
doğrultusunda yapının seçilmiş belli noktalarından taş, sıva-harç, tuğla ve
alçı örnekleri alınmış (Şekil 42), bu malzemelerin laboratuvar ortamında

analizleri yapılmıştır.8 Buna göre;

Yapı beden duvarlarındaki kabayonu ve moloz taşlarda andezit
kullanımı ağırlıklıdır. Örgü içinde yer yer çeşitli niteliklerde kireç
taşlarına da rastlanmaktadır. Kuzey taç kapısı devşirilmiş mermerler
kullanılarak inşa edilmiştir. İç mekanda tavanı taşıyan ahşap
direklerin başlıkları da devşirme mermerden yapılmıştır.

Yapının iç mekân duvarları sıvalıdır. Sıvalar çeşitli dönemlerde
yenilenmiştir. Son kat sıva çimento içeriklidir. Tuğla minaredeki derz
harçları kısmen özgün durumunu korumaktadır. Özgün harç ve
sıvalar kireç esaslıdır. Dış cephelerdeki taş örgüde çimento bazlı derz
harçları kullanılmıştır.

Minare gövdesi, diğer taraftan yapının batı cephesindeki kapı kemeri
ve alınlığı tuğladandır. Kırmızı kil hamurundan iyi derecelerde
pişirilerek elde edilen tuğlalar az gözenekli ve sıkı dokulu özelliklere
sahiptir.

Yapıda tavan, kiriş ve tavanı taşıyan sütunlar ile mah�l ve minber
ahşaptan yapılmıştır. Yakın dönem eki olan kapı kanatları ve pencere
doğramaları da ahşaptandır. İç mekânda yer alan sütunlar sadedir.
Ahşap sütunlar ve tavan büyük ölçüde özgünlüğünü koruyarak
günümüze ulaşmıştır.

Harimin güney duvarı ortasında yer alan mihrap alçı ve çiniden
yapılmıştır. Mozaik tekniğinde uygulanan çini süslemeler turkuaz ve
patlıcan moru sırlıdır. Çini hamuru krem renkli ve az gözeneklidir.



Şekil 42. Yapıda çeşitli noktalardan alınan harç örnekleri. (a) minber
arkasındaki duvar, (b) minare basamaklarındaki ahşap ve tuğla arası, (c)
minare merdivenlerinde kemer üzerindeki hatılın üstü. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Nem Analizleri: Yapıda nem kaynaklı sorunları ve bu sorunların

sebeplerini anlamaya yönelik olarak caminin iç ve dış duvarlarında ve ahşap
kolonlarında kızıl ötesi ısıl görüntüleme ve ultrasonik hız ölçümü çalışmaları

yapılmıştır9 (Şekil 43 - 44). Buna göre;

Anıtta önemli nem sorunlarının olduğu tespit edilmiş, sorunun çatı
akaçlama düzeneğinin işlevini yerine getirememesinden ayrıca yüzey
suyu drenajının yetersizliğinden ve son dönem onarımlarında
kullanılmış olan tarihî yapıya uyumsuz ve zararlı malzemelerden
kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Ölçümler yapının tarihî ahşap kolonlarının sağlam olduğunu gösterse
de, anıttaki nem sorunlarının diğer kısımlarda bulunan ahşap
elemanlar için tehlike oluşturduğu öngörülmüştür.

Mihrap Aslanhane Camisi’nin çok önemli bir elemanıdır. Mihrapta
kirlenme ve parça kaybı gibi sorunlar gözlemlense de bu sorunlar acil
değildir.



Şekil 43. Batı cephesinde ahşap hatıllı bir pencerenin kızılötesi ısıl
görüntüsü ve ahşap lento boyunca sıcaklık dağılımını gösteren sıcaklık
eğrisi. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Şekil 44. Ahşap tavanda kızılötesi ısıl görüntüsü ve ahşap tavanda ısı
dağılımını gösteren sıcaklık eğrisi. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Yapısal Analizler: Yapının mevcut durumu incelendiğinde ahşap

dikmelerin yatay doğrultularında kaymalar olduğu belirlenmiştir.10

Kolonların yer değiştirdiği durum için farklı bir model oluşturulmuş ve
kolonlarda oluşan momentler incelenmiştir (Şekil 45). Bulunan değerler
ihmal edilecek kadar küçük değerlerdir ve önemsenmemiştir.



Şekil 45. Arslanhane Camisi statik incelemeleri 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Ahşap Dikmeler Çevresinde Açılan Ayak Açmaları: Caminin harimini
beş dikey sahına ayıran ahşap sütunların oturduğu zemini ve yapısını
belgeleyebilmek amacıyla sütunların çevresinde açmalar açılmıştır (Şekil 11,
Şekil 46). Yapılan çalışmalar neticesinde;

Ahşap sütunların zemin üzerine yerleştirilmiş birbirinden farklı
boyutlardaki devşirme kaideler üzerine oturtulduğu,

Sütun ve kaidelerin zıvana veya türevi bir uygulamayla birbirlerine
tutturulmadığı anlaşımıştır.

Şekil 46. Harimi beş dikey sahına ayıran sütunların oturdukları kaidelere
örnekler. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.



Sorun Analizleri: Arslanhane Camisi’nin yakın çevresi ile birlikte

gerekli ölçeklerde rölöve çizimleri hazırlanmış; kültür varlığı niteliğindeki
yapının malzeme ve nem analizleriyle statik modeli oluşturularak yapısal
analizi değerlendirilmiş, neticesinde sorun analizleri oluşturulmuştur. Buna
göre yapıda izlenen sorunlar; “Yapısal Sorunlar,” “Özgün Malzemede
İzlenen Sorunlar,” “Ekler” ve “Diğer Sorunlar” olarak dört ana başlık altında
incelenmiştir. Ekler; “Kütle Ekleri,” “Malzeme ve Mimari Eleman Ekleri”
olarak ayrıca iki alt başlıkta detaylandırılmıştır. Yapıda izlenen sorunlar
aşağıdaki gibidir:

1. Yapısal Sorunlar
a. Ahşap dikmelerde dikey aksta birincil ötelenmeler

(Ötelenme mesafesi yatayda 0-10 cm arası),

b. Ahşap dikmelerde dikey aksta ikincil ötelenmeler
(Ötelenme mesafesi yatayda 10 – 30 cm arası),

c. Ahşap tavan kirişlemelerinde sehim.

2. Özgün Malzemede İzlenen Sorunlar
a. Ahşap taşıyıcı elemanlarda belirgin ayrışmalar/çatlaklar,

b. Ahşap malzemede yağlıboya ve alçılı boya katmanı
kullanımı,

c. Ahşap malzemede yağlıboya kullanımı,

d. Ahşap mimari elemanlarda renk değişimi, yıpranma,

e. Alçı mihrapta parça kayıpları ve yüzey kirliliği,

f. Kesme taş malzemede yüzeysel çatlaklar ve derz tamiratları,

g. Taş duvar örgüsünde kirlenme ve renk değişimi.



3. Ekler
a. Kütle Ekleri

i. Yapıya bitişik veya yapı ile aynı parselde yer alan geç
dönem ürünü niteliksiz kütle ekleri.

b. Malzeme ve Mimari Eleman Ekleri
i. Geç dönem onarımları ile değişmiş duvar örgüsü,

ii. Cephelerde çimento bazlı sıvanın kullanımı,

iii. İç mekanlarda çimento bazlı sıvanın boya (kireç veya
yağlıboya) ile birlikte kullanımı,

iv. Yapı cephelerinde çimento bazlı harç ile derz
yapımı,

v. Çevre duvarlarında çimento bazlı harç ile derz
yapımı,

vi. Eğimleri yanlış ayarlanmış, yapıda yerden yükselen
nem problemine yol açan yapı çevresi döşeme
elemanları,

vii. Çevre duvarlarında beton mozaik harpuşta
kullanımı,

viii. Niteliksiz ahşap doğrama,

ix. Niteliksiz demir doğrama,

x. Yapı içinde niteliksiz duvar, tavan ve döşeme
elemanları,

xi. Yıpranmış ve özgün ahşap strüktürden bağımsız
inşaa edilmiş bakır kaplama ahşap oturtma çatı,

xii. Yıpranmış bakır minare külahı kaplaması,



4. Diğer Sorunlar
a. Yerden yükselen nem,

b. Yağmur suyunun çatıda akaçlanamayarak beden duvarlarına
nüfuz etmesinden kaynaklanan nem problemi.

Arslanhane Camisi Restorasyon Projesi Genel Yaklaşımı, Amaçlar ve

İlkeler: Arslanhane Camisi, yapıya zarar veren onarımlar ve yıpratıcı dış

etkenlere rağmen günümüze kadar yapısal açıdan oldukça sağlam bir şekilde
ulaşmıştır. Ancak sorun analizlerinde de tespit edilen bir takım problemler
yapı sağlığı açısından günümüzde de problem oluşturmasının yanı sıra
ilerleyen zamanlarda ciddi yapısal problemlere de yol açabilecek niteliktedir.

Yapı için hazırlanan restorasyon projesinde11 amaç ve ilkeler şu şekilde
tanımlanmıştır:

Çalışma yapının �ziksel ve malzeme sorunlarını çözmeye yönelik
müdahaleler geliştirmeyi amaçlamıştır.

Bu kapsamda yapıdaki özgün malzeme ve detayların korunması
esastır.

Yapı geç dönem ürünü uyumsuz ve niteliksiz malzeme, mimari
eleman ve kütle eklerinden ayıklanacaktır.

Arslanhane Camisi Müdahale Kararları Çerçevesinde Yapılan

Çalışmalar: Yapının ve bulunduğu çevrenin sorun ve değerlerine yönelik

olarak hazırlanmış koruma projesi; kullanma ve sunumu tanımlayan ve
çözümleyen müdahale kararları ile bunların uygulamasına yönelik çizimleri
içermektedir.

Proje kapsamında yapıya yönelik müdahaleler şu şekilde
gruplandırılmıştır:

Yapısal Müdahaleler: Yapının mevcut durumu incelendiğinde ahşap

dikmelerin yatay doğrultularında kaymalar olduğu belirlenmiştir (Şekil 11,
46).



Bu durumda ahşap dikmelerin düzeltilmesi ve orijinal yerlerinde
sabitlenmesi çözümünün yeterli olduğuna karar verilmiş ve bunu sağlayacak
gerekli sistemin tasarımı yapılmıştır (Şekil 47, Şekil 48, 49).

Şekil 47. Kolon askıya alma iskelesi detayı. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Şekil 48. Statik uygulama projesi 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.



Şekil 49. Kolon askıya alma iskelesi. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik
İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Özgün Malzemeye Yönelik Müdahaleler:

Ahşap:

Özgün ahşap tavan elemanları üzerindeki dolgu, kir, leke ve boya
tabakaları temizlenmiş, yüzeydeki yarık ve çatlaklar dolgulanarak
ahşap malzeme güçlendirilmek amacıyla emprenyelenmiştir. Lüzumlu
görülen tavan kaplama ahşapları yenilenmiştir (Şekil 50).

Ultrasonik testlerde sağlam olduğu tespit edilen ahşap dikmelerdeki
dolgu, kir, leke ve boya tabakaları temizlenmiştir (Şekil 50, 51).
Yüzeydeki yarık ve çatlaklar dolgulanmış, ahşap malzeme
güçlendirilmek amacıyla emprenyelenmiştir.

İyi durumdaki özgün minbere müdahalede bulunulmamıştır (Şekil 52).



Şekil 50. Dolgu, kir, leke ve boya tabakalarının temizlenmesi sonrasında
ahşap tavan elemanları. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Şekil 51. Ahşap dikmelerdeki dolgu, kir, leke ve boya tabakalarının
temizlenmesi çalışmaları. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.



Şekil 52. Herhangi bir müdahalede bulunulmayan özgün
minber. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Taş:

Taş duvar örgüsünde uygun yöntemlerle yüzey temizliği yapılmıştır
(Şekil 53, 54).

Ahşap dikmelerin taş başlıklardaki parça kayıplarına yönelik herhangi
bir müdahalede bulunulmamıştır ancak bu elemanlar üzerinde
bulunan boya tabakası uygun yöntemlerle sökülmüştür.

Yüzeysel pul pul kopmalara yönelik herhangi bir müdahalede
bulunulmamıştır.



Şekil 53. Taş duvar örgüsünde derz
sökümü. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik
İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.



Şekil 54. Restorasyon çalışması sonrasında yapının kuzey cephesi. 
Kaynak: Abak, 2016.

Alçı:

Genel olarak sağlam durumda olan alçı mihrap bezemelerinde çatlak
yarık ve benzeri tahribata rastlanılmamıştır, ancak alçı bezemenin
temizliği yapılmış ve alçı bezeme güçlendirilmiştir (Şekil 55).



Şekil 55. Temizliği ve güçlendirmesi yapılan alçı bezeme. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Çini:

Mihrapta, minare gövdesinde ve doğu-batı taç kapılarında izlenen ve
büyük ölçüde yok olmuş çinilerde tamamlama yapılmamış sadece
yüzey temizliği yapılmıştır (Şekil 56).

Tuğla:

Yapının minaresinde ve doğu-batı taç kapılarında izlenen özgün tuğla
malzemede yüzey temizliği yapılmıştır (Şekil 56).



Şekil 56. Temizliği yapılan çini ve tuğlalar. 
Kaynak: ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. Arşivi.

Sonuç

Bu bildiride, aşağıda ayırt edici özellikleri kısaca tanımlanmış, yaklaşık iki
yıl süren bir mimari koruma projesi içeriği ve süreçte yapılan çalışmalar ele
alınmıştır.

Başarılı olarak nitelendirilebilecek bir mimari koruma projesi; çerçeveyi
tanımlayan standart şartnamelere uygunluğunun yanında, yapıya özel
sorunları da analiz edecek şekilde hazırlanmalıdır. Arslanhane Camisi
Mimari Koruma Projesi sürecinde yapının strüktürel, �ziki ve malzeme
problemlerinin çözümüne yönelik önemli araştırmalar yapılmış olmasının
yanı sıra proje öncesinde tamamlanmış akademik çalışmaların da proje
sürecine dahil edilmesi önemli bir yaklaşımdır.

Bu bağlamda; gerek dikmeler etrafındaki ahşap döşemenin kısmi
sökümünün henüz rölöve aşamasında yapılarak ayak ve temel sistemine
ilişkin doğru verinin toplanması, gerekse de yapının nem problemlerinin



tespitinin yanı sıra ahşap dikmelerin yapısal sağlamlığının akademik
çalışmalarla desteklenmesi, projenin restorasyon ve yapısal güçlendirme
yöntemlerinin bilimsel altlıkla ele alınmasına olanak sağlamıştır. Yapının
özel mimari elemanlarından mihrap, minber ve ahşap tavanların nasıl
korunacağı hususunda ise yine konusunun ve yapının uzmanı
akademisyenlerin önerileri alınmıştır.

Sonuç olarak; yapıya özel proje hazırlama yönteminin benimsenmesi,
yapıdan gelen veriyi derleme ve onu doğru yorumlama ile süreç öncesinde
yapılan bilimsel çalışmaların restorasyon uygulamasına yönelik doğru analiz
edilmesi kuşkusuz ki yetkin projelerin önünü açmakla birlikte başarılı bir
restorasyon uygulamasının da ilk adımını oluşturmuştur.
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1 Ahi Şerafeddin Camisi, kuzeydoğusundaki Arslanhane Zaviyesi ve bunun kuzeyindeki Arslanhane
Türbesi’nin yer aldığı külliyenin ana yapısıdır. Cami, türbede yer alan aslan heykelleri dolayısıyla,
daha çok Arslanhane Camisi olarak bilinmekte olup, çalışmada bu isimle anılmaktadır.

2 Sur dışında kurulan ilk Türk mahallesinin Kızılbey Mahallesi olduğu düşünülmektedir (Tanyeli,
1987, s.29, 89; Akşit, 2018, s. 174). Bunun dışında Hoca/Hace Paşa (Akşit, 2018, s.174-176; Akşit,
2018, s. 174), Baklacı (Öney, 1971, s.91; Akşit, 2018, s. 174), Şeyh İzzeddin (Öney, 1971, s. 51;
Akşit, 2018, s. 174), Arslanhane ve Saraç Sinan (Günel ve diğ, 2015, s. 102; Akşit, 2018, s. 176)
mahallelerinin yeni imar faaliyetleri çerçevesinde kurulduğu bilinmektedir.



3 Yapının oturduğu zemin batı, kuzey ve doğu istikametlerinde teraslanarak düz bir zemin
oluşturulmuştur. Bu teraslardan, yapının da giriş aldığı batı terasına Can Sokak’tan traverten kaplama
beton basamaklar çıkılarak ulaşılmaktadır. Söz konusu terasın kuzeydeki teras ile birleştiği kuzeybatı
köşede, kuzey terasının altında, araziye gömük biçimde tasarlanmış tuvalet ve abdesthane
bulunmaktadır. Yapı tek kat yüksekliğinde betonarme kolon kiriş sistemi ile yapılmıştır. Yine batı
terasın güney yarısında, terasın altında, tuvalet ve abdesthane ile aynı yapım tekniğine sahip bir
dükkan bulunmaktadır. Batı terasın kuzey yarısında tuvalet ve abdesthanenin bulunduğu alanda
camiye bitişik olarak inşa edilmiş merdivenlerden, Arslanhane Cami’nin kadınlar mah�line girişi
belirleyen kapı açıklığıyla minaresinin bulunduğu kuzey terasına çıkılmaktadır. Caminin doğu
girişinin bulunduğu doğu terasına ise Kurnaz Sokak’tan traverten kaplama beton basamaklar inilerek
ulaşılmaktadır. Bu terasta üçü alt kotta biri üst kotta olmak üzere toplam dört adet mezar
bulunmaktadır. Yapının oturduğu tüm teraslar andezit taş kaplama duvarlarla tanımlanmış olup,
traverten taş kaplama ile kaplıdır. Kuzeybatı ve güneydoğu teraslarını tanımlayan duvarların üzerinde
1,5 m. yüksekliğinde demir parmaklıklar bulunmaktadır.

4 Kitabe hakkında detaylı bilgi “Arslanhane Cami Tarihsel Araştırmaları ve Yapının Geçirdiği
Onarımlar” bölümünde verilecektir.

5 Yapı restitüsyon çizimlerine altlık oluşturacak şekilde derlenen Tarihsel Araştırmalar ve
Karşılaştırmalı Çalışmalar Sanat Tarihçisi Tekin Süllü tarafından araştırılmış ve kaleme alınmıştır.
Kendilerine katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

6 Bu iki kardeş caminin kuzeydoğusundaki Arslanhane Türbesi’nde gömülü Ahi Şerafeddin’in babası
ve amcasıdır.

7 Kızılbey Cami, Ankara, Ulus’ta, bugün Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü binasının bulunduğu
yerde idi (Uğurlu, 1968, s. 75).

8 Arslanhane Cami harç ve sıva analizleri; ODTÜ Malzeme Koruma Laboratuvarında Prof. Dr.
Emine N. Caner Saltık başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendilerine katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.

9 Arslanhane Cami kızılötesi ısıl görüntülemeleri ve analizleri; ODTÜ Malzeme Koruma
Laboratuvarı’nda Prof. Dr. Emine N. Caner Saltık başkanlığındaki ekip tarafından
gerçekleştirilmiştir. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

10 Camide yapısal incelemeleri; ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Uğurhan Akyüz ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Eskici gerçekleştirmişlerdir. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür
ederiz.

11 Yapı ve çevresinin sorun ve değerlerine yönelik olarak hazırlanan koruma projesine ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Nimet Özgönül danışmanlık yapmıştır. Kendilerine katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.
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Öz

Taşınmaz kültür mirasının korunması ve onarımına yönelik projelerin
hazırlanması, onaylanması ile uygulamanın gerçekleştirilmesi, proje
müelli�nin yanı sıra farklı dallardan uzmanlar ile ilgili kurum ve
kuruluşların da rol aldığı çok paydaşlı bir süreçtir. Söz konusu olan, Erken
Cumhuriyet Dönemi’nden bu yana başkentin hafızasında yer bulan, aynı
zamanda işlevsel dönüşüme maruz kalmış bir anıt yapı ise, bu süreç çok
daha ilgi çekici hale gelmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen; “Ankara Opera
binasının belgelenmesi, korunması ve sağlıklaştırılarak yaşatılmasına yönelik
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rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projelerinin yapımı işi”
Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ yükleniminde 2009-2010 yılları
arasında gerçekleştirilmiştir. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu tarafından 2010 yılında onaylanan projeler çerçevesinde ihale edilen
uygulama ayağı ise 2017 yılında başlatılmıştır. Proje müelli�nin de mesleki
denetim kapsamında dahil olduğu, ana ve alt yüklenici �rmalar, kontrol
teşkilatı, uzman akademisyen ve profesyonellerin büyük katkı sunduğu, 3
yıla yayılan koruma ve restorasyon uygulamaları, 2020 yılında
tamamlanmıştır. VEKAM ve KORDER tarafından 11-12 Kasım 2020
tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen; Dünden Bugüne Koruma
Toplantısı II: 2004’ten Günümüze Ankara Kent Merkezinde Koruma Proje
ve Uygulamaları toplantısında gerçekleştirilen sunumdan yola çıkılarak
hazırlanan bu bildiri kapsamında, anıt yapıya ilişkin bazı özet bilgiler ile
2009 yılında, proje ihalesi ile başlayan ve 10 yıldan uzun süren araştırma,
proje ve uygulama süreçlerine ilişkin deneyimler, proje müelli�
perspekti�nden paylaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Belgeleme, Koruma, Restorasyon, İşlevsel dönüşüm,

Ankara Opera binası, Sergievi

Abstract

�e preparation, approval and implementation of projects for the conservation

and restoration of immovable cultural properties is a multi-stakeholder process, in

which experts from various professions, related institutions and administrations

are involved in addition to the project contractor. �is process becomes much more

challenging if it is a heritage building, which has been in the memory of the

capital city since the early Republic Period, while at the same time had been

subjected to a functional transformation. �e work involved in surveying,

restitution, restoration and the engineering projects for the documentation,

protection and improvement of the Ankara Opera House, which was tendered by



the Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of State Opera and

Ballet in 2009, was carried out by Okyanus Engineering and Construction Co.

Inc. between the years 2009-2010. �e implementation phase, which was

tendered within the framework of the projects approved by the Ankara Regional

Council for the Conservation of Cultural Property in 2010, was initiated in

2017. �e restoration executions spanning 3 years were completed in 2020 with

the contribution of the main and subcontractor companies, supervision board,

academics, professionals, and were supervised by the project contractor. �is study

has been prepared based on the presentation made at a conservation meeting

which was organized online by VEKAM and KORDER on 11-12 November

2020. �e presentation was entitled ‘From Past to Present II: Conservation

Projects and Practices in Ankara City Center from 2004 to Today’. Within this

study; some summary information about the monumental building and

experiences related to the research, project and implementation studies, that

started with the project tender in 2009 and lasted more than 10 years, are shared

from the perspective of the project contractor.

Keywords: Surveying, Conservation, Restoration, Functional transformation,

Ankara Opera House, Exhibition hall

Giriş

Tescilli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki Ankara Opera binası,
Cumhuriyetin ilk yıllarında kent merkezi konumundaki Ulus ile yeni
gelişim aksı olan Kızılay arasında, Atatürk Bulvarı’ndaki konumu ile
başkent tarihinde ve kent hafızasında önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet
Dönemi’nin açılan ilk uluslararası mimari proje yarışması sonucunda Mimar
Şevki Balmumcu tarafından Sergievi olarak tasarlanan yapının ilk inşası
1933 – 1934 yıllarında gerçekleşmiştir. Yapının ikinci evresi ise, Mimar Paul
Bonatz tarafından hazırlanan dönüşüm projelerine uygun olarak 1948



yılında tamamlanan tadilat süreci sonunda, opera işlevi ile Ankara’nın kültür
ve sosyal hayatına katılması ile başlamıştır.

Operaya dönüşmesinin üzerinden 70 yılı aşkın zaman geçmesine karşın
Başkent’in ilk ve tek opera binası olma özelliğini koruyan yapı, zaman
içerisinde artan mekânsal ihtiyaçlar ile gelişen sahne teknolojilerini
karşılamakta zorlanmıştır. Aynı parsel içerisinde sonradan inşa edilen, başta
bale binası ve dekor atölyeleri gibi kütleler ile anıt yapı bünyesindeki
niteliksiz müdahalelere rağmen, özellikle Atatürk Bulvarı cephesi ile seyirci
girişi, fuaye, seyirci salonu ve sahne gibi ana mekânlardaki özgün plan
kurgusu ve mimari özellikleri ise büyük ölçüde korunmayı başarmıştır.

Bu çalışma kapsamında; başta yapıya taşınmaz kültür varlığı niteliği
kazandıran değerler olmak üzere; opera işlevinin, Sergievi ve dönüşüme dair
izlerin de korunarak gelecek nesillere aktarılması prensibiyle yürütülen proje
ve uygulama çalışmalarına dair süreçler, kronolojik düzende inşa evreleri ve
örneğine çokça rastlanmayan nitelikteki işlevsel dönüşüm ele alınmıştır.

Sergievi, Dönüşüm ve Opera Evreleri

İlk İnşa: Sergievi (1933 – 1934)

Genç Cumhuriyet’in başkentinde kalıcı bir sergi binası inşa edilmesine
yönelik karar, dönemin önemli kamu kurumlarından birisi olan; Millî
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından 1931 yılında verilmiştir. Aynı yıl
açılan Cumhuriyet Dönemi’nin ilk uluslararası mimari proje yarışması
sonucunda Mimar Şevki Balmumcu tarafından tasarlanan Sergievi’nin ilk
inşası 1933 – 1934 yıllarında gerçekleşmiştir (Altan Ergut, 2010) (Şekil 1 ve
2).



Şekil 1. Sergievi’nin ilk inşa evresine
ait fotoğraf. 
Kaynak: Balmumcu, 1935, s.103

Şekil 2. Sergievi mimari proje plan çizimi. 
Kaynak: Balmumcu, 1935, s.100

16 yerli, 10 yabancı mimarın katıldığı yarışma şartnamesinde yapının
modern mimari üslupta, taşıyıcı sisteminin ise betonarme olması gerektiği
belirtilmiştir. Yarışma jürisi, projeleri eş düzeyde bulunan iki mimardan biri
olan İtalyan Paolo Vietti Violi’nin projesini inşa maliyeti açısından yüksek
bulduğundan, mimar Şevki Balmumcu’nun projesini tercih etmiştir (Altan
Ergut, 2010).



Sergievi 1934 yılında 116 �rmanın katıldığı Yerli Mallar Sergisi’yle
hizmete açılmış, takip eden yıllarda da ağırlıklı olarak Cumhuriyet
döneminde tarım, sanayi ve üretime yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri
yansıtan sergilere ev sahipliği yapmıştır. Sahip olduğu modern mimari
üslupla olduğu kadar dönemin kalkınma ve modernleşme hamlesinin
toplum tarafından paylaşılmasını sağlamak adına üstlendiği görev sebebiyle
de önemli bir yapıdır (Altan Ergut, 2010) (Şekil 3 ve 4).

Şekil 3. Sergievi’nin ilk inşası sonrası Atatürk Bulvarı cephe görünümü. 
Kaynak: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Arşivi.



Şekil 4. Yapının bodrum kat sergi salonundan iç mekân fotoğrafı. 
Kaynak: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Arşivi.

Dönüşüm: Sergievi’nden Opera’ya (1946 – 1948)

Sergievi, inşa edildiği 1930’larda gerek tasarım gerekse yüklendiği işlev
açısından modernleşmenin temsilcisi olarak anılmıştır. Hizmete girmesinin
üzerinden 10 yılı biraz aşkın, nispeten kısa bir süre geçmiş olmasına karşın,
o dönemde Ankara’da tiyatro ve opera gibi temsillerde kullanılacak sahne
bulunmaması gerekçesiyle tiyatro ve opera sahnesine dönüştürülmesine
karar verilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar, işlevsel bir
tiyatro opera sahnesinin mevcut bir binanın dönüştürülmesi ile elde
edilemeyeceği yönündeki eleştirilere rağmen hayata geçirilmiş, Sergievi
Alman mimar Paul Bonatz’ın hazırladığı dönüşüm projeleri doğrultusunda,
1946-1948 yılları arasında Devlet Tiyatro ve Opera binasına
dönüştürülmüştür. Ülkesi Almanya’da tanınmış bir mimar olan Paul Bonatz,
Türkiye’de önemli mimari proje yarışmalarında jüri üyeliği, kamu
kurumlarında danışmanlık ve İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim
üyeliği yapmış, Opera binasının yanı sıra Ankara’da Saraçoğlu Memur



Evleri Mahallesi, Kız Teknik Öğretmen Okulu ve Erkek Teknik Öğretmen
Okulu gibi projeleri de tasarlamıştır (Altan Ergut, 2010).

Şekil 5. Dönüşüme yönelik çalışmaların son aşamalarından bir fotoğraf
(1947-1948 yılları) 
Kaynak: SALT Araştırma, Envanter/Kayıt no. Ahanka172.

Dönüşümde Sergievi’ni oluşturan ana kütlelerin sınırları yeni işlevin
gerekleri izin verdiğince korunmuş, buna karşın Bonatz’ın eğimli çatı
konstrüksiyonu ile metal çatı örtüsü, mukarnaslı saçak silmeleri, revak ve
kolonadlar ile diğer süsleme ve cephe elemanlarını yapıya ekleyerek
gerçekleştirdiği dönüşüm sonucunda modern mimari üslup tümüyle
değiştirilmiştir. Yapılan bu değişikliklerle, Sergievi’nin yalın karakteri ile
geometrik düzen etkisi kaybolmuştur. Opera binası daha masif ve anıtsal bir
görüntüye sahiptir; mimarlık tarih yazımında “İkinci Ulusal Mimarlık
Üslubu” olarak adlandırılan üslupta, anıtsal özellikli, neo-klasik, yinelemeci,
seçmeci bir yapı olarak tasarlanmıştır (Altan Ergut, Akçura ve Çelebi, 2009)
(Şekil 5).



Devlet Tiyatro ve Opera Binası (1948 ve Sonrası)

Bonatz’ın mevcut binaya yeni ve oldukça iddialı bir mimari programı adapte
etme gayreti, bunu yaparken de mevcudu bütünüyle ortadan kaldırmadan,
kütle düzenini bir miktar da olsa korumaya çalışması, kuşkusuz ki mimarın
tecrübesi ve mesleki yetkinliği ile açıklanabilir. Sergievi’ni oluşturan kütle
düzenine sonradan eklenen; seyirci ve sanatçı giriş ve so�ta kütleleri, çatı ve
cephede yapmış olduğu ekleme ve müdahaleler ile iç mekânda sanatçılarla
birlikte ana kullanıcı kitlesini oluşturan seyircilerin doğrudan ilişkili olduğu;
fuaye, vestiyer, seyirci salonu ve bu mahallerle bir üst kotta ilişkili olan;
galeri, kafe, balkon ve localar gibi mekânlara yönelik kurgusunun, üsluptan
bağımsız olmak üzere oldukça başarılı olduğu kabul edilmelidir (Bilici,
2010) (Şekil 6 ve 7).

Şekil 6. Opera binasının günümüzde Opera Köprüsü’nün bulunduğu
güneydoğu yönden resmedildiği Mimar Paul Bonatz’a ait eskiz çizimi. 
Kaynak: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi, Envanter/Kayıt
no. Tsopa304



Şekil 7. Opera binası seyirci girişi ve doğu (Atatürk Bulvarı) cephesinin
dönüşümden hemen sonrasına ait fotoğrafı (1948-1950 yılları). 
Kaynak: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi, Envanter/Kayıt
no. Tsoh521

Kapsamlı tadilat ve işlevsel dönüşüm sonrasında 1948 yılında hizmete
giren Devlet Tiyatro ve Opera binası Ankara’nın kültür ve sanat
ortamındaki yerini almış, ağırlıklı olarak opera ve bale olmak üzere Büyük
Tiyatro adı altında Devlet Tiyatroları tarafından sahneye konan temsiller
için de kullanılmıştır. Opera, tiyatro ve bale birbirlerinden farklı dekor, ışık
ve ses düzenleri ile mekân akustiği gerektiren performanslardır. Bu
farklılıklar performansın sergilendiği mahallerin yanı sıra, sahne gerisinde
sanatçıların prova, hazırlık ve benzeri ihtiyaçları için kullanılan mahaller ile
sahne, yan sahne ve so�ta gibi alanlarda da farklı düzenlemeler ile teknik
donanımları gerektirmektedir. Bu üç temel işlevin yanı sıra, opera ve bale
temsillerine eşlik eden orkestra ve orkestra sanatçılarına yönelik işlevlerin de
halihazırda başka bir programdan dönüştürülmüş olan bina içerisinde
karşılanması gerekmiştir.

Bina, alternatif sahne binası olmaması sebebiyle, planlanan işlevlerin
yanı sıra modern dans, konser gibi başka sahne performansları için de



kullanılmıştır. Zaman içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığının opera ve
tiyatro idarelerine ait bazı birimler de binada hizmet vermeye başlamıştır.
Dekor atölye ve depoları gibi büyük hacimler gerektiren bazı işlevlerin de
tescilli yapı bünyesinde karşılanması sonucunda, dönüştürülmüş olmasından
dolayı zaten sınırlı olan kapasite ve mekânlar, bir süre sonra tamamen
yetersiz hale gelmiştir. Bu durum, zaman içerisinde bina bünyesine, özellikle
de seyircinin doğrudan ilişkili olmadığı, zemin altı katlar ile sahne
gerisindeki mahallerde, ciddi müdahale ve değişiklikler yapılması sonucunu
doğurmuştur. Uzun yıllar devam eden bu süreci takiben, 1989-1991
döneminde ana yapıya Gençlik Parkı (batı) yönünden bale binası olarak
kullanılacak yeni yapılar eklenmiştir. Parselin kuzeybatısına, dekor
atölyelerinin de eklenmesi ile birlikte ana yapının yer aldığı parsel büyük
ölçüde dolmuş, Atatürk Bulvarı cephesi özgünlüğünü korurken, yapının batı
yönünden okunabilirliği oldukça azalmıştır (Şekil 8 ve Şekil 9).

Şekil 8. Opera binasının bulunduğu parsele Gençlik Parkı (batı) yönünden
eklenen bale ve atölye binalarının işaretlendiği uydu fotoğrafı. 
Kaynak: Google Earth, uydu görüntüsü üzerinden işaretlenmiştir.



Şekil 9. Opera ve 1991 yılında inşası tamamlanan bale binalarının güneybatı
yönünden ilişkisini gösteren fotoğraf. 
Kaynak: Okyanus Müh. ve İnş. AŞ Arşivi.

Ankara’nın kültür ve sanat ortamında önemli bir yere sahip anıt yapının
uzun yıllar boyunca kapasitesi zorlanacak şekilde kullanılması, bunun
sonucunda ortaya çıkan niteliksiz müdahaleler ile anıt yapıdaki bünyesel
hasarların, bir proje ile giderilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, sorunların kapsamlı bir belgeleme ve restorasyon projesi
ile çözümlenmesini öngörmüş, bu doğrultuda, süreç ve içeriğine ilişkin özet
bilgiler takip eden başlıklarda yer alan proje çalışmaları gerçekleştirilmiştir.



Proje Çalışmaları (2009 – 2010)

Belgeleme

Yapının dış cephe ve iç mekân ölçümleri total station (elektronik ölçme
aleti) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elektronik ölçme aletine bağlı dizüstü
bilgisayarda çalışan ve cihaz ile senkronize olabilen yazılım sayesinde
yapının kaba çizimleri sahada, ölçüm esnasında oluşturulmuştur (Şekil 10).
Cihazla ölçümün mümkün olmadığı bazı bölümler ile mimari elemanların
detay ölçümlerinde lazermetre, pro�l tarağı, şerit metre gibi konvansiyonel
alet ve teknikler kullanılmış, bu şekilde alınan ölçüler eş zamanlı olarak ana
çizimlere işlenmiştir. Cephe ve plan düzlemindeki taş derzleri ile süsleme
gibi unsurlar ile hasarların belgelenmesi amacıyla fotogrametri çalışmaları
yapılmış, elde edilen rekte�ye fotoğra�ar altlık olarak kullanılarak çizimler
gerçekleştirilmiştir. Ölçüm işlerinin yanı sıra anıt yapının tüm iç mekânları
ile dış cephe ve yakın çevresi çok sayıda fotoğraf ile belgelenmiş, elde edilen
geniş fotoğraf arşivi, anahtar planlar ile anlatımı desteklenen kapsamlı bir
albüme dönüştürülmüştür.

Şekil 10. Elektronik ölçme aleti ile gerçekleştirilen dış cephe okumalarından
elde edilen 3 boyutlu ölçüm dosyasına ait görsel. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.



Saha çalışmaları, proje işleri sözleşmesinin imza altına alınması ve yer
teslimini takiben ivedi şekilde başlatılmış, ölçüm ve belgeleme 3 aya yakın
bir sürede tamamlanarak anıt yapıya ilişkin rölöve çizimleri ana hatlarıyla
oluşturulmuştur. Saha çalışmaları için bina içerisinde tahsis edilen bir oda
o�s olarak kullanılmış, teknik ekibin sürekli olarak binada bulunması,
yapının detaylı şekilde algılanarak çözümlenebilmesi ve süre açısından
önemli avantaj sağlamıştır. Kullanılan ölçüm yönteminin eşzamanlı şekilde
çizimlerin oluşturulmasına olanak sağlaması, olası hata ve eksiklerin
önceden fark edilerek, ekip henüz sahadayken hızlı şekilde tela� edilmesini
mümkün kılmıştır.

Proje Çalışmaları

Rölöve ve Hasar Analizi: Temel veri, elektronik ölçme aleti ile elde edilen

ve saha ölçümleri sırasında oluşturulan kaba çizimler olmak üzere, birden
fazla teknik kullanılarak elde edilen veriler bir arada kullanılmış, yapının ve
sorunlarının en iyi ifade edilebileceği kot ve doğrultulardan oluşturulan
kesit, plan, cephe ve detay çizimleri ile birlikte rölöve seti tamamlanmıştır.
Yapının büyüklüğü, belgeleme esnasında yoğun şekilde kullanılıyor olması
ve benzeri faktörler de göz önünde bulundurulduğunda, nispeten kısa bir
sürede elde edilen rölöve çizimleri altlık olarak kullanılarak projede yer
alacak diğer disiplinlerin çalışmaları başlatılmıştır. Anıt yapıya ait güncel
rölövelerin hazırlanması ile birlikte proje ve danışman ekibine; koruma ve
restorasyon, malzeme, akustik, mimarlık ve sanat tarihi, statik ve ilgili
mühendislik dallarından uzmanlar da dahil olmuş, bu şekilde çalışma
disiplinler arası bir boyut kazanmıştır (Şekil 11 ve Şekil 12).



Şekil 11 Rölöve doğu cephe çizimi. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Şekil 12. Rölöve kuzey-güney doğrultulu kesit çizimi. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Malzeme Analizi: Analitik rölöve çalışmaları öncesinde, malzeme

uzmanlarınca yapı malzemeleri özelinde kapsamlı gözlemler yapılmış,
mevcut malzemelerin özgünlük değerlendirmesi ve bozulmaların tespiti
amacıyla numuneler toplanmıştır. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen
analizlerin sonuçları, malzeme analiz raporu kapsamında
değerlendirilmiştir. Opera binasının dış cephe, fuaye, seyirci salonu gibi
kullanıcı ve kamu ile yoğun ilişki içerisindeki mahallerinde malzeme
düzeyinde izlenen bir diğer sorun ise, zaman içerisinde çok sayıda ve farklı
renklerdeki boya uygulamaları sebebiyle meydana gelen katmanlaşma ve
özgün rengin zaman içerisinde ortadan kaybolmasıdır. Yapıdaki özgün renk
ve boya katmanlarının tespitine yönelik olarak malzeme çalışmaları
kapsamında detaylı kromametrik analizler yapılmıştır (Akyol, 2010) (Şekil

13).



Şekil 13. Proje kapsamında hazırlanan kromametrik analiz raporuna ilişkin
örnek görsel. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Hasar ve Bozulmalar: Yapı malzemeleri ve mimari elemanlarda

meydana gelen hasar ve sorunlar ayrıntılı olarak tespit edilerek rölöve
paftalarında yer verilen bir lejant içeriğinde tanımlanmıştır. Yapı genelinde,
lejant çerçevesinde tanımlanan sorunlar, rölöve üzerine gra�k tarama, ikon,
haritalama gibi farklı ifade teknikleri ile işlenmiştir. Rölövede tanımlanan
hasar ve sorunların, restorasyon projesindeki müdahale başlıkları ile birebir
örtüşmesine özen gösterilmiştir.

Restitüsyon: Sergievi ve Opera evrelerinin çözümlenmesine yönelik

araştırmalar, ölçüm ve belgeleme çalışmaları ile eşzamanlı sürdürülmüştür.
Anıt yapının maruz kaldığı işlevsel dönüşüm ve buna rağmen halen
bünyesinde barındırdığı Sergievi katmanı ve dönüşüm müdahalelerine ait
izler ile kapsamlı arşiv taramasından elde edilen eski proje, çizim, fotoğraf
ve yazılı bilgi ve benzeri veriler, restitüsyonun oluşturulması için önemli
girdiler sağlamışlardır. Restitüsyon projesi iki inşa dönemi olarak ayrı ayrı
kurgulanmış, yapının hem Sergievi hem de Tiyatro ve Opera dönemlerine
ait özgün mimarisi elde edilen veriler ışığında projelendirilmiştir (Şekil 14 ve
Şekil 15).



Yapıda halihazırda mevcut olup ilk inşa, dönüşüm ve ikinci inşa
evrelerine ait ipuçlarını barındıran belge niteliğindeki bilgiler, restitüsyon
dönem çizimlerine hazırlık teşkil eden “izler” paftasında bir araya
getirilmiştir. Rölöve setleri üzerine 1/100 ölçekte işlenen bu çalışmada
yapının özgün mimari kurgusuna sonradan eklenen, çıkarılan, değiştirilen
ve durumu tanımlanamayan olmak üzere dört farklı “iz” tari� yapılmış,
bunlara ilişkin değerlendirmeler yazılı olarak paftalara işlenmiştir. Aynı
paftada yer alan 1/200 ölçekli “kütle restitüsyonu” çizimlerinde ise rölöve
üzerinden Sergievi, Opera evrelerine ait yapı kütleleri ile Opera evresi
sonrası ana yapıda meydana gelen kütle ölçeğindeki müdahaleler ve ek
yapılar ayrıştırılarak tanımlanmıştır.

Restitüsyon projesinin elde edilmesi için yukarıdaki araştırmalardan
sağlanan her türlü bilgi ve tespit; Sergievi ve Opera evreleri için ayrı ayrı
hazırlanan; Güvenilirlik Dereceleri Tablosu’nda bir araya getirilmiştir. Bu
tabloda restitüsyon kaynaklarına, kaynağın türüne göre değişen sayısal
değerler verilmiş, bu değerlerin ortalamasına göre güvenilirlik dereceleri
hesaplanarak, restitüsyon çizimlerinde gra�k olarak ifade edilmiştir. Bu
çerçevede anıt yapının restitüsyon dönemleri; Sergi Evi Binası (1933-1934),
Şevki Balmumcu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet
Binası (1947-1948), Paul Bonatz olarak belirlenmiştir. Restitüsyona yönelik
araştırmalardan elde edilen bilgi ve belgeler, restorasyon kararlarının
geliştirilmesi açısından da önemli ipuçları sağlamıştır.



Şekil 14. Restitüsyon projesi Sergievi Dönemi kuzey-güney doğrultulu kesit
çizimi. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Şekil 15. Restitüsyon projesi Opera Dönemi kuzey-güney doğrultulu kesit
çizimi. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.



Şekil 16. Sergievi (kırmızı) ve Opera dönemleri (siyah) ile Opera dönemi
sonrası yapılan değişiklik ve eklentilerin (yeşil) renklerle ifade edildiği zemin
kat grafik anlatımı. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Koruma Yaklaşımı ve Restorasyon Projesi: 1948 yılından günümüze

kadar opera olarak kullanılmasına karşın, Sergievi kullanımı ve dönüşüm
sürecine ilişkin izleri de barındıran yapının korunması ve restorasyonuna
yönelik çerçeve özetle; ağırlıklı olarak seyircinin doğrudan ilişkili olmadığı
kat ve mekânlarda yoğunlaşan niteliksiz müdahale ve eklerin yapıdan
ayıklanarak, özgün mekân kurgusu ve mimari öğelere ulaşılması olarak
belirlenmiştir.

Taşımakta olduğu; konum, mekân, işlev, belge, özgünlük, tarihî ve
ekonomik değerler sebebiyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
olarak kabul edilen anıt yapının restorasyonuna yönelik kararlar, evrensel
koruma ilkelerinin yanı sıra, barındırdığı çift katmanlılık hali de gözetilerek
belirlenmiştir. Restorasyon projesinde dikkate alınan kriterler aşağıda
sıralanmaktadır;



Her iki inşa döneminden birine ait olup halihazırda işlevi olan
mekânlar, özgün özellikleri de korunarak, mümkün olduğunca çağdaş
kullanım ve konfor ihtiyaçlarına adapte edilmeye çalışılmıştır. Sergievi
evresine ait olup günümüzde herhangi bir işlevi olmayan veya
dönüşüm sürecinde kapatılmış, geri planda bırakılmış mimari unsur
ve mekânlar ise mümkün olduğunca ortaya çıkarılarak sergilenmeye,
sergilenmesi mümkün değilse iyileştirilerek korunmaya çalışılmıştır.

Restitüsyon güvenilirlik dereceleri, uygulamaların nasıl yapılacağına
temel teşkil etmiştir. Şöyle ki; güvenilirliği 1. derece olarak belirlenen
unsurlarda, yapı sağlığını tehdit etmedikleri sürece herhangi bir
değişiklik öngörülmemiştir. 2. ve 3. derece güvenilirlikteki restitüsyon
unsurlarının raspa ve benzeri yöntemlerle ortaya çıkarılmaları, özgün
elemanlara ulaşılması halinde bunların konsolide edilerek
sergilenmesi, yok olmuş elemanların ise modern malzeme ve teknik
kullanılarak, bir zamanlar var olduklarını hissettirecek biçimde
kurgulanması benimsenmiştir. 4. ve 5. derecede güvenilirliği olan
unsurlardan ise özgün yapıya mimari, mekânsal, �ziksel ya da işlevsel
herhangi bir zarar vermeyenler için sağlamlaştırma haricinde bir
müdahale öngörülmemiş, yapıya zarar verdikleri değerlendirilen
unsurların ise kaldırılması, ihtiyaç duyulması halinde yerine modern
malzeme ve teknikle yeni çözümler üretilmesi benimsenmiştir.

Restorasyon müdahalelerinde tutarlılık esas alınmıştır. Bu bağlamda
sorunlar kategorize edilerek, yapının özgün haliyle mümkün
olduğunca uyumlu, standardize edilmiş çözümler uygulanmaya
çalışılmıştır.

Özgün yapı kapasitesinin, günümüz �ziksel, teknolojik ve mekânsal
ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek durumda olmadığı
aşikardır. Bu bağlamda restorasyon uygulamalarında binanın özgün
kapasitesi ile günümüz teknoloji, konfor ve mekân ihtiyaçları arasında



bir denge gözetilmiş, özgün yapının kapasite ve sınırları da dikkate
alınarak optimum çözümler üretilmeye çalışılmıştır.

Yapının kendisinden ve yazılı, çizili belgelerden elde edilen işleve
ilişkin veriler özenle değerlendirilmiş, mekânsal ve işlevsel restorasyon
müdahaleleri bu verilere göre belirlenmiştir.

Yapının kendisinden gelen ve yazılı, çizili belgelerden elde edilen;
malzeme, renk, detay, ebat ve benzeri veriler özenle değerlendirilmiş,
yapı bileşenleri ve mimari elemanlarına yapılan müdahaleler, bu
bilgiler ışığında gerçekleştirilmiştir.

Yapının ileriki dönemlerde restitütif olarak doğru çözümlenebilmesi
açısından proje kapsamında yapılacak imalat ve müdahalelere ilişkin
dönemin, kolayca anlaşılmasını sağlayacak öneriler getirilmiştir.

Özgün yapıya yapılan müdahale ve eklerin algılanabilir olmasının yanı
sıra kolaylıkla kaldırılıp, istendiğinde özgün haline dönüştürülebilir
nitelikte olmasına da özen gösterilmiştir.

Her ne kadar dönem müdahalelerine saygı gösterilmesi onarım
açısından önemli bir kriter olsa da, özgün mekânsal, �ziksel, mimari
ve işlevsel kurgu ve özelliklere bir biçimde zarar veren müdahalelerin
kaldırılarak, anıt yapının özgün ve değerli olmayan eklerden
arındırılması öngörülmüştür.

Yapının mevcut halinin tespitine yönelik gerçekleştirilen; jeolojik etüt,
statik performans testleri, akustik modellemeler ve malzeme analizleri
ile bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan rapor ve öneriler restorasyon
kararlarında güvenilir ve önemli bilimsel veriler olarak
değerlendirilmiştir.

Yukarıda sıralanan kriterler çerçevesinde belirlenen müdahale kararları
detaylı şekilde kurgulanmış, gerek yazılı gerekse de müdahalenin cinsi ve
başlığına göre değişen ikon, kod veya gra�k gösterimlerle eşleştirilerek
restorasyon müdahale lejantı haline dönüştürülmüştür. Müdahalelere ilişkin



yazılı anlatımlar, müdahalenin yapının hangi mekânı veya mimari unsuru ile
ilişkili olduğunu gösterecek şekil ve lejantta belirtilen sistematikle çizimler
üzerine işlenmiştir. Müdahalelerden, mahalden bağımsız şekilde geçerli
olanları “genel müdahale,” mekana özel olanları ise “özel müdahale” olarak
tanımlanmış, bu bilgiler de müdahaleyi temsil eden ikon ve kodlar ile
eşleştirilmiştir. Restorasyon projesinde yer alan müdahaleler ana başlıklar
halinde takip eden gra�kte gösterilmiştir (Şekil 17).

Şekil 17. Restorasyon projesinde yer alan müdahalelere ilişkin ana ve alt
başlıklar.

Yukarıda özetlenen müdahale lejantı ve lejantın çizimler üzerine
işlenmesine yönelik geliştirilen sistematiğin yanı sıra restorasyon projesinde
öngörülen tüm imalatlar, her bir mahal için ayrı ayrı tanımlanarak detaylı
mahal listeleri oluşturulmuş, projedeki mekân kodları ile ilişkilendirilen bu
bilgiler proje paftalarına yerleştirilmiştir. Restorasyon projesinde yer alan



müdahale ve mahal listeleri gibi detayların, proje raporunda da eksiksiz ve
paftalarla senkronize şekilde yer almasına özen gösterilmiştir (Şekil 18).

Şekil 18. Restorasyon projesi zemin kat planı.
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Başta seyirci salonu koltukları olmak üzere restorasyon kapsamında
yenilenmesi veya onarılması öngörülen tüm mimari unsurların kapsamlı
detay çizimleri oluşturulmuş, onaylı restorasyon çizimleri kullanılarak
yapının 3 boyutlu modelleri ve ölçekli maketi hazırlanmıştır (Şekil 19 ve 20).

Şekil 19. Restorasyon projesi detay çizimi. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.



Şekil 20. Restorasyon projesi, yapının ölçekli maketi. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Restorasyona yönelik ana kararlar, gerek Opera İdaresi ve kontrol
teşkilatı ile, gerekse de değerlendirme ve onay aşamasında Koruma Kurulu
ile daha net ve sade şekilde paylaşılabilmeleri amacıyla, plan çizimleri
üzerine işlenerek gra�k gösterimler haline getirilmiştir (Şekil 21A ve 21B).

Şekil 21A ve 21B. Mekân ve işleve yönelik restorasyon müdahalelerinin renklerle ifade

edildiği zemin kat grafik anlatımı ve müdahale lejantı. 

Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.



Akustik Değerlendirme ve İyileştirme Projesi: Sahne ve seyirci

salonunun akustik performansının değerlendirilmesi amacıyla proje
kapsamında gerçekleştirilen akustik modelleme ve analizlerin sonucunda
ortaya çıkan performans verileri değerlendirilerek iyileştirmeye yönelik
çeşitli öneriler ortaya konmuştur. Grid analizlerinde (1x1m) hesaplanan
reverberasyon zamanlarının (1000 Hz) salondaki değişimi takip eden
gra�kte görülmektedir (Şekil 22).

Şekil 22. Akustik model ve analiz çalışmalarına ilişkin örnek görsel
(reverberasyon zamanlarının değişimi). 
Kaynak: Akustik Değerlendirme ve İyileştirme Raporu, (Kurra, 2010).

Opera binasının tescilli taşınmaz kültür varlığı niteliği sebebiyle, proje
ekibinde danışman sıfatıyla yer alan mimari akustik uzmanı tarafından
bilimsel veriler ve güncel teknolojiler kullanılarak tasarlanan Akustik
Değerlendirme ve İyileştirme Projesi’nin, restorasyon ve koruma ilkeleri
doğrultusunda bütün olarak uygulanması mümkün olmamıştır. Akustik
müdahalelerin özgün mimariye olan etkisi, ekipteki restorasyon uzmanı
mimarlar tarafından hazırlanan bir tablo ile değerlendirilmiş, özgün mimari
ile etkileşimi kaçınılmaz olan müdahalelerin uygulanmamasına, herhangi bir



etkisi olmayanların ise restorasyon müdahalelerine dahil edilerek projeye
işlenmesine karar verilmiştir (Kurra, 2010).

Akustiğin iyileştirilmesine yönelik müdahaleler, uygulama aşamasında
tekrar ele alınmış, özgün mimariyi etkilemediği değerlendirilen ve proje
aşamasında öngörülenden farklı tekniklerle çözülebileceğine kanaat getirilen
bazı iyileştirmelerin bu aşamada hayata geçirilmesine karar verilmiştir.

İnşaat Mühendisliği (Statik) Çalışmaları: Statik çalışmalar

kapsamında betonarme sistem ile inşa edilmiş yapının taşıyıcı sistemine
yönelik kalıp planları hazırlanmış, betonarme sisteme ilişkin dayanım
özelliklerinin tespiti amacıyla karot numuneleri alınarak laboratuvar
deneyleri ve performans tespitine yönelik saha testleri gerçekleştirilmiştir.
Gerek saha testleri gerekse de laboratuvar deneylerinden elde edilen veriler
kullanılarak anıt yapının sonlu elemanlar modeli hazırlanmış, özel
yazılımlar kullanılarak hazırlanan model üzerinden yapısal performansın
tespitine yönelik analizler gerçekleştirilmiştir (Şekil 23 ve Şekil 24).

Şekil 23 Yapısal analiz çalışmaları için hazırlanan sonlu elemanlar modeli 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.



Şekil 24. Yük dağılım grafiği. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Meydana gelebilecek bir deprem karşısında yapının olası davranışı,
statik performans analizleri kapsamında irdelenmiştir. Ankara için geçerli
deprem risk düzeyi dikkate alınarak gerçekleştirilen analizlerde, yapının
mevcut haliyle olası depremlere karşı dayanımı ile statik performansının
yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sebeple restorasyon projesinde
yapısal güçlendirmeye yönelik herhangi bir müdahale yer almamış, statik
öneriler yeni uygulanacak çelik imalatların çizimleri ile sınırlı kalmıştır.

Zaman içerisinde değişen sahne teknolojileri ile seyirci konforunun
sağlanmasına yönelik elektrik ve mekanik sistemlerin binaya adaptasyonu,
özgün yapının korunması temel prensibi çerçevesinde, mühendislik projeleri
kapsamında ele alınmıştır.

Uygulama Süreci (2017 – 2020)

Proje süreci, koruma kurulunun Ankara Opera binasına ilişkin tüm proje
setleri ile raporlarını 2010 yılı Temmuz ayında onaylaması ile
tamamlanmıştır. Projenin tamamlandığı 2010 yılından, onarım



uygulamasının ihale edilerek başlatıldığı 2017 yılına kadar geçen ara
dönemde, başta seyirci salonu ve balkonlardaki seyirci koltukları ile zemin
kaplamalarının yenilenmesi, bazı mekanik ve elektrik sistemlerin revizyonu
gibi anıt yapı ve işleyiş açısından önceliği olan bazı uygulamalar, onaylı
projelere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında elde edilen
uygulama projeleri çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale sonucunda, 2017
yılı itibariyle restorasyon uygulamalarına başlanmıştır. İdare, uygulama
boyunca binanın sınırlı programla da olsa işlevini sürdürmesini hede�emiş,
bu sebeple restorasyon çalışmalarının 2017-2019 yılları arasındaki 3 yıla
yayılan dönemde tamamlanması planlanmıştır.

Geliştirilen projelerin uygulamaya doğru ve eksiksiz aktarılması,
uygulama esnasında ortaya çıkabilecek, projede öngörülemeyen yeni
verilerin değerlendirilip olası sorunlara ivedi çözümler geliştirilmesi amacı
ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 680 sayılı ilke
kararı çerçevesinde, proje müelli�nin uygulama denetiminde yer almasına
karar verilmiştir. Bu yükümlülük çerçevesinde proje müelli�nin üstlendiği
mesleki denetim rolünün yanı sıra, uygulama yüklenicisi �rmanın talebi,
İdare ve Kontrollüğün de uygun görüşü ile konservasyon, arkeometri ve
mimari akustik dallarından uzman akademisyenlerden oluşan bilimsel
danışma heyeti de, katkı sunmak üzere uygulama çalışmalarına dahil
olmuştur. Süreç, projelerin onayı ile uygulama ihalesi arasında geçen
yaklaşık sekiz yıllık zaman diliminde, başta mekanik, elektrik ve sahne
sistemleri olmak üzere, değişen ve gelişen teknoloji gereğince ihtiyaç
duyulan proje revizyonları ile başlamıştır.

Yapıdaki İzlerin Araştırılması ve Değerlendirilmesi

Uygulamanın başlaması ile birlikte projede öngörülen sökümlere paralel
olarak yapının Sergievi, dönüşüm ve Opera evrelerine ait özgün
uygulamaların izleri de ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Ortaya çıkarılan



bulgular, proje aşamasında restitüsyon araştırmaları kapsamında taranan
yazılı, çizili ve görsel kaynaklardaki bilgilerle bir arada tekrar
değerlendirilmiş, bu izlerden bazılarının inşaat esnasında gerçekleştirilen
deneme imalatları (renk denemesi vb.) oldukları, nihai uygulama
olmadıkları anlaşılmıştır (Şekil 25).

Şekil 25. Üst fuaye duvarında gerçekleştirilen araştırma raspası sonucu
ortaya çıkarılan ve operaya dönüşüm esnasındaki renk denemelerine ait
oldukları anlaşılan boya alt katmanları. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Zemin kat fuayesindeki duvar, metal kolonlar ve tavanlara ait özgün
renklerin araştırılması amacıyla yapılan kademeli ve hassas boya raspaları
sonucu ortaya çıkarılan renkler, Opera evresi mimarı Paul Bonatz’ın bizzat
kaleme aldığı ve projesini anlattığı Alman Baumeister Dergisi’nde 1948
yılında yayımlanan; Die Neue Oper in Ankara Von Architekt Professon Paul



Bonatz başlıklı makalede yer alan bilgilerle karşılaştırılmıştır. Söz konusu
mahallerde uygulanacak boya renkleri bu yöntemle kararlaştırılmıştır. Başta
fuaye ve cephe olmak üzere yapının restorasyona altlık oluşturan Opera
evresine ait özgün renklerin belirlenmesinde söz konusu araştırma ve
karşılaştırma yöntemine sıkça başvurulmuştur (Şener ve Akyol, 2018) (Şekil

26A ve Şekil 26B).

Şekil 26A ve 26B. Bonatz’ın Baumeister Dergisi’nde 1948 yılında yayımlanan makalesinden

Opera binasının perspektif çizimi (25A) ile görsel açıklamasında, kullanılan renklerden de söz

edildiği fuaye fotoğrafı (25B) 

Kaynak: Die Neue Oper in Ankara von arkitekt Paul Bonatz, 1948, s. 3, 12.

Yapıdan elde edilen izlerin restorasyon kararları açısından
değerlendirilmesinde başvurulan bir diğer önemli kaynak ise Devlet Opera
ve Balesi arşivlerinden elde edilen Opera evresine ait mimari uygulama
projeleri olmuştur. Yapıdaki muhdes eklenti ve kaplamaların sökümleri
sonrası ortaya çıkarılan mimari unsurların özgün uygulamaya ait olup
olmadıkları, orijinal projelerdeki bilgilerle karşılaştırılarak değerlendirilmiş,
müdahalenin niteliğine bu şekilde karar verilmiştir.

Örneğin zemin kat vestiyer mahallinde muhdes kaplamaların sökülmesi
sonucu ortaya çıkarılan aynalı kolonun, yapının opera evresine ait özgün bir
eleman olduğu, arşivden elde edilen mimari uygulama projelerinden teyit
edilmiştir (Şekil 27A, 27B ve 27C). Benzer bir şekilde onarım için sökülen,



bodrum kat mahallerine ait ahşap panjurların özgün olup olmadıkları ile
hasarlı olanlarının yeniden üretilmesi için gereken özgün imalat detayları,
uygulama projelerinde yer alan çizimlerden yararlanılarak belirlenmiştir.
Seyirci koltuklarının özgün haline uygun malzeme, boyut ve formda
yeniden üretilmesi için de, mevcut koltukların yanı sıra, Bonatz tarafından
hazırlanan uygulama projelerindeki detaylı bilgi ve çizimlerden
yararlanılmıştır.

Şekil 27A, 27B ve 27C. Muhdes eleman sökümleri sonrası zemin kat
vestiyerde ortaya çıkarılan ve opera dönemi projelerinden özgün olduğu
anlaşılan giydirme ahşap ve ayna ile kapatılmış kolon. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi (Şekil 27A), Devlet Opera
ve Balesi Genel Müdürlüğü Arşivi (Şekil 27B, Şekil 27C).

Çeşitli arşivlerden elde edilen mimari projeler çoğunlukla özgün
uygulamaya dair güvenilir bilgiler sağlasa da, projelerde öngörülen bazı
imalat veya detayların uygulamaya geçirilmemesi veya projedekinden farklı
şekilde yapılması, zaman zaman karşılaşılan bir olgudur. Bu sebeple
özellikle özgün projelere dayanılarak yapılacak imalatların, yapıdan elde
edilecek somut izler, mevcut durum ve başka kaynaklardan ulaşılacak yazılı,
sözlü ve görsel bilgilerle de teyit edilmesi, özgünlük kriterinin sağlanması ve
koruma etiği açısından önem kazanmaktadır.



Koruma ve Restorasyon Uygulamaları

Ankara’da opera – bale temsillerinin yapılabileceği en uygun sahne olması ve
bir nevi alternatifsiz pozisyonu sebebiyle tescilli yapıda gerçekleştirilecek
restorasyon uygulamalarının, bina hizmete devam ederken de sürdürülmesi,
bu şekilde temsil sezonu ve programının mümkün olduğunca az etkilenmesi
hede�enmiştir. Bu yaklaşımla restorasyon çalışmalarının, uygun mahal ve
katlarda bina hizmete açıkken de sürdürülebilmesi amacıyla, uygulama
süreci aşamalandırılmıştır. Uygulamaların zaman ve sıralamaları mahal ve iş
kalemi bazında, İdare ile de istişare edilerek planlanmış, hazırlanan çalışma
kapsamlı bir tablo haline getirilmiştir. Hazırlanan planlama ayrıca
restorasyon plan çizimlerine gra�k gösterimlerle işlenerek İdareye teslim
edilmiştir (Şekil 28). Takip eden paragra�arda koruma – restorasyon
uygulamalarından bazı örnekler yer almaktadır.

Şekil 28. Uygulama aşamalarının yapının restorasyon zemin kat plan çizimi
üzerinden ifade edildiği grafik gösterim. 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Gerek çağdaş, gerek taşınmaz kültür mirası niteliğindeki yapıların
korunmaları açısından sağlanması gerekli koşulların başında, yağış ve zemin



suları ile nemden uzak tutulmaları gelmektedir. Bu yaklaşımla restorasyon
kapsamında öncelikle anıt yapının başta çatı örtüsü, yağmur akaçlama ve
drenaj sistemleri olmak üzere, uzun yıllardır periyodik bakım ve onarım
yapılamamış hâldeki ikincil mahal ve sistemleri elden geçirilmiştir. Bu
amaçla, erişimin oldukça zor olduğu; çatı arası, sahne duvarları arka
bölümleri, döşeme altındaki dehliz ve drenaj sistemleri gibi mahallere
girilerek gerekli imalat, onarım ve iyileştirmeler yapılmıştır (Şekil 29A ve Şekil

29B).

Şekil 29A ve 29B. Yapının doğu (Atatürk Bulvarı) cephesi tretuvar altında gerçekleştirilen

çevre drenaj sistemi rehabilitasyon çalışması. 

Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Bir önceki başlıkta da değinildiği üzere, uygulama sırasında muhdes
eklenti ve yüzey kaplamalarının sökülmesi sonucu ortaya çıkarılan mimari
elemanlar ve izler titizlikle değerlendirilmiştir. 1. bodrum katta seyirci
tuvaletlerinin bulunduğu bölüme sonradan eklenen idari birimler
kaldırılmış, anlık kullanımdan kaynaklı oluşan yoğunluk sebebiyle seyirci
açısından oldukça konforsuz olan mahal özgün mekânsal özelliklerine
kavuşturulmuştur (Şekil 30).



Şekil 30. 1. bodrum katta seyircilere hizmet veren tuvalet holünün söküm
sonrası durumu 
Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Özgün ahşap doğramaların yüzeylerinde uzun yıllardır yapılan
uygulamalar sebebiyle biriken kalın boya katmanları itina ile sökülmüş,
pencere ve kapı doğramalarının çürüyen ve hasarlı bölümleri ile metal
aksamları onarılmış, yüzey iyileştirmesi sonrası ahşap boyası ile boyandıktan
sonra tekrar montaja hazır hale getirilmişlerdir (Şekil 31A ve Şekil 31B). Bu
uygulamalarla birlikte doğramaların ses yalıtım özelliklerinin geliştirilmesi,
projede öngörülen kapılara panik bar eklenmesi ile tüm ahşap doğramalara
yangın geciktirici sürülmesi gibi işler de tamamlanmıştır.



Şekil 31A ve 31B. Ahşap pencere doğramalarında yürütülen eski boya katmanlarının sökümü,

onarım ve boya çalışmaları. 

Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Opera evresinin ana mekanları olan, seyirci salonu, localar ve balkondaki
çıtalı, geometrik moti�i ahşap plakalarla kaplı duvar ve tavan yüzeylerinde,
özgün renklerin tespiti amacıyla araştırma raspaları yapılmıştır. Boyaların
sökülmesine yönelik alternatif yöntemler öncelikle sınırlı yüzeylerde
denenmiş, sonuçlar kontrollük, danışma heyeti ve proje müelli� tarafından
yerinde değerlendirildikten sonra özgün yapı bileşenlerine zarar vermeyeceği
değerlendirilen yöntemin kullanılmasına karar verilmiştir. Araştırma
raspaları, arşiv ve kaynak taramaları ile tespit edilen renklerin yüzeylerde
denenmesi şeklinde yürütülen sürecin sonucunda belirlenen renkler, seyirci
salonunun duvar ve tavanlarına uygulanmıştır (Şener, Akyol, 2018) (Şekil

32A, 32B, 33A, 33B).



Şekil 32A ve 32B. Seyirci salonu ve balkon duvarlarında gerçekleştirilen boya sökümü (32A)

ve yeni boya renk denemeleri (32B) 

Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Şekil 33A ve 33B. Seyirci salonu yan koridorlar (33A) ile salon tavanındaki (33B) ahşap panel

yüzeylerinde yürütülen boya söküm işlemleri. 

Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.



2017 öncesinde projeye uygun olarak tamamlanan başka bir uygulama
kapsamında, geçmiş dönemde kapasitenin artırılması amacıyla adet ve sıra
sayılarının artırıldığı, aralarındaki geçiş mesafelerinin ise düşürüldüğü
bilinen, bu sebeple seyirci konforunu oldukça olumsuz etkileyen eski seyirci
koltukları, projeye uygun şekilde ve özgün sıra aralıkları gözetilerek
yenilenmiştir. 2017 yılında başlayan kapsamlı restorasyonda ise, geçmişte
seyirciler açısından son derece konforsuz ortamların oluşmasına sebep olan
ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerindeki sorunlar, yeni cihaz ve
sistemlerin entegre edilmesi ile Opera evresi inşa döneminde Almanlar
tarafından kurulduğu bilinen özgün hava şartlandırma sisteminin çalışır hale
getirilmesi gibi uygulamalarla giderilmiştir.

Restorasyon uygulamasının en kritik kararlarından birisini dış cephe
renginin belirlenmesi oluşturmuştur. Özgün rengin araştırılması amacıyla
dış cephenin farklı noktalarında boya ve sıva raspaları yapılarak numuneler
alınmıştır. Alınan örnekler laboratuvar ortamında cins ve pigment testlerine
tabi tutulmuştur. Testlerden elde edilen sonuçlar, proje aşamasında
gerçekleştirilen kromametrik ölçümler, başta Opera evresi mimarı Paul
Bonatz’ın makalesi olmak üzere yazılı ve görsel kaynaklardan elde edilen
veriler ile dönemin kamu yapılarında kullanılan dış cephe renk bilgileri bir
arada değerlendirilmiştir. Bu kapsamlı çalışma sonucunda aşağı yukarı
tanımlanabilen özgün dış cephe renginin farklı tonlardan oluşan numuneleri
hazırlanarak cephe üzerinde denemeleri yapılmış, nihai renk kodu
kontrollük, danışma heyeti ve müelli�n ortak kararı ile belirlenmiştir. Bu
süreç sonunda özgüne en yakın olduğu konusunda mutabık kalınan renk
tonu, dış cephenin tümünde uygulanmıştır. Renklere yönelik denemelerin
yanı sıra zemin mozaikleri vb. başka birçok imalat için de önce deneme
üretimleri yapılmış, denemeler mahallerinde değerlendirildikten sonra yapı
genelinde uygulanacak versiyonlara karar verilmiştir (Şener ve Akyol, 2018)
(Şekil 34A ve 34B).



Şekil 34A ve 34B. Dış cephe renkleri (34A) ile bodrum kat zemin mozaiklerine (34B) yönelik

deneme uygulamaları 

Kaynak: Okyanus Mühendislik ve İnşaat AŞ Arşivi.

Değerlendirme ve Sonuç

Anıt yapı, operaya dönüştürüldüğü 1948 yılından günümüze dek kesintisiz
olarak sahne yapısı işleviyle kullanılmasına karşın, arka planda Sergievine
dair katmanları da barındırmaktadır. Restorasyon süreci bu açıdan
değerlendirildiğinde, kuramsal ve teknik bazı ikilemleri barındırmaktadır.
Uygulama sonucunda, uzun yıllar süren kapasite üzeri kullanımdan kaynaklı
“fazlalık ve yükler” anıt yapıdan uzaklaştırılmış, barındırdığı “çift
katmanlılık” hali de gözetilerek halihazırda yüklenmiş olduğu işleve yönelik
çağdaş gerekler, özgün yapı korunmak koşuluyla karşılanmaya çalışılmıştır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 680 sayılı ilke
kararında, koruma kurullarınca onaylanan projelere ilişkin uygulamaların
uzmanlarınca denetlenmesi gerektiği, müellif mimar tarafından denetimin
de yasal ve mesleki bir sorumluluk olduğu belirtilmektedir. Ülkemizdeki
restorasyon uygulamalarının referans belgesi niteliğindeki ilke kararında yer
almasına karşın, gerek alt mevzuattaki yetersizlikler, gerekse de işveren



idarelerin çoğunlukla gereken önemi vermeyişleri, müelli�erin projenin
onayından sonraki süreçte devre dışı kalmalarına sebep olmaktadır. Bu
durum, taşınmaz kültür varlığına yönelik belgeleme, araştırma ve proje
sürecinde elde edilen bilgi ve kazanımların, uygulamaya aktarılması
konusunda za�yetlere ve müellif mimarın yasal ve mesleki sorumluluğunu
yerine getirememesi sonucunu doğurmaktadır.

İlgili İdarenin duyarlılığı sayesinde, Ankara opera binası restorasyon
uygulamasına proje müelli� de dahil edilmiştir. 2009 yılında müelli�n anıt
yapıya yönelik belgeleme ve proje çalışmaları ile başlayan ve kesintisiz
şekilde dahil olduğu süreç, 2017 yılında ihale edilen uygulama safhası ile
devam etmiş, kontrol teşkilatı, bilim heyeti, ana ve alt yüklenici �rmalar ile
birçok daldan profesyonelin katkı sunduğu yoğun ve titiz çalışma sonucunda
11 yılın sonunda sonuçlanmıştır (Şekil 35A ve Şekil 35B).

Şekil 35A ve 35B. Restorasyon çalışmaları sonrası dış cephe (35A) ve iç mekândan (35B)

fotoğraflar. 

Kaynak: Oraybir İnşaat Limited Şirketi Arşivi.
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Öz

Osmanlı Dönemi’nden Cumhuriyet’e intikal eden ve millîleştirilen T.C.
Ziraat Bankası ve Cumhuriyet’in ticari iktisadının tesis edilmesi için
kurulan İş Bankası, 1920’li yılların yeniden inşa edilen Ankara’sında
döneminin mimari, kültürel, kentsel anlamda çağdaşlaşan yüzünü yansıtmak
amacıyla inşa edilen iki genel müdürlük yapısıyla kentin merkezi Ulus’ta
simgesel öneme sahiptir. Her iki yapının inşa süreci 1929 yılında
tamamlanmış, açıldıkları tarihten sonra kesintisiz olarak iki banka
tarafından kullanılagelmiş ve yine her ikisi de 2019 yılında, tam 90 yıl sonra,
günümüz müzecilik anlayışına uygun, toplumsal müzelerini bu sembol
binalarda hizmete sokmuşlardır. Bu bildiride, yapıların müzeleştirilmesi
sürecine ait yaklaşımlar ele alınmıştır.

Anahtar sözcükler: Müzeler, Banka müzeleri, Müze yapıları, İktisat tarihi,

Bankalar
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Abstract

Two foundation banks of the early Republican Era were Ziraat Bank, which
dates back to the Ottoman Period and was then nationalized, and İşbank, which
was founded as a central part of the new commercial economy. �e headquarters of
both banks are symbolic buildings of Ulus, which was reconstructed during the
1920s to become the city centre of Ankara and to represent the architectural,
cultural, and urban modernity of the Republic. Both buildings were inaugurated
in 1929 and used uninterruptedly for 90 years before they became museums in
2019. �e subject of this paper is the approaches taken to the conversion of two
buildings into museums.

Keywords: Museums, Banking museums, Museum buildings, Economic history,
Banks

Cumhuriyet’in İktisadi Yapılanlaması
Osmanlı Devleti 1830’lardan itibaren önce dış ticaret yoluyla sonrasında ise
dış borçlanmayla dünya ekonomisi ile ilişkilerini yoğunlaştırmıştır. Yabancı
merkezlerle parasal ilişkileri düzenlemek amacıyla 1856’da Londra’da
kurulan Bank-ı Osmanî, 1863’te Fransız sermayesinin de katılımıyla Bank-ı
Osmanî-i Şahane adını alır ve ülkenin imtiyazlı malî kurumu haline
gelmiştir. Osmanlı’nın son dönemlerinde başka yabancı sermayeli bankalar
da ülkede faaliyet göstermeye başlamıştır. Aynı yıllarda bugün Bulgaristan
sınırlarında kalan Niş Vilayetinde Mithat Paşa’nın öncülüğünde tarım
�nansmanı için bir örgütlenmeye girişildiği bilinmektedir. 1863 yılında
Memleket sandıkları olarak başlayan bu yeni örgütlenme, 1888 yılında
banka yapısına kavuşturularak günümüze ulaşan Ziraat Bankasının nüvesini
oluşturmuştur.



20. yüzyılın başına gelindiğinde, İkinci Meşrutiyet ile birlikte gelişen
“millî iktisat” anlayışı, millî bankacılık bilincini de doğurmuştur. “Osmanlı
Bankasının ülke çıkarlarıyla bağdaşmayan tutumu” (Toprak, 1982, s.130)
ulusal servetin değerlendirilebileceği millî bankaları gündeme getirmiştir.
Bu anlayış, 1910’lu yıllar süresince Osmanlı topraklarında, özellikle
Anadolu’da yerel kalkınma odaklı bölgesel bankalar kurulmasını sağlamıştır.
Savaş döneminde de, -1917’de yine bu anlayışın bir ürünü olarak-, yabancı
sermayesi baki Osmanlı Bankasının imtiyazını devralmak üzere İtibar-ı
Millî Bankası faaliyet göstermeye başlamıştır.

Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde Anadolu’da başlayan bağımsızlık
hareketine destek veren bölge bankaları ve şubeler vardır. Büyük Millet
Meclisinin kuruluşunun akabinde İstanbul hükümetiyle bağların
kesilmesinin ardından Anadolu’daki, özellikle Ziraat Bankası ve Osmanlı
Bankasının şubeleriyle diğer �nansal kuruluşlar Ankara’nın kontrolüne
geçer. 7 Kasım 1922’de Ziraat Bankasının İstanbul’daki Umum Müdürlüğü
lağvedilir. (Hazar, 1986, s.299)

Büyük Millet Meclisinin Ankara’da çalışmaya başlaması ve ardından
Cumhuriyetin ilanıyla kentin yeniden inşa sürecinde belirlenen siyasi,
ekonomik merkezi Ulus, yeni rejimi temsil eden birçok yapıyla donatılır.
İktisadi bağımsızlığın tesisi, ekonominin güçlendirilmesi için temel �nansal
kaynakları yaratmak için Osmanlı’dan devralınan daha çok zirai kalkınma ve
sanayileşmeye odaklı Ziraat Bankası ile Cumhuriyetin ticari ve sanayi
gelişimini desteklemek için 1924 yılında kurulan İş Bankası
görevlendirilmiştir. Bu iki bankanın Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki
tasarruf, kalkınma, yatırım işlevleri ve etkinlikleri zamanın tanıklığı
açısından büyük önem taşır.



Ankara’da Banka Binaları

Ziraat Bankası

Osmanlı döneminde kurulan Ziraat Bankasının idare merkezi yani ilk genel
müdürlük binası İstanbul’da Sultanahmet’te bugün Millî Eğitim Müdürlüğü
olarak kullanılan binadadır. Kurtuluş Savaşı sırasında Ziraat Bankasının
Anadolu’da bulunan şubeleri Ankara’da kurulan yapıya bağlanır.

Ziraat Bankası, çalışmalarına, 1920 yılında Vilayet binasının zemin
katındaki iki odada başlamıştır. Ankara’da tesis edilen umum müdürlük
“eski Darülmuallimin sonradan Maarif Vekâleti olarak kullanılan binanın
yatak salonuna taşındı. …Umum müdürlük bundan sonra da Bahriye
Caddesi’ndeki Hacı Süleyman Efendi Konağına taşınmıştır.” (Hazar, 1986,
s.300) Kurtuluş Savaşı sırasında geçici olarak Kayseri’ye taşınan yönetim,
1922 yılında tekrar Ankara’ya nakledilmiş, bugün müzeye ev sahipliği yapan
binaya taşınana kadar Ankara’nın önde gelen yerlilerinin konakları,
Anafartalar’daki Karabiber Apartmanı gibi farklı 7 ayrı mekânda hizmet
vermiştir.

İş hacmi ve merkez teşkilatı genişleyen Banka için kısa süre içinde daha
geniş ve düzenli çalışma mekânlarına ihtiyaç doğmuştur. 1924 yılında
yönetim kurulu yeni bir idare binası inşa edilmesine ve bunun için Evkaf
Dairesine başvurulmasına karar verir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında
Ankara’nın yeni yönetim merkezi olarak yeniden inşasında vakıf arsaları ve
Vakı�ar İdaresinin imara desteği son derece önemlidir. Nitekim Meclis
binaları, Ankara Palas, Eski Stad oteli II. Vakıf Apartmanı, Osmanlı
Bankası, Ziraat Bankası ve sonradan Merkez Bankasının yer aldığı adanın
imarında Vakı�ar İdaresinin menkul ve gayrimenkul kaynakları
kullanılmıştır (Öztürk, t.y., s. 333).

Yeni bina için gereken yer için Kızılcabey Vakfı arsası denilen 13.745
metrekarelik alan, 30 bin lira kira karşılığında Vakı�ar’dan satın alınmış;



binayı tasarlamak üzere mimar Guilio Mongeri tayin edilmiştir. 1925
yılında hazırlanan Ziraat Bankası yeni genel müdürlük binası projesi
doğrultusunda, 1926 yılında yapımına başlanan bina, 1929 yılında
tamamlanmış ve 26 Kasım tarihinde hizmete açılmıştır.

İş Bankası

26 Ağustos 1924’te kurulan İş Bankası ise ilk olarak Büyük Millet Meclisi
binası içerisinde bir odada çalışmaya başlamıştır. Kısa süre sonra İstasyon
Caddesi üzerinde İkinci Meclis binasının hemen karşısında, o zamanki
Ankara Palas’a bitişik, Evkaf Umum Müdürlüğüne ait ikişer katlı dört
yapıdan birine taşınmıştır. Hızlı genişleyen kadrosuyla bankanın merkezi
için 1925 yılının ortalarında Evkaf İdaresinin memurlara Baruthane
Caddesi üzerinde Kemalettin ve Arif Hikmet’e (Koyunoğlu) inşa ettirdiği,
iki katlı ve iki daireli bahçeli konutlardan biri kiralanmış ancak Merkez için
bu taşınma esnasında bile binanın yeterli olmayacağı anlaşıldığından yeni
bir bina inşa ettirilmesine karar verilmiştir. 1926 yılının başlarında,
Ankara’nın en köklü ve bilinen konaklama mekânı Taşhan’ın hemen
yanındaki boş arazi satın alınmıştır. İnşa edilecek yapının tasarımı yine
Guilio Mongeri’ye verilmiş, binanın inşaatı 3 yıl sürmüş ve 1929
Haziranı’nda tamamlanmıştır. Sonraki yıllarda yer ihtiyacını karşılamak
üzere 1956 yılında, ardından 1973 yılında binaya eklemeler yapılmıştır.
Türkiye İş Bankası’nın genel müdürlüğü 1976 yılında Kavaklıdere’ye
sonrasında 2000 yılında İstanbul’a taşındığında, Ulus binası merkez şube
olarak kullanılmaya devam etmiştir. Ulus Şubesi, uzun süre bankanın tarihî
arşivini de muhafaza etmiştir.

Hem Türkiye İş Bankasının hem Ziraat Bankasının Ankara’daki genel
müdürlük binaları imgesel olarak her iki bankanın iletişim çalışmalarında
uzun yıllar boyunca önemli yer tutmuştur. Bankaların promosyon
ürünlerinde, kurumsal gösterimlerinde bu iki ikon yapının görselleri
kullanılarak hafızalara kazınmıştır.



İki Banka, İki Müze

Ziraat Bankası Müzesi

1981 yılında Türkiye’deki ilk banka müzesi olan Ziraat Bankası Müzesi
(Şekil 1), genel müdürlük binasının eskiden bankacılık işlemlerinin yapıldığı
bankoların arkasında kalan çalışma alanlarında açılmıştır. Serbest ziyarete
açık olmayan bu düzenlemenin yenilenmesi ve güncellenmesi 2000’li yılların
ortalarından itibaren Banka tarafından gündeme alınmakla birlikte
projelendirilememiş. Kültür Bakanlığına kayıtlı ilk banka olan Ziraat
Bankası Müzesi’nin çağdaş normlara göre yeniden kurgulanması ve
tasarlanması binanın restorasyon ve güçlendirme çalışmaları döneminde
gerçekleştirilebilmiştir.

Şekil 1. Ziraat Bankası Müzesinin yeni tasarlanan ve inşa edilen girişi, 2019. 
Kaynak: Ziraat Bankası Arşivi, Ankara.

Müzenin projelendirilmesi ile yapının restorasyon uygulaması eş
zamanlı gerçekleşirken, müze ihtiyaçları ve restorasyon planında zaman
zaman çelişkiler de gözlemlenmiştir. Bu çelişkiler; ana prensipler üzerine
olmamakla birlikte, halka açık bir müze kurgusu oluşturmak için, farklı
ziyaretçi pro�llerinin algıları ve ziyaret konforları için gereken noktalar



olmuştur. Bununla birlikte, müze sergilemelerinin koleksiyon ve temadan
gelen gereklilikleri, estetiğin, mekânın restorasyon kararları ve yapının
algılanması açısından çelişmemesi için ortak çaba gösterilmiştir. Bu
bağlamda, müzenin kurgusu, yapının, dönemin orijinal iç mimari
özelliklerini koruyan zemin kattaki sergileme alanlarıyla, bodrum katta
ayrılan işlevsel yapıdaki mekânların hem sergileme yöntemi, hem de konu
itibarıyla farklılaşmasını gerektirmiştir.

Zemin kattaki sergileme, müze çalışmasının başında tüm katı
kapsarken, eski şube alanının çevreleyen odaların o�s olarak kullanılmaya
devam edeceği kararıyla, ilk müzenin yerleştiği bankoların arkasında kalan
mekânlara doğru daralmış, böylece Ziraat Bankası kronolojik gelişimi bu
alanlarda yerini almıştır (Şekil 2). Mekânın orijinal kullanımı için tasarlanmış
iç mimari ve dekoratif özelliklerinin baskınlığı dikkate alınarak on yılları
kapsayan, nesne, arşiv, bilgi ve dijital sorgulama cihazlarını kapsayan
istasyonlar oluşturulmuştur. Bu sergileme üniteleri de mekânın sunduğu
ölçekler ve algılar doğrultusunda tasarlanmıştır. Orta avluda durulduğunda
bankoların bütünsel algısını bozmayacak yükseklikler ve mermer karo
zeminin sürekliliğini bozmamak için ayna yüzeyli kaideler tercih edilmiştir
(Şekil 3).



Şekil 2. Ziraat Bankası Müzesinde bankoların arkasında hazırlanan
kronolojik sergileme, 2019. 
Kaynak: Ziraat Bankası Arşivi, Ankara.

Şekil 3. Ziraat Bankası Müzesinde bankoların arkasında hazırlanan
kronolojik sergileme, 2019. 
Kaynak: Ziraat Bankası Arşivi, Ankara.



Günümüz müze sergilemelerinde sıklıkla tercih edilen, ziyaretçi
deneyimini hede�eyen dijital ve mekânsal etkileşimsellikler için bodrum kat
kullanılmıştır. Bu katta ayrıca çeşitli yerleştirmeler, gösterimler, deneyim
alanları ve çocuklara özel bölümler de oluşturulmuştur. Katın özelliği olan
kasa daireleri kendi kendilerini sergileyen özel mekanlar olarak bırakılırken,
konuları dahilinde çeşitli yerleştirmelerle zenginleştirilmiştir (Şekil 4, 5, 6, 7).

Şekil 4. Ziraat Bankası Müzesinin Bankanın sponsorluğunda hazırlanan eski
radyo programlarının dinlendiği “Radyo Odası,” 2019. 
Kaynak: Ziraat Bankası Arşivi, Ankara.



Şekil 5. Ziraat Bankası Müzesinin Bankanın sponsorluğunda hazırlanan eski
sinema filmleri öncesi gösterilen haber programlarının izlendiği “Ayın
Olayları Sinema Odası”, 2019 
Kaynak: Ziraat Bankası Arşivi, Ankara.

Şekil 6. Ziraat Bankası Müzesinin çocuk öğrenme alanı 2019 
Kaynak: Ziraat Bankası Arşivi, Ankara.



Şekil 7. Kiralık kasalar bölümünün sergi amaçlı düzenlenmesi, 2019 
Kaynak: Ziraat Bankası Arşivi, Ankara.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi
2005-2007 yıllarında İstanbul Eminönü’ndeki ilk şube binasında Türkiye İş
Bankası Müzesi çalışmaları başlayana kadar, bankacılık koleksiyonunun
önemli bir bölümü de Ulus’taki eski genel müdürlük binasında (Şekil 8)
muhafaza edilmekteydi. Burada bulunan, İş Bankasının tarihine tanıklık
eden nesnel malzemeler ve evraklar müze çalışmaları kapsamında yeni
kurulan müzenin envanterine alınarak, Kültür Bakanlığı nezdinde kayıtlı bir
özel müze haline getirilmiştir.



Şekil 8. Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsız Müzesi olarak
işlevlendirilen, Bankanın 3. Genel Müdürlük binası, 2019. 
Kaynak: Türkiye İş Bankası Arşivi, İstanbul.

İş Bankasının İstanbul’daki müze çalışmaları sırasında hem sembolik,
hem mekânsal değerleriyle Ulus binasının en azından bir bölümünün
müzeleştirilmesi, pek çok kez gündeme alınmıştır. İstanbul’daki müzenin
etkin çalışmalarıyla bu gündem ertelenmiş de olsa 2018 yılında yönetim
kurulunun kararıyla müze çalışmaları yeniden ele alınmıştır.

İstanbul’da, bankanın tarihini anlatan kurum müzesinden farklı olarak,
Ankara’da iktisadi bağımsızlık temasıyla yine ana aksında Türkiye İş
Bankasının bulunduğu tarihsel bir anlatım kurgulanmıştır. Binanın 6



katının tamamının müze olarak işlevlendirilmesi, sanat galerisi, süreli sergi
salonu, atölyeler, seminer alanları, depolar gibi müze işletmesinin ihtiyaç
duyduğu mekânların oluşturulmasını sağlamıştır.

Banka olarak kullanıldığı uzun yıllar boyunca işlevsel değişikliklere
uğrayan zemin kattaki oval gişeler alanı, son derece iyi düzenlenmiş
fotoğra�ardan da yararlanarak özgün görünümüne kavuşturulmuştur (Şekil

9). İnşa edildiği dönemde de müşterileri ağırlamak için kullanılan zemin kat
ve yönetimin yerleştiği birinci katta yoğunlaşan iç mimari ve dekoratif
unsurlar taşıyan mekânlardan günümüze kadar korunmuş olanlar bakımları
yapıldıktan sonra özgün halleriyle bırakılmıştır. Müze temasının sunulduğu
diğer konular, kalan bölümlere ve katlara yerleştirilmiştir.

Şekil 9. Milano’da Corvaya-Bazzi & C tarafından üretilen renkli camlarla
bezeli oval biçimli tepe ışıklığı ile binanın birinci katından girişine bir bakış,
2019. 
Kaynak: Türkiye İş Bankası Arşivi, İstanbul.

Zemin kat giriş alanından itibaren, yukarıda bahsedilen bina ek
bölümünü de kapsadığından banko alanları ve banko arkası arasında
cepheden okunamayan keskin bir fark bulunur. Mekânın telaffuz ettiği bu



fark da sergilemeye aynen yansıtılmıştır. Ön banko alanları orijinal
verilerden yola çıkarak sergilemeye uyarlanırken, arkasında kalan geniş
mekânlar, sergileme kutularıyla tematik bir anlatım yaratmak üzere
tamamen farklı bir yaklaşımla tasarlanmıştır (Şekil 10, 11, 12, 13).

Şekil 10. Binanın Ulus şubesi olarak kullanılan zemin katında banko arkası
çalışma alanlarının 1940’lar dönemi esas alınarak canlandırması, 2019. 
Kaynak: Türkiye İş Bankası Arşivi, İstanbul.



Şekil 11. Binanın sonradan eklenen bölümünde, zemin kat daimi sergi
düzenlemeleri, 2019 
Kaynak: Türkiye İş Bankası Arşivi, İstanbul.

Şekil 12. Binanın sonradan eklenen bölümünde, zemin kat daimi sergi
düzenlemeleri, 2019 
Kaynak: Türkiye İş Bankası Arşivi, İstanbul.



Şekil 13. Binanın sonradan eklenen bölümünde, zemin kat daimi sergi
düzenlemeleri, 2019 
Kaynak: Türkiye İş Bankası Arşivi, İstanbul.

Birinci katta da orijinal dekorasyona sahip odaların mevcut korunmuş
halleriyle bırakılması (Şekil 14); özgün niteliğini kaybetmiş olanların ise
çağdaş bir tasarımla yeniden donatılması üzerine yine keskin geçişler tercih
edilmiştir.



Şekil 14. Binanın birinci katında, Atatürk’ün ağırlandığı, ilk dönemlerde
yönetim kurulu toplantı odası olarak kullanılan tüm özgün iç mimari
unsurlarıyla korunan “Mavi Salon” 2019. 
Kaynak: Türkiye İş Bankası Arşivi, İstanbul.

Daha üst katlarda binanın orijinalinde de sade bir düzenleme olması,
buralarda yer alan sıra odaların tematik sergilemelere uyarlanmasını
kolaylaştırmıştır.

Her iki yapının da eş zamanlı inşa edilmesi, müze olarak
işlevlendirilmelerinin ve tasarlamalarının da eş zamanlı olması,
koleksiyonlarındaki, binaların dekoratif unsurlarındaki benzerlikler tasarım
açısından heyecan verici bir deneyim sunmaktadır. Benzerliğe rağmen; bu
iki banka müzesi birbirinden çok farklı algılar oluşturmaktadır.

Müzeolojik Değerlendirme
T.C. Ziraat Bankası Müzesi ve Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık
Müzesi çalışmaları müzeolojik ve müzeogra�k açılardan karşımıza çıkan



planlama ve tasarım unsurlarıyla çözümlenmesi gereken deneyimler
getirmiştir.

Aynı mimarın elinden çıkan ve aslında mekânsal programı oldukça
benzer bu iki yapı, tamamen bankacılık işlevleri için tasarlanmıştır. Bodrum
katlarında kiralık kasalar ve ana kasa daireleriyle, altyapı mekânları, zemin
katlarında müşterilere hizmet öncelikli banko alanlarıyla şube yapısı ve üst
katlarında birinci kat özellikle üst düzey yönetim birimleri için daha prestijli
iç mimari unsurlar içeren diğer çalışma katlarıyla aynı programı
önermektedirler. Müzeleştirme sürecindeki temel fark, Türkiye İş Bankası
binasının tamamının müzeye dönüştürülerek yeni kültürel işleviyle
tanımlanması, Ziraat Bankası Müzesinin ise, Genel Müdürlük işlevine
devam eden binanın genelinde sadece zemin katın tarihi unsurlar içeren
bölümü ile kasalar sabit kalmak koşuluyla tamamen yenilenen bodrum kata
yerleşmesidir. İkinci müzede Banka yönetimi işlev ve gerekliliklerinin
sürdürülmesi isteği, müzeolojik olarak dikkate alınması gereken ziyaretçi
planlamalarını ve mecburi güzergâh düzenlemelerini gerektirmiştir.

Yapım programlarından farklı bir biçimde işlevlendirilen birçok yapıda
olduğu gibi mimari özelliklerle, sergileme unsurlarının dengelenmesi ve
müze işletmesinin gerektirdiği mekân ihtiyaçlarının mevcut duruma
uyarlanması gerekmiştir. Bu noktalarda temel zorlayıcı konular, tarihi
binalara yerleşen tüm müzelerin sorunsalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öncelikli zorlayıcı konu; özgün mimari unsurların, özellikle; söz konusu
iki genel müdürlük binasında görülen Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın
baskın bezemelerinin müzenin sergileme elemanları ve sergilenen
koleksiyonlarıyla uyumunu sağlamaktır. Yapıların anıtsal bütününün, dış
cephelerinin olduğu kadar iç mekânlarının da dikkat çekici ve özenli
bezemeleriyle dekoratif malzemelerinin algılanması için sergilemenin tezat
yaratması gözetilmiştir. Sade çizgilerle çağdaş vitrinler, kaideler, gra�k ve
dijital elemanlar tasarlanmıştır. Müzelerin göstermekle yükümlü oldukları
malzemeler koleksiyonlarıdır. Bu tür anıtsal yapılarda ziyaretçi ilgisinin yapı



ve koleksiyon gösterimi arasında dengelenmesi esastır. Tercih edilebilecek
en etkin yöntem, özgün mimarinin de algılanmasını sağlayacak keskin bir
ayırım yaratmaktır.

Bir diğer konu daha teknik olup, altyapı gereklilikleridir. Yapıların inşa
tarihinden bu yana mekan konforu açısından gelişen teknolojiler ve
malzemeler, tarihî bütünlüğü bozmadan binaya entegre edilmelidir. Hem
koleksiyonların konservasyon koşulları, hem ziyaretçi ve çalışanların
konforu açısından iklimlendirme, sergi ve mekan algısını güçlendiren dijital
anlatımlarla aydınlatmanın gerektirdiği elektrik başlığı altında geçen
güvenlik gereçleri, veri bağlantıları en uygun şekilde yapıda yerlerini
almalıdır. Bu noktada binaya dair koruma-kullanma dengelerinin yeni
tanımlanan işlev doğrultusunda özenle çalışılması gerekmektedir.

Kamusal mekanlar olarak müzelerin ortak paylaşımlı alanlara, ıslak
hacimlere, rekreasyon noktalarına ihtiyacı da vardır. Ziraat Bankası Müzesi
örneğinde olduğu gibi özgün mekâna eklentiler yapmak gerekebilir. Genel
Müdürlük işlevi de sürdüğü için Müzeye ait özel bir giriş, söz konusu
işlevleri de içerecek şekilde ek bir yapıyla tanımlanmıştır.

İki müzede de özel olarak planlanması gereken bir başka nokta da
doğrusal gezi güzergahı yaratmaktır. Ziyaretçilerin kat içinde ya da katlar
arasında tanımlı bir güzergah içinde hareket edebilmesi, aynı noktalara geri
dönmeden dolaşımını tamamlayabilmesi için gerek sergileme elemanlarıyla,
gerekse müze içeriğinin anlatımıyla tanımlı alanlar oluşturulmaya
çalışılmıştır. Müze rotalarında yine günümüz kamusal alan gereklilikleri,
engelli erişimi, ziyaretçi güvenliği konuları özel olarak dikkate alınmıştır.

Müzeolojik planlamanın toplumsal iletişime ait önemli bir bölümü

olarak, müze müdavimliği yaratabilmek ve kent kültürüne katkı sağlamak
için müze içi öğrenme, kültürel, bilimsel, sanatsal etkinliklerle geçici
sergilerin sunulabileceği mekanlar da programlarıyla birlikte tanımlanmıştır.



Başta Ankara’nın, daha geniş kapsayıcılığıyla Türkiye’nin yalnızca
iktisadi tarihinin belleğini barındırmak değil aynı zamanda toplumsal
yaşamına kalıcı ve sürdürülebilir katkılar getirebilecek bir müzecilik
yaklaşımı benimsenmiştir.
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Öz

Restorasyon projesi çalışmaları, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye
(İŞGYO) ait Ankara İş Kule binasının İçişleri Bakanlığına devri sürecinde,
İş Bankası (Kavaklıdere-Ankara) Kule binasının girişi ile bina ortak
alanlarında bulunan ve Çağdaş Türk Sanatçıları tarafından 1970’li yıllarda
üretilen, seramik, seramik-cam ve çimento harçlı malzemeden imal edilmiş
toplam dört duvar panosunun yerlerinden alınarak İstanbul’daki İş Bankası
binalarına taşınmaları işlemlerini kapsamaktadır.

Proje süreci kendi içinde; dört panonun, özgün montajı dikkate alınarak
parçalar halinde kaldırılması ve restorasyon atölyesine taşınması, yeni
taşıyıcıya aktarılması ve restorasyon süreciyle kaldırılan parçaların taşınabilir
paneller haline getirilmesi, paketleme uygulaması ve İstanbul’daki Tuzla
TUTOM binası depolarına taşınması, her bir panoya ait hazırlanan
panellerin montajı ile duvar panolarının sergileme amacıyla yeni yerlerine
yerleştirilmesi çalışmalarından oluşmaktadır. Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener

mailto:yasarselcuksener@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4118-6262


yönetiminde koruma meslek elemanlarınca gerçekleştirilen uygulamalarda;
panoların binadan kaldırılarak alınması çalışmaları 15 Kasım 2018 tarihinde
başlatılmış, 1 Aralık 2018 tarihinde başlanılan restorasyon çalışmaları ise 15
Mart 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Eserlerin İş Bankası’nın İstanbul
Tuzla’daki TUTOM binası depolarına taşınması süreci 5-6 Nisan 2019
tarihinde ve yerlerine montajı ise 25 Temmuz 2019 tarihinde
tamamlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Seramik pano, Çağdaş Türk sanatçıları, Pano kaldırma,

Duvar panosu restorasyonu, Eser taşıma, Seramik restorasyonu

Abstract

A restoration project of İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İŞGYO) is in the
process of transferring Ankara İş Tower to the Ministry of Interior. �e building
contains a ceramic, ceramic-glass and cement mortar installation which was
produced by contemporary Turkish artists around 1975 and is located in the
entrance of İşbank (Kavaklıdere-Ankara) Tower and the common areas of the
building. �e aim of the project is to remove a total of four panels and relocate
them to the İşbank (TUTOM-Tuzla) buildings in Istanbul.

�e process of the project is as follows: recording the original assembly of the four
panels, removing them part by part, transporting the panels to the restoration
workshop, transferring them to the new carrier, making the parts removed
following the restoration process portable, packaging and then transporting the
panels to the warehouses of Tuzla TUTOM building in Istanbul and �nally,
assembly of the wall panels and the sections prepared for each panel. �e work will
be placed in their new location for exhibition purposes and is carried out by
conservation professionals under the management of Yaşar Selçuk Şener. �e
removal of the panels from the building was initiated on 15 November 2018, the
restoration work began on 1 December 2018, and was completed on 15 March



2019. Montage was completed in 2019 and the renovated panels were installed
on 25 July 2019.

Keywords: Ceramic panels, Contemporary Turkish artists, Panel removal, Wall
panel restoration, Transportation of Artifacts, Restoration of ceramics

Giriş

Çalışma, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İŞGYO)’ye ait Ankara İş
Kule binasının devri sürecinde, İş Bankası Kuleleri giriş ve ortak alanlarında
bulunan,1974-1976 yılları arasında farklı sanatçılar tarafından yapıldığı
bilinen, seramik ve seramik-cam ve üzeri boyalı kabartma bezemeli dört
panonun yerlerinden alınarak kaldırılması, Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümü proje laboratuvarlarına taşınması, burada yapılan
restorasyon çalışmalarıyla yeni taşıyıcıya aktarılmaları ve tüm eserlerin
İstanbul’daki Genel Müdürlük binasına taşınmaları ve sergilenmeleri
amacıyla yeni yerlerine montajı işlemlerini kapsamaktadır.

Eserlerin kaldırılması süreci 15 Kasım 2018 tarihinde başlatılmış,
yaklaşık on günlük bir çalışmayla yerlerinden alınarak paketlenmiş ve
Fakülte atölyelerine taşınmıştır. Sonrasında 1 Aralık 2018 tarihinde
başlatılan restorasyon çalışmaları 15 Mart 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Projede kaldırma sürecinde duvar panolarına ait parçalar (Gümüş boyalı
pano: 21 Parça, İmzalı Seramik pano: 983 parça, İsimsiz Seramik Pano: 720
parça ve Cam- seramik Pano: 702 Parça olmak üzere, toplamda 2426 pano
parçası) numaralandırılarak belgelenmiş, her bir parça taşıyıcıdan özenle
kaldırılarak ayrılmış, paketlenmiş ve bölümün proje laboratuvarlarına
taşınmıştır.

Laboratuvar/atölye ortamında gerçekleştirilen restorasyon sürecinde, her
bir panoya ait parçalar; arka kısımlarına duvardakine benzer seramik harcı
yapım uygulaması ile tesviye edilmişlerdir. Tesviyesi tamamlanan parçalar,



özgün konumları gözetilerek Aerolam petek panellerden oluşan ha�f ancak
taşıma gücü yüksek yeni taşıyıcıya yapıştırılmışlardır. Yeni taşıyıcıya aktarma
işlemleri, pano boyları ve ağırlıkları dikkate alınarak taşınabilir nitelikte
parçalar halinde (dört pano toplam 144 parça halinde) tasarlanmıştır. Eksik
pano parçalarının tamamlanmasında, yüzeysel sorunlarda mümkün
olduğunca özgüne yakın tamamlama ve rötuşlama yapılmış, geniş
yüzeylerde ise; belirtme oluşturacak biçimde, özgüne uyumlu harçlı
imitasyon tamamlama tercih edilmiştir.

Proje çalışmaları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER yönetiminde, Konservatörler Mert Unsal,
Mustafa Açıkgöz, Melike Dikmenli, Şeyma Seven ve Sedat Aktoğa ile
Fakültenin Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümünden üçüncü ve
dördüncü sınıf öğrencilerinin de katılımıyla oluşturulan ekip tarafından
gerçekleştirilmiştir.

Restorasyonu tamamlanan eserler, 5-6 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’a
taşınmış, yerlerine montaj çalışmaları ise; 19-25 Temmuz 2019 tarihlerinde
tamamlanarak, çalışmalar sonuçlandırılmıştır. Çalışmalarda ayrıca Servet
Çaçan, Uğur Alanyurt, Turgay Arıkan, Zafer Karahan, Ömer Külcü görev
almışlardır.

Eserlerin Yapım, Malzeme ve Dekorasyon Özellikleri

İş bankası Ankara Kavaklıdere Kule binasından kaldırılan ve restorasyonu
yapılarak İstanbul binasına taşınan panoların özellikleri aşağıda verildiği
gibidir.



Eser 1 : Gümüş renkli boyalı, kabartma çiçek tasvirli duvar panosu

Eser türü : Gümüş-siyah boyalı çimento harçlı kabartmalı duvar panosu

Sanatçısı : Ali Özocak (Pano üzerinde yazılı)

Yapım yılı : 1976

Bulunduğu
yer : A Blok, birinci kat

Ölçüleri : 445x280 (12.46 m2)

Malzeme ve
yapım : Yan ve arka yüzleri düz, ön yüzeyi gümüş etkisi yaratacak gri-

siyah karışımlı boyalı, kabartma stilize bitkisel (yan yana iki
büyük çiçek/gül moti�) bezemelidir. Pano, arasına rabis teli
konularak güçlendirilmiş çimentolu harç döküm 21 parça
plakadan oluşmaktadır. Her bir plaka panonun
kompozisyonuna göre, düz betonarme duvara açılan delikler,
dübel yerleştirilmesi ve pano üzerinde iki veya üç vidayla
bağlanarak birleştirilmiş ve sabitlenmiştir. Paneller üzerindeki
vida delikleri ve birleşim kenarları (derzleri) sabitleme sonrası,
alçı ile kapatılmış ve boyanmıştır (Şekil 1, 2).



Şekil 1. İş Bankası Kule binası, gümüş renkli duvar panosu. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.

Şekil 2. Pano birleşim yerleri (Çizim: M. Diler) kabartma duvar panosu. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.



ESER 2 : Doğa tasvirli kabartma �gürlü (sanatçı imzalı) seramik pano

Eser türü : Kabartma işlenen sırlı levhalarla oluşturulan seramik duvar
panosu

Sanatçısı : Oktay -Beril Anılanmert (Pano üzerinde yazılı)

Yapım yılı : ? (1974-1976 arası)

Bulunduğu
yer : C Blok, 1. Bodrum Kat (Asansör yakınında)

Ölçüleri : 561x361 (20,25 m2)

Malzeme ve
yapım : Üzeri sırlı, toplam 983 parça, ön yüzeyi kabartmalı seramik

levhaların, bir araya getirilmesiyle tüm duvar yüzeyini kaplayan
seramik pano oluşturulmuştur. Yaklaşık 1 cm kalınlığa sahip
seramik levhaların üzeri şeffaf parlak sırla kaplanmıştır.
Levhaların hamur malzemesi, kımızı renkli seramik
toprağındandır; iyi pişirilmiş, kırmızı renkli ve sıkı
gözeneklidir. Seramik pano iki yandan önde düz bir çeviri
oluşturan, kesitte “L” pro�lli kenarlıklardan oluşan bir bordür
ile çerçevelenmiştir (Şekil 3, 4).



Şekil 3. İş Bankası Kule binası, kabartma figürlü (imzalı) duvar panosu. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.

Şekil 4. Seramik pano birleşim yerleri (Çizim M. Diler, Kasım 2018). 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.



ESER 3 : Doğa tasvirli kabartma �gürlü sırlı (sanatçı imzası olmayan)
seramik duvar panosu

Eser türü : Kabartmalı işlenen sırlı levhalarla oluşturulan seramik duvar
panosu

Sanatçısı : Belli değil (Stil birliğinden Muhtemelen Oktay ve Beril
Anılanmert)

Yapım yılı : Belli değil (Yapıdaki diğer pano tarihlerine göre olasılıkla
1974-1976 arası)

Bulunduğu
yer : C Blok, 1. bodrum kat, arka giriş yanı)

Ölçüleri : 560x270 cm (15.12 m2)

Malzeme ve
yapım : Genel itibariyle üç sıra kabartma işlenen çiçekli ağaçlarla

oluşturulmuş doğa tasviri görülmektedir. Üzeri sırlı 730
seramik parça bir araya getirilerek tüm duvar yüzeyini kaplayan
seramik pano oluşturulmuştur. Yaklaşık 1 cm kalınlığa sahip
seramik levhaların üzeri şeffaf parlak sırla kaplanmıştır.
Levhaların hamur malzemesi, kırmızı renkli seramik
toprağındandır; iyi pişirilmiş, kırmızı renkli ve sıkı
gözeneklidir. Seramik pano iki yandan önde düz çerçeve
oluşturan, kesitte L pro�lli kenarlıklardan oluşan bir bordür ile
çerçevelenmiştir (Şekil 5, 6).



Şekil 5. İş Bankası Kule Binası, kabartma doğa tasvirli (imzasız) duvar
panosu. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.

Şekil 6. Seramik Pano birleşim yerleri (Tasarım: M. Diler, Kasım 2018). 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.



ESER 4 : Renkli cam bezemeli sırlı seramik soyut kabartma duvar
panosu

Eser türü : Sırlı levha ve cam dekorlu kabartmalı seramik duvar panosu

Sanatçısı : Oya Koçan (Pano üzerinde yazılı)

Yapım yılı : 1975

Bulunduğu
yer : C Blok, Zemin kat, Giriş açıklığı yanı

Ölçüleri : 944-324 cm (30,58 m2)

Malzeme ve
yapım : Pano kabartma seramik 702 parçadan oluşturulmuş bir duvar

panosudur. Genel itibariyle çok renkli soyut bir dekor
görülmektedir. Camlar, seramik levhaların belirli kısımlarında
değişik renklerde daire kabartma veya üçgenler olarak esere
dekorasyon hareketi katmıştır. Üzeri sırlı seramik levhalar bir
araya getirilerek tüm duvar yüzeyini kaplayan seramik pano
oluşturulmuştur. Yaklaşık 2 cm kalınlığa sahip seramik
levhaların üzeri yerine göre şeffaf ve mat sırla kaplanmıştır.
Levhaların hamur malzemesi, sarımsı kırmızı renkli seramik
toprağındandır; iyi pişirilmiş, sarımsı kırmızı renkli ve sıkı
gözeneklidir. Seramik pano bir yandan yüzeye dik ince, diğer
yanda önde düz, kesitte L pro�lli kenarlıklardan oluşan bir
bordür ile çerçevelenmiştir (Şekil 7, 8).



Şekil 7. İş Bankası Kule binası, renkli cam-seramik soyut kabartma duvar
panosu. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.

Şekil 8. Seramik Pano birleşim yerleri (Tasarım. M. Diler, Kasım 2018) 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.



Panoların Kaldırılması ve Laboratuvar Ortamına Taşınması Çalışmaları

Duvar panolarının kaldırma çalışmaları; öncelikle panoyu oluşturan
malzeme ve yapım özelliklerinin incelenmesi, panoyu oluşturan birim/levha
parçaları ve bu parçaların taşıyıcı duvara sabitlenme yöntemi ile
malzemelerinin tespitine göre gerçekleştirilmiştir. Her bir pano önce detaylı
fotoğra�ama ile belgelenmiş, yerinde ve dijital ortamda karşılaştırmalar
yapılarak her bir parçası belirlenmiş ve numaralandırılmıştır (Şekil 2, Şekil 4,
Şekil 6 ve Şekil 8). Çizim üzerindeki numaralandırma parça üzerine
yapıştırılan kâğıt bantlar üzerine de işlenmiştir. Kaldırma çalışmaları
panoların parça ve sabitleme biçimlerine göre şu şekilde yapılmıştır.

Çimentolu harçlı kabartma duvar panosu değişik boyutlarda ve düzensiz
bir biçimde yan yana birleştirilerek plakaların duvara vida ile
sabitlenmesinden oluşturulduğu için sökümünde üst köşelerden başlayarak
önce panoyu çeviren yan kanar bağlantıları kesilerek açılmış daha sonra vida
yerleri üzerindeki alçı dolgular sökülerek vidalar çıkartılmış ve parçaların
sökümü sağlanmıştır (Şekil 9).

Şekil 9. İş Bankası Kule binası, çimento harçlı kabartma gümüş renkli pano
plakalarının kaldırma aşamaları 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.



Seramik malzemeden imal edilen diğer üç duvar panosu, nispeten daha
küçük boyutlarda, kalınlığı genelde 1 cm civarında olan ve dekorasyona göre
belirlenmiş değişik biçimlerde üretilmiş ve taşıyıcı duvarlara çimentolu
harçla sabitlenmişlerdir. Kendi kalınlıklarına yakın bir harç ile taşıyıcıya
yapıştırılmış her bir parçanın sökümü özenli bir çalışma ile mekanik yolla
yapılmıştır. Birleşme (derz) kenarları çapı dar, elektrikli bir spiral motor ve
ucuna takılan multi disk (harç, seramik ve metal birlikte kesici) ile kesilen
levhalar alttaki harç bağlantısından, ucuna su verilmiş keski ve ince lamadan
üretilmiş kamalarla kopartılarak sökülmüştür (Şekil 10). Çalışmada parça
birleşim/derz kenarlarının kesilmesi, kenar ve uç kırılmalarını önlemek
amacıyla, söküm öncesinde yapılmıştır.

Şekil 10. İş Bankası Kule binası, seramik pano plakalarının kaldırma
aşamaları. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.

Gerek daha büyük plakalardan oluşan çimento harçlı ilk pano gerekse
daha küçük levhalardan oluşan seramik panoların her bir parçası çift kat
havalı naylon paket malzemesine sarılarak bantlanmış ve önce çalışma
alanına yakın konumda isti�enmiş, daha sonra bir araca yüklenerek
restorasyon ve yeni taşıyıcıya aktarma çalışmaları için restorasyon
laboratuvarına taşınmışlardır (Şekil 11).



Şekil 11. İş Bankası Kule binası, panolara ait plakaların ve levhaların
paketlenmesi ve taşınması işlemleri 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.

Panoların Restorasyonu ve Yeni Taşıyıcıya Sabitlenmesi

Bu aşamadaki çalışmalar, yerlerinden kaldırılan ve laboratuvar ortamına
taşınan pano parçalarının yeni taşıyıcıya aktarılarak sergilenebilmeleri
amacıyla, daha az sayıda, taşınabilir panel haline getirilmesi; bu süreçte hem
panolarda hem kaldırılan parçalarda karşılaşılan korunma sorunlarının
giderilmesi için yapılan konservasyon ve restorasyon çalışmalarını
kapsamaktadır.

Seramik panolar genel itibariyle sağlam durumda olmalarına rağmen
kaldırma müdahalesi öncesinde yapılan tespitlerde; bazı panoların
kenar/bordür levhalarında düşen ve kaybolan parçalar (Eser 3), elektrik
tesisatıyla ilgili prizlerin yerleştirilmesi için tahrip edilen bölümler (Eser 2
ve 3), seramik panoyu oluşturan levhalarda örneğin asma tavan yapımı
sırasında üst parçaların tahrip edilmesi (Eser 4), darbeye bağlı sır kopmaları,
yüzeysel kırıklar, çatlaklar, çizikler, parçalar arasında oluşan derz boşalmaları
ve zamanla yüzeyde oluşan boya, badana ve genel kirleme unsurları (Eser 1-
4) tespit edilmiştir. Bu sorunlar yanında müdahale sırasında bazı parçalarda
kaldırma sırasında mevcut çatlaklarda ayrılma, kırılma ve parça kopmaları
oluşmuştur (Şekil 12).



Şekil 12. İş Bankası Kule binası, panolarda tespit edilen kırık, çatlak, yüzey,
sır ve parça kayıpları. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.

Laboratuvar ortamına alınan pano parçaları tek tek açılarak pano
konumlarına göre (her bir pano yeniden kompozisyona göre) yerleştirilmiş,
tesviye, korunma sorunları görülen parçalar işaretlenerek yapılacak
restorasyon ve konservasyon uygulamaları belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar
kendi başlıkları içerisinde şu şekilde sıralanabilir:

Temizlik: Koruma onarım çalışmaları sonrasında tespit edilen,

boya/badana, is, tortu ve yüzeysel kirlilik oluşumları gibi kirlilik
unsurlarından arındırmak ve temizlemek için öncelikle denemeler
yapılmıştır. Sırlı olan yüzeylerdeki yüzeysel kirler su veya alkol su ile
nemlendirilmiş pamuk, bez ve fırçalar ile alınmıştır. Tortu ve tabaka
oluşturan kirler bisturiler kullanılarak detaylı ve hassas çalışmalarla
kaldırılmış sonrasında alkol ve su ile nemlendirilmiş pamuklar ile silinmiştir.
Yüzeye yapışık boya lekeleri; kullanılan boyanın niteliğine göre alkol veya
asetona batırılarak nemlendirilmiş bambu çubuk ucuna sarılan pamuk
tamponlar ile silinmiştir (Şekil 13).



Şekil 13. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV), Güzel Sanatlar
Fakültesi (GSF), Restorasyon Laboratuvarı, panolar üzerlerinde boya, badana
ve yüzeysel atık ve kirlilik oluşumlarının temizlenmesi. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.

Yapıştırma: Hem seramik panolarda hem çimento harçlı kabartma

panoda kaldırma öncesinde var olan çatlaklar ve ayrılmalar ile kaldırma
sırasında oluşan bazı kırıkların giderilmesi amacıyla yapılan restorasyon
uygulamasıdır. Kırık parçaların birleştirilmesinde sağlamlığı sağlamak için

çift bileşenli Epoksi Reçine1 türleri kullanılmıştır. Geri dönüşü olmayan bu
tür reçinelerle yapılan yapıştırmada, özgün parçanın birleşme kenarlarına
geri dönüşlülüğü sağlamak amacıyla yüzeye Akrilik Reçine çözeltisi (٪15
oranında Paraloid B 72, Aseton içinde) fırça ile sürülerek Primer adı verilen
bir tür ayıraç oluşturulmuştur. Bu uygulama ile yapıştırılan parçalar kuruma
süreci olan 24 saatlik süreçte kâğıt bantlar ile gergili bir biçimde
yapıştırılarak kum havuzları (ince silis kumu doldurulmuş kasalar) içine
yerleştirilerek bekletilmiştir. İşlemin sonunda alkol ile nemlendirilen bambu
çubuk ucuna sarılan pamuk tamponlarıyla, yüzeyde kalan bant lekeleri de
çıkarılmıştır (Şekil 14).



Şekil 14. AHBV, GSF, Restorasyon Laboratuvarı, pano parçalarında kırık
parçaların yapıştırılarak birleştirilmesi Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Ocak
2019.

Sağlamlaştırma: Çimento harçlı kabartma panonun (Eser 1), kalın ve

çimentolu harçlı yapısı dolayısıyla yeni taşıyıcı (Aerolam Panel) kullanılarak
birleştirme işlemi yapılmadan, özgünde olduğu gibi yeni yerindeki taşıyıcıya
vidalanarak monte edilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle çimento harçlı
panoda kaldırma öncesinde var olan veya kaldırma sırasında oluşan
ayrılmalar (çatlaklar) ve kırık parçaların birleştirilmesinde sağlamlaştırma,
güçlendirme uygulamasına başvurulmuştur.

Uygulamada, birleşen parçalarda veya çatlak kenarı boyunca eşit aralıklı
en az iki nokta belirlenmiştir. Çatlak kenara dik uzanan dikdörtgen yuvalar
açılmış, kalın cam elyaf kumaşlar kesilerek yerleştirilmiş, cam elyaf epoksi
harç ile sabitlenerek, birleşmeyi güçlendirecek kenet uygulaması
tamamlanmıştır. Uygulama sonrası kenet yuvası, arkadaki çimentolu harçla
aynı yapıya sahip harç (seramik yapıştırma harcı) ile dolgulanarak
kapatılmıştır (Şekil 15).

Şekil 15. AHBV, GSF, Restorasyon Laboratuvarı, çimento harçlı duvar
panosunda çatlak ve kırık parçaların cam elyaf ve epoksi ile
sağlamlaştırılması. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Ocak 2019.



Dolgu, Tamamlama ve Rötuş: Yüzeydeki sır ve hamur kayıpları ile

kırık olarak alınan parçalardaki eksik kısımlar alçı ile tamamlanmış,
çatlakların dolgusunda da benzer işlem yapılmış ve işlem sonrasında dolgu
ve tamamlama yüzeyleri, özgün seviyesine göre zımparalanarak rötuş
işlemine hazırlanmıştır.

Rötuş işlemlerinde akrilik boyalar ve karışımları kullanılmıştır.
Uygulamada alçı ile tamamlanan alanlar ve çatlak kısımlara yapılan
dolgularda aslına uygun biçimde estetik renklendirme yapılmıştır.
Uygulamada rötuş tabakasının korunması amacıyla, pano yüzeyinin sırlı ve
mat yüzey durumuna göre düşük oranda akrilik reçine çözeltisi (٪2-8
oranında Paraloid B 72, tek veya çift kat; aseton içinde) fırça ile sürülmüştür
(şekil 16).

Şekil 16. AHBV, GSF, Restorasyon Laboratuvarı, duvar panolarına ait
parçalarda dolgu-tamamlama ve rötuş uygulamaları. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Şubat 2019.

Yeni Taşıcıya Aktarma: Her bir panoya ait olan parçalar, pano

boyutlarında hazırlanan bir platform üzerine alınmış, paketleri açılarak
özgün konumlarına göre geçici montajı yapılmış, tesviye farkları
belirlenmiştir.



Panolardan ilkinde kalın çimentolu harçlı yapı, kendini taşıyacağı için
yeni bir taşıyıcıya aktarılması veya tesviye uygulamasına gerek
görülmemiştir. Seramik panolarda ise levhaların pişirmede oluşan
deformasyon sorunlarını gidermek için önce yaklaşık 1 cm kalınlığında
çimentolu harçlarla tesviye yapıldığı, sonra da bu levhaların duvara
sabitlenmeleri için çimentolu bir yapıştırma harcıyla duvara sabitlenerek
kompozisyonun oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kaldırılmaları
sırasında levha arkalarında kalınlık yapan yapıştırma harçları veya
levhalardaki tesviye harçlarında oluşan kayıplara bağlı olarak, tesviye
sorunları oluşmuş; sorunu gidermek için çalışma öncesinde tesviye
uygulamasına başvurulmuştur.

Parça arkalarında kalan çimentolu yapıştırma harçlar ince uçlu keskilerle
kopartılarak veya spiral motor diskleri ile kesilip alınmış, levhaların tesviye
harçlarında kayıplar olmuşsa da benzer harçlarla dolgu ve tamamlama
yapılarak tesviyeleri tamamlanmıştır. Tesviye işlemlerinde, panoların
sergilendikleri duvara montajında kullanılan çimentolu harçlar (Kalekim
seramik yapıştırma harcı) kullanılmıştır. Harç tesviyesi özgün uygulamada
olduğu gibi yaklaşık 1 cm kalınlığında tutulmuştur (Şekil 17).

Şekil 17. AHBV, GSF, Restorasyon Laboratuvarı, seramik pano levhalarında
fazlalıkların alınması ve eksiklerin tamamlanması ile yapılan tesviye
işlemleri. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Ocak 2019.

Tesviye ve restorasyon işlemleri tamamlanan parçalar öncelikle geçici
olarak düz bir alanda bir araya getirilmiş, birleşme şekline ve parça



büyüklüklerine göre, iki kişiyle taşınabilecek ağırlık ve boyutlar belirlenerek,
taşınabilir bitişik panolar halinde tasarlanmıştır (Şekil 18).

Şekil 18. Duvar panolarının yeni taşıcıya aktarılması için tasarım (Çizim: Y.S.
Şener) 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kasım 2018.

Bu işlemde taşıyıcı olarak; iki yanı cam elyaf ve epoksi harçlı (pano alt ve
üst) tabakalar arasında bal peteği şeklinde örülmüş alüminyum folyo
malzemeden oluşan, oldukça ha�f ancak taşıyıcı gücü yüksek, 3 cm
kalınlığında, Aerolam panel malzeme kullanılmıştır. Uygulama; belirlenen
birleşen parçaların kenar ölçülerine göre kesilen Aerolam plakalar üzerine
epoksi harcın yayılması, bir kenardan başlanarak pano parçalarının yeni
taşıyıcıya yerleştirilmesi, olası yüzey kot farklarının parça altlarına ucu
tıraşlanmış bambu çubuklar yerleştirilerek giderilmesi ile gerçekleştirilmiştir.
İşlem, yeni taşıcıya yapıştırılan parçaların, devamını oluşturacak parçalar
için Aerolam yerleştirilip diğerlerinin yapıştırılması gibi, birbiriyle aynı kotta
ve düzlemde olacak biçimde devam ettirilmiştir. Yapıştırma işleminde,
seramik levhalar ve çimento harçlı pano parçalarının derz boşlukları pano
kaldırılmadan önceki konumlarına göre yerleştirilmiş, pano boyutlarına
riayet edilmiştir (Şekil 19).



Şekil 19. AHBV, GSF, Restorasyon Laboratuvarı, seramik pano levhalarının
yeni taşıyıcıya sabitlenmeleri. Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Nisan 2019.

Taşıyıcı Aerolam üzerine sabitlenerek taşınabilir panolar haline gelen
parçaların derz dolguları için özgün derzlere benzer derz harçları
denemeleri yapılmış ve kaldırılmadan önceki renk ve tonlarda (Eser 1’de
grimsi siyah, Eser 2 ve 3’te kırmızımsı ve Eser 4’te ise sarımsı tonlarda)
belirlenmiştir. Harç karışımları için özgün dolguda kullanılmış çimentolu
harçlar esas alınarak beyaz renkli seramik yapıştırma harcı (Kalekim) ve
istenen renge uygun toz pigment ve karışımları kullanılmıştır.
Kirlenmesinin engellenmesi amacıyla derz çevresine kâğıt bantlar
yapıştırılarak çerçeve yapılmış, daha sonra derz dolgu işlemi yapılmış ve
yüzey nemli süngerle silinerek derz harcındaki tesviye tamamlanmıştır.

Atölye ortamında hazırlanan derz dolgu harçları, panoların yerlerine
montajı sonrasında birleşme kenarlarındaki dolguda kullanılmak üzere
fazlaca hazırlanarak ayrılmıştır (Şekil 20).



Şekil 20. AHBV, GSF, Restorasyon Laboratuvarı, Panolarda yeni taşıyıcıya
sabitlenen levha arası derzlerin dolgulama uygulamaları 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Nisan 2019.

Bu çalışma ile kaldırılma öncesinde 983 parçadan oluşan seramik pano
(Eser 2) birleştirildiğinde bir bütün, olacak biçimde 31 parça, kaldırma
öncesinde 720 parçadan oluşan seramik pano (Eser 3) 27 parça ve kaldırma
öncesinde 702 parça olan cam süslemeli seramik pano ise 62 parça olacak
biçimde yeni taşıyıcıya aktarılmıştır. Bu şekilde birleştirme ve yeni taşıyıcıya
aktarılmasına gerek görülmeyen çimento harçlı panonun (Eser 1) toplam 21
parçasıyla birlikte yerlerinden 2426 parça olarak ayrı kaldırılan toplam dört
panoya ait parçalar, yeni taşıcıya yapıştırma sonrasında birleştiğinde toplam
dört pano olacak biçimde 141 taşınabilir panel haline getirilmiştir (Şekil 18).

Panoların Yeni Yerlerine Yerleştirilmesi ve Sergilenmesi: Restorasyon

süreçleri tamamlanan panolara ait parçalar, yine paketlenerek koruma altına
alınmış, daha sonra 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Tuzla’daki İş
Bankası TUTOM binası depolarına taşınmıştır. Binada dört panonun
yerleştirileceği alanların belirlenmesi sonrasında, 19-25 Temmuz 2019
tarihleri arasında gerçekleştirilen bir çalışma ile panolar sergilenecekleri
duvarlara monte edilmiştir.

Eser 1 olarak adlandırılan çimento harçlı, yüzeyi gümüş renkli boyalı
kabartma dekorlu pano; binanın batı girişinin sağında, dışarıdan da



görülebilecek biçimde, camekân arkasından da görülebilecek bir duvarın
yüzeyine, Eser 2 ve 3 olarak adlandırılan Seramik Panolar; Oditoryum
Fuayesi’nin iki yan duvarına ve Eser 3 olarak adlandırılan cam bezemeli
seramik pano ise Kafeterya’ya giden koridor üzerinde sağda kalan duvar
yüzeyine yerleştirilmiştir.

Uygulamalarda birinci ve dördüncü pano, duvarda olası sorunlar
gözetilerek önce bir pro�l konstrüksiyon, sonra üzerine MDF kaplama
yapılmış düz yüzey üzerine, ikinci ve üçüncü panolar ise duvar önünde bir
metal pro�l konstrüksiyonun doğrudan üzerine monte edilmiştir. Bu şekilde
belirlenen taşıyıcı platformlar yeni taşıyıcı üzerine aktarılan parça boylarını
enine ve dikine kesecek biçimde önceden tasarlanmış, pano parçaları
platform üzerine Aerolam panel üzerinden elmas uçlu vidalar ile
sabitlenmişlerdir (Şekil 21).

Şekil 21. İş Bankası Tuzla TUTOM binası, panoların montaj aşaması,
panellerin taşıyıcı duvara yerleştirilerek sabitlenmeleri. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Temmuz 2019.



Uygulama sırasında vida yerleri belgeleme formlarına işlenerek çalışma
sonrası bina yetkililerine istendiğinde geri çıkartılabilmesi için teslim
edilmiştir.

Yerlerine yerleştirilen panellerde son işlem olarak derz dolgu
uygulamaları tamamlanmıştır. Bu işlemden sonra yüzeyleri silinerek
temizlenen panolar sergilemeye alınmışlardır (Şekil 22).

Şekil 22. İş Bankası, Tuzla TUTOM binası, montaj, derz dolgu ve temizlik
aşaması tamamlanan ve sergiye alınan panolar. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Temmuz 2019.

Sonuç

İş Bankası Ankara Kavaklıdere binasının İçişleri Bakanlığına devri sırasında
bu binada sergilenen ve binanın yapıldığı 1974-1976 yıllarında çağdaş Türk
sanatçıları tarafından yapılmış olduğu anlaşılan dört duvar panosunun
taşınarak bankanın İstanbul Tuzla’daki Tutum binalarında sergilenmelerine
karar verilmiştir.

Duvar panolarının ilk yapımlarında, üçünde panoyu oluşturan küçük
seramik levhaların önce arkalarından ince bir harçla tesviye edilerek, sonra
ise tesviye edilen parçaların harçla duvara yapıştırılarak; birinde ise çeşitli



büyüklüklerde ve nispeten seramiklere göre daha büyük boyutlarda
çimentolu harçla dökülen panellerin duvara dübel vida ile belirlenen
kompozisyonlarına göre monte edilmeleriyle, duvar panosuna
dönüştürüldükleri anlaşılmıştır.

Her dört panoda da yapım tekniklerinin belirlenmesi söküm ve
restorasyona yönelik uygulamaları kolaylaştırmıştır. Nitekim duvar
panolarının kaldırılmasında, seramik panolarda çimentolu harcın yapıştırma
malzemesi olarak kullanılması, söküm çalışmalarını zorlaştırmış, çalışmaları
kolaylaştırmak amacıyla her bir levha derzlerinden kesilerek bağımsız birer
parça haline getirilmiş, daha sonra alttaki yapıştırıcı harcıyla birlikte
çıkartılarak oluşacak hasarların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Çimento
harçlı panoda ise duvara montajını sağlayan vida sisteminin tespiti ile pano
yüzeylerinde vida delik yerleri tespit edilmiş, buradaki dolgular çıkartılmış,
vidalarından sökülerek parçaların kaldırılması sağlanmıştır.

Atölye çalışmaları, bir taraftan çoklu pano parçalarının boyutlarının
büyüklüğü nedeniyle belki bir bütün olarak değil ancak birleştiğinde bütün
oluşturacak daha az sayıda taşınabilir paneller oluşturmayı amaçlayan bir
süreci kapsarken, diğer taraftan hem kaldırma öncesinde hem de kaldırma
sırasında eserler üzerinde oluşan hasarların onarımı ve koruma
uygulamalarının gerçekleştirildiği bir aşamayı da içermiştir. Bu çalışmalarda
sökülen levha veya panellerdeki kırık parçalar yapıştırılmış, taşıma niteliği
azalan panellerdeki çatlaklar sağlamlaştırılmış, yüzeydeki sır dökülmesi,
sırda çatlak, hamur kayıpları, dolgu tamamlama ve rötuş uygulamalarıyla
giderilmiştir. Yeni taşıyıcıya aktarma çalışmalarında ha�f, teknolojik
üretimli taşıyıcı malzemeler kullanılmıştır. Uygulamada nispeten daha
büyük boyutlu parçalardan oluşan ve sağlamlaştırma çalışmalarıyla kendini
tamamen taşıyabilecek çimento harçlı kabartma gümüş boyalı duvar
panosuna müdahale edilmemiş ve imal edildiği gibi vida ile duvara yeniden
bağlanabileceğine karar verilmiştir. Oysa daha küçük levhaların
birleşiminden oluşan seramik levhaların hem daha kolay taşınabilmelerine



hem yeni yerlerine yerleştirmede bütünlüğün sağlanmasına imkân
yaratılabilmesi için taşınabilir paneller haline getirilmesi kararlaştırılmıştır.
Önce arka harçlarındaki yapıştırma harç fazlalıkları kesilerek alınmış, daha
sonra özgündeki gibi tesviye harçlarında eksiklikler giderilmiş, daha sonra
da Aerolam taşıyıcıya Epoksi harçla yapıştırılmıştır. Böylelikle söküm
sırasında toplam 2426 parça olarak sökülen tüm parçalar, büyüklükleri 1 m
civarında değişen toplam 144 panel haline getirilmiştir.

Eserlerin montajında yeni taşıcıya aktarılması sırasında tüm parça
arkalarının düz bir düzlemde tesviye edilmiş olmaları kolaylık sağlamıştır.
Taşıyıcı duvar bulunan alanda duvara, bulunmayan alanlarda yatay ve düşey
pano ölçülerinde duvara monte edilen demir pro�llerle bir askı altlık
oluşturulmuş, paneller bu taşıyıcı üzerine birleştirilerek sabitlenmişlerdir.

Bu çalışma, her eserin tasarlandığı, ait olduğu binada sergilenmelerini
ilke edinmiş ancak zorunlu olunduğunda çok kapsamlı ve riskli bir ameliyatı
göze alan, önce eser(ler)i korumayı diğer tüm işlemlerin önünde tutan
meslek elemanları tarafından gerçekleştirilmiş olmasıyla restorasyon alanı
için önemlidir ve benzer çalışmalar için örnek teşkil etmektedir.

* Bu çalışma, iş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. (İŞGYO) ile Ankara Gazi Üniversitesi,
Teknokent, İleri Yatırımlar AŞ. Arasında imzalanan bir iş birliği anlaşması ile Prof. Dr. Yaşar Selçuk
Şener danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.

** �is project was carried out under the consultancy of Prof. Yaşar Selçuk Şener with a cooperation
agreement signed between İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İŞGYO) and Ankara Gazi University,
Teknokent, İleri Yatirimlar AŞ.

1 Uygulamalarda küçük parçaların yapıştırılmasında, kullanım kolaylığı nedeniyle 150 ml lik tüpler
hainde piyasada bulunan, çift bileşenli bir tür epoksi yapıştırıcı olan UHU PLUS, reçine ile
sertleştiricisi 1/1 oranında karıştırılarak kullanılmıştır. Daha büyük parçaların yapıştırılmasında ve
daha sonra bahsedilecek olan panoların taşıyıcıya yapıştırılması sırasında UHU PLUS ile benzer tür
olan Araldite M1 ve Sertleştiricisi HY 956 olan reçine türü 5/1 oranında hazırlanarak kullanılmıştır.
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Öz

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası Koruma Yönetimi Planlama çalışmaları,
Getty Koruma Enstitüsü tarafından 2014 yılında başlatılan ve aralarında
Walter Gropius’un Dessau Bauhaus binası, Frank Lloyd Wright’ın Price
Sanat Merkezi ve Pierre Jeanneret’in Pencap Gandhi Bhawan Merkezi gibi
“ikonik” yapıların da bulunduğu, “Keeping It Modern (KIM)- Modern
Olarak Korumak,” uluslararası hibe projesi ile desteklenmektedir. ODTÜ
Mimarlık Fakültesi binası, Türkiye’de modern mimarlığın en seçkin
ürünlerinden biridir ve yapının mimarları Behruz-Altuğ Çinici tarafından
geliştirilen özgün yaklaşım, Modernizmin �ziksel ve sembolik yorumudur.
Yapı, 1958-1962 yılları arasında tasarlanmış, inşaatı 1963 yılında
tamamlanmış ve ilk on yıl süresince Mimarlık Fakültesinin yanı sıra,
Rektörlük ve merkez kütüphaneyi içeren yönetim o�slerini de
barındırmıştır. Bugün Fakülte yapısı özgün işlevini koruyarak mimarlık
okulu olarak kullanılmaktadır. Koruma yönetim planlaması araştırma
ekibinin çalışma mekânlarının da binada bulunması, süreç içinde yerinde
yapı analizini günlük yaşam pratiğine dönüştürmüş ve planlama
aşamalarının doğrusal akışı, kaçınılmaz örtüşmeler ve disiplinler arası
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süreçlerle yeniden yorumlanmıştır. Yeri anlamak, önemini değerlendirmek,
koruma politikalarını biçimlendirmek için veri toplamak, süregelen günlük
bina bakımının aşamalı ve yerinde uygulamalarına paralel olarak
yürütülmüştür. “belgeleyerek korumak” ve “farkındalık yaratarak korumak”
başlıkları ile biçimlenen proje kapsamında, koruma planlama süreci boyunca
yapı verilerini toplamak, bilgi üretmek ve anında değerlendirmek amacı ile
özgün bir miras yapı bilgi modeli (HBIM) geliştirilmiş ve bu modelin
teknik altyapısı, �ziksel veriler kadar semantik bilgiyi de kapsayacak
biçimde genişletilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Modern kültürel miras, Koruma yönetim planı,

HBIM, Farkındalık yaratmak, Belgeleyerek korumak

Abstract

�e conservation management plan of the METU Faculty of Architecture
building is supported by an international grant program, which was initiated in
2017 by the Getty Conservation Institute’s “Keeping It Modern (KIM)” project.
�e grant supports the conservation of modern heritage around the world while
highlighting the signi�cance of outstanding iconic buildings, including Walter
Gropius’ Bauhaus building in Dessau, Frank Lloyd Wright’s Price Art Center in
Oklahoma, and Pierre Jeanneret’s Gandhi Bhawan in the Punjab. �e METU
Faculty of Architecture Building deserves to be added to that list as it represents
an outstanding example of Modern Architecture in Turkey. �e building’s
distinctive architectural elements represent the material and symbolic
manifestation of a unique Modernist approach which was developed by the
architects: Behruz-Altuğ Çinici. Following the period of its design (1958-1962),
and for the �rst ten years following the completion of the construction in 1963, the
building complex housed not only the Faculty of Architecture, but also
administration offices, including the rectorate and the central library. �e
building has been in active use, and the research studio of the conservation



management planning team is located on the premises. As in-situ building
analysis is considered the norm, the linear �ow of the planning stages has been
reinterpreted with inevitable overlaps and transdisciplinary processes.
Understanding the place, assessing the signi�cance, and gathering information to
inform policies has been conducted in parallel to the progressive and intrusive
implementations of daily maintenance. A novel approach, which is based on the
development of heritage building information modelling (HBIM), has been
adopted, under the motto: “Conservation by Documentation and Creating
Awareness,” to gather, generate and analyse building data throughout the
conservation planning process.

Keywords: Modern cultural heritage, Conservation management planning,
HBIM, Creating awareness, Conservation by documentation.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası Koruma Yönetimi Planlaması ile ilgili
detaylı bilgiye, 2017-2020 yılları arasında hazırlanan ve Getty Vakfı
kütüphanesi tarafından erişime açılan, “Reserach and Conservation Plan for
the METU Faculty of Architecture Building Complex by Altuğ-Behruz Çı̇nı̇cı̇,
Ankara, Turkey” başlıklı yayından ulaşılabilir (Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı,
İnan, Akın, 2020) (Şekil 1). Çalışmanın ana başlıklarını oluşturan araştırma
alanları, Mimari ve Sosyal Değerlerin Araştırılması, (Belgeden Yapıya-
Yapıdan Belgeye Bir Arşiv Oluşturmak) Yapısal Belgeleme ve
Değerlendirme (Sürekli Yapısal Hasar/Çatlak ölçümleri, Testler, Zemin
Analizleri, vb.) Malzeme Belgeleme ve Değerlendirme (Laboratuvar ve
Infrared Termogra� Analizleri, vb.) Çevresel Performans Belgeleme ve
Değerlendirme (Sürdürülebilir Yerleşke, Simülasyon Temelli Analizler,
Retro-�t Analizler, vb.), Fiziksel ve Sosyal Altyapı Analizleri (Yapının
Tektonik Değerleri, Özellikleri, vb.) ve son olarak Koruma Politikaları
(Belgeleyerek Korumak, Farkındalık Yaratarak Korumak), süreci ve kapsamı



göstermesi açısından açıklayıcı olacaktır. Ayrıca yayımlanan makaleler ve
kitapların yanı sıra, araştırmanın ürünlerinden biri olan web sitesi de
projenin başlangıcından bir yıl sonra erişime açılmış ve bu ortamda da tüm

proje süreçleri paylaşılmıştır. (Savaş, 2017-2020).1

Şekil 1. ODTÜ Mimarlık Fakültesi binasının Koruma Yönetim
Planlaması Raporu kapak resmi. 
Kaynak: Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı, İnan ve Akın, 2020.

Bu araştırmanın amacı, öncelikli olarak Mimarlık Fakültesi yapısını ve
nihai olarak da ODTÜ yerleşkesini, örnek mimarisi, doğası, sosyal, tarihsel,
toprak altı arkeolojik ve doğal değerleri ile birlikte korumak adına
geliştirilecek yönetim planının hazırlanmasıdır (Savaş, 2021; Kerr, 2013)

(Şekil 2).2 Mimarlık Fakültesi binası (ya da yapılar bütünü), İkinci Dünya



Savaşı sonrası gelişen yaratıcı düşüncenin ve yapı araştırmalarının başarılı
bir ürünüdür ve Türkiye’de yeni malzeme, mekanik ekipman ve inşaat
tekniklerinin denendiği ilk yapılardan biridir (Şekil 3).

Şekil 2. ODTÜ Mimarlık Fakültesi binası havuzlu giriş. 
Kaynak: ODTÜ Arşivi.



Şekil 3. ODTÜ Mimarlık Fakültesi stüdyo, amfi ve kütüphane (müze) binası. 
Kaynak: SALT Araştırma, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi.

Yapının mimarları ve mühendisleri, kaset döşeme sisteminin
kullanımından fancoil ünitelerinin üretimine kadar, ülkede birçok “ilki”
gerçekleştirmiş, geniş açıklık geçecek betonarme kirişlerin boyunu
gerektiğinde 18.5 metreye kadar uzatıp, kaset döşemeleri yere minimum
basan ve 24 metre uzanan özgün köprü elemanlar olarak tasarlamıştır.
Bugün müze yapısı olarak kullanılan ve kolonlar üzerine kaldırılmış
kütüphane kütlesinin yapısal çatkısı, özgün ve yaratıcı bir hybrid sistem
denemesidir. Düz çatı, geniş açıklıklar, geniş cam yüzeyler, geçirgenlik,
esnek mekânlar ve açık plan şeması (open-plan) Ankara’nın ikliminde,
işlevsellikten çok üslupla ilgili tercihlere işaret eder. Yapı, modern mimarlık
tarihi ile ilgili yayınları ile tanınan Sarah W. Goldhagen’nin deyimi ile,
modern mimarlığın tüm “mecazi ifadelerini” (tropes) barındırır (Goldhagen,
2005). Yapısal ve mekânsal özellikleri kadar sosyal yaşantısı da örnek
nitelikte gelişen mimarlık okulunun, bölgedeki toplu konut üretimi ve
kentsel planlama süreçlerini denetleyecek ve tasarlayacak yönetici ve
tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlayan eğitim programı da benzer, yenilikçi ve
yaratıcı bakış açısı ile oluşturulmuştur. Bu alanda da başarılı olan ODTÜ



Mimarlık Fakültesinin mezunları devlet kurumlarında üst düzey yöneticilik
görevleri üstlenmiş, önemli mimarlık bürolarının kurucuları olmuş,
mimarlıkla ilişkili yeni sanat ve kültür oluşumlarında önderlik etmiştir
(Sargın ve Savaş, 2013). Taşıyıcı sistemdeki ve mimari elemanlardaki
yaratıcılığın yanı sıra, brüt malzeme kullanımı, mekânsal niteliklerin
zenginliği ve titiz detaylandırmadaki tutarlılık, Mimarlık Fakültesi yapı
kompleksinin ve aslında tüm ODTÜ yerleşkesinin tutarlı bir bütün olarak
okunmasına yardımcı olmuştur. Özellikle duvarlarda ve döşemelerde beton,
ahşap ve tuğla gibi brüt malzemelerin kullanılması ve zemin kaplamalarında
doğal taş ve mermerin uygulanması temel birleştirici unsurlardır. Çatı
pencereleri ile perfore edilmiş düz çatı yüzeyleri, ahşap kalıbın dokusu ile
bezenmiş brüt beton yüzeyler, geniş bant pencere açıklıkları, parapetlerden
dışarı taşan beton çörtenler ve kesintisiz bir şekilde uygulanan “açık plan”
�kri, çatı ışıklıkları, �ziksel ve algısal şeffa�ıklar, mimari tasarımın bir bütün
olarak algılanmasının araçlarıdır.

Şekil 4. ODTÜ, Özgün yerleşim şeması 
Kaynak: SALT Araştırma, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi.

Merkezî ısıtma sistemi ve su arıtma merkezinden, CIAM ilkelerinin
kentsel ölçekte ilk uygulamalarına kadar, Mimarlık Fakültesi binası ve



ODTÜ yerleşkesindeki spor salonu, kafeterya ve ana oditoryum gibi diğer
önemli yapılar, bu kapsamda değerlendirilmelidir (Şekil 4). ODTÜ
yerleşkesinin Modern mimarinin sadece Türkiye’de değil, tüm bölgedeki en
yenilikçi ve seçkin eserlerinden biri olması ve Modern dünya görüşünün
yayılmasını sağlayan en etkin ortamlardan biri oluşu, mekânsal ve malzeme
zenginliği, düz çatılı parçalanmış kübik birimleri, geniş cam yüzeyleri,
güneş kırıcıları, brüt beton yüzeyleri, her biri bir sanat eseri olarak
nitelendirilen vitrayları, oturma birimleri, çeşmesi, havuzları ile “yapının
önemi” Getty Vakfı’nın verdiği uluslararası ödülle belgelenmiştir.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi binası, dışarıdan bakıldığında içinde
barındırdığı mimari programı net olarak okutmaktadır. Üç ana bölümden
oluşan yapılar bütünü, günümüzde müze olarak kullanılan kütüphane, 450
kişilik am� ve ana eğitim bloğundan oluşmaktadır. Stüdyo, derslik, o�s,
servis mekânı, kantin ve işlik gibi farklı işlevleri barındıran ana eğitim
birimi de kübik kütlelerin parçalanmasından oluşan bir yapılar bütünüdür.
Yarı özerk kütleler birbirlerine dolaşım mekânları, avlular ve peyzaj
öğeleriyle bağlanmaktadır. İç mekân algısı ise buna oldukça zıt, birbiri içine
akan hacimlerden oluşmaktadır. Modern mimarlık araştırmaları için bir
laboratuvar niteliği taşıyan yapı, yakın çevresi ile de benzer bir ilişki
kurmakta ve aslında tüm ODTÜ yerleşkesi parçalanan küplerden oluşan
bütüncül bir yapı-peyzaj dokusu sergilemektedir.



Şekil 5. Koruma Yönetim Planı modelleri 
Kaynak: Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı, İnan ve Akın, 2020, s.40.

Burada sunulan çalışma, koruma uzmanlarının bildiği süreçlerin nasıl
yaşandığını tekrarlamak yerine, geliştirilen iki yaklaşımın detaylarını
paylaşmak ve ilk etabı başarı ile tamamlanan koruma planı yönetim
modelini tartışmaya açmakla ilgilidir (Şekil 5). Yapının ve yerleşkenin
koruma açısından kırılganlığı, iki ana yöntemin öncelikli olarak
uygulanmasına neden olmuştur: “Belgeleyerek Korumak” ve “Uluslararası
Farkındalık Yaratmak.” Bulunduğumuz sosyopolitik bağlamda, ODTÜ
yerleşkesinin yakın tarihte ulusal ve uluslararası koruma listelerine alınması
konusunda duyulan endişeler, belgeleme ve farkındalık yaratma projelerini

öncelikli kılmıştır.3 Fakülte binasının Getty-KIM listesinde dünya modern
mimarlık anıtları arasında sıralanması, tarihî eser olarak listelenmesinin ilk
aşaması olarak kabul edilmiştir. Bugün ülkemizde modern mimarlığın tüm
ürünlerini hedef alan ideolojik ortam, yapıyı tehdit eden en önemli
etmenlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Yerleşkenin bütünlüğünü tehdit
eden oluşumlar arasında ikinci sırayı genişleyen şehir altyapısı ve ODTÜ
sınırlarında oluşan kent dokusunun hızlı büyümesi alıyor (Savaş, van der

Meij, 2018).4

Yerleşkenin doğu sınırında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim
2013’de başlattığı otoyol çalışmaları, batı sınırında açılan yeni aks, ana



kampüsü sınırlayan orman alanını büyük ölçüde tahrip etmiş; doğal sit alanı
olarak belirlenen çam ormanının bir bölümünün kesilmesi, yerleşke
sınırlarını daha da kırılgan hale getirmiştir. Yapısal aşınmaya ve doğal
koşulların etkilerine açık brüt malzemeler, düz çatılar, büyük cam yüzeylerle
üretilmiş birçok modern mimarlık eseri gibi Fakülte Binası da korumayı
zorlaştıran �ziksel özelliklere sahiptir. Gece-gündüz ve mevsimler
arasındaki ısı farklılıkları, yeni bina kodları, altyapı ve iletişim ağlarının
�ziksel etkileri, kullanıcıların değişen mekânsal beklentileri, bilinen diğer
tehditler olarak araştırılmış ve belgelenmiştir (Şekil 6).

Şekil 6. Çevresel tehditler.

Kaynak: Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı, İnan, Akın, 2020, s.138.

Bir devlet kurumu olan üniversitenin inşaat ve bakım onarım işlerinin
yapılması ve bu işleri yapacak �rmaların tespiti ile ilgili yasal süreçler kapalı
ihale sistemi ve ihalenin de en düşük maliyetli tekli�nin kabulü üzerine
yapılmaktadır. Mimari Proje aşamalarının ve özellikle uygulama süreçlerinin
denetlenebilir olmaktan oldukça uzak olduğu bilinen bir gerçektir. Yasal ve
dengeli mali destek sistemlerinin olmaması, ekonomik ve yönetsel
istikrasızlıklar, merkezî ve yerel yönetim politikaları, ideolojik değişimler
kadar, yapay mesleki sınırlar (professional territorialism), korumanın
gelişmeyi olumsuz etkileyeceğine dair önyargılar, eğitimli işçi eksikliği gibi
sınırlamalar da yapının korunmasını güçleştirecek etmenler arasında
değerlendirilmiştir.



Bu tehditler göz önüne alınarak geliştirilen “Belgeleyerek Korumak” ve
“Uluslararası Farkındalık Yaratmak” yöntemi daha sonra geliştirilen birçok
benzer projenin de koruma modeli olarak benimsenmiştir. Model sözcüğü
burada salt bir metafor olmanın ötesinde, �ziksel, aslında doğası gereği
sanal bir makete gönderme yapmaktadır. Geliştirilen yapı bilgi
modellemesinin (BIM) kapsamı, kültür mirası olma özelliğini taşıyacak
bilgileri de içerecek şekilde genişletilerek dönüştürülmüştür (HBIM) (Savaş
ve Gürsel Dino, 2020). Modelleme geliştirilirken modern mimarlık
pratiğinde özendirilen ve yapısal malzemelerde aranan “standardizasyon,”
revitBIM nesnelerinin modellenmesinde bir avantaj olarak
değerlendirilmiştir. Geliştirilen HBIM, tarihî bilginin ve halihazır durumun
bilgisini derleyerek ve farklı uzmanlık alanlarının bilgisini ilişkilendirip
kullanıma açarak, bundan sonra yaşamını sürdürecek yapının sanal bir
kopyası olarak tasarlanmıştır.

Şekil 7. Arşiv Belgeleri: “Belgeden Yapıya” - “Yapıdan Belgeye” - “Belgeden
Belgeye.” 
Kaynak: Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı, İnan ve Akın, 2020, s.381.



Belgeleyerek Korumak

Belgeleme sürecinde derlenen ve üretilen temsil araçları, birbiri ile ilişkili iki
grupta ele alınmıştır (Şekil 7). İlk grup yapının inşa sürecine kadar üretilen
yazılı dokümanları, çizimleri ve fotoğra�arı kapsamakta; ikinci grupta yer
alan belgeler ise, araştırma ekibi tarafından üretilen rölöve çalışmaları, dijital
ortama aktarılan görsel ve yazılı belgeler, dijital taramalar-modeller,
fotoğra�ar, �lmler ve kolaj gibi alternatif ortamlarda görselleştirilen yeniden
üretimler ve yorumlardan oluşmaktadır. Tüm yapının farklı yöntemlerle
taranması, yapı-enerji performansı ve malzeme analizi sonuçları, sözlü tarih
çalışmaları, paydaşlarla yapılan etkinlikler, çalıştaylar, konferanslar ve
yayınlar da bu gruba dahil edildi. Mimarlığın temsil araçları üzerine yaptığı
kuramsal çalışmalarla tanınan Robin Evans’ın yorumunun bu
sını�andırmanın temelini oluşturduğu söylenebilir (Evans, 1997). Evans,
yönlendirici çizgilerin (projection lines) çizimden binaya doğru gelişen süreci
denetlemesi kadar, binadan çizime aktarılan bilginin derlenmesinin de aracı
olduğundan söz etmektedir. Modern mimarlıkla özdeşleşen ortogra�k sette,
planla kesit ve cephe ilişkisini kuran yönlendirici çizgiler, belgeleme

çalışmalarına yön göstermiştir.5 Benzer bir yorumla, özgün ve yeniden
üretilmiş tüm yazılı ve görsel belgeler aynı dijital ortama aktarılmıştır.



Şekil 8. Yapının mimarları Altuğ ve Behruz Çinici, ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Göbektaşı’nda, ARCH 524 Dönem sonu
sergisi: “Representing Itself in Close-ups.” 
Kaynak: A. Savaş kişisel arşivi.

“Belgeden Binaya” bölümünün hazırlıkları, bir diğer deyişle, yapının
inşasına kadar geçen süreçte üretilen tüm özgün çizimlerin, ozalitlerin,
yazılı belgelerin, raporların ve notların derlenmesi çalışmaları 1999 yılında,
ODTÜ rektörlüğü tarafından düzenlenen Belgelerle ODTÜ sergisinin
hazırlık süreçlerinde başlamıştır (Savaş, 1999). 2000-2006 yılları arasında
ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesinin kuruluş yıllarında daha sistemli bir
belgelik oluşturulmuş ve Üniversitenin kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri
kapsamında mimar Behruz Çinici ve Üniversitenin kurucu rektörü Kemal
Kurdaş ile yapılan röportajlar, Üniversitenin Görsel İşitsel Sistemler
Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM) tarafından gösterime sunulmuş,



inşaat sürecini belgeleyen fotoğra�ar ODTÜ Kütüphanesinde sergilenmiş
ve korumaya alınmıştır. Aynı yıl Mimarlık Fakültesinde kapsamlı bir “sözlü
tarih” projesi başlatılmış ve bunun sonucunda bir sergi ve katalog
hazırlanarak 2007 yılında tüm bunların derlendiği “Anılar” adlı kitap
yayımlanmıştır (Aktüre, Osmay, ve Savaş, 2007). Özellikle serginin
hazırlıkları sırasında Fakülte mezunlarından derlenmiş objeler ve yazılı
belgelerle bir koleksiyon oluşturulmuş bu fotoğra�anıp tarandıktan sonra
özgün malzemeler sahiplerine iade edilmiştir. Belgeleme çalışmalarının ilk
grubunu oluşturan tüm yazılı ve görsel arşiv, ODTÜ GİSAM ve İstanbul
SALT-Araştırma arşivlerinde erişime açılmıştır (Şekil 8).

“Binadan Belgeye” bölümü mevcut çizimlerin kapsamlı bir yeniden
üretim prosedürü ile başlatılmıştır. Araştırma grubunun 2017 Getty Vakfı
desteği ile geliştirdiği ve yaklaşık 3 yıl, Bahar ve Güz dönemlerinde açılan
yüksek lisans dersleri ile genişletilen araştırmanın odağında, mimarların
özgün tasarım prensiplerinin araştırılması bulunmaktaydı. ODTÜ
Mimarlık Fakültesinin özgün tasarım ilkelerini, yapım tekniklerini,
malzeme özelliklerini ve sosyal/çevresel bütünlüğünü ortaya çıkarma amacı
ile hareket eden ODTÜ-KİM araştırma grubu, farklı zamanlarda, farklı
amaçlarla üretilmiş mimari çizimleri yeniden çizmiştir. Araştırmaya yönelik
yeniden çizme yöntemi; bir yandan yapının özgün tasarım, uygulama ve
halihazır çizimleri arasındaki farklılıkları belgelerken öte yandan binanın
önemini, mimarların tasarım prensiplerini anlamak için birer temsil, okuma
ve yorumlama aracı olarak değerlendirilmiştir. Bir başka deyişle, her yeniden
çizim süreci (reproduction) epistemolojik bir geçiş olarak ele alınmış ve iki yıl
süre ile mimari ekip, derlenen “özgün çizimlerin” ve “yeniden üretimlerin”
karşılaştırmalı analizlerini yapmıştır. Halihazır durumum tespiti sırasında
çekilen sistemli fotoğraf ve sözlü betimlemelerin yanı sıra, günün ve yılın
farklı zamanlarında, farklı fotoğraf sanatçıları tarafından ve seçilmiş temalar
altında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi binasının bir dizi “fotoğra�a belgeleme
çalışması” yapılmıştır (İnan, 2019). Buna paralel olarak yürütülen rölöve



çalışmaları, 3D modellemeler, yapı analizleri, malzeme laboratuvar
araştırmaları, yapı çevre performans ölçümleri, tarih araştırmaları, paydaş
çalıştayları, konferanslar ve sergilerden derlenen malzemeler birçok disipline
ait bilginin toplanmasının ötesinde, değerlendirilmesi, birbiri ile
ilişkilendirilmesi, karar alma süreçlerinde tüm bu bilgiye erişimin
sağlanabilmesi gibi konular bir kez daha gündeme gelmiştir.

Bir Belgeleme ve Koruma Planı Yönetimi Aracı Olarak HBIM

Farklı zamanlarda üretilmiş, çeşitli uzmanlık alanlarına ait belgenin ve
derlenen bilginin çeşitliliği, mekânsal bir arşivleme yönteminin
geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Belgeleme ve arşivleme süreçleri ile
örtüşen uygun ontolojiyi bulmak ve kullanılan yazılım araçlarının çalışma
prensipleri arasındaki uyumu değerlendirmek amacı ile Getty Vakfı ve
Üniversitedeki uzmanlarla bir dizi çalıştay düzenlenmiştir. Yukarıda
belirtilen görsel, yazılı ve mekânsal kaynaklardan toplanan verilerin
temsilini, işlenmesini, ilişkilendirilmesini, erişimini ve yorumlanabilmesini
sağlayacak en uygun ortamı elde etmek hede�enmiştir. Bu toplantıların
katılımcılarına (mimarlar, kent plancıları, mühendisler, arşiv yazılımı, tarih
ve koruma uzmanları) bilinen bir yazılım aracı olan Nvivo ve Getty Vakfı
tarafından geliştirilen ARCHES tanıtıldıktan sonra, bilinen farklı yazılım
programları, ODTÜ projesinin belirli özellikleri ve gereksinimleri açısından
değerlendirilmiştir. ARCHES, açık kaynaklı, web tabanlı bilgi sistemi
olarak özellikle taşınmaz kültür varlıklarının envanter bilgilerini derlemek
ve yönetmek amacı ile 2010 yılında Getty Koruma Enstitüsü (GCI)
tarafından, Dünya Anıtlar Fonu (WMF) desteği ile tasarlanmıştır.
ARCHES, Türkçeye Coğra� Bilgi Sistemleri (GIS) olarak çevrilen ve
arkeolojik alanlarda uzun yıllardır kullanılan bilgi toplama, değerlendirme
ve kullanıma açma konusunda geliştirilmiş yazılımları temel almakta ve
özellikle kentsel ölçekte “kültürel miras alan yönetimi” konusuna
odaklanmaktadır. Yapılan incelemelerde, tarihî alanlar ve kentsel mekânlar



için geliştirilen sistemlerin, tek yapıya uygulanmasında çıkacak güçlükler
açıkça ortaya konmuştur. Yazılımın ontolojik yapısı bu sistemin, “henüz inşa
edilmemiş” veya “oluşmakta olan” bir belgeliğin tüme varımı destekleyen
oluşum süreciyle çelişen ve tümden gelen bir yöntemle çalıştığı sonucuna
varılmıştır. Belgelikteki en geniş kaynakçayı metinler ve fotoğra�ar
oluşturmaktadır ve bunların yapıyla ilgili farklı ortamlardaki bilgilerin
aktarıldığı geometrik modellerle çakıştırılması koruma yönetiminin
planlanabilmesi ve anında alınacak yapı onarım kararlarının sağlıklı
olabilmesi açısından zorunluluk teşkil etmiştir. Bu durum ortaya
konduğunda son öneri olarak özgün bir Miras Yapı Bilgi Modeli’nin
(HBIM) oluşturulması gündeme gelmiştir. BIM modelleri alışıldığı
biçimde yapıların tasarım ve inşaat süreçlerinde kullanılsa da ODTÜ
Projesinde bir belgeleme ortamı olarak dönüştürülmesi gerekmiştir. Bu
kararın ardından, geleneksel BIM sistemlerinin uzantıları olarak,
belgelerden alınan temel bilgilerin yanı sıra belgelerin kendilerinin de
modele aktarılması süreci başlatılmıştır. Revit HBIM modeli farklı
ortamlarda üretilmiş büyük miktarda veriyi derleme, entegre etme, yönetme
ve analiz etme konusundaki gelişmiş kapasitesi ve diğer araçlarla birlikte
çalışabilme kolaylığı, bu arşivleme aşamasının amacı için olumlu
bulunmuştur (Akın, 2020; Derebaşı, 2019). Sonunda ODTÜ araştırma
grubu geliştirdiği yöntemle, benzer çalışmalarda da kullanılabilecek bir
model oluşturmayı başarmış ve Kültürel Miras olarak kabul edilen tekil

yapılara yönelik bir Yapı Bilgi Modelleme (BIM) yöntemi geliştirilmiştir.6

Modelin hazırlanma süresince, binanın belgelenmesi, bilginin
görselleştirilmesi ve veri entegrasyonu gibi farklı alanların bilgisi derlenmiş
ve sisteme girilmiştir. BIM’in yazılım aracı olarak bilinen Autodesk Revit’in
mevcut model şeması, koruma planlaması sırasında toplanan geniş kapsamlı
durum değerlendirmesi ve arşiv bilgilerinin temsil edilmesi için
dönüştürülmüştür. Ortaya çıkan modelin (Heritage Building Information
Modeling) (HBIM), yapıya ait tüm �ziksel ve tarihî bilgiyi derlemek ve



görselleştirerek erişimini sağlamak ve daha sonra yapı yönetimi açısında
kullanıma açmak gibi konularda etkin, kullanımının olabileceği
görülmüştür. Özetle, geliştirilen yöntem kullanıcılarına mekânsal bir
deneyim sağlayabilmiş, görsel ortamda mimari elemanların tümüne veya
ayrışmış gruplara ait bilgilere ulaşımı kolaylaştırmıştır. Örneğin, seçilen
mimari eleman bir kapı olduğunda, o kapının özgün malzemesi, ne zaman
onarıldığı, menteşe ve kulplarının kimler tarafından üretildiği, aynı kapıdan
kaç tane olduğu ve aralarındaki farklara ait bilginin yanı sıra, bu kapıların
arkasında yaşayan tarihî olaylar hakkındaki bilgiye ulaşım da görsel olarak
sağlanabilmiştir.

Geliştirilen HBIM, araştırma faaliyetleri sırasında bir araya getirilen,
disiplinler arası, heterojen ve parçalı yapı verilerinin sistematik olarak
yapılandırılmasını, temsilini, paylaşımını ve görselleştirilmesini
kolaylaştırmıştır. Modern mimarlık eserinin, bu tanım nedeni ile de
kaplamadan, bezemeden arındırılmış, en az malzeme ve detayla üretilmiş
mimari ve malzeme nitelikleri ve modern mimarlığın bilinen aforizmaları
olan modüler yapılanma ve standardizasyonun öne çıkıyor oluşu ve
hepsinden önemlisi yapının mimari tasarım ilkelerindeki tuturalılık,
HBIM’nin yapılandırılmasının kolaylaşacağı görüşünü desteklemiştir. Süreç
içinde, HBIM, LiDAR (Işık Algılama ve Menzil) tarayıcıları, görüntü
tabanlı 3D modeller, VR gibi diğer dijital teknolojilerin ve hesaplama
araçlarının birleştiği temel bir temsili ortamı görevini üstlenmiştir. Etkili ve
pratik bir görselleştirme aracı olarak HBIM’in tanıtılması, araştırma
ekibinin karmaşık verileri daha erişilebilir, anlaşılır ve kullanılabilir hale
getirmesini desteklemiştir. Koruma yönetim planının ilgili tüm aşamaları,
devam eden günlük bakım faaliyetlerine paralel olarak yürütülmüştür. Nicel
bilgiler, yeni bina kodları, mimarın hayalleri, kullanıcıların beklentileri,
anılar, tarihî bilgiler, yasal belgeler ve benzeri birbiri ile ilişkili ya da tümüyle
bağımsız gibi görünen veri ile örtüştürülmüştür. Modelin (HBIM) bir



parçası olarak, Fakülte binasının bütün mimari ve altyapı elemanları
parametrik nesneler olarak modellenmiştir (Şekil 9).

Şekil 9. HBIM ekran görüntüsü. 
Kaynak: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Getty-METU-KIM projesi web-sitesi:
https://myhub.autodesk360.com/ue28c31f9/g/shares/SH7f1edQT22b515c7
61eb8728814695ee9c6

Yerinde yapılan ölçümler, çatlak ve performans analizleri modele
doğrudan aktarılabilecek ortamlarda gerçekleştirilmiş; HBIM, modern
mimarinin alışılmış tarihî eser belgeleme tekniklerinin uygulanmasını
zorlaştıran özelliklerinin üstesinden gelinmesine yardımcı olmuştur.
Örneğin bir tasarım prensibi olarak belirlenen “açık plan” �kri, her mekânın
en azından bir yüzeyinin yanındaki mekâna açılacağının işaretini
içermektedir. Mezanin katları, ışıklıklar ve köprü mekânlar kadar tanımsız
cepheler de mekânların teker teker isimlendirilmesini ve fotoğra�k ve
metinsel belgelenme sürecini zorlaştırmıştır (Şekil 10).

https://myhub.autodesk360.com/ue28c31f9/g/shares/SH7f1edQT22b515c761eb8728814695ee9c6


Şekil 10. ODTÜ Mimarlık Fakültesi-F-Blok (Göbektaşı).  
Kaynak: (Fotograf D. Tüntaş) ODTÜ Mimarlık Fakültesi Getty-METU-KIM projesi
web-sitesi: http://kimproject.arch.metu.edu.tr/en/gallery/building-1

Yaygın olarak uygulanan ve sistematik bir görsel veri toplama yöntemi
olan fotoğra�ı dokümantasyon, her bir mekânın özerk olduğu ve cephe,
zemin ve/veya tavan olarak adlandırılan yüzeyler tarafından tanımlandığı
varsayımıyla gerçekleştirilir. Ancak modern yapılarda odaların, hollerin ve
dolaşım mekânlarının �ziksel sınırlarının tanımlanması genellikle yoruma
açıktır. Geniş cam yüzeyler, asma katlar ve avlular bu karmaşıklığı artırır. Bu
ve benzeri farklılıkların üstesinden gelmek için HBIM, yukarıda bahsedilen
değerlendirme çalışmalarına paralel olarak geliştirilmiştir. Proje boyunca
HBIM, binanın kapsamlı bir dijital kopyası olarak hareket etmiş, günlük
bilgilerin girildiği ve uzun vadede planlama faaliyetlerini sürekli olarak
destekleyecek ortamı oluşturmuştur. HBIM günlük bakım, büyük yenileme

http://kimproject.arch.metu.edu.tr/en/gallery/building-1


veya analiz ile ilgili gelecekteki faaliyetleri destekleyen uzun vadeli bir dijital
ortam, ortak kullanılan nesne tabanlı tek bir model olarak kullanılma
potansiyeline sahiptir. Mimarlık Fakültesi binası için geliştirilen model ve
yöntem ODTÜ yerleşkesindeki diğer binalarda veya benzer modern
mimarlık eserleri için sürdürülebilir bir model oluşturacaktır.

Şekil 11. ODTÜ yerleşkesi, Mimarlık Fakültesi ve Lojmanlar, rölyef modelleri.  

Kaynak: (Fotograflar: S. İnan), ARCH 524 “Representing Itself ODTÜ-TUDelft” sergi arşivi

Mimarın Rüyası

ODTÜ Mimarlık Fakültesi binası erken dönem modern mimarlığı
özümsemiş ve çok iyi yorumlamış bir yapı olarak tarihe geçecektir. Hemen
her ölçekte gözlenen mimari yaklaşımdaki tutarlılık, parçalı yapının
özgünlüğünü pekiştirir niteliktedir. Yukarıda yapılan araştırmalarda ilk fark
edilen, tüm ODTÜ yerleşkesinin benzer bir tutarlılıkla ele alınmasıdır (Şekil

11). Yapıyı anlamak adına yapılan analizler sonucunda üretilen çizimler,
gra�kler ve maketler, ODTÜ Yerleşkesi, yerleşkedeki yapılaşma ve mimari
detaylarda tekrarlanan prensipleri görselleştirmenin yanı sıra, uygulanan
koruma yönetiminin planlamasında da yol gösterici olmuştur. Çinici
Mimarlık tarafından, bir bakıma “tek elden tasarlanan” yerleşkede, her
ölçekte benzer mimari prensiplerin uygulanıyor olması şaşırtıcı değildir hiç
şüphesiz; buna malzeme seçimi, detay prensipleri ve üretimdeki tutarlılıklar
da eklenince, Getty Vakfı tarafında desteklenen projenin ilk aşaması için
alınan karar, Mimarlık Fakültesi binasında seçilmiş bir bölüme odaklanmak
olmuştur. Örnekleme ve derinine analiz için F Blok’un seçilmesinin �ziksel
olduğu kadar sembolik nedenleri de vardır. Araştırma ekibinin çalışma



mekânının da bu blok içinde yer alması süreç içinde yerinde yapı analizini
günlük yaşam pratiğine dönüştürmüş ve fotoğra�ı betimleme çalışmaları,
çatlak analizi, farklı malzemeler üzerine yapılan laboratuvar testleri,
hareketli yük-mukavemet testleri, termal ısı kaybı ölçümleri gibi 2 yıla
yayılan çalışmalar, yerinde yapılmış ve hiç şüphesiz bu özgün durum koruma
planlaması açısından çok ender bulunan bir şans olarak değerlendirilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi yapısı,
birbirine çok güçlü dolaşım ve peyzaj öğeleriyle bağlantılı, yarı özerk
birimlerden oluşmaktadır. Özelleşmiş her işlev ve işlevsel birim (zone)
kendini iyi tanımlanmış kübik birimlerle ifade eder. Aynı biçimsel
parçalanma ve mekânsal karmaşıklık, tüm ODTÜ yerleşkesinin yapısal

oluşumunu biçimlendirecek niteliktedir.7 Bu yorumla seçilen özerk bir
birim için geliştirilecek koruma yönetim planı önerisi tüm yerleşkeye
uygulanabilecek özellikleri taşıyacaktır. ODTÜ yerleşkesi üzerine
konumladığı araziyi 100mx100m boyutlarında eşit parçalara bölen doğrusal
ızgara plan üzerinde yapılandırılmıştır. Bu soyut ızgara düzen, aynı sistemin
parçası olan peyzaj ve yapı elemanları ile birlikte homojen ve modüler bir
yapı oluşturur. Özgün ODTÜ yerleşkesi, konut birimleri hariç 15 yapıda
gruplandırılmış 130 kübik elemandan ibarettir. Bugün Yerleşke, her parçası
bütünle aynı biçimsel ve �ziksel niteliklere sahip, ortak bir peyzaj üzerinde
konumlanmış, neredeyse yekpare bir geometrik yapı oluştmaktadır. Aynı
örüntü ve �ziksel nitelikler, yapı ve detay ölçeğinde de tekrarlanır. Bir başka
deyişle, her kübik birim bütüne benzeyen parçalardan üretilmiştir (Şekil 12).



Şekil 12. ODTÜ Mimarlık Fakültesi tasarımda parça bütün tutarlılığını ve
kübik kütlelerin parçalanma prensibini gösteren özgün çizim, yorum
eskizleri. Atölye çalışmasından kullanılan model ODTÜ mimarlık Fakültesi 1.
sınıf öğrencileri tarafından ARCH 104 dersi kapsamında üretilmiştir.  
Kaynak: (Fotograf S. İnan,) Etkinliği düzenleyen B. Derebaşı, Savaş, Dino,
Sarıca, Derebaşı, İnan ve Akın, 2020, s.417.

Özellikle Mimarlık Fakültesi binasında iç avlular, dolaşım mekânları,
tasarım stüdyoları, işlikler dekanlık ve personel odaları gibi belirli işlevler,
ayrı kütleler olarak tanımlanır. Genleşme derzleri (dilatasyon) bu birimleri
yapısal olarak da böler. F Blok, mimari kütle, mekân organizasyonu ve
genleşme derzleri ile özerk bir birim olmanın yanı sıra, yapıda bulunan
işlevlerin hemen hepsini örnekleyecek mekân çeşitliliğine de sahiptir.
Tasarım stüdyoları, derslikler, personel o�sleri, servis alanlarının yanı sıra,
sembolik değerleri ile de öne çıkan ortak mekânın varlığı (Göbektaşı)
örneklemeyi güçlendirdi. Seçilen kısım ayrıca, düz çatı, kaset döşeme
sistemi, çatı pencereleri, merdivenler, brüt beton cepheler, beton blok
dolgular, büyük cam yüzeyler, kot farklılıkları gibi tüm binayı karakterize
eden tipik mimari özellikleri, yapısal sistemleri ve malzeme niteliklerini
barındırmaktadır (Şekil 13).



Şekil 13. ODTÜ Mimarlık Fakültesi zemin kat planı ve F-Blok zemin kat planı.  

Kaynak: Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı, İnan ve Akın, 2020, s.128.

Bunlara ek olarak, F Blok’un, koruma planlama raporunun bir parçası
olarak ele alınan kesme çatlakları, eğilme çatlakları, çökme, su drenaj
sorunları gibi birçok tipik yapısal sorunu da vardır. Seçilen alanın dış
cepheleri üç farklı yöne (Güney, Doğu ve Batı) bakıyor olması, farklı
yönlerdeki mekânların termal performansının gözlemlenmesine ve analizine
izin vermiştir. Tüm bunların yanı sıra odak alanı, estetik ve mekânsal olarak
fakülte binasının en çekici bölümlerinden biridir. Yükseltilmiş platformun
merkezine yerleştirilen ve mekâna adını veren betonarme eser, platformun
taş dokusu, yükseltilmiş çatıdan alınan kontrollü ışık, özenle yaratılan
hacmin mimari kalitesi hiç şüphesiz odaklanılan alanın sembolik değerlerini
de artırmaktadır. Örnekleme bir yöntem olarak benimsenip, Mimarlık
Fakültesi binasının temsili bir alt kümesi olarak seçilen bu alana
odaklanılırken, tarihî, mimari, yapısal, malzeme ve çevresel yönleriyle ilgili
araştırmalar, gerekli görüldüğünde tüm yapıyı kapsayacak şekilde
genişletilmiştir.

Araştırmalar sırasında odaklanılan pilot alanın, zaman içinde bir dizi
�ziksel ve işlevsel değişikliğe maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu
değişikliklerin resmî kayıtları olmadığından, projenin uygulanması sırasında
farklı amaçlar için hazırlanan dört set mimari çizim aracılığıyla mimarların



tasarım �kirlerindeki büyük değişikliklerin izleri takip edilmiştir. Bu
çizimler “yarışma çizimleri” (1961), “kavramsal çizimler” (1961-1962),
“uygulama çizimleri” (1962) ve “yayınlar için üretilen çizimler” (1964-1969)
olarak sını�andırılmıştır. Bu dört set çizime ek olarak, inşaat sonrası
günümüze kadar olan değişiklikleri gösterebilmek için bu proje sırasında
“rölyef çizimler” hazırlanmıştır. 1961 tarihli özgün yarışma çizimleri,
mimarların F Blok’u iki katlı, özerk, şehircilik ve “arazi mimarlığı”
programlarını barındıracak şekilde tasarladıklarını göstermektedir (Şekil 14).

Şekil 14. ODTÜ Mimarlık Fakültesi F-Blok 1961 ve 1969 zemin kat planları. 

Kaynak: Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı, İnan ve Akın, 2020, s.46.

Mimarların yarışma çizimlerinde yer alan işlev dağılımı listesinde iki
atölye (100 m2 ve 120 m2), idari o�sler ve hizmetler yer almaktadır.
Çizimler üst katta aynı plan düzenlemesinin ve işlevsel düzenin tekrar
ettiğini göstermektedir. Burada tek değişiklik, sınıfa dönüştürülen
atölyelerde gözlemlenir. Fakülte binasının geri kalanı için de geçerli olduğu
gibi, F Blok’ta sirkülasyon alanları toplam yüzey alanının %50’sinden
fazlasını kaplamaktadır. As-built çizim seti olarak kabul edilen yayımlanmış
çizimler, dolaşım alanının daha merkezî hale geldiğini ve atölye, derslik
birimlerinin bir iç dolaşım düzeni ile birbirine bağlı beş stüdyoyu içerecek
şekilde küçüldüğünü gösterir. Servis alanlarının boyutları büyürken, o�sler
daha kompakt bir alt birim oluşturmak adına kuzeydoğu köşesinde
toplanmaktadır. Üst kat, iki galeri ile delinmiş alt kat planının iz



düşümüdür. Burada doğu ve batı atölyeleri bölünmemiş mekânlar olarak
tasarlanmıştır. Bu alanın mekân kalitesini değiştiren en önemli mimari
unsur, özgün yarışma çizimlerinde yer almayan ve uygulama projesine
sonradan eklenen tepe ışıklığıdır. Işıklık 8m x 8m boyutlarında ve 1.5 m
yüksekliğinde kare şeklinde tasarlanmış, dıştan ve içten bakır levhalarla
kaplanması önerilmiştir. Işıklığın altında, çakıl taşıyla kaplı gömük bir kare
alandan 40 cm yükseltilmiş doğal taş kaplı betonarme bir platform yer alır
(Şekil 15).

Şekil 15. ODTÜ Mimarlık Fakültesi kesit çizimi, 1962. 
Kaynak: Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı, İnan ve Akın, 2020, s.47.

Platformu zemin seviyesine birer köprü oluşturarak bağlayan üç adet
oniks kaplı 110cm x 110cm beton basamak bulunmaktadır. Yükseltilmiş
platformun çevresinin çakıl ve mozaik yüzey/yıkama betonu ile bitirileceği
düşünülmüştür (Şekil 16).



Şekil 16. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Platfrom ve Göbektaşı detay çizimleri, 1962. 

Kaynak: Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı, İnan ve Akın, 2020, s.48.

“10” rakamı ile isimlendirilen bu alan, ilk başta sınırları tanımlı bir
mekân olarak düşünülmüş, öğrenciler için tasarlanmış dolaplarla
çevrelenmiş ve adeta bir avlu olarak temsil edilmiştir. Bu mekânın detay
çizimlerinin, binadaki diğer iki avlu çizimi ile aynı paftada de yer alması bu
iddiayı desteklemektedir. Uygulama çizimlerinde, platformun ortasında
betonarme olarak üretileceği düşünülmüş bir nesne bulunmaktadır. Detay
çizimlerinde mimarlar buna “merkezî oturma plastiği” adını vermiş ve
“plastik” sözcüğünü nesnenin estetik ve biçimsel yönlerine atıfta bulunarak
kullanmışlardır. Uygulamada, yükseltilmiş platform traverten taşlarla
kaplanmış ve merkezî nesne (R 50) 80 x 80 cm çakıl taşı kare bir yüzey



üzerine yerleştirilmiştir. Zaman içinde bu nesne belirlenmiş bir işlev için
kullanılmamış, bir sanat eseri olarak değerlendirilmiş ve yıllar içinde
“Göbektaşı” lakabını alarak Fakültedeki en değerli ikonik nesnelerden biri
haline gelmiştir (Şekil 17).

Şekil 17. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Göbektaşı 3D model, HBIM. 
Kaynak: Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı, İnan ve Akın, 2020, s.131.

Uygulama çizimlerinde “sergi alanı” ve “buluşma noktası” olarak
tasarlanan bu alan, kampüs kullanıcıları için de sembolik bir mekân haline
gelmiş, sergi ve jürilerin yanı sıra dans gösterileri, konserler, ödül törenleri,
yoga seansları gibi etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Bugün,
platfromun bulunduğu ortak mekânın batı cephesini daraltan duvar yeri
değişikliği dışında, genel olarak, pilot alanın �ziksel ve işlevsel yönlerinin
hemen hemen değişmeden kaldığı söylenebilir. Platforma doğru genişletilen
stüdyo duvarı, eklenen ara katlar, iptal edilen kapılar, uzatılan elektrik
kabloları, kablo kanalları gibi zaman içinde yapılan tüm değişiklikler geçici
ve geri alınabilir niteliktedir. Restitüsyon aşamasını kapsayan bilgiler,
yayımlanan raporda tüm detayları ile sunulmuştur.



Uluslararası Farkındalık Yaratmak

ODTÜ Ormanı ve toprak altı tarihî değerleri Ankara Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 6 Mart 1995 tarihli ve 316/ 3895 sayılı
kararı ile sit alanı olarak ilan edilmiş olsa da yasanın koruyuculuğu, özellikle
koruma amaçlı imar planlarının gücü, günümüzde siyasi otorite ve idari
yapının iyi niyeti ile sınırlıdır. Koruma; hiyerarşik yapılandırılmış gibi
görünen, aslında çok karmaşık değerler sistemine (value-based) dayalı
süreçleri kapsar ve korunacak nesnenin önemini (signi�cance) anlamak da bir
o kadar karmaşık bir süreci tarif eder (Savaş, 2021). Eğer bunların doğru
ilişkilendirilmesi, korunması gereken esere yapılacak müdahalelerin
denetlenmesine yardımcı olacak, sürecin planlamasını ve yönetilebilmesini
sağlayacaksa, ODTÜ Mimarlık Fakültesinin korunmasına yönelik her çaba
ODTÜ yerleşkesini de kapsar nitelikte olmalıdır ve ODTÜ Ormanı’nın ve
arkeolojik değerlerin korunmasının koşulu da bir bakıma budur. Modern
mirasın korunması ile ilgili tüm çabaların yanıtsız kaldığı ülkemizde,
Mimarlık Fakültesi Binasının korunabilmesi ile ilgili yukarıda özetlenen
tehditlerin aşılması için önerilen yöntem “uluslararası farkındalık
yaratmaktı” ve bunun en etkin aracı da Getty Koruma Enstitüsüne yapılan
başvurunun olumlu yanıt alması ve yapının korumaya değer Modern
Mimarlık baş yapıtlarının arasında listelenmesi olmuştur. Getty Vakfı’nın
“Modern Olarak Korumak” (KIM) başlıklı projesinin oluşturduğu 2017
listesinde yer alan ve aralarında Walter Gropius’un Bauhaus Dessau binası,
Frank Lloyd Wright’ın Price Sanat Merkezi, Pier Luigi Nervi’nin Flaminio
Stadyumu, Konstantin Melnikov’un Ev Müzesinin ve Lina Bo Bardi’nin
Sao Paulo Sanat Müzesinin (MASP) de bulunduğu listede yer alan tüm
yapılar için koruma yönetim planı hazırlayan ekiplerle yapılan Londra
Çalıştayı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi binası ve onu çevreleyen yerleşkenin
uluslararası ortama taşınmasının ilk basamaklarından biri olmuştur.



Genişletilmiş Getty Koruma Enstitüsü Listesi ile uluslararası
platformlara taşınan Fakülte binası, 2017 yılında Frankfurt’ta Alman
Mimarlık Merkezinde (DAM) düzenlenen SOS Brütalism Sergisi’nin ve
yayımlanan kitabın, 2018 yılında Venedik Bienali’nin ve 2019 yılında 100.
yaşını kutlayan Bauhaus okulunun düzenlediği etkinliklerin parçası
olmuştur. Bahar ve Güz dönemlerinde 4 kez Fakülte binasında düzenlenen
“Representing Itself ” başlıklı serginin poster ve web sayfalarında Bauhaus
logosunun kullanılmasına izin verilmesi, bu etkinliklerin görünürlüğünü
arttırmıştır. Bu süreçte İstanbul SALT Arşivi, Ankara Goethe Enstitüsü ve
Berlin DO.CO.MO.MO’nun destekleri önemlidir. 2018 yılında ODTÜ de
düzenlenen Mimarlıkta 1. Yıl Temel Eğitim sempozyumunun sonuçları
Bauhaus Imaginista’da yayımlanmıştır. Yukarıda özetlenen Koruma Yönetim
Planı ve VR ortamında erişime açılan HBIM de Bauhaus’un 100 Yılı başlıklı
RMB ve DO.CO.MO.MO. sempozyumunda sunulmuştur. Geliştirdiğimiz
yöntem ve yaptığımız araştırmaların sonuçları aynı başlıkla hazırlanan
yayında yer almıştır. Uluslararası sergi, konferans ve yayınların hazırlıkları
sırasında, Hollanda’da Delft Teknik Üniversitesi (TUDelft) ile birlikte
yürütülen yüksek lisans araştırma stüdyosunun sonuçları iki yıl boyunca her
iki ülkede de sergilenmiş ve düzenlenen konferansla TUDelft Araştırma
Haftası’nın parçası olmuştur (Savaş, 2019) (Şekil 18).



Şekil 18. TU Delft Araştırma Haftası VR sunum ve sergi.  
Kaynak: A. Savaş kişisel arşivi.

Farkındalık yaratma kapsamında devam edilen sözlü tarih çalıştayları,
ODTÜ Mimarlık Fakültesi kullanıcılarının yıllar içinde bina ile ilgili
anılarını derlemeyi amaçlamaktadır. Geleneksel Mimarlık Baloları, öğrenci
protestoları ve hatta evlilik tekli�erinin yapıldığı noktalar, Fakültesi binası
içinde seçilmiş alanları sosyal olarak da değerli kılmaktadır. Araştırma
ekibinin paydaşların katılımını farklı bir boyuta taşımak amacı ile başlattığı
“#HugtheFaculty” başlıklı proje çok başarılı olmuş ve sonuçta yeni
kurduğumuz arşivde mezunlar gününe katılan her ODTÜ’lüden Mimarlık
Fakültesi binasında en sevdikleri mimari elemana sarıldıkları bir fotoğraf ve
neden bu elemanı sevdikleri ile ilgili de 120 karakterlik bir metinden oluşan
yeni bir koleksiyon da oluşmuştur (Şekil 19).



Şekil 19. #Hugthefaculty, Paydaş etkinliği 
Kaynak: Savaş, Dino, Sarıca, Derebaşı, İnan ve Akın, 2020, s.412.

Sonuç olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesi ile ilgili tüm belgeleme
çalışmaları, derlediğimiz yapısal, malzemeye ve yapı performansına dayalı
teknik bilgi, aktarılan kişisel anılar ve toplumsal tarih çalışmaları ve sonuçta
birbiri ile ilişkisiz görünen tüm bu bilgileri aktardığımız, ilişkilendirdiğimiz
ve görünür kıldığımız HBIM kadar kullanıcıların yapıyla kurdukları ilişkiyi
�zikselleştirip ona bir an için bile de olsa “sarılmalarını” sağlamak önemlidir.
Kullanıcılarının yapı elemanlarına sarılması, korumanın en büyük
sorunlarından biri olan ve günümüzün sevilen sözcüğü “sürdürülebilirliği”
sürekli kılınan farkındalıkla da sağlayabilecektir.
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Öz

2012 yılında, Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Cumhuriyet sonrası inşa
edilen önemli devlet kurumlarından birisi olan Eti Maden İşletmeleri genel
müdürlük binasının boşaltılması, yıkılması ve binada yer alan iki duvar
mozaiğinin yerlerinden kaldırılarak taşınması kararı verilmiştir. Mozaikler,
Çağdaş Türk Sanatında önemli bir yere sahip, aynı zamanda şair ve ressam
olan Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve eşi Eren Eyüpoğlu tarafından 1956 yılında

yapılmıştır.1 Biri giriş holünde, diğeri ise üst katta genel müdürlük mekânı
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girişinde yer alan mozaikler, cam malzemeden üretilmiş olup, binanın adını
aldığı ETİ (Hitit) uygarlığından esinlenilen “Anadolu” temasından seçilen
tasvirlerden oluşmaktadır. Mozaiklerde kaldırma ve taşıma çalışmaları, her
iki mozaik için tasvir, malzeme ve yapım tekniklerinin tespitleriyle
başlatılmış, yüzeyden bağlanma (facing), panoların bölünmesi, taşıyıcıdan
alınması ve kaldırma çalışmalarıyla devam ettirilmiş; kaldırılan panoların
arka harçlarının inceltilmesi, yapay harç ile tesviye edilmesi ve yeni taşıyıcıya
aktarılması gibi restorasyon uygulamalarıyla sonuçlandırılmıştır.

Gerçekleştirilen çalışma, arkeolojik alanda mozaik restorasyonları yanında,
çağdaş sanatçılara ait mozaik eserlerin taşınması ve korunmasında örnek
teşkil edecek uygulamalar içerisinde değerlendirilmelidir.

Anahtar Sözcükler: Restorasyon, Konservasyon, Duvar mozaikleri, Bedri

Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu.

Abstract

It was decided in 2012 to vacate two wall mosaics from the general directorate
building of Eti Mine Works (Eti Maden İşletmeleri), an important state
institution which was built in Ankara, the capital city of Turkey, during the
Republican Period. �e mosaics were produced by Bedri Rahmi Eyüpoğlu and his

wife Eren Eyüpoğlu in the year 1956.2 Bedri Rahmi Eyüpoğlu was a poet and a
painter, and has an important place in Turkish painting art. �e mosaics, one of
which is located in the entrance hall and the other in the upper �oor in the
doorway of the general directorate’s entrance, were made of Murano glass which
had been brought from Venice and Italy. �e mosaics depict Anatolia themes
which were inspired by the Hittite (Eti) Civilization, which the building is
named after. �e removal and transportation of the mosaics begin with the
identi�cation of depictions, material and application techniques used for both
mosaics; and continued with the “Facing application” proceedure, in which the
panels are divided, removed from their carrier; and are then �nalized through the



use of restoration applications such as thinning the back mortars of the removed
panels, leveling them with synthetic mortar and transferring them to the new
carrier.

Keywords: Restoration, Conservation, Wall mosaics, Bedri Rahmi Eyüboğlu,
Eren Eyüboğlu.

Giriş
2012 yılında, Ankara’da, Cumhuriyet sonrası inşa edilen önemli devlet
kurumlarından birisi olan Eti Maden İşletmeleri genel müdürlük binasının
boşaltılması, yıkılması ve binada yer alan iki duvar mozaiğinin yerlerinden
kaldırılarak taşınması kararı verilmiştir.

Mozaikler, Türk resim sanatında önemli bir yere sahip, aynı zamanda
şair ve ressam olan Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve eşi Eren Eyüpoğlu tarafından
1956 yılında yapılmıştır. Biri giriş holünde diğeri ise üst katta genel
müdürlük mekânı girişinde yer alan mozaikler, İtalya, Venedik’ten getirilen
“Murano” camlarıyla yapılmıştır.

Mozaiklerde kaldırma ve taşıma çalışmaları, her iki mozaik için tasvir,
malzeme ve yapım tekniklerinin tespitleriyle başlatılmış, geçici yüzey
kaplama uygulaması (Facing ), panoların bölünmesi, taşıyıcıdan alınması ve
kaldırma çalışmalarıyla devam ettirilmiş; kaldırılan panoların arka
harçlarının inceltilmesi, yapay harç ile tesviye edilmesi ve yeni taşıyıcıya
aktarılması gibi restorasyon uygulamalarıyla sonuçlandırılmıştır.

Mozaiklerdeki 2 Nisan 2012 tarihince başlatılan çalışmalar, 31 Mayıs
2012 tarihinde tamamlanmıştır. Çalışma 7 Haziran 2012 tarihinde Genel
Müdürlüğün Ankara’daki arşiv binasına taşınması ile sona erdirilmiştir.

Tüm çalışmalar, Prof. Dr. Bekir Eskici ve Doç. Dr. Y. Selçuk Şener
yönetiminde, Konservasyon Teknikerleri Kurtuluş Türk, Ömer Çokdoğan,
Levent Bakır ve Konservasyon öğrencileri Hakan Uçar, Esma İvrendi ve



Deniz Saykı’dan oluşan toplam sekiz kişilik bir grup tarafından
gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen çalışma, arkeolojik alanlardaki mozaik
restorasyonlarının yanında, çağdaş sanatçılara ait mozaik eserlerin taşınması
ve korunmasında örnek teşkil edecek uygulamalar içerisinde
değerlendirilmelidir.

Kaldırma, Restorasyon, Taşıma ve Depolama Çalışmaları

Eti Maden İşletmeleri, Sıhhiye yerleşkesinde, giriş holünde yer alan Eren
Eyüboğlu Mozaiği ile Özel Kalem Müdürlüğü o�s mekanı bölümü

duvarında yer alan Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaiğindeki çalışmalar; taşıyıcı
tuğla duvar bölümü kırılarak mozaik harcına kadar duvarın inceltilmesi,
yapım çizgilerinden kesilerek mozaiklerin parçalar halinde kaldırılması,
kaldırılan mozaik parçalarının yeni taşıyıcı panolara sabitlenerek taşınabilir
panolar haline getirilmesi ve restorasyon çalışmaları ile hazırlanan depo
mekanına güvenle taşınmaları aşamalarından oluşmaktadır.

Kaldırmaya hazırlık, belgeleme ve tespit çalışmaları: Mozaiklerde ilk

çalışma belgeleme aşaması olmuştur. Eren Eyüboğlu mozaiğinde yapım
izleri takip edilerek, özgün yapımda kompozisyonun toplam 27 ayrı pano
halinde atölyede imal edildiği, bunların taşıyıcı duvara çimentolu harçla
sabitlendiği ve sonrasında birleşme çizgilerinin harçla dolgu yapılarak
bütünleştirildiği belirlenmiştir (Şekil 1).

Mozaiğin kaldırılmasında aynı yapım çizgilerinden ayırarak kesilmesine
karar verilmiştir. Her bir pano kaldırma öncesindeki hali ve üzerinde
belirlenen bozulmalar detaylı olarak fotoğra�anarak belgelenmiştir.



Şekil 1. Eren Eyüboğlu Mozaiği, birleştiğinde kompozisyonu oluşturan özgün
yapım pano parçaları. 
Fotoğraf ve üzerine işleme: Yaşar Selçuk Şener, Nisan 2012.

Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaiğinde yapım izleri takip edildiğinde,
özgün yapımda toplam 12 parça olarak imal edildiği, bu panoların duvara
harçla sabitlendiği ve kompozisyonun oluşturulduğu belirlenmiştir. Buna
göre, kaldırma işleminde de mozaiğe zarar vermemek için aynı yapım
çizgilerinden kesilmesine, kenardaki iki dar parçayı ayırmadan, toplam 10
parça halinde kaldırılmasına karar verilmiştir (Şekil 2).



Şekil 2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, özel kalem bölümü,
Bedri Rahmi Eyüboğlu duvar mozaiği, birleştiğinde kompozisyonu oluşturan
özgün yapım pano parçaları.  
Fotoğraf ve üzerine işleme: Yaşar Selçuk Şener, Nisan 2012.

Tespit sonrasında her bir pano kaldırma öncesindeki hali ve üzerinde
belirlenen bozulmalar detaylı olarak fotoğra�anarak belgelenmiştir. Yapılan
inceleme sırasında mozaiğe daha önce müdahale edildiği (belki bir defa
daha taşındığı) anlaşılmıştır. Bu müdahale sırasında kenar bölümlerinde
(desen çizgilerindeki eksikliklerden anlaşılabilen) mozaik bütünlüğünde
kayıplar oluştuğu, bu nedenle mozaik kenarlarının alçılı bir harçla çerçeve
yapıldığı anlaşılmıştır.

Kaldırma için tespit çalışmaları: Mozaik kaldırma çalışmalarında ilk

aşamalardan birisi mevcut yapımın tespiti olmuştur. Bu aşamada mozaik
yapım katları ile taşıyıcı duvarın kalınlığı, tabakaları ve örgü biçimi tespit
edilmiştir. Buna göre mozaiğin 1,5-3 cm kalınlığındaki kendi harcı yanında
Eren Eyüboğlu mozaiğinde; briket ve arkasında tuğla örgülü duvar
bulunduğu, Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaiğinde ise kalın bir harç (5-6 cm.)
arkasında delikli ateş tuğla örgü taşıyıcı duvara sahip olduğu anlaşılmıştır.

Kaldırma için pano kesimi ön hazırlığı: Eren Eyüboğlu mozaiğinin

toplam 27 parça halinde, Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaiğinin ise; toplam 10



parça halinde kesilerek kaldırılması karar verilmiştir. Yüzeyin geçici olarak
kaplanması (facing) öncesinde kesim yerlerinin belirginleştirilmesi amacıyla
Dremel (mikro motor) ucuna takılan elmas disk ile yaklaşık 1 mm
kalınlığında ve 1 cm derinliğinde kesim yapılarak parça ayrımına hazırlık
yapılmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, giriş hölü, asansör
kovası duvarı doğu cephe, mozaiklerin kaldırılma öncesi tespitler, geçici
yüzey kaplama uygulaması (Facing) öncesi elmas diskle derz kesimi. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Kurtuluş Türk, Nisan 2012.

Geçici yüzey kaplama (Facing) uygulaması: Her iki mozaik yüzeyi,

kaldırma sırasında olası tehlikede parça ve tessera kayıplarının oluşmasının
engellenmesi amacıyla geçici yüzey kaplama uygulaması yapılmıştır. Geçici
yüzey kaplama uygulaması, yüzeye fırça ile sürülen geri dönüşümlü reçineyle
(%25 oranında Paraloid B.72, Aseton içinde) 15x15 cm ölçülerinde tülbent
bezlerinden oluşan bir tabakayla yüzeyin kaplanması şeklinde
gerçekleştirilmiştir (Şekil 4).



Şekil 4. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, özel kalem bölümü,
Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaiği, kaldırma öncesi geçici yüzey kaplama
(Facing) uygulaması. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Nisan 2012.

Kaldırma çalışmaları: Geçici yüzey kaplama uygulaması (Facing) ile

yüzey tabakasının geçici olarak sabitlenmesi ve güçlendirilmesi sonrasında
ilk olarak Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaiğinden başlanılarak arka duvar
bölümünün inceltilmesi ile kaldırma çalışmaları başlatılmıştır. Matkap
ucuna takılan kısıcı uçlar yardımıyla duvar yüzeyinden parçalar kopartılarak
ve kademe kademe mozaiğe yaklaşılarak inceltme tamamlanmış ve mozaik
arkasında yaklaşık 5 cm kalınlığa ulaşıldığında ön yüzden kesim yerleri
derinleştirilerek kesim tamamlanmıştır. Kesim tamamlandığında, kaldırılan
her bir mozaik pano, biraz büyük boyutta kesilen, MDF pano (geçici
taşıyıcı) destek ön yüze dayanmış, daha sonra mozaik panoyla birlikte
kaldırılarak atölyeye taşınmıştır (Şekil 5).



Şekil 5. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, özel kalem bölümü,
Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaiği parçalarının taşıyıcı duvardan kaldırma
uygulaması. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Nisan 2012.

Eren Eyüboğlu mozaiğinde, tüm kenarlar kapalı (bir yanda su boruları
kanalı, diğer yanda kalorifer bacası ve ortada asansör kovası) olduğu için
yanlardan açılarak duvar arkasına ulaşılmıştır. Daha sonra duvar bölümünün
inceltilmesi ile kaldırma çalışmaları başlatılmıştır. Matkap ucuna takılan
kırıcı uçlar ile duvar yüzeyinden parçalar kopartılarak ve kademe kademe
mozaiğe yaklaşılarak inceltme tamamlanmış ve mozaik arkasında yaklaşık 5
cm kalınlığa ulaşıldığında ön yüzden kesim yerleri derinleştirilerek kesim
tamamlanmıştır. Kesim tamamlandığında, kaldırılan her bir mozaik pano,
biraz büyük boyutta kesilen MDF pano desteğin ön yüzden dayanılarak
üzerine alınmasıyla kaldırılarak atölyeye taşınmıştır. Kaldırılan panoların
taşındığı ahşap plaka üzerine alt, üst, yön ve parça numarası gibi referanslar
yazılmıştır.

Arka harçların inceltilmesi ve çatlak dolguları: Kaldırılarak aynı

binada giriş katında oluşturulan atölye ortamına taşınan parçalarda harçların
kalın olması, ağırlıklarını arttırdığı için harç inceltmesi uygulamasını
zorunlu kılmıştır. Arka harçların inceltilmesinde, önce spiral motora takılan
elmas kesici disk uçlar ile belirli derinlikte çizgisel kesikler oluşturulmuş,
daha sonra bölünen harçlar ince keskilerle kopartılarak temizlenmiştir. Bu
uygulama ile 5-6 cm civarındaki mozaik kalınlıkları yaklaşık 1,8-2 cm
kalınlığa indirilmiştir. Bu uygulama sırasında açığa çıkan mozaik bölümleri
ve çatlaklar harç uygulaması ile dolgulanmışlardır (Şekil 6).



Şekil 6. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, giriş katı, oluşturulan
restorasyon atölyesi, kaldırılan mozaiklerde arka harçlarının inceltilmesi ve
çatlak dolguları. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Nisan 2012.

Mozaik pano kalınlıklarının tesviyesi: Mozaik panolarda özenli

inceltmeye rağmen olası arka harç yüzey kusurlarının giderilmesi amacıyla
yüzeyde yapay harç kullanılarak tesviye yapılmıştır.

Uygulamada;

1. Harç yüzeyi önce elektrikli süpürge ile tozlarından arındırılmıştır.

2. Daha sağlam bir destek için yüzeye PVA reçine ile (Mowilith) cam
elyaf kumaş yapıştırılmıştır.

3. Daha sonra yapay harç (ince elenmiş kum ve Mowilith karışımı)
yayılarak, kenarlarına yerleştirilen 2,5 cm yüksekliğinde destekler
üzerinde hareket ettirilen mastarlarla tesviye tamamlanmıştır. Bu
şekilde mozaik, harç ve yapay tesviye harcı kalınlığı toplamda; tüm
panolarda sağlanan standart 2,5 cm’lik kalınlığa ulaşmıştır.

4. Tesviye harcının sağlamlığını arttırmak için harcın kurumasından
sonra harç derinliğinde spiral motor diskleri ile kesikler
oluşturulmuş ve içleri epoksi harcı ile dolgulanarak bir tür harç içi
destek sağlanmıştır (Şekil 7).



Şekil 7. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, giriş katı, oluşturulan
restorasyon atölyesi, mozaik pano kalınlıklarının tesviyesi uygulamaları. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Nisan 2012.

Yapıştırma:

Uygulamada;

1. Tesviyesi tamamlanan mozaik panolar ters çevrilmiştir.

2. Yeni taşıyıcı olarak mozaik parçaları ölçülerinde kesilen alüminyum
petek (Aerolam) kullanılmıştır.

3. Yapıştırma işlemi Aerolam yüzeyine yayılan epoksi reçine üzerine
panoların yerleştirilmesi ve yapışma süresince (1 saat sertleşme ve
24 saat kuruma) tesviyesi kontrol edilerek ve korunarak
gerçekleştirilmiştir (Şekil 8).



Şekil 8. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, giriş katı, oluşturulan
restorasyon atölyesi, mozaik panolarının Aerolam paneller üzerine
yapıştırılması. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Mayıs 2012.

Geçici yüzey kaplamanın (Facing) kaldırılması ve kenar dolgu

çalışmaları: Kaldırma öncesinde geçici olarak koruma amaçlı yüzeye

kaplanan tülbent bezinin çıkartılması işlemi; yüzeye fırça ile sürülen aseton
ile akrilik reçinenin yumuşatılarak bezin kaldırılması ve daha sonra pamuğa
emdirilen aseton ile yüzeydeki tüm reçinenin alınarak temizlenmesi
aşamalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Aerolamlara yapıştırılan mozaik panolar ile Aerolam arasındaki
boşlukların kapatılmasında yine yapay harç kullanılarak dolgu uygulaması
yapılmıştır (Şekil 9).

Şekil 9. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, giriş katı, oluşturulan
restorasyon atölyesi, mozaik ve Aerolam panel ara dolgu ve geçici yüzey
kaplama (Facing) kaldırma uygulamaları, (Fotoğraf: Y.S. Şener, Mayıs 2012)

Tessellatumda onarım: Mozaik panolarda kaldırma sırasında kesilme,

arka harçlarda inceltme ve veya yeni taşıyıcıya aktarma sırasında kesilen
kenarlarda meydan gelen veya çatlak ve kabarma/şişme gibi kaldırma
öncesinde zaten var olan sorunlu alanlarda; yerlerinden çıkan tesseralar
tekrar yerlerine örülmüşlerdir.



Kaldırma öncesinde de var olan eksik bazı parçalar, benzer renkteki
mozaik tesseralar kullanılarak örülmüş ve tamamlama yapılmıştır (Şekil 10).

Şekil 10. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, giriş katı,
oluşturulan restorasyon atölyesi, mozaik yüzeyinde (tessellatumda)
yerlerinden çıkan tesseraların sabitlenmesi. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Mayıs 2012.

Kenar düzeltme ve yeniden birleştirme (panoların bir araya

getirilmesi) çalışmaları: Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaiğinde, kenarlardaki

alçı tamamlamalar sökülerek yenilenmiştir. Uygulamada geniş tamamlama
daraltılarak mevcut mozaik kenara en yakın olacak şekilde tamamlama
yapılmıştır. Tamamlama harcı olarak kireç bağlayıcılı harçlar kullanılmıştır.

Her iki mozaiğe ait tüm parçaların birleşme denemeleri yapılmış,
taşıyıcı ile mozaik arasındaki boşlukları dolgulama amacıyla yapılmış olan
yapay harçtaki fazlalıklar ve çıkıntılar spiral motor diski ile alınarak
temizlenmiştir.

Tessellatumda derz dolgu uygulaması: Mozaik yüzeylerinde yerlerine

yeniden örülen tesseraların, kaldırma öncesinde ve kaldırma sırasında oluşan
çatlakların ve yapım yerlerinden kesilerek yeni taşıyıcıya aktarılması
sırasında bir arada yapıştırılan mozaik (1, 2, 6 no ile kaldırılan ve sonra 1
no.lu tek parça yapıştırılan pano gibi) parçaların aralarındaki derz boşlukları,
yapımda kullanıldığı gibi Kalekim ve akrilik emülsiyon (Primal AC 33)
kullanılarak hazırlanan harç ile dolgulanmıştır. Uygulama; önce harcın
sıvılaştırılarak süngerle yayılması, daha sonra ise fazla harcın ve
kalıntılarının da nemli süngerle silinerek alınmasıyla yapılmıştır (Şekil 11).



Şekil 11. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, giriş katı, oluşturulan
restorasyon atölyesi, yeni taşıyıcıya yapıştırılan mozaik plakaları arasındaki
derz dolgu uygulamaları. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Mayıs 2012.

Yüzey Koruma: Tüm işlemleri tamamlanan Mozaik panolarda yüzey

koruma, fırça ile yüzeye akrilik reçine (%8 Paraloid B.72, Aseton içinde)
sürülerek gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde tüm yüzeyde önce detaylı
temizlik uygulaması yapılarak artık ve tortular temizlenmiştir. Yüzey
koruma uygulaması, fırça ile reçine çözeltisinin yüzey ve yanlardaki harç
kenarlarına emdirilmesiyle tamamlanmıştır (Şekil 12).

Şekil 12. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binası, giriş katı,
oluşturulan restorasyon atölyesi, mozaik plakalarında yüzey koruma
uygulaması. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Mayıs 2012.

Paketleme, Taşıma ve Depolama: Yeni taşıyıcıya aktarılan mozaik

panolar, üzerlerine yerleştirilen köpük plaka üzerinden sarılan streç �lm
veya paket naylonu ile sarılarak paketlenmiştir. Her bir mozaik pano paketi



üzerine, ait olduğu mozaik ismi yazılmış, panodaki yeri, konumu ile numara
bilgileri hazırlanan bir mozaik resmi (şablon fotoğraf- çizim) ile
yerleştirilmiştir (Şekil 13).

Şekil 13. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Etimesgut ek binası,
işlemleri tamamlanan mozaik plakalarının paketlenerek taşınması ve depo
ortamına yerleştirilmesi. 
Fotoğraf: Yaşar Selçuk Şener, Haziran 2012.

Paketlenen mozaik panolar Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğünün, Ankara’daki ek (arşiv) binasında oluşturulan depo
mekânına taşınmıştır. Depolama, hazırlanan çelik ra�ara Eti Maden
İşletmeleri yetkilileri eşliğinde yerleştirilerek tamamlanmıştır. Depo
alanında Eren Eyüboğlu mozaiğine ait 20 pano, Bedri Rahmi Eyüboğlu
mozaiğine ait 10 pano parçası bulunmaktadır.

Sonuç
Bu çalışma, Cumhuriyet Dönemi’nin önemli kurumlardan biri olan Ankara
Sıhhiye’deki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük binasında, Çağdaş
Türk Sanatçıları Eren Eyüboğlu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu tarafından
yapılmış iki duvar mozaik panosunun, binanın yıkılma kararı ve Genel
Müdürlük binasının taşınması nedeniyle kaldırılmasına yönelik
uygulamaları ele almıştır. Mozaiklerdeki çalışmalar, yalnız kaldırma değil
aynı zamanda başka bir yerde sergilenmelerine de imkân sağlayacak yeni
taşıyıcıya aktarmayı da kapsamaktadır. Proje tekli� geldiğinde kurumla
yapılan görüşmelerde, bu hususun da dikkate alınması ve kaldırılan



mozaiklerin kurumun yeni binasında sergilenebilmeleri için restorasyon
süreçlerini de kapsaması zorunlu tutulmuştur. Nitekim bu sayede, kaldırılan
her bir parça restorasyon sürecinden geçirilerek, istenildiğinde yine duvara
monte edilebilecek taşınabilir paneller haline getirilmiştir. Çalışma;
“koruma uzmanları” yönetiminde, “koruma meslek elemanları” tarafından
gerçekleştirilen bir çalışma olması açısından ve çağdaş sanat eserlerinde
zorunlu taşınma durumunda yapılacak benzer kaldırma, taşıma ve
restorasyon çalışmaları için de örnek teşkil etmektedir.

* Restorasyon çalışmaları; Nisan-Haziran 2012 arasında, Doç. Dr. Bekir Eskici ve Doç. Dr. Yaşar
Selçuk Şener yönetiminde bir ekip tarafından, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile
Üniversite arasında imzalanan bir sözleşmeyle Döner Sermaye Uygulama Projesi olarak
gerçekleştirilmiştir.

** Restoration work was realized by a team under the management of Assoc. Prof. Bekir Eskici and
Assoc. Prof. Yaşar Selçuk Şener, between April-June 2012. It was a Revolving Fund Application
Project with a contract signed between the General Directorate of Eti Mine Works and the Gazi
University.

1 Her iki mozaikte de isimle birlikte tarihler yer almaktadır. Bkz.: Şekil 1, 2.

2 Both mosaics include dates with the name. See, �gure 1, 2.
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Öz

Ankara Merkez Kapalı (Ulucanlar) Cezaevi, inşa edilmiş olduğu 1925
yılından 2006 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinin tanıklık
etmiş olduğu siyasi güç çatışmaları sonucunda �kir ve eylemleri dolayısıyla
hüküm giymiş birçok siyasi ve edebi düşünce insanını ağırlamıştır. Bu
özelliğiyle Ulucanlar Cezaevi, Türkiye siyasi tarihinin somut ve somut
olmayan izlerini barındıran bir mimari miras olarak 2007 yılında, Mimarlar
Odası Ankara Şubesinin girişimi sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından tescil edilmiştir. Bu tescil kararıyla hemen hemen eş zamanlı
olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ulucanlar Cezaevini konu alan bir
öğrenci �kir yarışması açmıştır. Cezaevinin eşsiz somut ve somut olmayan
mirasının korunmasına yönelik oldukça yaratıcı ve yenilikçi �kirlerin
sunulduğu bu yarışma sonucunda, Mimarlar Odası Ankara Şubesi
öncülüğünde Mimarlar Odası, Adalet Bakanlığı, Altındağ Belediyesi ve
Ankara Barosunun imzaladığı bir protokol uyarınca, yarışmanın yüksek
lisans kategorisinde ödül alan ekibin uygulama projesini hazırlamasına karar
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verilmiştir. Uygulama projesinin hazırlanması esnasında Koruma Kurulunun
yönlendirmeleri doğrultusunda ödül almış olan proje konsepti terkedilmek
zorunda kalınmış, uygulama aşamasında yarışma projesi ekibinden Zeynep
Kutlu ve Gürem Özbayar’ın kurduğu K.Ö.K. Mimarlık şirketi tarafından
yeni bir proje üretilmiştir.

Bu çalışmada, yarışma sürecinin Ankara koruma çalışmalarındaki özgün
yeri ve yarışma sürecinin katılımcı bir süreçle uygulamaya aktarılması için
çabalamış olan aktörler analiz edilecek, yarışma projesi kapsamında elde
edilen �kirlerin çoğulluğunun ve yüksek lisans kategorisinde ödül alan
projenin yenilikçi konseptinin uygulamaya geçerken tamamen terkedilmiş
olması, bunun yanı sıra müzeleştirme çalışmaları sırasında ortaya çıkan
tekilleştirici yaklaşım eleştirilecektir. Bu süreçte, üretilen çoğul �kir ve
yaklaşımların ve oluşturulan katılımcı sürecin sürdürülememesinin
arkasındaki nedenler tartışılacaktır.

Anahtar sözcükler: Somut olmayan kültürel miras, Ulucanlar Cezaevi,

Ankara, Bütünleşik koruma, Müzeleştirme.

Abstract

From the time it was built in 1925 until 2006, Ankara Central (Ulucanlar)
Prison hosted many political and literary �gures who were convicted for their
ideas and actions during the political power con�icts that took place in the capital
of the Republic of Turkey. �e fact that the building contains tangible and
intangible traces of Turkish political history led to Ulucanlar Prison, as a result of
an initiative of the Ankara Branch of the Chamber of Architects, being registered
in 2007 by the Ministry of Culture and Tourism as an architectural heritage.
Immediately following this registration, the Ankara Branch of the Chamber of
Architects launched a competion for students’ ideas on protecting the prison’s
unique tangible and intangible heritage of Ulucanlar Prison. As a result of this
competition, in which creative and innovative ideas were presented, the team,



including the author of this paper, received the �rst prize in the master’s category
of the competition. Following a protocol signed by the Chamber of Architects,
Ministry of Justice, Altındağ Municipality, and Ankara Bar Association, allowed
the winning team to prepare an application project under the leadership of the
Ankara Branch of the Chamber of Architects. During the preparation of the
application, in line with the guidance of the Conservation Council, the concept of
the competition project had to be abandoned, and a new project was produced by
the K.Ö.K. architecture company during the implementation phase.

�is study will analyze the unique place of the competition process within Ankara
conservation studies, as well as the actors who participated in attempts to put the
competition process into practice. �e study will also consider the plurality of ideas
obtained within the scope of the competition project, as well as the complete
abandonment of the innovative, and winning, concept. �e singularizing
approach that emerged during the conversion to a museum will be criticized, and
the reasons behind the unsustainability of pluralistic ideas and approaches and the
participatory process will also be discussed.

Keywords: Intangible cultural heritage, Ulucanlar Prison, Ankara, Integrated
conservation, Musealization.

Giriş: Ulucanlar Cezaevinden Ulucanlar Cezaevi Müzesine

Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki ilk modern yapılaşma,
1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’nın çeperinde
1920’li yıllarda askeri depo veya at tavlası olarak kullanıldığı çeşitli
kaynaklarca belirlenen yapıların inşası ile başlamıştır. Bu tarihten önce,
Ankara şehir surlarının hemen dışında, kentin dört kapısından biri olan
Kayseri Kapısı yakınında konumlanmış olan bu alanda bir kervansaray
olduğuna dair veriler bulunmaktadır (Bağlum, 1992, s.37). Pitton de
Tournefort (1717) tarafından yapılmış olan gravürde cezaevinin bulunduğu
tepenin mezarlık olarak gösterilmiş olması ve bu mezarlık alanının ortasında



tepede duvarlarla çevrili dikdörtgenler prizması formunda bir yapının
kalıntılarının seçilmesi belirtilen konumda bir kervansaray olduğu bilgisini
doğrulamaktadır.

1924 tarihli Lörcher Harita Dairesi İstanbul Matbaası tarafından
basılmış olan Ankara şehri haritasında Ulucanlar Cezaevinin yerinde hiçbir
yapı gösterilmemiş olmasına rağmen, plan raporundan, cezaevinin bugünkü
yerinde önerildiği anlaşılmaktadır (Cengizkan, 2003, s.163).

Ankara Merkez Kapalı (Ulucanlar) Cezaevi, inşa edildiği 1925 yılından
2006 yılına kadar, ülkenin siyasi gündemini oluşturan olaylar sonucunda
hüküm giymiş birçok siyasi ve edebi düşünce insanını ağırlamıştır. Bu
özelliğiyle Ulucanlar Cezaevi, Türkiye siyasi tarihinin somut ve somut
olmayan izlerini barındıran bir mimari miras olarak Mimarlar Odası
Ankara Şubesinin girişimi sonucunda 2006 yılında Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.
Cezaevinin Temmuz 2006’da boşaltılmasının ardından, o dönem
Ankara’sının merkezinde yer alan bu yerleşkenin müzeye dönüşüm süreci
başlamıştır.

1 Şubat 2007 tarihinde, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara
Barosu tarafından mimarlık lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik
olarak 2 ayrı kategoride düzenlenmiş olan “Ankara Ulucanlar Merkez
Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması” ilan
edilmiştir. Yarışma şartnamesinde bu yarışmanın “kent belleği oluşturulması
ve demokrasi geleneğinin yaratılması açısından” özel bir önem taşıdığının
altı çizilmiştir. Yarışmanın sonuçları 6 Mayıs 2007 tarihinde açıklanmıştır.

Yarışma devam ederken, 20 Nisan 2007 tarihinde Ulucanlar Merkez
Kapalı Cezaevi yerleşkesi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 2301 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

Ulusal Fikir Yarışması’nın yüksek lisans kategorisinde “Konservatuvar
Ulucanlar” projesi ile Gürem Özbayar, Zeynep Kutlu ve bu metnin yazarı



Figen Kıvılcım birincilik ödülüne layık görülmüştür. Bu yazının amacı,
somut ve somut olmayan kültürel nitelikleri, tarihî ve anı değerleriyle öne
çıkan bir modern mimari miras yerleşkesi olarak değerlendirilebilecek
Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinin 2006 yılından 2021 yılına
uzanan 15 yıllık süreçte cezaevinden müzeye dönüşümünü incelemek, bu
miraslaşma sürecinde geliştirilmesi hede�enmiş olan katılımcı değerleme
yaklaşımının başarılı ve başarısız yönlerini tartışmak, ve Ulucanlar Cezaevi
Müzesi üzerine yapılan çağdaş akademik araştırmalar ışığında söylemdeki
tekilleşmeyi eleştirmektir.

Miraslaşma Süreci, Kültürel Anlam ve Anlamın Çoğullaşması

1920’li yıllarda inşa edilen Ulucanlar Cezaevinin mimari koruma alanının
nesnesi olarak ele alınmasının nedeni, yerleşkenin sahip olduğu mimari
değerlerin yanı sıra, cezaevinin duvarlarındaki yazılar, resimler, işaretler gibi
izler, çeşitli sözlü tarih çalışmalarında kaydedilmiş anılar, edebi eserlerdeki
veya sinema yapıtlarındaki anlatılar aracılığıyla tespit edilebilen somut
olmayan kültürel nitelikleridir (sözlü tarih çalışmalarına bir örnek olarak
Ünalın’ın [2008] çalışması verilebilir).

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere, Fransa ve İtalya’daki
koruma uygulama ve tartışmaları ile başladığı kabul edilen restorasyon
kuramı, 1975 tarihli Amsterdam Bildirgesi’nde ortaya konmuş olan
“bütünleşik koruma” (integrated conservation) kavramıyla önemli bir aşama
kaydetmiş; bu tüzükte tarihi çevrelerin �ziksel değerlerinin yanı sıra sosyal,
kültürel, ekonomik ve tinsel değerleriyle bir bütünlük ve denge içinde
korunması gerekliliğinin altı çizilmiştir (Council of Europe, 1975). Bu
tarihten itibaren koruma alanının konusu olan �ziksel olmayan değerlerin -
bir başka deyişle somut olmayan kültürel değerlerin- korunmasına ilişkin en
kapsamlı çalışmalardan biri Ekim 2003 tarihinde UNESCO tarafından
hazırlanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin



Tüzük’tür (UNESCO, 2003). Bu tüzükte somut olmayan kültürel mirasın
tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır:

‘Somut olmayan kültürel miras,’ topluluk, grup ve bazı durumlarda kişilerin, kendi kültürel
miraslarının bir parçası olarak gördükleri uygulamalar, sunumlar, ifadeler, bilgi ve beceriler
olduğu gibi, bunlarla özdeşleştirilmiş aletler, objeler ve kültürel mekânlar anlamına gelir.
Nesilden nesile aktarılan bu kültürel miras, topluluk ve gruplar tarafından kendi çevreleriyle
iletişimleri, doğa ve tarih ile ilişkileri aracılığıyla sürekli yeniden üretilir ve kültürel çeşitlilik

ve yaratıcılığı destekleyecek şekilde onlara bir kimlik ve devamlılık bilinci sağlar.1

(UNESCO, 2003)

ICOMOS Avusturalya’nın ilk olarak 1999 yılında oluşturduğu ve 2013
yılına kadar geliştirmeye devam ettiği Burra Tüzüğü’ne (2013) göre kültürel

anlam,2 “geçmiş, şimdiki ve gelecek nesiller için estetik, tarihi, bilimsel,
sosyal veya ruhani değer” anlamına gelmektedir. Kültürel anlam, yerin
kendisinde, dokusunda, düzeninde, kullanımlarında, yere atfedilen
anlamlarda, kayıtlarda, ilgili başka yerlerde ve ilgili nesnelerde somutlaşır ve
buna ek olarak, yerlerin farklı birey ve topluluklar için farklı değerleri
olabilir (Australia ICOMOS Burra Charter, 2013). Bu çerçevede, kültürel
mirasın anlamlarını araştırmak, belgelemek, değerlendirmek ve koruma
sonucu ortaya çıkacak mekânlarda yorumlamak ve sunmak koruma
sürecinin önemli bir misyonu olarak ortaya çıkmaktadır.

Avrupa Konseyi (2005, Article 2) tarafından yürürlüğe konmuş olan Faro
Sözleşmesi’ne göre kültürel miras “insanların -sahiplikten bağımsız olarak-
kendilerinin sürekli gelişen değerlerinin, inançlarının, bilgilerinin ve
geleneklerinin bir yansıması ve ifadesi olarak tanımladığı geçmişten gelen
bir grup kaynaktır.” Bu tanım, yukarıda bahsi geçen Burra Tüzüğü gibi,
kültürel miras tanımının merkezine insanı koyarak, kültürel mirası algılanan
obje odaklı olmaktan çıkarıp algılayan insan ve toplum odaklı bir eksene
taşımaktadır. Bu bakış açısıyla, kültürel miras çalışmalarının obje yerine bu
objeyi kültürel miras olarak algılayan insan ve toplumu anlamaya yönelmesi
kaçınılmazdır. Faro Sözleşmesi’nin ilk ortaya çıkması ve daha geniş bir



şekilde tartışılmaya başlanması ile hemen hemen eş zamanlı olarak yürüyen
Ulucanlar Cezaevi miraslaşma süreci, Mimarlar Odası Ankara Şubesi
öncülüğünde Ulucanlar Cezaevinin toplum ve insan için çeşitli anlamlarını
aramaya yönelik bir eylemler bütünü olarak başlamıştır. Ulucanlar Cezaevi
örneğinde, cezaevinin boşaltılmasının hemen ardından kültürel miras olarak
ele alınması için çalışmaları başlatmış olan Mimarlar Odası Ankara
Şubesinin cezaevini somut ve somut olmayan kültürel mirası ve çoğul
anlamlarıyla korumaya ilk günden niyetli olduğu söylenebilir. Mimarlık
öğrencilerine yönelik bir �kir yarışması kurgulamak bu hassasiyet ve bilincin
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Mimarlar Odası Ankara
Şubesi, 2007 yılının Ekim ayında Ulucanlar Cezaevinde Ulucanlar
Atölyesi’ni organize etmiş, bu atölye kapsamında bir sözlü tarih çalışması
yürütmüş ve bu çalışmanın sonuçları 2008 yılında yayımlanmıştır (Ünalın,
2008). Ulucanlar Cezaevinin miraslaşması sürecindeki 2006-2008 yılları
arasındaki bu döneme “anlamların çoğullaştırılması süreci” olarak isim
verilebilir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi öncülüğünde gelişen bu dönemi
karakterize eden iki önemli etkinlik Ulucanlar Cezaevi Dönüşümü Öğrenci
Yarışması ve Ulucanlar Atölyesi’dir. Takip eden bölümde, açılan öğrenci
yarışmasının cezaevinin kültürel miras olarak ele alınması sürecinde
anlamları çoğullaştırıcı rolü incelenecektir.

Yarışma

2007 yılının 31 Ocak tarihinde açıklanan yarışma şartnamesine göre, “Kent
Düşleri 1: Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi”nin
ilkini oluşturmuş olduğu “Kent Düşleri” yarışmalarının amaçları şöyledir:

Ankara kentinde boş olan yapı ve alanlara yönelik alternatif
önermelerin �krî boyutta elde edilmesi, söz konusu alanların kamusal
ve kültürel dönüşümünü sağlayarak Ankara’nın yeniden
biçimlendirilmesi,



Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi
için kamuoyu oluşturulması,

Mimarlık öğrencilerinin kentin kullanılmayan alanlarına ilişkin
�kirler üretmelerinin teşvik edilmesi,

Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluşturulacak �kri projelerde
ortak katılımının sağlanması. (TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi, 2010)

Belirlenen amaçlar kapsamında Ankara’da yer alan “boş alan ve
yapılarla” ilgili �kirler üretilmesi, bu alanların yeniden kullanımı için
kamuoyu oluşturulması ve bahsi geçen boş yapı ve alanların katılımcı bir
yaklaşımla çok-aktörlü olarak ele alınması yaklaşımları dikkat çekicidir.
Ankara Barosu ile düzenlenen yarışmanın kurgusunda 18 Nisan 2007
tarihinde, yani henüz değerlendirme süreci devam ederken, bir
değerlendirme konferansı öngörülmüş, bu konferansta 15 adet lisans ve 12
adet yüksek lisans projesi sunulmuş ve tartışılmıştır (TMMOB Mimarlar
Odası Ankara Şubesi, 2010). Konuya ilgi duyan herkesin katılımına açık
olarak ve Sıhhiye’de, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin
konferans salonunda düzenlenmiş olan bu etkinlik, yarışmanın “kamuoyu
oluşturma” ve “katılımın sağlanması” şeklinde ifade edilmiş amaçlarına
hizmet etmiş ve yarışma kültürü açısından bakıldığında oldukça özgün bir
uygulama olarak öne çıkmıştır.

Değerlendirme konferansında sunulan lisans kategorisindeki projelerden
olan ve 2. ödüle layık görülen Ebubekir Küçük ve Tarık Tuna Gözütok’tan
oluşan grubun projesinin raporunda, projede önerilen siyaset ve modern
sanatlar müzesinin “cezaevinin tanıklık ettiği ve… yeni nesillerin tanık
olamadığı yakın tarihimize ışık tutabilmek” amacını taşıdığı belirtilmiştir.
Lisans kategorisindeki bir başka proje olan ve Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Özel Ödülü’nü almış olan Tunahan Koç ve Melike Okutan’ın
projelerinde ise, alanın hem kendi belleğini hem de kentteki belleğini



korurken kent yaşamına direkt olarak katılmasının önemine dikkat
çekilmiştir. Hasan Deniz, Sabri Gökmen, Başak Özden, Çiğdem Sivri ve
İrem Uslu’nun 1. ödüle layık görülen projelerinde yapının �ziksel ve zihinsel
etki ve ilişkileri yeniden yorumlanmış, bu sayede var olan belleğin
korunması ve yeni belleklerle etkileşiminin sağlanması hede�enmiştir
(TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2010, s. 63-125).

Lisans kategorisinde, yukarıda örnek olarak gösterilen projeler gibi
birçok projede Ulucanlar Cezaevi’nin anı değeri, tarihî değerleri, kent ve
toplum ile ilişkisi sorgulanmış, bu somut olmayan kültürel niteliklerin
mimari mekân ile ilişkisinin kurulması sorunsalı tartışılmıştır (TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2010, s. 63-125). Benzer şekilde, yüksek
lisans kategorisinde de cezaevinin temsil ettiği olumsuz duygulanımlar, buna
karşın mimari projelerin üstlendiği ve umut dolu olması beklenen dönüşüm
misyonu, bu dönüşümde toplumsal belleğin korunması ve temsili gibi
sorunsallar masaya yatırılmıştır. Örnek olarak, 2. ödüle layık görülen
Göksenin Ekiyorum, Kadir Yardımcı ve Özlem Merhametsiz’e ait projede
cezaevlerinin “acının kurumsal mekanları” olduğu tespiti yapılmış ve
mekânın dönüşümünün kolektif bir kısmi yıkım eylemi ile
gerçekleştirilebileceği üzerinde durulmuştur. Hakan Demirel’e ait projede
ise, 1925-2006 tarihleri arasında cezaevinde üretilen edebi eserlere ve
bunların yazar ve şairlerine dikkat çekilmiş, cezaevinden yaşanmış olumsuz
olaylara karşı mimarın tavrının ne olması gerektiği sorgulanmıştır. Batu
Kepekçioğlu ve Nil Aynalı’nın özel ödüle layık görülen projesinde,
cezaevinin “farklı tarihlerinin” ve cezaevi hakkında farklı bakış açılarından
yaklaşarak yaratılan tüm anlatıların bir “kara kutu”da toplanarak “mekanın
dolaysız olarak deneyimlenmesi” yoluyla yeni belleklerin üretilmesi
önerilmiştir (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2010, s. 127-177).

Sonuç olarak, cezaevinde bulunmuş tutuklulukların anıları, yaşanmış
olaylar, cezaevi mekânları ve cezaevinin toplumsal bellekteki yeri gibi
konularda oldukça zengin tespit ve öneriler içeren lisans ve yüksek lisans



projeleri, değerlendirme konferansında sunulmuş ve sunumların ardından
katılanların görüşlerini paylaşabildiği bir tartışma ortamı yaratılmıştır.
Yarışma sonuçları ve değerlendirme konferansı incelendiğinde, projelerin
tek tek olduğu kadar bir bütün halinde de Ulucanlar Cezaevinin çok
katmanlı kültürel anlamlarını ortaya çıkarmaya ve çoğullaştırmaya
çabaladığı görülmektedir. Bu bağlamda, yarışmanın “katılımcı” bir süreç
yaratmakta ve kamuoyunun ilgisini miraslaşma sürecinde olan Ulucanlar
Cezaevi üzerine çekmekte oldukça başarılı olduğu belirtilebilir.

Bir sonraki bölümde bu yarışmanın yüksek lisans kategorisinde 1.’lik
ödülü almış olan projenin kavramsal çerçevesi daha detaylı olarak
sunulacaktır. Bunun nedeni, yazarın bu projenin müelli�erinden biri olması
ve bu proje ekibinin Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından uygulanacak
projeyi çizmek üzere seçilmiş olmasıdır.

Konservatuvar Ulucanlar

“Konservatuvar Ulucanlar” projesindeki yaklaşım, mimari değeri olan
yapıların belirlenen koruma ilkeleri doğrultusunda onarılıp dönüştürülmesi;
öte yandan somut olmayan kültürel niteliklerin, hapishanenin işleyiş
mekanizmasının –eğer daha önceki cezalandırmaya yönelik kurgu olumsuz
olarak düşünülürse- olumlu bir şekilde yeniden kurgulandığı bir mekânsal
sistem içinde sergilenmesidir. Bu doğrultuda, öncelikle Ulucanlar
Cezaevinin somut olmayan kültürel niteliklerinin �ziksel izlerinin
belirlenmesi amacıyla, hapishane mekanizmasının çözümlemesi yapılmış ve
üç ana kavram belirlenmiştir.

Bağlamsızlık: Girişte bahsedildiği gibi, Ulucanlar Cezaevi kurulduğu

dönemde kent çeperinde yer almış, günümüzde ise hızla gelişmiş olan
kentin merkezinde kalmıştır. Cezaevi işlevi çevresinden kopuk ve içe dönük
açık ve kapalı mekanlardan oluşmaktadır. Çevresindeki kentsel bağlam
oldukça sıkı örülmüş ilişkilere sahipken, bu güçlü bağlam içinde bağlamsız
bir yapı olduğu ileri sürülebilir (Şekil 1 ve Şekil 2).



Şekil 1. Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi boşaltıldıktan sonra, 2008. 
Fotoğraf: Figen Kıvılcım Çorakbaş.

Şekil 2. Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi boşaltıldıktan sonra, 2008. 
Fotoğraf: Figen Kıvılcım Çorakbaş.

Sınır: Kentin sınırı esnek ve değişken iken, hapishanenin sınırı sabit ve

değişmezdir. Ulucanlar Cezaevinin sınırları, bulunduğu kent parçası
içindeki en aşılmaz sınırlardır. Buna ek olarak Cezaevi, kendi içinde de çok
katmanlı sınırlardan oluşmaktadır. Hareket kurgusu engellemek üzerinedir.
Ulucanlar hapishanesinin bünyesindeki yüzeylerden sınır olanlar hapishane



işlevinin ana gereksinmelerini yerine getiren sınırlardır: koğuş sınırları,
mahkum avluları sınırları, görüşme mekânlarının sınırları ve tecrit
odalarının sınırları. Koğuş ve avluların arasındaki sınır ve koğuş-avlu
ilişkisinin oluşturduğu kütle-açık alan ilişkisi de Ulucanlar Cezaevindeki
labirente benzer sınır kurgusunun önemli bir parçasıdır. Hapishane
yapısında sınırlar, farklı kullanıcıların erişebildiği farklı mekânları belirler.
Ulucanlar Cezaevinde fonksiyon ve kullanıcılara göre şekillenen dört ana
kullanım alanından söz edilebilir: jandarma, gardiyan, ziyaretçi ve mahkum
kullanım alanları. Mahkûmlar için iki kademeli bir kullanımdan söz
edilebilir; koğuş ve tecrit odaları ile mahkûmların sınırlı erişimlerinin
olduğu diğer alanlar (Şekil 3).

Şekil 3. Konservatuvar Ulucanlar Projesi analizlerinden sınır analizi. 
Kaynak: Figen Kıvılcım Çorakbaş, Zeynep Kutlu ve Gürem Özbayar tarafından
çizilmiştir.

İzleyen ve İzlenen: Hapishanede, izlenme durumu, mahkûmda

“iktidarın otomatik işleyişini sağlayan bilinçli ve sürekli bir görülebilirlik
hali”ni yaratarak, ceza senaryosunun bir parçası haline gelmiştir (Foucault,
1992, s. 296-297). Ulucanlar Cezaevinde izleme işlevi jandarma kuleleri ve



en eski altı adet koğuşu içeren yapının çatı arasında yer alan gardiyan
koridorundan yapılmaktadır (Şekil 4 ve Şekil 5). İzleme-izlenme ilişkisi,
yerleşkede üstte izleyen kotu ve altta izlenen kotu diyebileceğimiz iki ayrı
katmanın oluşmasına sebep olmuştur.

Şekil 4. Ulucanlar Cezaevi, jandarmaya ait gözetleme kulesi. 
Fotoğraf: Figen Kıvılcım Çorakbaş.



Şekil 5. Ulucanlar Cezaevi, gardiyan koridoru. 
Fotoğraf: Figen Kıvılcım Çorakbaş.

Yapılan analizler doğrultusunda mimari değeri olduğu belirlenen
yapıların olduğu gibi korunmasına, yapıda hapsetme fonksiyonunu yerine
getirdiği için sınır olarak kabul edilen duvarların korunmasına, izleyen ve
izlenen katmanlarının aynı özelliklerini devam ettirecek şekilde yeniden
kurgulanmasına karar verilmiştir. Oluşturulan yeni fonksiyon şemasında
özgün hapishane işlevinin kullanıcıya göre değişken olan kullanım sınırları
temel alınmıştır (Şekil 3). Hapishane işlevindeki dört ana kullanım alanından
mahkûm ziyaretçilerinin kullanmış olduğu alan park olarak ele alınmış ve
çevredeki konut dokusuyla ilişkiye geçebilecek bir kentsel mekân olarak
tasarlanmıştır. İdare ve hemen arkasındaki servis alanı kültürel etkinlik alanı
olarak kentlilerin ve mahallelinin kullanımına açılmıştır. Gardiyanlar ve
jandarmanın gözetleme için kullandığı mekânlar ve bu mekânları birbirine
bağlayan hat sergileme fonksiyonuna ayrılmış, somut olmayan kültürel
mirasın aktarıldığı, cezaevi yapısının geçmişini anlamak isteyen
ziyaretçilerin kullandığı bir mekân haline gelmiştir. Son olarak,
mahkûmların kullandığı koğuşlar ve avluları, projede konservatuvar olarak
yeniden işlevlendirilmiştir (Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8).



Şekil 6. Konservatuvar Ulucanlar projesinin üç boyutlu görseli. 
Kaynak: Figen Kıvılcım Çorakbaş, Zeynep Kutlu ve Gürem Özbayar arşivi.

Şekil 7. Konservatuvar Ulucanlar projesinin üç boyutlu görseli. 
Kaynak: Figen Kıvılcım Çorakbaş, Zeynep Kutlu ve Gürem Özbayar arşivi.

Şekil 8. Konservatuvar Ulucanlar projesinin üç boyutlu görseli. 
Kaynak: Figen Kıvılcım Çorakbaş, Zeynep Kutlu ve Gürem Özbayar arşivi.

Hapishane yapısının tarihi boyunca bağlamsız olma, çevresiyle ve daha
geniş ölçekte kentle kopuk olma durumu yeniden değerlendirilmiş; projenin
üretildiği dönemde kent merkezinde yer alan Cezaevi, bu projede,
çevresindeki konut dokusu, tarihî kent merkezi, Ankara Kalesi ve yeni kent
ile görsel ve �ziksel bağlar kuracak şekilde yeniden ele alınmıştır. Ankara
Kalesi ve tarihî kent merkezi ile cezaevi arasında kent içi yürüyüş rotaları
önerilerek yakın çevredeki tarihi doku ile �ziksel bağlantı kurulmuştur.



Buna ek olarak, sergileme mekânlarından izlenen kale manzarası ve kent
manzaraları aracılığı ile kentle kurulan görsel bağlantı güçlendirilmiştir.

Geçmişten gelen sınırlar proje kapsamında yorumlanarak mevcut
duvarların sınırlayıcı karakteri tersine çevrilmiş, duvarlar zemin kotta
geçirgen ve değişken hale getirilmiştir. Geçmişte “donuk ve parçalı”
mekânlar üretmiş olan sınırlar, projede konservatuvar işlevi için yeniden
üretilen mekânlar ve ilişkileri kapsamında kaldırılmakta ve yeniden
düzenlenmektedir.

Hapishane kurgusunda var olan izleyen-izlenen ilişkisinin, müze ve
konservatuvar fonksiyonları arasında tekrar kurgulanarak devamlılığı
sağlanmıştır. Buna karşın, konservatuvar ve sergi aktivitesinin izleme-
izlenme üzerinden kurduğu ilişki, daha önce cezaevinde gerçekleşmiş
ilişkinin tam tersi bir etki yaratmakta, izlenmenin olumlu olarak var olduğu
durum yaratmaktadır. Sergi ziyaretçilerinin, mahkumların eski bağlamına
ancak gözetleyen, uzaktan bakan birinin konumundan dahil olabileceği
gerçeği göz önüne alınarak sergi ziyaretçilerinin kullanacağı mekânlar
gözetleme mekanları kotunda oluşturulmuştur (Şekil 8). İzlenen mekânlarda
konservatuvarın günlük hayatı sürmektedir. Üst üste kurgulanmış iki işlev,
konservatuvar ve sergileme, birbiriyle barışık ve birbirini destekler biçimde
sürmektedir. Yalnızca idam cezalarının infaz edildiği küçük avlu ve ulu
kavak, konservatuvarın veya kültür merkezinin kullanımına açık değildir. Bu
mekan insansızlaştırılarak sergi nesnesine dönüştürülen tek mekândır.

Böylece Konservatuar Ulucanlar’ın, konservatuvar kelimesinin de
içerdiği gibi, bir yandan sahip olduğu somut olmayan kültürel değerleri
geleceğe aktarırken, bir yandan da yeni bir yaşamın kurulduğu bir mekân
olmasına çalışılmıştır (Özbayar, Kutlu ve Kıvılcım, 2008; Kıvılcım, Kutlu ve
Özbayar, 2008 ve 2009).



Müzeleştirme ve Söylemin Tekilleşmesi

Yukarıda bahsi geçen �kir projesinin yüksek lisans kategorisinde birincilik
ödülü aldığı yarışmanın sonuçlanmasını takip eden süreçte, Altındağ
Belediyesi, Adalet Bakanlığı, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve
Ankara Barosu arasında 12 Şubat 2008 tarihinde imzalanan protokol
doğrultusunda, Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi dönüşüm projesinin,
protokole katılan tara�arın iş birliği ile üretilmesine karar verilmiştir. Bu
protokolle, ayrıca, Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinin Adalet Bakanlığına
tahsisi kaldırılmış ve yerleşkenin müze, �lm stüdyosu ve sosyal ve kültürel
etkinlik alanı olarak kullanılması koşuluyla yerleşke Altındağ Belediyesine
tahsis edilmiştir (Kıvılcım Çorakbaş, Kutlu ve Özbayar, 2014).

12 Haziran 2008 tarihinde Gürem Özbayar ve Zeynep Kutlu’nun
müelli� olduğu ve yazarın danışman olarak görev aldığı avan proje Altındağ
Belediyesi ve protokole taraf diğer kurumlar tarafından kabul edilmiştir.
Belediyenin önerisiyle yeni projenin adı “Adalet Müzesi ve Kültür Merkezi”
olmuştur. Bu proje de Konservatuvar Ulucanlar projesinde cezaevinin
dönüşümü ile ilgili oluşturulan ilkeler çerçevesinde ele alınmasına rağmen,
sonuçta ortaya çıkan Adalet Müzesi ve Kültür Merkezi ile yarışma projesi
arasında hiçbir benzerlik olmadığının altını çizmek gerekir.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile yapılan toplantılar
sonucunda projelerde ve alınan koruma kararlarında değişiklikler olmuştur.
Koruma Kurulu ile avan proje üzerine yapılan ilk müzakerelerde,
Konservatuvar Ulucanlar projesinin ana �krini oluşturan jandarma
gözetleme kotunda yeni bir sergileme ek kütlesi oluşturma �kri Koruma
Kurulu tarafından uygun bulunmamıştır. Yarışma ekibi, Ulucanlar
Cezaevi’nin yerin ruhunu koruyarak müze olarak deneyimlenmesi için
önemli gördüğü bu yaklaşımı sürdürebilmek için Koruma Kuruluna
alternatif öneriler hazırlamıştır. Bu önerilerden birinde, Konservatuvar
Ulucanlar projesinde şeffaf olan ve “uçan” sergileme kütlesi, yine jandarma



gözetleme kuleleri kotunda ilerleyen ve bu kuleleri birbirine bağlayan bir
yarı-açık iskele yapısına dönüştürülmüştür (Şekil 9).

Koruma Kurulu, projeyi 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu’nunda yer alan tanım ve yaklaşımlara göre
değerlendirirken bu çerçevenin -somut olmayan kültürel miras, anı
değerinin korunması gibi- çağdaş koruma yaklaşım ve kavramlarıyla
yeniden yorumlanması �krine kapalı bir tutum sergilemiştir.

Hazırlanan avan projenin, ilk olarak, 07.08.2008 tarihinde Ankara
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülmesi
sonucunda “tescilli yapıların bitişiğinde yeni yapı yapılmaması[na], Altındağ
Belediye Başkanlığı tarafından yıkılması talep edilerek yıkımı uygun görülen
yapıların dışında kalan ve tescilli yapıların bitişiğinde bulunan diğer muhdes
yapılarda da Cumhuriyetin ilk dönemlerinde I. Ulusal Mimarlık Üslubu
örneklerinden kabul edilen cezaevi yapısını kapatmayacak şekilde
işlevlendirme yapılabileceğine” karar verilmiştir. Alınan bu karar
bağlamında Koruma Kurulunun bir başka önerisi, idari yapı ile beraber
yerleşkedeki erken dönem yapılardan biri olan ve idari yapının arkasında yer
alan revir yapısının alandaki görünürlüğünün arttırılması için, görece olarak
daha yeni bir yapı olan görüş yapısının “kesilerek korunması” olmuştur.
Konservatuvar Ulucanlar projesinde geliştirilen yaklaşımda hapishane
işlevine özgü yapılar, revir yapısı gibi eskilik değeri ve mimari değeri olan
yapılar kadar korunmaya değer bulunmuştur. Buna karşın, Koruma
Kurulunun 2863 sayılı yasaya göre geliştirdiğini ileri sürdüğü yaklaşımda,
modern dönem görüş yapısına (tutuklu ve ziyaretçilerin görüştüğü yapı),
1920’li yılların ortasında inşa edilmiş olduğu düşünülen revir yapısından
daha az değer verilmiştir.



Şekil 9. Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi restorasyon ve yeniden
işlevlendirme süreci. 
Kaynak: Kıvılcım Çorakbaş, Özbayar ve Kutlu, 2014.

Bu ve benzeri konularda Koruma Kurulu ile yapılan müzakereler
sonucunda idari yapıdan başlanarak yerleşkedeki farklı yapıların 1/50 ölçekli
restorasyon projeleri kısım kısım onaylanmıştır (Şekil 10).

Alandaki restorasyon ve yıkım faaliyetleri 2008 yılının ikinci yarısında
başlamış, bu süreçte proje ekibinin projeye uygun olmadığını tespit ettiği
uygulamalar Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Altındağ Belediyesi ile
masaya yatırılmış; buna karşın, projede korunması öngörülen giriş kütlesinin
uygulamada yıkılması gibi geri dönüşsüz eylemler sonucunda, proje ile
uygulama arasındaki fark gittikçe büyümüştür (Şekil 10).



Şekil 10. Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi restorasyon ve yeniden
işlevlendirme süreci. 
Kaynak: Kıvılcım Çorakbaş, Özbayar ve Kutlu, 2014.

Ulucanlar Cezaevinin Ulucanlar Müzesine dönüşüm sürecinde, en çok
aktörün sürecin içinde olduğu dönem “uygulama projesi üretim ve onay
süreci” olmuştur (Şekil 11, Şekil 12). Bu süreçte birçok kişi ve kurumun
görüşlerinin masaya yatırıldığı, buna karşın karar verme erkini elinde
bulunduran Koruma Kurulu ve uygulama erkini elinde bulunduran Altındağ
Belediyesinin yaklaşımlarının uygulamada belirleyici olduğunu söylemek
mümkündür. Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yarışma ve atölye
düzenlenmesi eylemleriyle çoğullaştırmaya çalıştığı kültürel anlamların,
uygulama projesi elde etme ve projenin uygulanması esnasında tekilleşmeye
başladığını söylemek mümkündür.

Teşhir tanzim projesi için uygulama projesi müelli�erinin görüşleri
alınmış olsa da teşhir tanzim projesi hazırlama ve uygulama işi farklı
müelli�erce yerine getirilmiştir. Ulucanlar Cezaevi Müzesi 2011 yılında
ziyarete açılmıştır. Müze üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda, müzedeki



sergileme anlatısına yön veren söylemin Türkiye’nin çağdaş yöneticilerinin
kendilerini -ülkenin yakın tarihinde eleştirilen “elit” kesime karşı- halkın
özgün sesinin yanında konumlandırmak ekseninde geliştiğine dikkat
çekilmiştir (Uğur Çınar ve Altınok, 2021, s.1). Bu şekilde, hakim
ideolojinin kendi genişlemekte olan güç alanını meşrulaştırma amacı taşıdığı
tartışılmıştır (Uğur Çınar ve Altınok, 2021).

Şekil 11. Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinin müzeye dönüşüm
sürecinde yer alan aktörler. 
Kaynak: Kıvılcım Çorakbaş, Özbayar ve Kutlu, 2014.

Sonuç olarak, Ulucanlar Cezaevinin miraslaşma ve müzeleşme süreçleri,
süreçte özellikle başlangıçta etkili olan çeşitli kişi ve kurumların korumada
toplumsal ve kişisel bellekleri öne çıkaran ve katılımcı bir süreç kurgulamaya
çabalamasına rağmen, gücü elinde bulunduran odaklarca yürütülen ve
hakim ideoloji ve resmî miras söyleminin oldukça aykırı bir miras örneğinde
kendini tekrar etmesi ile sonuçlanan bir korumama eylemine dönüşmüştür.
Cezaevinin kent içindeki �ziksel varlığının devamı olumlu bir nokta iken,
temsil ettiği kişisel ve toplumsal anı ve olayların çoğul bir bakış açısıyla nasıl



yorumlanıp sunulabileceği konusu hâlâ cevap bulamamış önemli bir koruma
sorunudur.

Şekil 12. Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevindeki ilk yıkım çalışmaları,
2008. 
Fotoğraf: Figen Kıvılcım Çorakbaş.
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Öz

Bu bildiri, Ankara’nın Ulus semtinde bulunan Birinci Türkiye Büyük Millet
Meclisi (I. TBMM) binasının (şimdiki Kurtuluş Savaşı Müzesi)
fotogrametrik rölövesi, rölöve analizleri, restitüsyon ve restorasyon projeleri
kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. İttihat ve Terakki kulüp binası
olması planlanan yapının inşaatına 1916 yılında başlanmış fakat
tamamlanamamıştır. Yarım kalan inşaat 1920 yılında tamamlanmış ve yapı,
23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet
Meclisi olarak kullanılmıştır. II. TBMM binasının kullanılmaya
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başlanmasıyla Cumhuriyet Halk Partisinin kullanımına tahsis edilen yapı,
23 Nisan 1961 tarihinde Büyük Millet Meclisi Müzesi olarak ziyarete
açılmıştır. Yapı günümüzde, TBMM’ye bağlı bir müze olarak işlevini
sürdürmektedir. Proje kapsamında yapı ile ilgili arşiv araştırmaları ile
yapının durumunu ve hasarlarını tespit etmeye yönelik malzeme araştırma
raspaları, malzeme ileri analizleri ve statik deneyler yapılmıştır. Restorasyon
projesinde prensip olarak yapının mekânsal organizasyonunun, özgün
malzemelerinin ve yapım tekniklerinin korunması benimsenmiştir. Yapıya
birinci ve ikinci dönemlerde yapılan nitelikli müdahalelerin de yapının bir
parçası olduğu ve uygulandığı dönemi yansıttığı kabul edilmiş ve gerekli
görülen durumlar (hasarlı olması, fonksiyonel olmaması ve estetik olmaması
ve benzeri) haricinde müdahale önerilmemiştir. Millî Saraylar Bilim ve
Değerlendirme Kurulunun önerileri ve Müze yönetiminin belirlediği
ihtiyaçlar doğrultusunda, restitüsyon araştırmaları ile de ulaşılan plan
şemaları kullanılarak yapının bodrum katında ve bahçesinde yeni
düzenlemelere gidilmiştir.

Anahtar sözcükler: Analitik rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Müzeler,

Ulusal mimarlık üslubu, Ankara, I. TBMM

Abstract

�is article includes studies carried out within the scope of the photogrammetric
survey, survey analysis, restitution, and restoration projects of the 1st Grand
National Assembly of Turkey (I. TBMM) building (now used as an
Independence War Museum) in Ankara, Ulus. �e construction of the building,
which was originally planned as the future club location of the İttihat ve Terakki
Cemiyeti (Union and Progress Party) was started in 1916, but was not
completed until 1920, after which it was used as the Grand National Assembly of
Turkey building between 23 April 1920 and 15 October 1924. �e building was
allocated for the Cumhuriyet Halk Partisi (Republican People’s Party). �is



marked its use as the 2nd Grand National Assembly building, and it was later
opened to visitors on 23 April 1961 as the Grand National Assembly Museum.
Today, the building continues to function as a museum affiliated to the Grand
National Assembly of Turkey. Archive research related to the building, the
investigation of material layers, advanced material analysis and static tests were
carried out within the scope of the project to determine the condition and damage
to the building. During the restoration project, the protection of the spatial
organization of the building, the original materials and construction techniques
have been particularly emphasized. �e quali�ed interventions made to the
building during the 1st and 2nd periods are now accepted as an authentic
re�ection of the period in which they were implemented. Intervention is therefore
not recommended, except in cases where it is considered absolutely necessary such
as in cases of damage, the building being non-functional, or for not being
aesthetically pleasing. In line with the recommendations of the Millî Saraylar
Bilim ve Değerlendirme Kurulu (National Palaces Scienti�c Assessment Board)
and the needs determined by the management of the museum management, new
arrangements have been made in the basement �oor and the garden of the
building using the plan schemes obtained through restitution studies.

Keywords: Survey analysis, Restitution, Restoration , Museums, National
architecture style, Ankara, First GNAT

Giriş
Ankara’nın Ulus semtinde bulunan Birinci TBMM binası (Kurtuluş Savaşı
Müzesi) Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bir müze olarak işlevini
sürdürmektedir. TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar,
Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı tarafından yaptırılan
“Birinci TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi) Fotogrametrik Rölövesi,
Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapılması İşi” Eylül
2016 – Mart 2017 tarihleri arasında BDB Mimarlık �rması tarafından



gerçekleştirilmiş ve TBMM Millî Saraylar Bilim ve Değerlendirme
Kurulunun 25.04.2017 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Proje kapsamındaki
çalışmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Başkanlığının 23.10.2020 tarihli izni doğrultusunda bu bildiride
kullanılmıştır.

Yapının inşaatına İttihat ve Terakki kulüp binası olarak 1916 yılında
başlanmış fakat tamamlanamamıştır. Yarım kalan inşaat 1920 yılında
tamamlanmış ve yapı 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılmıştır. İkinci TBMM
binasının kullanılmaya başlanmasıyla Cumhuriyet Halk Partisinin
kullanımına tahsis edilen yapı, 23 Nisan 1961 tarihinde Büyük Millet
Meclisi Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Yapı, günümüzde TBMM’ye bağlı
bir müze olarak işlevini sürdürmektedir.

Ankara ili, Altındağ İlçesi, Ulus semtinde, Cumhuriyet Caddesi
üzerinde bulunan; tapuda 15 pafta, 2720 ada, 52 parselde kayıtlı olan ve
zemin + bodrum olmak üzere iki katı bulunan Birinci TBMM binası,
Ankara Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.10.1972
gün ve 6691 sayılı kararı ile tescil edilmiş, birinci derecede korunması
gereken kültür varlığıdır. Yapının kuzeydoğusunda Zafer Anıtı,
güneybatısında Kültür ve Turizm Bakanlığı ek binası (Eski Sayıştay binası),
kuzeybatısında DÖSİMM binası bulunmaktadır (Şekil 1). II. TBMM binası
olan Cumhuriyet Müzesi ve Ankara Palas yapının yakınında bulunan diğer
önemli kültür varlıklarıdır.



Şekil 1. I. TBMM binası ve yakın çevresini gösteren hava fotoğrafı, 2012. 
Kaynak: Yandex haritalar, 2012.

Yapının Tarihi ve Dönemleri ile İlgili Araştırmalar
Yapının inşaatı ve meclis olarak kullanıldığı döneme ilişkin Kurtuluş
Savaşı’na katılanların, ilk meclis milletvekilleri ve çalışanlarının, o dönemde
Ankara’yı ziyaret eden gazetecilerin izlenimlerini aktaran çok sayıda yayın
bulunmaktadır. Proje kapsamında yapılan araştırmalarda bu yayınların yanı
sıra başta TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi Arşivi olmak üzere, TBMM ve
Millî Saraylar Arşivleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Rölöve Müdürlüğü,
Koruma Bölge Kurulu Arşivi, Cumhuriyet Müzesi Arşivi, Başbakanlık
Cumhuriyet Arşivi, VEKAM Arşivi gibi birçok kurumun arşivinde bulunan
proje, belge, fotoğraf ve haritalardan yararlanılmıştır.



Yapım Dönemine İlişkin Bilgiler, 1916-1920

Yapıya ilişkin en erken tarihli belge, Mayıs 1916 (H. Nisan 1332) tarihlidir
(Şekil 2A). Belge, Sanayi bahçesi karşısında tarik fazlası olarak belediyeye terk
edilmiş olan arazide İttihad ve Terakki Fırkası tarafından inşa edilecek
binanın krokisi mucibince arsadan işgal edeceği 3000m2 büyüklüğündeki
arazinin adı geçen kulüp namına tahsis edilmesine ilişkindir (Un, Anıl,
Aydeniz, 2016 s. 8). Arazi tahsis edildikten sonra yapının inşaatına
başlanmış ancak savaş koşulları içinde tamamlanması mümkün olamamıştır.

Kaynaklarda yapının mimarı ile ilgili farklı bilgiler bulunmaktadır.
Kaynakların büyük kısmında mimarın Kolordu’da görevli “Hasip (Hasib) ya
da İsmail Hasif Bey” olduğu yer almaktadır (Bozdoğan, 2001 ve 2008,
Yavuz ,1998; Akın, 2001; TBMM KSYK, 1987). Kaynakların bir
bölümünde ise yapının projesinin Evkaf Mimarı Salim Bey tarafından,
inşaatının ise Hasip Bey tarafından yapıldığı bilgisi verilmektedir (Şapolyo,
1969). Yapının 1971 tarihli rölövesinde mimarının Hasif Bey, yardımcısının
ise Salim Bey olduğu notu düşülmüştür.

Kurtuluş Savaşı Müzesi arşivinde bulunan 1919 (1335) tarihli plan
krokisi ve kat planında, yapının İttihat ve Terakki Kulüp binası olarak
kaydedildiği görülmektedir. Plan krokisi Kolordu Mimarı imzalı olup,
Kulüp arazisinin 3000 m2 olduğu belirtilmiştir. Kat planından 1919 yılında
20. Kolordu Komutanlığı olarak kullanılmak üzere tadilat çalışmaları
yapıldığı anlaşılmaktadır. Planda genel kurul salonu olarak kullanılan
mekânda odalar oluşturulması için bir düzenleme yapılmak istendiği, ancak
bu tadilatın yapılmadığı anlaşılmaktadır (Plan Krokisi ve Kat Planı, 1919,
TBMM KSM), (Şekil 2B).

Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya geldiği
dönemde yapının tamamlanmamış olduğu ve iç kısmı tamamlanmış olan bir
bölümünün Fransız işgal kuvvetleri tarafından kullanıldığı kaydedilmiştir.
Yapının meclis olarak kullanılması gündeme geldiğinde Ankara halkı,
Ankara Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ve 20. Kolordu tarafından temin edilen



Şekil 2A. Yapının arazisinin
İttihad ve Terakki Fırkası’na
tahsisine ilişkin 1916 tarihli
belge. 
Kaynak: Un, Anıl ve Aydeniz,
2016, s. 8.

Şekil 2B. 1919 (1335) tarihli plan. 
Kaynak: TBMM KSM Arşivi.

malzemeler ve yapılan çalışmalarla yapı tamamlanmıştır. (Uluğ, 1973;
Arslan, 2003; Şapolyo, 1967 ve 1969; Çoker, 1994; Velidedeoğlu, 1990). Bu
dönemde “Meclis -i Fevkalade ittihaz olunacak olan natamam kulüp binası”
ya da “Meclis -i Fevkaladeye tahsis edilecek olan İstasyon Caddesi’ndeki
kulüp binası” olarak isimlendirilen yapının onarımı için yapılan
çalışmalarda, çatının kaplanması için o dönemde Ulucanlar’da inşa edilen
bir okuldan Marsilya kiremitleri getirilmiş, yetmeyince çatının kalan
kısımları halkın evlerinden getirdiği alaturka kiremitlerle kaplanmıştır.
Yapıda kullanılan mobilyaların Ankara’daki okullar ve çeşitli kamu
yapılarından toplandığı da kaynaklarda yer almaktadır. (Şapolyo, 1965;
Çoker, 1994; Arslan, 2003; Uluğ, 1973)

Yapının Türkiye Büyük Millet Meclisi Olarak Kullanıldığı Döneme
İlişkin Bilgiler, 1920-1924

Bu dönemde yapının bahçe düzenlemesi ve Halk Fırkası Mahfeli- II.
TBMM binası, Otel - Ankara Palas, Belediye Bahçesi gibi yakın



çevresindeki yapılar 1924 (1340) tarihli Ankara şehir haritasında
görülmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. 1924 tarihli Ankara şehir haritasında 1. Meclis binası ve çevresi 
Kaynak: TBMM Kütüphanesi, CH-No:1030-125 numaralı harita.

Bu dönemde çekilmiş olup çoğunlukla yapının dışını gösteren
fotoğra�ardan yapının mimari bütünlüğünde çok önemli bir değişiklik
olmadan günümüze ulaştığı tespit edilmektedir. Yapıya mimari kimliğini
kazandırmış olan cephe elemanları, çatı formu, pencere doğramaları ve
ahşap tavanları gibi öğeler birçok kez onarım geçirmiş olsalar da büyük
oranda özgün detayları korunarak günümüze ulaşmıştır (Şekil 4, Şekil 5).

Yapının meclis olarak kullanılmaya başlandığı dönemde su tesisatı
olmadığı için içeriye su küpleri konulduğu, aydınlatma için gaz lambaları ve
mumlar kullanıldığı anlatılmaktadır. (Onaran ve Gülekli, 1973). Meclis’e,
açıldıktan bir süre sonra karşısındaki millet bahçesinde bulunan lokantadaki
lokomotiften (jeneratör) çekilen hatla elektrik sağlandığı kaynaklarda yer
almaktadır. Isıtma için de genel kurul salonunda iki adet odun sobası, diğer
odalarda ise küçük boyutlu sac sobalar kullanılmıştır. (Onaran ve Gülekli



1973; Lowry, 2011) 1921 yılında yapıya kalorifer tesisatı kurulduğuna
ilişkin bilgi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan 1922 tarihli
yazışmalar ile ilgili belgelerden tespit edilmiştir (Beşkonaklı 2017), (Şekil 6).

Şekil 4. 1920-1924 yıllarına ait fotoğraflar. 

Kaynak: TBMM KSM Arşivi, Envanter no. 02-0860 ve 02-0876.

Şekil 5. 1920-1924 yıllarına ait fotoğraflar. 

Kaynak: TBMM KSM Arşivi, Envanter no. 02-0875.



Şekil 6. I. Meclis Binası kalorifer tesisatı masrafın ödemesi ile ilgili belge, Başbakanlık

Cumhuriyet Arşivi 030.10.11.66.7/1, 1922 ve çevirisi 

Kaynak: Beşkonaklı, 2017, s. 17.

Cumhuriyet Halk Fırkası Dönemi 1924 – 1957

Birinci Meclis binasının yetersiz kalması nedeniyle daha büyük bir meclis
binasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 1924 yılında bütçeye yeni bir
meclis binası yapılması için tahsisat konulmuştur. Yeni bina yapmak yerine o
dönemde Mimar Vedad Tek tarafından projelendirilen Cumhuriyet Halk
Fırkası binasının meclis binası olarak kullanılmasına karar verilmiş, böylece
18 Ekim 1924 tarihinde İkinci Meclis binasının hizmete girmesi ile Birinci
Meclis Binası, Cumhuriyet Halk Partisi’ne tahsis edilmiştir.

Bu dönemde yapının İkinci Meclis binası, Divan-ı Muhasebat
(Sayıştay) Binası ve diğer müştemilat yapıları ile bir kampüs içerisinde yer
aldığı ve bütünleşik bir düzende kullanıldığı anlaşılmaktadır (Şekil 7).
Cumhuriyet Müzesinde (İkinci Meclis binası) bulunan 1931 tarihli vaziyet
planında bu alanda bulunan yapıların işlevlerine bakıldığında Birinci Meclis
binasının partiye ait işlevlerin yanı sıra “Meclis Kütüphanesi” olarak da
kullanıldığı görülmektedir.



Yapının 1931- 1937 yılları arasında bazı onarımlar geçirdiği tespit
edilmiştir. Ahşap balkon korkuluklarının demir konstrüksiyona
çevrilmesinin, çatının tamamının Marsilya kiremidi ile kaplanması, ön
cephede bodrum kat pencerelerine doğrama ve demir parmaklık
yapılmasının bu dönemde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Demir kepenkler ve
kapıların da bu dönemde yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Yine bu
dönemde 1934-1937 yılları arasında, arka cephede mevcut olan ısıtma
sistemi bacasının eklendiği görülmüştür.

Şekil 7. 1931 yılına ait Meclis yerleşim planı. 
Kaynak: Cumhuriyet Müzesi Arşivi.

Yapının Millî Eğitim Bakanlığına Devri ve Müze Olarak Kullanıldığı
Dönem (1957 – 2017)

Yapı, 15 Haziran 1952 tarih ve 15179 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Millî
Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. 1957 yılında yapının müzeye
dönüştürülmesi için Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Prof. Afet İnan, Faik
Reşit Unat, Necmettin Sahir Sılav, E. General H. Saral, Halil Nuri
Yurdakul, Dr. H. Zübeyir Koşay, Mahmut Akok, Kâmil Güngör ve Kâmil
Su’dan oluşan bir komisyon oluşturulmuştur (Güngör, 1961, s.8). Yapılan



onarımlar ve düzenleme sonrası yapı, 23 Nisan 1961’de “Türkiye Büyük
Millet Meclisi Müzesi” adıyla ziyarete açılmıştır. Bu dönemin onarım
belgelerine proje kapsamında ulaşılamamış olsa da yapım teknikleri ve
malzemelerin değerlendirilmesi sonucu mevcut durumda yapıda tespit
edilen Portland çimentolu sıva uygulamasının bu dönemde yapılan kapsamlı
onarımlar sırasında yapılmış olduğu düşünülmektedir.

Müze düzenlemesinde Meclis binası olarak kullanıldığı dönemde
kullanılan eşyalar temin edilmeye çalışılmış, kürsü, koltuk, iskemle, petrol
lambası, soba, masa ve benzeri eşyalardan bulunabilenler özgün yerlerine
yerleştirilmiştir. Bulunamayan okul sıraları ve encümen masaları gibi
eşyaların (Şekil 8) ise benzerleri yaptırılmıştır (Güngör, 1961, s.6).

Şekil 8. 1961 yılında yapılan müze düzenlemesinde kat planı ve Genel Kurul Salonu’nun

görünümü. 

Kaynak: Onaran, 1965, Plan ve Resim 19.

Yapının 1971 yılındaki durumu bu tarihte Tev�k Kölük tarafından
çizilmiş rölövesinden ve aynı dönemde çekilmiş fotoğra�arından
öğrenilmektedir. Örneğin, yapının arka cephesinde bulunan taş taklidi
sıvanın bu dönemden sonra yapılmış olduğu tespit edilmektedir (Şekil 9).
Yapı, 14.10.1972 tarihinde I. Derecede Korunması Gerekli Kültür Varlığı
olarak tescil edilmiştir.



Şekil 9. 1971 tarihli rölöve ve fotoğraflar. 
Kaynak: TBMM KSM Arşivi.

2017 yılına kadar olan dönemde yapı, birçok kez onarılmış ve müzenin
ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Belgelerden ve çok sayıda
boya katmanı gibi yapı üzerindeki izlerden tespit edebildiğimiz bu
müdahalelerle I. TBMM binası bugünkü görünümüne ulaşmıştır. Bu
onarımlardan bir kısmı:

1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 100. yılını kutlama programı
çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon ve teşhir tanzim
çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde “Kurtuluş Savaşı Müzesi”
adıyla yeniden ziyarete açılmıştır (Beşkonaklı, 2017).

1998 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile basit
onarım kapsamında, yapıda; çatı onarımı, doğramalar, saçaklar, kürsü
gibi ahşap kısımların onarımı ve yenilenmesi, boya-badana, cephe
temizliği, sıhhi tesisatın ve elektrik tesisatının yenilenmesi,



havalandırma ve yangın alarm tesisatı kurulması ve bahçe
düzenlemesi yapılması kararları alınmıştır. Yapılan onarım sonrası 23
Nisan 2001 tarihinde Müze tekrar ziyarete açılmıştır. (13.07.1998
tarihli Kurul Kararı ve ekleri, Ankara KVKBK Arşivi)

1999 yılında yapının bahçe düzenlemesi ve servis ünitelerinin
yapılmasına ilişkin kurul kararı alınarak günümüzde mevcut olan
düzenleme yapılmıştır (Çevre Düzenleme Projesi ve 21.05.1999
tarihli Kurul Kararı, Ankara KVKBK Arşivi).

2008 yılında Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesinin
restorasyonu kapsamında yapının rölövesi hazırlanarak kurul onayı
alınmıştır. Bu dönemde sergi tasarım projesi ve proje ilavesi onarım
notları hazırlanmıştır (01.07.2008 tarihli onaylı proje, Ankara
KVKBK Arşivi). Yapıda 2008 yılında tekrar bir onarım
gerçekleştirilerek (çatı aktarımı, alt kattın izolasyonu ve taş zemin
kaplaması, basit onarım ve boya – cila işleri vb.) 29 Ekim 2008
tarihinde ziyarete açılmıştır (TBMM, 2009).

2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kültür ve Turizm
Bakanlığı arasında 5 Mayıs günü imzalanan protokolle yapı
TBMM’ye devredilmiştir. Bu tarihten sonra ilgili koruma kurulu
kararları ile: Bahçede toprak altında yangın pompa odası yapılmış, üst
katta ahşap tavanlar ve çatı yangın geciktirici boya ile boyanmış, alt
katta tuvalet ve mekân düzenlemeleri yapılmış ve tarihi eser deposu
oluşturulmuştur (27.07.2009, 19.07.2010 ve 25.05.2012 tarihli Kurul
Kararları, Ankara KVKBK Arşivi). Proje çalışmalarının yapıldığı
2017 yılına kadar gelinen süreçte periyodik bakım ve boya, cila yapımı
gibi basit onarım uygulamaları da gerçekleştirilmiştir.



Yapının Mimari Tanımı, Kimliği ve Özellikleri
Planlama, İç Mekân ve Cephe Özellikleri: I. Ulusal Mimarlık Üslubu’nun

özelliklerini taşıyan I. Meclis, cephe düzeninde ve planda simetrik, kemerli
pencerelere sahip, ahşap eli böğründeleri ve geniş ahşap kaplama saçakları
olan, 3 cephesinde andezit taş kaplama, bir cephesinde taş taklidi sıva olan,
ahşap konstrüksiyonlu çatısı Marsilya kiremit kaplı iki katli bir yapıdır.
Zemin kat, müze olarak kullanılmaktadır ve müze müdürünün odası da bu
kattadır. Bodrum katta personel odaları, servis mekânları, teknik hacimler
ve eserlerin saklandığı depo mevcuttur. İki katin da bahçeden ayrı ayrı iki
girişi bulunmaktadır, yapının içinde katlar arası bağlantıyı doğrudan
sağlayan bir geçiş yoktur. Yapının bahçesinde güvenlik kulübesi ve çay ocağı
ve yine bahçede yer altında da su deposu bulunmaktadır. Yapının bugünkü
bahçe duvarları ile sınırlanan parsel alanı 2853 m²dir. Yapı, 22 m’ye 43 m
(çıkmaların en dış bölümlerinde) ölçülerinde, kâgir yığma sistemle inşa
edilmiş, dikdörtgen planlı, zemin ve bodrum kat olmak üzere 2 katlıdır.
Bodrum katın 1.50 m’lik bir bölümü zemin üstündedir. Zemin oturumu
toplam 856 m², kapalı kullanım alanı -her iki katta da yaklaşık 700 m²’den-
net 1400 m²’dir. Yapı mahya üst kotu, çatının en yüksek noktasında 0.00 m
kotundan (Güneybatı girişi tretuvar alt kotu) 13,00 m yüksekliktedir. Yapı
zemin kat döşeme kotları, +1.78 m, +1.90 m arasında değişkenlik
göstermektedir. Z04 Genel Kurul Salonu ve Z10 Kulis haricindeki odalarda
tavan yüksekliği 5.00-5.13 m arasındadır. Genel Kurul Salonu’nda en
yüksek bölümde 6,74 m ve Kulis’te ise 6.50 m’dir. Bodrum kat döşeme
kotları, -1.57 m - 2.03 m arasında değişmektedir. Bodrum katın tavan
yükseklikleri, asma tavanın altından 2,70 m, döşemenin ölçülebildiği
mekanlarda 3,40 m ile 3,77 m arasında değişen ölçülerdedir. Güneybatı
girişi tretuvar alt kotu (zemin kat personel girişi önü) 0.00 m verildiğinde,
binanın köşe kotları; güneyde +0.07 m, doğuda +0.16 m, kuzeyde +0.21 m,



batıda +0.10 m’dir. Tüm kotlar, yapı çevresine geç dönemde eklenmiş
tretuvar üzerindendir.

Yığma kâgir yapıdaki beden duvarlarının, sıvasız bölümlerden anlaşıldığı
kadarı ile tuğla taş oranı düzensizdir ve almaşık örülmüşlerdir. Duvarların
kalınlığı zemin katta 58-68 cm, bodrum katta 100-130 cm arasında
değişmektedir. Almaşık örülmüş duvarda malzeme analizi sonucunda
hidrolik kireç bağlayıcılı harç kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapı cephelerinde
kesme ve bosajlı andezit taş kaplama yapılmış, kat silmesi ve diğer pro�lli
çeşitli cephe süslemeleri için de yine andezit taş kullanılmıştır. Yapı zemin
kat döşemesi volta döşeme, çatı döşemesi ise ahşap kirişli döşemedir. Volta
döşemelere -muhtemelen 1950’li yıllarda yapılan çimento uygulaması ile
tonozların altı düz görünümlü olacak şekilde sıvanmıştır. Yapıda yapılan
raspa araştırmaları ve malzeme analizleri ile ilk dönemde uygulanan sıvanın
da hidrolik kireç bağlayıcılı bir sıva olduğu anlaşılmıştır. 1957-1961 yılları
arasında yapılan kapsamlı tadilatta, yapının genelinde bu özgün sıvanın
söküldüğü ve iç duvar yüzeyleri ile kuzeybatı cephesi dış duvarlarına
Portland çimento sıva ile uygulama yapıldığı anlaşılmıştır. Raspa
araştırmalarında yapı duvarlarında, özgün sıva ve boya katmanlarının
bulunduğu noktalarda 18 katmana ulaşılmıştır.

Zemin Kat: I. Meclis yapısında her iki kat da dikdörtgen planlıdır.

Zemin kata; güneybatı cephesindeki ahşap rüzgârlığın önünden 9 taş
basamak ve kuzeydoğu cephesindeki ahşap rüzgârlığın önünden 10 taş
basamakla ulaşılır. Ziyaretçi girişi olarak kullanılan rüzgârlık Z15 mahali,
yapının kuzeydoğusunda yer alır. Güneybatıda bulunan Z14 mekânı
personel girişi olarak kullanılmaktadır. Her iki mekânda da volta döşemenin
üzeri karo mozaik kaplıdır. Zemin katta rüzgârlıklardan ulaşılan, orta akstan
geçen koridorun her iki yanına konumlanmış toplam 13 mekân
bulunmaktadır.

Z01 Yönetici Odası, Z02 Sunum Odası, Z03 WC, Z04 Genel Kurul
Salonu, Z05 Mutfak-Depo, Z06 Reis Odası, Z07 Mescid, Z08 Riyaset



Divanı, Z09 Encümen Odası, Z10 Kulis, Z11 Encümen Odası, Z12
Katipler Odası ve Z13 Koridordur. (Şekil 14)

Z04 Genel Kurul Salonu, Z03 WC ve Z05 Mutfak-Depo haricindeki
tüm odaların zeminleri linolyum ile kaplıdır. Genel Kurul Salonunda
döşeme kaplaması ahşaptır. Z03 ve Z05 servis hacimleri fayans kaplıdır ve
bu odaların haricindeki tüm odalarda (içte ve dışta olmak üzere) çift pencere
bulunmaktadır. İç cidardaki pencerelerin çeşitli dönemlerde bireysel
onarımlar geçirdikleri, pencere tipolojisinden ve pro�llerinden
anlaşılmaktadır. Tüm odaların tavanları ahşaptır. Z03 WC de asma tavan ile
kapatılmıştır. Z08, Z09 ve Z11 odalarının haricindeki tüm mekanlarda
tavanlar düz ahşap pas alıdır. Bu üç mekânın tavanları geometrik formlu
ahşap çıtalı tavandır. Z08 Riyaset Salonu süslemesi ve pro�lleri bakımından
en zengin tavana sahiptir.

Z04 Genel Kurul Salonu (Meclis Toplantı Salonu): Dikdörtgen

formunda olan bu bölüm, 198 m² alanı ile yapının en büyük salonudur ve
Genel Kurul Salonu olarak kullanılmıştır. Salonun zemini ve tavanı ahşap
kaplamalıdır; tavanı, yapıdaki en yüksek tavandır. Kademeli olarak yükselen
tavanın, en yüksek bölümü 6.74 m’dir. İlk hâli korunarak teşhir edilen
salonun ortasında Başkanlık ve Divan Üyeleri kürsüsü, kürsünün arkasında
Hulusi isimli hattatın Osmanlı Türkçesiyle yazdığı “Hâkimiyet Milletindir”
yazısı ve kürsünün hemen önünde de Zabıt Kâtipleri kürsüsü yer
almaktadır. Bu kürsünün karşısındaki sıralar Bakanlar Kurulu, yanındakiler
ise milletvekili sıraları olarak kullanılmıştır. Salonun her iki yanında 12 (sol
balkon) – 13 (sağ balkon) basamakla çıkılan ahşap balkonlar bulunmaktadır.
Sağdaki balkon kordiplomatiğe (elçi ve elçilik görevlileri topluluğu), soldaki
balkon dinleyicilere, balkon altları ise yerli ve yabancı basın temsilcilerine
ayrılmıştır. Salonda bulunan kürsü, Ankaralı bir marangoz tarafından
yapılarak Meclise hediye edilmiştir. Sıralar, Muallim Mektebi (Ankara
Öğretmen Okulu) ile şimdiki Atatürk Lisesinin ilk binası olan Ankara
Mektebi Sultanisinden (Taş Mektep), sonradan elektrikli hâle getirilen iki



petrol lambası ile sac sobalar civar kahvehanelerden, büro malzemeleri ise
resmî dairelerden getirilerek millet egemenliğine dayanan ilk Meclis
binasının temelleri, milletimiz ile birlikte, burada atılmıştır. Salonda kürsü,
soba ve sıraların yanı sıra hokka takımları, çan ve Atatürk büstü teşhir
edilmektedir (Şekil 10).

Şekil 10. Z04 Genel Kurul Salonu, Z08 Riyaset Odası, Z13 Koridor. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

Bodrum kat: Meclis yapısının bodrum katının iki girişi bulunmaktadır.

Girişlerden biri güneybatı cephesinden, diğeri kuzeybatı cephesinden
yapılmaktadır. Güneybatı cephesinden 9 taş basamak ile 1.10 m aşağıda bir
sahanlığa ulaşılır ve çift kanadı açılan demir kapıdan geçilip 4 basamak daha
inilerek B01 Giriş Holüne ulaşılır. Giriş Holünün zemin kotu -1.95 m’dir.
Kuzeybatı cephesinden de 11 taş basamak ile -1.73 m kotuna inilir ve tek
kanadı açılır alimünyum kapıdan geçilerek B05 Giriş Holüne ulaşılır. B05
zemin kotu -1.80 m’dir. Bodrum katta toplam 16 bölüm (oda?)
bulunmaktadır. Bazı bölümler(odalar) kendi içlerinde bölünmüş olduğu
için, bu kat 20 ayrı mekân olarak kullanılmaktadır.



Yapının özgün plan şemasında bodrum kat planimetrisi zemin kat ile
benzerdir ve kat girişleri haricinde kendi içinde simetriktir. Orta akstaki
B16 koridorunun (Şekil 11) her iki yanında odalar bulunmaktadır. Ancak
mevcut durumda bu koridor belirli fonksiyonlar verilerek kapatılmış ve
odalara bölünmüştür, iki giriş arasındaki bağlantı kesilmiştir ve geçiş yoktur.
B05 ve B06 odaları, teknik hacim, depo ve ziyaretçi tuvaletleri olarak
kullanılmaktadır. Diğer kolda personelin kullandığı o�sler (B04A, B11,
B12, B13), eser deposu (B08), etkinlik odası (B04), teknik hacim (B15),
servis hacimleri (B07, B14) ve koridor (B16) bulunmaktadır (Şekil 11).

Şekil 11. B16 Koridor, B09 Eser Deposu. 

Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi

Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri, 2017, BDB

Mimarlık.

Cepheler: Yapının üç cephesinde taş kaplama, Kuzeybatı cephesinde ise

ilk dönemden itibaren (günümüzde görülen sıva üçüncü dönemde
uygulanmıştır) taş taklidi sıva uygulaması yapılmıştır.

Yapının Güneydoğu cephesi (yola bakan cephe), cephe hareketleri ve
süslemeleri bakımından en zengin olandır. Cephede üç yatay bölümleme
yapılmış ve bu üç bölüm çatıya üç ayrı şekilde bağlanmıştır. Orta aks
yanlardan farklı bir pencere tipolojisine ve çeşitli bitkisel ve doğa kaynaklı
formlarda taş pro�llere, stalaktit ve mukarnas süslemelere sahiptir. Orta
akstan diğer iki aksa bağlantı, geri çekilmiş cepheler ve onların önündeki
balkonlar ile sağlanmaktadır. Balkonlu bölümler ve bunların yanındaki diğer



iki aks, simetrik düzenlenmiştir ve pencere tipolojileri ve cephe oranları da
birbirinden farklılaşmaktadır. Zemin kat seviyesinde 13 adet ahşap, çift
kanadı açılır, sivri kemerli pencere ile 6 adet tek kanadı açılır, dikdörtgen
tepe penceresi ve bodrum kat seviyesinde 9 adet ahşap, çift kanadı açılır,
basık kemerli pencere olmak üzere toplamda 28 adet pencere
bulunmaktadır. Cephenin iki yanındaki ahşap rüzgarlıkların giriş kapıları bu
cephede bulunmaktadır.

Kuzeydoğu ve Güneybatı cepheleri (yan cepheler) zemin kat seviyesinde
birbirleri ile simetriktir. -Müze olarak kullanılan zemin kata girişler, bu
cephelerdeki ahşap rüzgârlıklardan yapılır. Bodrum kat seviyesinde, simetri
bozulmuştur. Yapının simetriye uymayan tek bölümü bodrum kat
girişleridir. Bodrum katın iki girişi bulunmaktadır; biri Güneybatı
cephesinden, diğeri de Kuzeybatı cephesindendir. Yan cephelerde zeminde 4
ve bodrum katta 2 adet olmak üzere 6sar tane çift kanadı açılır pencere
bulunmaktadır. Güneybatı cephesinden bodrum kata çift kanat açılır bir
demir kapı ile girilir.

Arka cephe olan Kuzeybatı cephesinde zemin katta 15 pencere, bodrum
katta 12 pencere bulunmaktadır. Zemin kat pencerelerinden ikisi tek kanadı
açılır, dar pencerelerdir. Diğer pencereler çift kanadı açılır pencerelerdir.
Orta aksta bulunan üç pencere, dış taraftan pencerelerin kemer içi sabit
bölümüne kadar bir duvar örülerek, yapının 2. döneminde kapatılmıştır.

Rölöve

Arazi Çalışmaları, Ölçüm ve Çizim Yöntemleri

TBMM Millî Saraylar mülkiyetinde olan I. TBMM- Kurtuluş Savaşı
Müzesi rölöve çalışmalarına Ekim 2016’da başlanmıştır. Arazide detaylı bir
gözlem ve ölçüm yapılmıştır. Arazi çalışmaları süresince, yapının güncel
durumu çok dikkatli bir şekilde incelenmiş, irdelenmiş ve belgelenmiştir.
Arşiv ve kütüphanelerden bilgi toplanmış, TBMM Millî Saraylar yetkilileri



ve uzun süredir bu çevrede yaşayan, çalışan vatandaşlardan yapının geçmişi
ile yapılan müdahaleler hakkında bilgi alınmıştır. Mevcut ve özgün durum
bu bilgilerle de tespit edilmeye ve yapı ile ilgili bir hafıza oluşturulmasına
çalışılmıştır.

Rölöve ölçüleri, öncelikli olan geleneksel el ölçümleri ile paralel olarak
Faro Focus 3D lazer tarayıcı cihazı ile alınmıştır ve birbirleri ile
karşılaştırılarak en doğru sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda
saniyede 1 milyon nokta okuyan ve panoramik fotoğraf çeken 3 boyutlu
lazer tarama sistemi Faro Focus 3D x130 ve x330 serisi iki cihaz ile 410 adet
tarama pozisyonu (Şekil 12) kurulumu yapılarak bina içinde ve çevresinde, 29
adet de Ulus Zafer Anıtı’nda yakın çevreyi de kapsayacak şekilde ölçümler
yapılmıştır. Ölçümler sonucu elde edilen veriler ile siyah beyaz ve renkli
nokta bulutlarından plan, kesit, görünüşler ve ortofotolar üretilmiştir.
Rölöve çizimlerinde bu ortofotolar (Şekil 13) altlık olarak kullanılmıştır.

Şekil 12. 3D lazer tarayıcı ile ölçüm ve ölçüm pozisyonları, Ekim 2016. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.



Şekil 13. 3D lazer tarayıcı ile ölçüm, Ekim 2016, siyah beyaz ve renkli üretilen
ortofotolar ile texture kaplı 3D katı model görüntüleri.
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

Teknik Araştırmalar

Mevcut Durum Tespiti ve Hasar Analizi: Mevcut durumun ve hasarların

tespiti için I. Meclis yapısı ile ilgili çeşitli analizler yapılarak yapının mevcut
durumu detaylı bir şekilde incelenmiş ve irdelenmiştir. Öncelikle gözlemlere
dayanan, sonrasında analiz ve deneylerle desteklenen çalışmalar kapsamında
“malzeme araştırma raspaları, malzeme ileri analizleri ve statik deneyler”
yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucu, analitik rölöve çizimlerine haritalama
yöntemi kullanılarak işlenmiştir (Şekil 14 ve Şekil 15).



Analitik Rölöve Malzeme, Yapım Teknolojisi ve Hasar Analizi:

Analitik Rölöve kapsamında hazırlanan Malzeme, Yapım Teknolojisi ve
Hasar Analizi paftalarına ilişkin örnekler Şekil 14 ve Şekil 15’te verilmiştir.

Şekil 14. Analitik rölöve plan ve kesitler. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.



Şekil 15. Analitik rölöve görünüşler. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

Yapılan Araştırmalar Sonucu İlk Bulgular: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde

inşa edilen I. Meclis yapısı, günümüze kadar çeşitli dönemlerde farklı
ölçeklerde onarımlar geçirmiştir. Bu müdahalelerden -araştırmalar ile
ulaşılan- en kapsamlısının 1957-1961 yılları arasında, yapının Müzeye
dönüştürülmesi (2. Dönem-3.Dönem arasında) sırasında yapılan olduğu
düşünülmektedir. Arşiv araştırmalarında bulunan ve yapının ilk ve ikinci
dönemine ait olduğu düşünülen fotoğra�ardaki cephe düzeninin,
günümüzdeki ile aynı olduğu ve yapının mevcut durumunun özgün cephe
sistemini yansıttığı görülmektedir (Şekil 23). Yapının 2. dönemi olarak



adlandırabileceğimiz dönemde göze çarpanlar; yapıya eklenen ısıtma bacası,
baca pro�lleri, çatı kiremitleri, bazı pencerelerdeki doğrama farklılıkları,
bahçe düzenlemesi, bahçe duvarlarındaki ve çevre-yol kotlarındaki
değişimdir. Kuzeybatı cephesinde sıva üzerine derzleme ile taş taklidi sıva
uygulanmıştır. Tüm bu değişikliklere rağmen, yapı strüktürü ve mimari
elemanları ile günümüze çok fazla farklılaşmadan gelmiştir.

Yapıda zemin kat plan şeması özgünlüğünü korumaktadır, ancak
bodrum katta 3. dönemde ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen mahaller
nedeniyle yeni kapı boşlukları açılmış, özgün kapı boşluklarından bazıları ve
iki giriş arasındaki geçiş kapatılmıştır. Volta döşeme tavanların alt bölümleri
1957-1961 arasında yapılan kapsamlı onarımda çimento harçla kapatılarak
düz tavanlara dönüştürülmüştür. Yapının 3. döneminde eklenen tesisatlar,
bodrum kat tavanının altından ve duvarların çeşitli bölümlerinden geçirilmiş
ve bazı pencere ve kapılara menfezler takılarak dış cepheye çıkarılmıştır. İç
mekanlarda tesisatların görsel olarak kapatılması için, birçok odanın tavanı
asma tavanlar ile kapatılmıştır ve tavan yüksekliği birçok mekânda 2.70 m’ye
inmiştir. Yine 3. dönemde ilk dönem yapıda var olduğu bilinen taş taklidi
sıva benzeri bir uygulama Kuzeybatı Cephesi’ne yapılmıştır. Yakın geçmişte,
günümüze özgünlüğünü koruyarak gelmiş olan zemin kat ahşap tavanlarının
ve çatı konstrüksiyonunu oluşturan ahşap elemanların üzerine yangın
geciktirici boya uygulaması yapılmıştır. Yapıda mevcut olan pencereler
incelendiğinde, zemin katta bulunan dış pencerelerin iç pencerelerden daha
eski bir tarihte -muhtemelen 2. dönemde- ve özgün detaylara sadık
kalınarak bir proje dahilinde- eklendiği, pro�llerin ve detayların tekrarı ve
uygulama kalitesinden anlaşılmaktadır ancak zemin kattaki iç pencerelerde
durum farklıdır. Zemin kat pencereleri çok fazla farklı pro�le ve detaya
sahiptir ve çok büyük bir olasılıkla 3. dönemde peyderpey üretilerek montajı
yapılmıştır.

Malzeme ve Yapım Teknolojisi Analizi: Yapı hem görsel olarak hem de

yapılan araştırma, test ve deney sonuçlarına göre malzemeleri ve strüktürü



açısından özgünlüğünü korumuştur ve iyi durumdadır. Yapılan malzeme ve
taşıyıcı sistem araştırmaları ile ilgili detaylı bilgiler ve elde edilen sonuçlar
özetle aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir:

Malzeme Araştırma Raspaları: I. Meclis yapısında, zemin kat ve

bodrum kattın anahtar planlarında (Şekil 16) görülen noktalarda yapılan
malzeme araştırma raspaları sonucunda sadece Z- 04 Genel Kurul
Salonu’nda raspa 1, raspa 2 ve raspa 3’te özgün sıva ve boya katmanlarına
ulaşılmıştır. Yapıda, Genel Kurul Salonu’nun asma kata çıkan
merdivenlerinin altında (raspa1), küpeştede (raspa 2), pencere pervaz
birleşim noktalarında ve aralarında kalan alanlar (raspa 3) dışında herhangi
bir yerde özgün katmana rastlanmamıştır. Özgün katmanlardan 1 nolu
katman kireçli sıva, 2 nolu katman ince sıva, 3 nolu katman kireçli astardır.
4 nolu katmanla birlikte renkli boya katmanları başlamaktadır.

Yapının geçirmiş olduğu bilinen en kapsamlı müdahale, müzeye
dönüştürülmesi sırasında, 1957 - 1961 yılları arasında, yapılmıştır. Bu bilgi
ile birlikte raspa sonuçları değerlendirildiğinde zemin kat duvarlarından
bütün sıvaların söküldüğü, raspalarda 10. katman olarak gösterilen çimento
sıva ve üzerindeki diğer katmanların bu müdahaleden sonra uygulandığı
söylenebilir.

Yapılan kapsamlı müdahalede Genel Kurul Salonu’nda bulunan asma
katta, bu kattaki küpeştelerin duvarla birleşim noktalarında ve pencere
pervaz kenarlarında söküm yapılmadan uygulama yapılmıştır. Böylece bu
alanlarda özgün katmanlara ulaşılabilmiştir. Yapıda, Genel Kurul Salonu
dışındaki hiçbir odada, 10. katmanın altındaki katmanlara ulaşılamamıştır.

Raspa 2 ve Raspa 3’te bulunan özgün katmanlar ile kapsamlı müdahale
(1957-1961) sonrası eklendiği düşünülen tüm katmanların sayısı (0:
Almaşık duvar) toplam 18’dir.

Bodrum katta yapının erken dönemlerine ait olduğu düşünülen hiçbir
katmana rastlanmamıştır. Raspa araştırmalarında almaşık duvarların



üzerinde bulunan ilk katman çimento sıvadır. Buradan, bodrum kat
duvarlarının yapının inşa edildiği dönemde sıvasız bırakılmış olabileceği
sonucuna ulaşılabilir. Bu sebepler ile bodrum ve zemin katın raspa araştırma
katmanları ayrı numaralandırılmıştır. Bodrum katta çimento sıva 1 numaralı
katman olarak kabul edilmiştir. 2 nolu katmanla beraber renkli boya
katmanları başlanmaktadır. En çok katmana ulaşılan B- 04 Etkinlik ve
Sunum Odası’nda toplam katman sayısı 10’dur.

Şekil 16: Malzeme araştırma raspaları anahtar planları. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

Şekil 17. Zemin ve Bodrum Kat raspa anahtar planları- 2 ve 5 nolu malzeme araştırma raspaları 

Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi

Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri, 2017, BDB

Mimarlık.



Malzeme Araştırma Raspası 2 (Şekil 17)

Katmanlar:

0: Almaşık Duvar (Derz Harcı Kalın Agregalı Kireçli 1cm)

1: Kaba Kireç Sıva (0,8 cm)

2: İnce Sıva (0,7 cm)

3: Kireçli Astar

4: Yeşil Boya Katmanı

5: Sarımsı Yeşil Boya Katmanı

6: Kireçli Astar

7: Yeşil Boya Katmanı

8: Kireçli Astar

9: Yeşil Boya Katmanı

10: Çimento Sıva

18: Bej Boya Katmanı

Malzeme Araştırma Raspası 5 (Şekil 17)

Z- 04 Genel Kurul Salonu Balkon Güneydoğu Duvarı (İç Duvar)

Katmanlar:

0: Ahşap Döşeme Kaplama

1: Kahverengi Cila

2: Karton

3: Vinylex Muşamba (1.5 mm)

4: Muşamba (2 mm)

5: Muşamba (2 mm)

Malzeme Numune Alım ve Analizleri: İstanbul Restorasyon ve

Konservasyon Merkez Laboratuvarı tarafından, yapıda 10 farklı noktadan -



harç, derz harcı, sıva, boya pigment, ahşap, taş- numuneler alınmıştır ve
analizleri yapılarak malzeme özellikleri ve hasar durumu açısından
değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarından örnekler aşağıda verilmiştir.

Numune 1 – Sıva

Z- 04 Genel Kurul Salonu Kuzeydoğu Duvarı (İç Duvar)

Şekil 18. Z04 mahali numune 1 – sıva. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

Test Sonuçları Numune 1:

Kemik gri renkli, sağlam olmayan harç örneğinin bağlayıcısı %25-30
oranında hidrolik (su) kireçtir ve agregaları 5 mm elek altıdır. 0,5 mm
boyutuna kadar orta miktarda gözenekleri bulunan örneğin bağlayıcı-
bağlayıcı fazı nispeten iyi ve bağlayıcı-agrega fazı kötüdür. Örnekte tespit
edilen bol miktardaki klor tuzunun malzemeden kaynaklandığı
düşünülmektedir (Şekil 18).

Numune 2 – Harç

B -04 Depo Güneydoğu Duvarı (İç Duvar)



Şekil19. B03 mahali numune 2 – harç. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

Test Sonuçları Numune 2:

Kemik gri renkli harç örneğinin bağlayıcısı %25-30 oranında hidrolik
(su) kireçtir. ve agregaları 5 mm elek altıdır. 0,5 mm boyutuna kadar orta
miktarda gözenekleri bulunan örneğin bağlayıcı-bağlayıcı fazı nispeten iyi
ve bağlayıcı-agrega fazı kötüdür. Örnekte tespit edilen az miktardaki klor
tuzunun malzemeden, kayda değmeyecek miktardaki sülfat tuzunun ise
çevresindeki kirlilikten kaynaklandığı düşünülmektedir (Şekil 19).

Statik Deneyler: İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi

Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Kasım 2016 tarihinde, yığma yapının
düşey taşıyıcılarını oluşturan tuğla duvarların mevcut statik performansı
deneysel yöntemlerle incelenmiş ve taşıyıcı sistem performansı
değerlendirilmiştir.



Şekil 20 Statik deneyler için ölçüm yerleri. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

Anahtar planda (Şekil 20) gösterilen işaretli duvarlarda, yerinde kayma
deneyleri yapılmış, yığma tuğla ve derz (birleşim harcı) bileşiminden oluşan
birleşim bölgelerinden karot makinası vasıtası ile tuğla ve derz harcını içeren
silindirik numuneler alınmıştır (Şekil 21).



Şekil 21 Örnek karot resmi (tuğla harç birleşimi), Bodrum kat duvarları karot alım noktaları. 

Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi

Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri, 2017, BDB

Mimarlık.

Duvar kayma deneyi ve tuğla basınç deneyi sonuçlarından elde edilen
değer, genelde yığma binalarda kabul edilen sınır değerin (deprem
yönetmenliğinde minimum 1.5 kgf/cm2 olarak belirlenmiştir) üstündedir.

Tuğla-harç duvar üzerinde basınç ve elastisite modülü deneyi sonuçları,
duvarlar için genelde beklenen ve kabul edilebilir olan değerlerdir.

Bina Dış Duvar Çatlak İncelemeleri: Binanın Kuzeybatı cephesinde

yapılan incelemelerde, mevcut çatlakların taş taklidi sıvada oluşan rötre
çatlakları olduğu tespit edilmiştir. Bu çatlaklar yapısal çatlaklar değildir. Bu
durumu daha iyi anlayabilmek için duvarlardaki çatlaklardan en geniş
olanında kaplamadan karot alınarak duvar incelenmiş, çatlağın ana taşıyıcı
duvarda olmadığı, sadece kaplamada yüzeyinde görüldüğü tespit edilmiştir
(Şekil 22).



Şekil 22 Kuzeybatı cephesinde rötre çatlakları. 

Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi

Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri, 2017, BDB

Mimarlık.

Döşeme Taşıyıcı Sistem İncelemeleri: Binada dedektörle veya açılarak

yapılan incelemelerde, döşemelerin özgün yapısının volta döşemelerden
oluştuğu görülmüştür. Bu döşemelerin çelik I pro�lleri korunarak ve üzerine
beton şap dökülerek iyileştirmeler yapıldığı tespit edilmiştir. Volta
döşemelerin ara kirişlerinde taban genişliği 6 cm, yüksekliği 10 cm olan I
pro�ller vardır. Ana kolon akslarına isabet eden kirişlerde ise tabanı 8 cm
yüksekliği 20 cm olan çelik I pro�llerden iki adet yan yana kullanıldığı tespit
edilmiştir. Paşometre dedektor (Micro covermetre) ile yapılan
incelemelerde, özgün volta döşemelerde bulunan I pro�l kirişlerin,
döşemelerin kısa yönünde 40 cm aralıklarla kullanıldığı görülmüştür.



Sonuç

İTÜ tarafından yapılan deneyin sonuçlarına göre, yapının duvarlarının
mekanik (basınç ve kayma dayanımları) ve �ziksel analiz özellikleri
incelenmiş ve yapının minimum duvar basınç dayanımı 27 kgf/cm²,
ortalama duvar basınç dayanımı 33 kgf/cm², ortalama duvar kayma
dayanımı 3.2 kgf/cm², güvenlikli karakteristik kayma dayanımı 2.5 kgf/cm2

( τ0 ) (deprem yönetmenliğinde min. olarak alınan değer 1.5 kgf/cm2’dir),
Minimum elastisite modülü 2920 kgf/cm2, ortalama elastisite modülü 4160
kgf/cm2 olarak bulunmuştur.

Sonuçlar değerlendirildiğinde duvarlardaki bu değerler beklenen
değerlerin oldukça üstündedir ve risk içermemektedir. Yapının özgün yığma
duvarları kullanılabilecek durumdadır.

Restitüsyon Projesi
Rölöve çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yapı ile ilgili arşiv araştırmalarına da
başlanmıştır. Bu kapsamda yazılı ve görsel arşiv araştırmaları ile dönem
analizleri yapılmış ve yapının restitüsyon çalışmaları hazırlanmıştır.

Yapının özgün durumunu ve dönem analizlerini ortaya çıkarmak için
yapılan tamamlamaların kaynakları, güvenilirlik derecesine göre, sırasıyla:
Yapıdan gelen izler, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi yazılı ve görsel
arşiv verileri, benzer dönem yapıları, yapıda yaşamış ve yapının kullanıcısı
olmuş kişilerden öğrenilen bilgiler, literatür araştırması (tezler, makaleler) ve
mimari gereklilik olarak ele alınmıştır.

Mevcut projede yapı ile ilgili restitüsyon yaklaşımı yukarıda sayılan
kaynaklarla oluşturulmuştur. Tarihsel süreç içerisinde yapının kullanıcısı
olmuş kişiler ile görüşülmüştür ve belgesi bulunamamış bölümler ile ilgili bu
kişilerin verdiği bilgiler kayıt altına alınmıştır.



Yapının inşaatına başlandığı ve TBMM olarak kullanıldığı 1916-1924
yılları arası 1. dönem, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kullanımında olduğu
1924-1957 yılları 2. dönem ve MEB’e tahsis edildiği ve sonrasında müze
olarak işlevlendirildiği 1957- 2017 yılları arasındaki dönem 3. dönem olarak
kabul edilmiştir (Şekil 23).

Şekil 23. 1. dönem (1921 tarihli), 2. dönem (1930 tarihli) ve 3. dönem (2016
tarihli) cephe fotoğrafları ve dönem kronolojisi. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

Restitüsyon çizimleri, yapının ilk dönemini gösterir şekilde
hazırlanmıştır. Yapının farklı dönemlerde geçirdiği değişimler, dönem
analizi ile birlikte plan, kesit ve görünüşlere renkli lejant kullanılarak
işlenmiştir (Şekil 24).



Şekil 24. Restitüsyon dönem paftaları. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.



Restorasyon Projesi ve Müdahale Kararları

Restorasyon Prensipleri

I. Meclis (Kurtuluş Savaşı Müzesi) restorasyon projesi aşağıdaki prensiplere
göre hazırlanmıştır:

1. Yapının mekânsal organizasyonunun ve yapım tekniklerinin
korunması benimsenmiştir. Yapıya 1. ve 2. dönemlerde yapılan nitelikli
müdahalelerin de yapının bir parçası olduğu ve uygulandığı dönemi
yansıttığı kabul edilmiş ve gerekli görülen durumlar (hasarlı olması,
fonksiyonel olmaması ve estetik olmaması ve benzeri) dışında müdahale
önerilmemiştir.

2. Yapıya 3. dönemde yapılan bazı uygulamaların (örneğin sıva) sökümü

özgün örgüye ve yapısal elemanlara daha büyük zararlar verebileceği için ve
mevcut durumuyla yapısal ya da estetik bir soruna yol açmayanların yerinde
korunması benimsenmiştir.

Bu prensipler doğrultusunda ortaya konan restorasyon konsepti ve
durum, hasarlara önerilen müdahaleler (Şekil 25 ve Şekil 26), restorasyon
müdahale paftalarına renkli lejant yardımı ile haritalama yöntemi
kullanılarak işlenmiştir (Şekil 27, 28, 29, 30, 31).

Yapıda Yeni Düzenlemeler

1. Bodrum katta özgün planimetriye dönülmesi, iki giriş arasındaki
bağlantının tekrar açılması, yangın kaçış gerekliliklerinin
sağlanması

2. Bodrum katta personel için erkek-kadın tuvalet ve soyunma
kabinlerinin düzenlenmesi

3. Bodrum katta bulunan Etkinlik Odası’nın, istenildiğinde
bölünebilecek şekilde çok amaçlı salon olarak düzenlenmesi



4. Bodrum katta volta döşemelerin restitüsyondaki gibi görünür hale
getirilmesi

5. Bahçe kotlarının tekrar düzenlenerek restitüsyon ile belirlenen
kotlara göre düşürülmesi. Bahçeye güvenlik kabini, X-ray ve satış
ünitesi konulması

6. Çay ocağı-büfe ve halka açık oturma alanlarının düzenlenmesi

7. Bahçede oluşturulan yeni bodrumda ziyaretçi tuvaletleri ve teknik
hacimlerin düzenlenmesi

8. Engelli platformlarının sağlanması

9. Bahçe duvarları üzerinde kurşun geçirmez cam eklenmesi

Öneriler

Restorasyon projesi uygulaması öncesinde ve/veya uygulama süresince
aşağıdaki prensiplere uyulmalıdır:

1. Uygulama öncesinde ve/veya esnasında statik kontrollerin ve statik
araştırmasının yapılması. Statik projelerin hazırlanması

2. Arkeolojik kontroller altında, zemin etüd araştırmalarının
yapılması ve uzman raporunun alınması.

3. Çatlak ölçer ve monitörleme (crackmeter/crack monitoring) ile
yüzeyde oluşan çatlakların ilerleme hareketlerinin uzun bir süre
izlenmesi (min. 2 yıl), yapının sabit veya hareketli olduğunun tespit
edilmesi

4. Malzeme ile ilgili kontrollerin restorasyonun yapıldığı alanda
yapılması (restorasyonda kullanılan malzemelerin seçimi ve test
edilmesi, harç bağlayıcılarının ve üretilecek harçların denemeleri,
özgün taşın farklı oranda hasar görmüş kısımlarında yapılan
sağlamlık ve yeni malzeme ile uyumuna dair kontroller)



Restorasyon projesi uygulaması kapsamında izlenecek yol:

1. Yapıda çalışma koşullarının tespit edilmesi, güvenlik tedbirlerinin
alınması, I. Meclis’in tüm bölümlerine ulaşımı sağlayacak güvenli
iskelelerin kurulumu

2. I. Meclis’in;
a. Müze teşhir-tanzim tasarımı, turistik kullanım vb.

fonksiyonlara uygun iç mimari projelendirmesi

b. Statik projelerinin hazırlanması

c. Mekanik projelerinin hazırlanması

d. Elektrik projelerinin hazırlanması

3. Restorasyon uygulamasına geçilmeden önce örnek uygulamaların
yapılması, proje konsepti ile ilgili son kararların restorasyon
projelerini hazırlayan, konunun uzmanı, proje müelli� ve ekibi
(mimar, restorasyon ve konservasyon uzmanı) ile Millî Saraylar
kontrol ekibi ve danışmanlar tarafından alınması

4. Gerekli idari birimlerden izinlerin alınması

5. Restorasyon konusunda yeterli uygulama tecrübesine sahip,
konusunda uzman ve I. Meclis gibi benzer dönem yapılarında
restorasyon konusunda yeterliliğe sahip yüklenici �rmaların davet
edilmesi

6. Restorasyon projesini yapan proje müelli� ve ekibi, Millî Saraylar
kontrol ekibi ve diğer danışmanların koordinasyonu ve kontrolü ile
yüklenicinin restorasyon uygulaması: temizleme, onarım ve koruma

7. Restorasyon sonrası gelecekte yapıyı izleme, bakım ve koruma



Müdahale Kararları

1. Sökümler

2. Çeşitli Dönemlerde Yapılan Müdahaleler Sökümer



Şekil 25. Restorasyon müdahale kararları. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I.
TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve
Analizleri, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri, 2017, BDB
Mimarlık.



3. Malzeme Sorunları:



4. Yeni Uygulamalar:

Şekil 26. Restorasyon müdahale kararları. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I.
TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve
Analizleri, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri, 2017, BDB
Mimarlık.



M1. Volta döşemelerde ilave harç tabakasının sökülmesi: I.

Meclis yapısında yapılan Statik araştırmalar esnasında, yapıdaki
volta döşemelerin 1957‐1961 döneminde yapılan kapsamlı tadilatta üstten
ve alttan çimento harç kullanılarak müdahale geçirdiği tespit edilmiştir.
Mühendislik projelerinde bu döşemelerdeki çimento harçların sökülmesi ve
volta döşemedeki I pro�llerin durumunun tespit edilerek gerekli
müdahalelerin yapılması önerilmektedir. Sökümler uzman inşaat mühendisi
ve restorasyon uzmanı mimar kontrolü altında yapılmalıdır.

Şekil 27. Restorasyon müdahale paftası bodrum kat planı. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

M4. Muhdes duvar ve döşeme sökümü: Yapıdaki muhdes

eklentiler ve geç dönem eklerinden niteliğini kaybetmiş delikli
tuğla, alçıpan ve kontrplak bölücü duvarlar, bu duvarların üzerindeki
doğramalar, yapının çevresindeki tretuvar, Kuzeybatı cephesinden bodrum
kata inen ve 3. dönemde değiştirilmiş olan M6 merdiveni ve Kuzeybatı
cephesinde bulunan, 2. dönemde uygulanmış ve günümüzde kullanılmayan
B9 havalandırma bacası, restorasyon uygulaması kapsamında sökülecektir.



Şekil 28. Restorasyon müdahale paftası zemin kat planı. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

M9. Sıva ve boya yapımı: Yapının iç mekanlarında duvarlarda

çimento sıva üzerindeki katmanlar sökülecektir. Bu duvarlara
restorasyon raporunda önerildiği şekilde (hidrolik kireç bağlayıcılı) ince iki
katman olarak sıva ve boya ( kireç badana) uygulaması yapılacaktır.

Şekil 29. Restorasyon müdahale paftası A-A kesiti. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.



M18. Taşların temizliği: Yapının tüm cephelerinde taş

temizliğinin basınçsız buhar makinesi kullanılarak yapılması
önerilmektedir. İçinde %1 oranında etanol bulunan tuzdan arındırılmış su
kullanılmalıdır. Buhar temizleyicisiyle aynı zamanda fırça ile temizlik
yapılmalıdır.

Şekil 30. Restorasyon müdahale paftası güneydoğu görünüşü. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

M10. Taş taklidi sıva raspası: Yapının Kuzeybatı cephesine geç

dönemde uygulanmış taş taklidi sıva sökülerek, restorasyon
raporunda önerilen sıva (hidrolik kireç bağlayıcılı) ile uygulama yapılacaktır.



Şekil 31. Restorasyon müdahale kuzeybatı görünüşü. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I. TBMM Kurtuluş
Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon ve
Restorasyon Projeleri, 2017, BDB Mimarlık.

Restorasyon Müdahale Analizi: Bu analizde, tüm durum ve hasarlar ve

bunlara dair müdahaleler, haritalama yöntemi ile proje üzerinde açıklanmış
ve raporda açıklayıcı bir fotoğraf ile örneklenmiştir. Hangi hasara müdahale
edilecekse projedeki kodu ile ona referans verilmiştir.

H: Hasar Adı

M: Müdahale Yöntemi

H: Taşta yüzey kaybı: Yapının cephelerinde özellikle taş pro�llerde çok

yoğun olmamakla birlikte yüzey kayıpları bulunmaktadır.

M12. Taştaki yüzey kayıplarının onarımı: Yapıda taş yüzeylerdeki

çatlaklar derin ve önemli kayıplar meydana getirerek çatlama tehlikeleri
oluşturabilecek düzeyde ise, yüzey kaybı olan bölge ve çatlak uygun bir
harçla (özgün taş bileşenleri ile aynı özellikleri taşıyan taş parçaları ve
hidrolik kireç katkılı), kullanılacağı taş ile renk ve yüzey olarak aynı
görüntüyü yakalayacak şekilde, doldurulacaktır. Detaya inildiğinde, yüzeyde
birkaç mm ayrılma varsa, kenarların onarımı uygun bir harç uygulamasıyla
yapılacaktır. Bunun haricindeki taş yüzey kayıplarının olduğu alanlarda



(geneli bu durumdadır) hiçbir koruma uygulaması önerilmemektedir (Şekil

32).

Şekil 32. Kuzeybatı görünüşü. 
Kaynak: TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Millî Saraylar, I.
TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi Fotogrametrik Rölöve, Rölöve
Analizleri, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri, 2017, BDB
Mimarlık.

Proje Sonrası Dönem (2017- 2021)

I.TBMM Binasının Fotogrametrik Rölöve, Rölöve Analizleri, Restitüsyon
ve Restorasyon Projeleri Millî Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun
25.04.2017 tarihli, 278 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylı proje



kapsamında yapılan araştırmalarda elde edilen veriler ve proje kararları
doğrultusunda, çalışmaların 2. aşamasında, I. TBMM binasının yapısal
iyileştirme projesi, elektrik ve mekanik tesisat projeleri ile müze düzenleme
projelerinin yapılması planlanmış ve bununla ilgili resmi prosedür
başlatılmıştır.

Bu dönemde, 2018 yılında yapılan bir protokolle yapı, Kültür ve Turizm
Bakanlığının kullanımına devredilmiştir. Sonrasında ise, 15.11.2019
tarihinde, tekrar TBMM’ye devredilmiştir. Yapıyla ilgili çalışmalar TBMM
Genel Sekreterliğinin ilgili birimleri tarafından sürdürülmektedir.
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Öz

Ankara Ulus Meydanı’nda konumlanan Sümerbank binası, Cumhuriyet
Dönemi’nde yenilenen kent dokusuyla bütünleşerek şehrin simge
yapılarından biri olmuştur. Ulusal ve modern mimari üslupların izlerinin
okunabileceği bir geçiş dönemi yapısı olan Sümerbank, 1937 yılında
Taşhan’ın yerine inşa edilmiştir. 1988 yılında özelleştirilen ve Sümer
Holding adını alan yapı, 2008 yılından itibaren ön kütlesi özel bir satış
mağazası, arka kütlesi ise iş merkezi olarak kullanılmış; 2013 yılında ise
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine devredilmiştir. Restorasyon
çalışmaları sonrasında üniversite yerleşkesi içerisinde kütüphane, çalışma
salonları, derslikler, öğretim elemanları o�sleri ve yemekhane gibi farklı
fonksiyonları bünyesinde bulunduran bir eğitim yapısı olarak hizmet
vermektedir.

Bu makale, Sümerbank binasının 2017 yılında yürütülen rölöve, restitüsyon
ve restorasyon projesi çalışmaları ile uygulama çalışmalarını detaylı bir
şekilde ele alacaktır. Proje süreci boyunca elde edilen veriler doğrultusunda
yapının tarihçesi ve yıllar içerisindeki değişimleri ile yapının mimari
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karakteri ve binayı tehdit eden temel sorunlar incelenmiştir. Yapılan
incelemeler ışığında oluşturulan koruma ilkeleri ve müdahale çalışmaları
açıklanmıştır.

Anahtar sözcükler: Koruma, Cumhuriyet Dönemi, Ankara, Ulus,

Sümerbank.

Abstract

Sümerbank Head Office is located in Ulus Square, Ankara, and is one of the most
iconic buildings of the Republican Period. Sümerbank was built in 1937 to
replace Taşhan as an example of a transition period which re�ects both traditional
and modern architectural styles. Sümerbank has been privatized and its name
changed to Sümer Holding. From 2008 to 2016, the front of the building was
used as a sales outlet and the back as a trade center.

In 2016, the building was assigned to Ankara Social Sciences University. After its
restoration, Sümerbank has been used as a university building composed of a
library, study rooms, classes, academic offices and a cafeteria.

�is article provides a detailed review of the building survey, restitution and
restoration projects, as well as the construction practices utilized. �e history of the
building, and changes in the building throughout the years, as well as
architectural characteristics and the main threats that they encounter, is revealed
according to the data collected during the project. �e principles of the
conservation and interventions are explained in light of this research.

Keywords: Conservation, Republican Period, Ankara, Ulus, Sümerbank.

Giriş

Ulus Meydanı’nda Sümerbank binasının yerinde Taşhan yer almaktaydı.
1805-1902 tarihleri arasında Taşhan, savaş zamanında konumunun merkezi



olması sebebiyle 150-200 yataklı bir hastaneye dönüştürülmüş, daha sonra
da Meclisin kurulmasıyla birlikte mebusların tercih ettiği bir otele
dönüştürülmüştür (Şekil 1). 1933 senesine kadar konaklama tesisi olarak
hizmet veren Taşhan, 1936 yılında Sümerbank tarafından istimlak
edildikten sonra yıkılmıştır (Erdoğan, Günel ve Kılcı, 2007, s. 126).

Şekil 1. Ulus Meydanı Taşhan binası (1936). 
Kaynak: VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi, Envanter No: 1208.

Arkitekt dergisinin 1936’da düzenlediği Sümerbank proje yarışmasına
Türk, Alman ve Fransız mimarlar katılmıştır. Sedad Hakkı Eldem, Behçet
Sabri, Sabri Oran, Arif Hikmet Holtay gibi mimarların katıldığı yarışmayı
Sey� Arkan’ın tasarlamış olduğu öneri kazanmış olsa da daha sonra Martin
Elsaesser tarafından çizilen proje hayata geçirilmiştir. Mimarın proje
sırasında gerekli olduğu halde Türk mimar çalıştırmaması eleştirilere yol
açmıştır (Aslanoğlu, 2010, s. 261).

1937 ve 1938 seneleri arasında şehrin tam merkezinde yapılan bina,
zaman içerisinde mimarın Ankara’daki en önemli yapısı haline gelmiştir.
Yapı, bir kamusal alan olan Ulus Meydanı’nı yeniden tanımlamıştır
(Bozdoğan, 2002, s. 151).



Şekil 2. Sümerbank binasının inşaat fotoğrafları (1937). 
Kaynak: Bozdoğan, 2002, s.154.

1988 yılında Sümerbank’ın özelleştirilmesi ile, binanın ismi Sümer
Holding olarak değişmiştir. 2000’li yıllarda yapının ön kütlesi giyim
mağazası olarak kullanılmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından
Kültür Bakanlığına devredilen bina Sümer Holdingin genel merkezinin
Atatürk Orman Çiftliği’ne taşınmasıyla birlikte 2013 yılında Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesine istimlak edilmiştir (Baskı, 2017).

Yapının Mimari Özellikleri

Yapı, 2 ana kütleden oluşmaktadır. Öndeki alçak kütle iki katlı iken
arkadaki yüksek kütle beş katlıdır. Yapının ön kütlesinde cephede kullanılan
Ankara taşı ve geniş ahşap saçakları ile daha geleneksel bir dil
oluşturulmuştur (Şekil 3). Arkadaki yüksek katlı o�s bloğunda ise uluslararası
üslup ön plana çıkarılmıştır. Arka kütlede tek, üçlü ve dörtlü yerleştirilen
pencerelerin ortası boyunca devam eden gölgelikler cepheye hareketlilik
kazandırmaktadır (Aslanoğlu, 2010, s. 261). Bu kütlede edelputz sıva ve
boya kullanılmıştır.



Şekil 3. Sümerbank binası cephesi (restorasyon öncesi). 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2017.

Yapının en üst katındaki teras tavanında 3 adet dairesel delik
bulunmaktadır. Bu tavan döşemesi betonarme mantar kolonlar ile
taşınmaktadır. 1966 yılında kapatılan bu teras, restorasyon çalışmaları
sonrasında tekrar açılmıştır.

Büyük oranda betonarme iskelet sistem ile inşa edilen yapıda, bu iskelet
arasındaki tuğla duvarların da taşıyıcılığa katkıda bulunduğu görülmüştür.
Bu karma sistem aynı dönem yapılarında da göze çarpmaktadır.

Yapı, ana girişini öndeki alçak kütlenin ortasından almaktadır. Yol
kotundan birkaç merdivenle yapının giriş kotuna ulaşılmaktadır. Ana giriş
aksının iki yanında ikincil girişler yer almaktadır. Pirinç doğramalı giriş
kapısından ara bir hole geçilmektedir. İki tarafında simetrik odaların
yerleştirildiği bu holün duvarlarında cephedeki Ankara taşı kaplaması
devam ettirilmiştir. Ara holden başka bir pirinç doğramalı kapı ile ana hole
geçilmektedir.

Oval planlı ana giriş holü, üst kat galerisine ulaşımı sağlayan orta aksa
simetrik iki kavisli merdiven kolu ile tanımlanmaktadır. Bu merdivenler, ana



giriş holünün devamı niteliğinde koyu renk mermer kaplamadır. Giriş
holünün duvarları ise açık pembe renk mermer taklidi sıva ile kaplanmıştır.
Yapının inşa edildiği dönemdeki maddi yetersizliklerden dolayı böyle bir
malzeme seçildiği düşünülmektedir. Girişin tam karşısına konumlanan
pirinç doğramalı vitrinlerin arkasından yapının arka kütlesine açılan
bağlantının kapatıldığı görülmüştür (Şekil 4). Zemin katın batı cephesindeki
ikincil girişten, yapının arka kütlesine düşey dolaşımın sağlandığı merdiven
ve asansör holüne geçiş yapılabilmektedir.

Şekil 4. Sümerbank binası zemin kat rölöve çizimi. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2017.



Birinci kata çıkan merdivenin birleştiği yerde geniş bir sahanlık vardır.
Bu sahanlığın tam ortasında blok kaya üzerine oyulmuş bir Atatürk Heykeli
yer almaktadır. Ulus Meydanı’ndaki Zafer Anıtı’nı da yapmış olan
Avusturyalı heykeltraş Heinrich Krippel tarafından yapılan Atatürk anıtı,
Atatürk’ü taht benzeri bir koltukta otururken göstermektedir. Heykelin alt
kısmında “İnanıyoruz ve yapıyoruz” cümlesi yer almaktadır. Birinci kattaki
oval orta galeri boyunca 10 adet pirinç sütun sıralanmaktadır. Bu sütun
üzerine vitray pencereli basık bir kubbe yer almaktadır. Bu kubbenin iç
strüktürü ise ahşaptandır (Şekil 5).

Şekil 5. Sümerbank binası birinci kat orta galeri. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2017.

Orta galerinin iki kanadında pirinç doğramalı vitrinler yer almaktadır.
Bu vitrinlerin arkasında yönetici odaları yer almaktadır. Yönetici odalarına
birbirleri içinden çift kanatlı ahşap doğramalarla geçilebilmektedir. Bu
mekânlar ahşap rabıtalı döşemeleri, özellikli doğrama ve kaplamaları ile
yapının en prestijli mekânları arasında yer almaktadır (Şekil 6).



Şekil 6. Sümerbank binası birinci kat makam odaları. 

Kaynak: Strata Restorasyon, 2017.

Binanın arka kütlesinde yer alan ikinci, üçüncü ve dördüncü katlar, tip
o�s katları olarak tasarlanmış olup, uzunca bir koridorun iki yanına
yerleştirilmiş hacimlerden oluşmaktadır. Bu katların kuzey ve güney
kanatlarında birer asansör ve merdiven holü yer almaktadır (Şekil 7).

Şekil 7. Sümerbank binası koridorlar ve merdivenler. 

Kaynak: Strata Restorasyon, 2017.

Yapının beşinci katı, kütlesel olarak alttaki tip o�s katlarını takip etse de
batı kanadındaki büyük yemekhane hacmiyle bu katlardan ayrılmaktadır.
Belgeleme çalışmalarının yürütüldüğü dönemde yapının ilk döneminde



yapılmış olan terasın bir dönem müdahalesi olarak kapatıldığı, mantar
kolonların ahşap lambri ile kaplandığı ve üzerlerindeki dairesel deliklerin
asma tavan ile kapatıldığı görülmüştür (Şekil 8).

Şekil 8. Sümerbank binası yemekhane bölümü (restorasyon öncesi). 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2017.

Rölöve Çalışmaları

Yapının belgeleme çalışmaları 2017 Ocak ayında başlatılmıştır. Bina lazer
tarama yöntemi ile taranmış, bu taramalar üzerinden üretilen ölçekli
fotoğraf verileri ile yapının rölöve çizimleri oluşturulmuştur (Şekil 9).



Şekil 9. Sümerbank binası örnek rölöve çizimi.  
Kaynak: Strata Restorasyon, 2017.

Yapının malzeme analizleri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümünden Doç. Dr. Ali Akın Akyol tarafından yürütülmüştür. Malzeme
analizleri kapsamında yapının çeşitli yerlerinden farklı malzeme örnekleri
alınıp incelenmiştir (Şekil 10).

Şekil 10. Yapıdan alınan malzeme numunelerinden örnekler. 
Kaynak: Akyol, 2017, s. 23.



Statik analiz kapsamında yapının belirli yerlerinden karot örnekleri
alınmıştır. Döşemede belirli noktalarda delme yapılarak döşeme kalınlıkları
belirlenmiştir. Rölöve verileri ile birlikte örneklerden alınan değerler
birleştirilerek yapının statik modellemesi yapılmış ve strüktürel açıdan zayıf
noktalar tespit edilmiştir (Şekil 11).

Şekil 11. Yapıdan alınan karot örnekleri ve yapının statik modellemesi. 

Kaynak: Opteng Proje Mühendislik, 2017.

Yapının duvar ve tavanlarındaki boya katmanları raspalanarak bu
yüzeylerdeki özgün katmanlar tespit edilmiştir. Merdivenlerde yapılan boya
ve sıva raspası sonucunda bu yüzeylerin yeşil çini plakalar ile kaplı
görülmüştür. Merdiven küpeştelerinin de bu çinilerle uyumlu renkte dökme
mozaikten yapıldığı ortaya çıkmıştır. Muhdes laminat parke döşemelerin
altından da özgün ahşap parke döşeme katmanları açığa çıkarılmıştır.
Yapıdaki malzeme ve bozulmalara dayalı yapılan tespit rölöve paftaları
üzerine işlenmiş, böylelikle analitik rölöve paftaları oluşturulmuştur (Şekil

12).



Şekil 12. Yapıda gerçekleştirilen sıva raspası ve zemin açma çalışmaları. 

Kaynak: Strata Restorasyon, 2017.

Restitüsyon Çalışmaları

Restitüsyon çalışmasında elde edilen bilgilere göre yapı için 3 dönem
belirlenmiş, her bir dönemin çizimi proje kapsamında ele alınmıştır.

Yapının birinci dönemi büyük ölçüde Martin Elsaesser tarafından 1935
yılında çizilmiş projeler ile görsel kaynaklar ışığında şekillendirilmiştir (Şekil

13).

Yapının yüksek bloğunda doğu cephesine bakan o�slerin bulunduğu
kütlenin ilk dönemde olmadığı görülmektedir. O�s koridorlarının
doğusunda kalan bu bölüme birbiri ardına takip eden pencereler eklenmiştir.
Eklenen pencereler yapının cephesinde mevcutta bulunan tip pencerelerdir.
Pencere düzeninin birinci ve zemin katlarda farklılık gösterdiği de eski
çizimlerden belirlenmiştir. Zemin katta ise bu kütlenin korunduğu ve doğu
cephesinde çıkma yaptığı görülmüştür. Katlardaki ara duvar
bölümlendirmeleri de eski çizimlere göre yeniden çizilmiştir.



Şekil 13. Sümerbank binası örnek rölöve çizimi.  
Kaynak: Elsaesser, 1935.

Yapıya ait eski fotoğra�ar ve çizimlerde batı cephesine bakan terasın açık
olduğu görülmüştür. Bu terasın ön kısmında mantar şeklinde kolonlar
bulunmaktadır. Rölöve çalışmaları sırasında yapının yemekhane kısmına
denk gelen bu kısımdaki betonarme kolonların lambri kaplama ile
kapatıldığı görülmüştür. Restitüsyon çizimlerinde kolonların gerçek
boyutları çizimlerden gelen ölçülere göre şekillendirilmiştir. Bu kolonların
arkasında kalan camekanlı kısım da eski fotoğraf ve çizimlere göre yeniden
düzenlenmiştir. Terasın tepesinde kapatılmış üç adet dairesel açıklık, bu
dönem çizimlerinde açılmıştır (Şekil 14 ve Şekil 15).



Şekil 14. Ulus, Sümerbank binası (1940). 
Kaynak: VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi, Envanter No: 2191.

Şekil 15. Restitüsyon 1. dönem örnek plan ve cephe çizimi. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2017.

Yapının 1944 yılına ait tadilat projesinde 5. kattaki dairesel kolonların
gerisinde bulunan camekanın öne nakledildiği görülmektedir. 1946 yılında
tadilat projesinde ise yapının doğu cephesine bakan kütlesinin eklendiği
görülmektedir. Yapının tüm katlarındaki plan şeması bu çizimlere göre
şekillendirilmiştir. İkinci dönemde göze çarpan bir ayrıntı da kuzey
asansörünün yanına bir asansör daha eklenmesidir.

Altındağ Belediyesi’nden elde edilen ve Sümerbank Genel Müdürlük
tarafından yapılmış yazışmalarda 1955 ve 1966 yıllarında yapıya ek kat



yapma ve yapının arka cephesine satış mağazaları eklenmesi ile ilgili projeler
önerildiği; fakat bu projeler onaylanmadığı görülmüştür. 1965 yılında ek kat
projesi yeniden gündeme gelmiş fakat proje Belediye İmar İdare Heyeti
tarafından onaylanmamıştır.

1966 yılında büro ve yemekhaneyi genişletmek amacıyla terasın binaya
dahil edilmesi projesi kapsamında teras kapatılmış ve restorasyon
uygulamasına kadar camekanlı şeklini almıştır. Yapının 5. kat çatısında
bulunan Sümerbank yazısının da bu dönemde yapıldığı düşünülmektedir.

2008 yılında Sümerbank’ın kapatılıp, zemin ve bodrum katın hazır
giyim mağazası tarafından satış mağazası olarak kullanılmaya başlandığı
dönemde bu katlarda değişiklikler yapılmıştır. Yapının zemin katının arka
kütlesi ise banka olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Diğer katlarla ilgili
herhangi bir değişikliğe ait belge ise bulunamamıştır.

Restorasyon ve Uygulama Çalışmaları

Yapıda tespit edilen problemler ve binanın ihtiyaç programı doğrultusunda
müdahale kararları verilmiş ve koruma projesi önerisi oluşturulmuştur.
Müdahale kararlarının hepsi müdahale lejantında detaylı olarak açıklanarak,
yapının tüm yüzeylerinde yapılacak olan müdahaleler plan, kesit ve
görünüşlerde kodlanarak işaretlenmiştir. Her bir uygulama detayı ve
yöntemi ilgili lejantta detaylı olarak açıklanmıştır (Şekil 16). Bu müdahale
kararları doğrultusunda restorasyon projesi çizimleri gerçekleştirilmiştir.
Restorasyon projeleri 2017 Eylül yılında Ankara İkinci Koruma Bölge
Kurulu tarafından onaylanmış, hemen ardından restorasyon uygulama
çalışmaları başlatılmıştır.



Şekil 16. Örnek müdahale paftası çizimi. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2017.

Restorasyon çalışmalarında bodrum katın arka kütlesindeki kazan
dairesi, mekanik hacimler ve depolar korunmuştur. Bu bölümde mevcutta
mescit olarak kullanılan hacim ise muhdes kaplamaları kaldırılarak depoya
dönüştürülmüştür. Mescidin bitişiğindeki dondurucu olarak kullanılan
hacimler de birleştirilerek depo haline getirilmiştir. Islak hacimlerin yerleri
mevcut şekilde korunurken malzeme ve mimari elemanlarla günümüz
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bodrum katın ön kütlesinde mevcut durumda mağaza depolarının
oluşturan kısımlar arasındaki duvarların bir kısmı kaldırılarak geniş
kütüphane hacimleri oluşturulmuştur. Kütüphane kapasitesinin büyük bir
kısmı bu hacimlere alınmıştır. Arka kütlenin kuzeydoğu kanadındaki depo
hacimlerinin bir kısmı da kütüphaneye dahil edilmiştir. Mevcut halde
elektrik panosunun bulunduğu hacim ise teknik hacimler için bugün olduğu
şekilde bırakılmıştır.

Zemin katta mağaza ve banka olarak kullanılan kısımlar, Ankara Sosyal
Bilimleri Üniversitesinin kütüphanesine dönüştürülmüştür (Şekil 17). Bu



katta zemin katın ara girişi ve arkadaki yüksek kütle arasında bir dönem
kapatılan geçiş açılarak iki kütlenin bağlantısı sağlanmıştır.

Şekil 17. Sümerbank, zemin kat: restorasyon öncesi ve sonrası. 

Kaynak: Strata Restorasyon, 2017-2021.

Birinci katın ön kütlesindeki genel müdür ve makam odalarının yüksek
lisans ve doktora öğrencilerinin derslikleri ile seminer odaları olarak
kullanılmasına karar verilmiştir. Bu odalardaki özgün mimari elemanlar,
döşemeler ve kaplamaların tümü korunmuştur. Muhdes duvar ve döşeme
kaplamaları kaldırılmış; özgün döşeme ve kaplama izleri araştırılmış ve
özgün dokuyla uyumlu zemin ve duvar kaplamaları yapılmıştır.

Tip katlar olarak devam eden 2., 3. ve 4. katlarda mevcut ahşap
panellerle oluşturulan mekân kurgusu büyük oranda korunarak
üniversitenin akademik personelleri için o�s hacimlerine dönüştürülmüştür.

5. kat terasında sonradan kapatılan mantar kolonlar ve dairesel teras
delikler restorasyon çalışmalarında tekrar açığa çıkarılmıştır. Önü ahşap
doğramalarla kapatılmış teras restorasyon önerisinde tamamen açılmış, fakat
üniversite rektörlüğünün talebi ile tekrar doğramalar ile kapatılmıştır (Şekil

18).



Şekil 18. Sümerbank yemekhane katı: restorasyon öncesi ve sonrası. 

Kaynak: Strata Restorasyon, 2017-2021.

Merdiven ve asansör holündeki duvarlarda boya ve sıva raspası yapılarak
özgün çini yüzeyler açığa çıkarılmıştır. Tüm katların merdiven duvarlarında
asansörlere bakan ve bir dönem kapatılmış olan ışıklıklar da restorasyon
projesinde tekrar açılmıştır (Şekil 19).

Şekil 19. Sümerbank merdiven holleri: restorasyon öncesi ve sonrası. 

Kaynak: Strata Restorasyon, 2017-2021.

Yapıdaki malzemelere yönelik koruma müdahaleleri Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesı̇ Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım Bölümünden Prof. Dr. Bekir Eskici tarafından
oluşturulmuştur. Taş, tuğla, sıva, boya, ahşap ve metal elemanlar gibi farklı
malzeme gruplarına yönelik farklı müdahale kararları müdahale kararları
üretilmiştir.



Binadaki nemlenme sorununa yönelik 1. ve 5. kat çatılarında büyük
oranda korozyona uğramış bakır kaplamalar özgün detayına uygun olarak
yenilenmiştir. Bununla birlikte yağmur olukları ve yağmur iniş boruları da
özgün malzemesine uygun olarak yenilenmiştir.

Mimari ve mekânsal ölçekteki yapıya zarar veren tüm muhdes ekler
kaldırılmıştır. Niteliksiz, işlevini yitirmiş tüm elektrik ve sıhhi tesisat ekleri
sökülerek binadaki tüm elektromekanik sistem yenilenmiştir.

2018 yılında uygulama çalışmaları biten Sümerbank binası günümüzde
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde eğitim yapısı olarak hizmet
vermektedir.
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Öz

Pembe Köşk; inşa edildiği tarihten bu yana, farklı zamanlarda farklı istek ve
ihtiyaçlara göre çeşitli uygulamalar yapılmış olsa da, hiçbir zaman bütününe
yönelik aşırı talepkâr bir müdahaleye maruz kalmadığı için olsa gerek, özgün
mimari yapısını korumuş durumdadır. Bina, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst
seviyedeki şahsiyetlerinin ve onların ağırladıkları tarihî isimlerin hayatlarına,
büyük ve önemli siyasi olaylara, kararlara tanıklık etmiştir. Cumhuriyet
Dönemi tarihi ve dönemin mimarlığı, sanatı açılarından gerçek maddi ve
manevi değerleri haizdir. Bu çalışmada Pembe Köşk hakkında bilgi
verilerek, binanın korunmasına yönelik gerçekleştirilen proje sürecinden
bahsedilmiştir.

Anahtar sözcükler: Clemens Holzmeister, Pembe Köşk, Koruma ve

Onarım Projeleri, KA-BA Mimarlık

Abstract

Although various interventions have been made at various times for different

reasons since the date it was built, Pembe Kosk has been able to maintain its

original architectural features. �is is probably because there have never been

over-demanding interventions in regard to the whole structure. �e building has
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witnessed the lives of the most important �gures from the Republic of Turkey, as

well as hosting historical �gures and being the site of major and important

political events and decisions. It can therefore be said that Pembe Kosk has real

tangible and intangible value in terms of the history of the Republican Period and

the architecture and art of the period. In this study, information on the Pembe

Kosk is provided and the project process for the preservation of the building was

introduced.

Keywords: Clemens Holzmeister, Pembe Kosk, Restoration and Conservation

Projects, KA-BA Mimarlık

Giriş

Pembe Köşk, Ankara’nın güneyinde, Çankaya semtinde konumlanan
Çankaya (eski Cumhurbaşkanlığı) Yerleşkesi sınırları içinde bulunmaktadır.
Yaklaşık 438 dönüm alan üzerinde kurulu yerleşke içinde, Pembe Köşk
dışında Müze Köşk, Camlı Köşk, pek çok birimden oluşan idari binalar,
sosyal tesisler ile lojmanlar bulunmaktadır. Pembe Köşk; Müze Köşk ve
Camlı Köşk ile birlikte, yerleşkenin doğu bölümünde konumlanmaktadır.
Yaklaşık 1070 metre rakımda bulunması ve eğimli topoğrafya sahip bir tepe
üzerinde inşa edilmiş olması nedeniyle, Ankara’ya hâkim bir manzarası
vardır (Şekil 1).



Şekil 1. Pembe Köşk, Çankaya Köşkü’nün konumu 
Kaynak: Google Earth uydu görüntüsü üzerinden düzenlenmiştir.

İlk inşa edildiğinde Pembe Köşk’ün, -topoğrafyası çanak biçiminde bir
yerleşim olan- güneyindeki yüksek ve çıplak arazide, göze çarpan bir silüeti
vardır. Bu görünüm bugün de bir ölçüde hâlâ sürüyor olsa da şehrin zaman
içinde gelişmesiyle, özellikle Atatürk Bulvarı ekseninde yüksek binalar inşa
edilmesi ve yeşillik alanların çoğalmasıyla eski etkisini yitirmiştir.

Pembe Köşk, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu tarafından alınan 24.10.2008 tarih ve 3614 sayılı Kurul Kararı ile “I.
Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak derecelendirilerek tescil
edilmiştir.

Yapının Özellikleri ve Önemi

Pembe Köşk’ün mimari tasarım işi, Avrupa’dan bir isme, aralarında
Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Merkez Bankası gibi önemli



kamu binalarının müelli� olan dönemin ünlü mimarı Clemens
Holzmeister’e verilmiştir.

Holzmeister, kendi ifadesiyle “Gazi Köşkü”ne ait ilk tasarımını, 20
Mayıs 1930 tarihinde görevi üstlenmesinden beş gün sonra hazırlamış;
Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği düzeltmeleri de ekleyerek iki gün içinde
proje taslağını teslim etmiştir. Projenin son durumunu gösteren çizimleri ve
maketi de 27 Temmuz 1930 tarihinde, Yalova’da bizzat Atatürk’e sunmuştur
(Çankaya Mansion, 2021). Aynı yılın Kasım ayında konutun, bağ evinin
kuzey tarafında, eğimi müsait olan görece geniş alanda yapılmasına karar
verilmiş; 1931 yılında ise inşaatına başlanmıştır. “Çankaya Köşkü” olarak da
bilinen bu bina, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak 1932 yılının
Haziran ayında Cumhurbaşkanlığına teslim edilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Pembe Köşk, kuzey doğu ve kuzey batı cepheleri. 
Kaynak: Balamir, 2010, s. 359.

1932 yılında tamamlanan yapı, Atatürk tarafından 1938 yılına kadar
Cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılmıştır. 1938’den sonra Pembe
Köşk 2020 yılına kadar II., III., IV., V., VI., VII. ve VIII.
Cumhurbaşkanları olan İsmet İnönü (1938-1950), Celal Bayar (1950-



1960), Cemal Gürsel (1960-1966), Cevdet Sunay (1966-1973), Fahri
Korutürk (1973-1980), Kenan Evren (1982-1989) ve Turgut Özal’a (1989-
1993) hem konut hem çalışma binası olarak hizmet vermiştir.
Cumhurbaşkanlığı arazisi içinde inşa edilen yeni hizmet yapısının
tamamlanmasından sonra ise, bina IX. ve X. Cumhurbaşkanları Süleyman
Demirel (1993-2000) ve Ahmet Necdet Sezer (2000-2007) tarafından
sadece konut olarak kullanılmıştır. XI. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
(2007-2014) özel o�s olarak kullandığı ve bazı resmî özel kabuller verdiği
bina, daha sonra onarım amacıyla boşaltılmış kısa bir süre, Başbakan Binali
Yıldırım (2015-2018) tarafından özel o�s olarak değerlendirilmiş, 2018 yılı
sonrasında ise yalnızca özel toplantılar için kullanılmaya devam etmiştir.

Pembe Köşk’ün oturduğu alanın güney doğu sınırını, “Çankaya Sırtları”
olarak isimlendirilen doğal kayalık oluşturmaktadır. Bina inşa edilirken
yakın çevresi için bu doğal kayalığın artı ve eksi kotlarda bir ölçüde
düzleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Holzmeister, kayadan açılarak
düzleştirilen farklı arazi kotlarına yerleştirdiği Pembe Köşk’ün kütlesini,
görece küçük bir bodrum ve üzerinde iki kat olmak üzere toplam üç katlı
olarak biçimlendirmiştir (Şekil 3).



Şekil 3. Pembe Köşk, kuzey batı cephesi, 1937. 
Kaynak: Balamir, 2010 s. 360

Bina kütlesi, kuzey batı yönünde Ankara taşı (andezit) ile yapılmış blok
basamaklar ile çıkılan geniş bir zemine oturmaktadır. Basamakların iki
yanında kaba yonu taş işçiliği ile örülmüş ve üzerinde taştan yonulan üç adet
dairevî çerçevelerin ortasında ince dikey havalandırma yarıkları bulunan
duvarlar uzanmaktadır.

Binanın cephelerinde simetrik ve boyutları aynı olan dikdörtgen ve daire
biçimli pencere dizileri, zarif yuvarlak sütunlara taşıtılan ince saçaklar
özellikle yatay hatlarla desteklenmektedir. Özgün hâlde binanın üstü
düzdür. Binada girişin de yer aldığı zemin katı, çalışma ve toplantı
mekânları ile konukların kabul edildiği salonlar; birinci kat ise özel
ikametgâh biçiminde tasarlanmıştır. Bodrum katta binanın ana kullanımına
ilişkin olanlar değil, destekleyici unsurlara ait mekânlar bulunmaktadır.

Ana cephesi ve diğer cepheleri dik açılı keskin hatlarla oluşturulmuş
modern karaktere sahip olan bina, içeride geniş bir mekân dağılımına ve
rahat bir dolaşım düzenine sahiptir. Bina, güney doğu tarafında iki kata
uzanan ve ortasında geniş bir havuz bulunan ince yuvarlak sütunlu bir



avluyu çevreleyen ‘U’ planlı bir kurguya sahiptir ve bu genel şemanın ilk
zamanlarından bu yana önemli bir değişiklik geçirmediği görülmektedir.

Pembe Köşk ile ilgilenen yerli ve yabancı mimarlık tarihçileri veya bazı
yorumcular yapıda bulunan iç avlu �krinin, Holzmeister’in Anadolu’nun
farklı bölgelerindeki sivil mimarlık örneklerinde görülen “avlulu ev”
tipinden esinlenmiş olmasından kaynaklandığı görüşünde birleşmektedir.
Benzeri bir diğer düşünce binanın ana cephesinin iki dış tarafı, yani kuzey
ve batı köşelerine yakın kenarlarındaki kübik, ortalarında tek pencereleri
olan konsollar için de ifade edilmiştir. Onların da geleneksel Anadolu
evlerinde görülen cumbavarî çıkmaların etkilerini taşıdığı düşünülmektedir.

Projelendirme Süreci

Pembe Köşk için projelendirme sürecine KA-BA tarafından 2008 yılında
başlanmış, ön tespitler ve analizlerin yapılması, belgeleme çalışması,
dönemleme araştırması ve proje önerileri geliştirilmesi sonrasında çalışmalar
durmuştur. 2017 yılında yapının mevcut sorunlarının ortadan kaldırılmasına
yönelik müdahalelerin ele alınması sürecinde proje tekrar gündeme
gelmiştir.

Proje Süreci: 2008

2008 yılında yapılan ilk çalışmalarda Pembe Köşk’ün mimari belgeleme
(rölöve), inceleme değerlendirme çalışması, tarihi araştırma ve Pembe Köşk,
Camlı Köşk ve ek yapıların içinde yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Çankaya
Yerleşkesi için proje seçenekleri ele alınmıştır.

Binanın mevcut hâli mahallinde yapılan tespit ve ölçüm çalışmaları
sonrasında hazırlanan döküm, değerlendirme ve çizim çalışmalarıyla
belgelenmiş aynı zamanda Pembe Köşk’ün yakın çevresindeki bitki
örtüsünün tespiti gerçekleştirilmiştir (Şekil 4). Bu dönemde aynı zamanda
binanın yapısal ve malzeme kaynaklı sorunları, yapıda geçmişte yapılan



müdahalelerden, drenajdan ve kullanımdan kaynaklanan sorunları Doç. Dr.
Uğurhan Akyüz (2020, Prof. Dr.) ve Doç. Dr. Bekir Eskici (2020, Prof.
Dr.) danışmanlıkları doğrultusunda tespit edilmiştir.

Şekil 4. Pembe Köşk ve yakın çevresi vaziyet planı. 
Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi, 2008.

20008 yılında Cumhurbaşkanlığı Çankaya Yerleşkesi’ndeki önemli
binaların geçmiş yıllar içinde geldikleri durumlarına bakıldığında,
niteliklerinin yükseltilmesinin, olanaklarının geliştirilmesinin zamanının
geldiği anlaşılmaktadır. Bu konuda öncelikle gerek projelendirme gerekse
uygulama bakımından doğru, bütüncül ve kalıcı bir koruma, onarım ve
iyileştirme faaliyeti önerilmiştir (Şekil 5). Bu kapsamda yerleşke içinde
bulunan binaların Pembe Köşk ile bir arada kullanımına yönelik senaryolar
geliştirilmiş ve bu senaryolar doğrultusunda 12 farklı kullanım seçeneği
üretilmiştir. Söz konusu kullanım seçenekleri kapsamında Pembe Köşk,
Camlı Köşk ve yerleşke içinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü binası
yerinde yapılacak bir yeni bina önerisini içeren senaryo kararları;

Pembe Köşk’ün (PM – D) olabildiğince Mimar C. Holzmeister’in
özgün tasarımını esas almak suretiyle onarılması, değerlerinin ve



özelliklerinin korunması, yaşatılması;

Pembe Köşk’ün, mekânlarında önemli tarihî geçmişinin sunulduğu,
sergilendiği ve yüksek düzeyde resmî davetlerin verildiği bir prestij
yapısı haline getirilmesi;

Pembe Köşk’ün, karşılıklı yakın ve önemli uluslararası ilişkiler içinde
bulunulan yabancı devlet başkanlarının özel olarak, konaklamalı
biçimde ağırlanmaları için kullanılması;

Çeşitli eklentileri ve değişmişlikleriyle Camlı Köşk’ün bugünkü
kütlesinde gerekli söküm ve yıkımları gerçekleştirmek suretiyle,
Mimar Sey� Arkan’ın özgün tasarımını canlandırmak üzere yapının
kısmen veya tamamen inşa edilmesi;

Eksik ya da yetersiz olanakların, mevcut eklerin uyumlu ve nitelikli
hale getirilmesi ve/veya yeni ek(ler) inşa edilmesi yoluyla sağlanması;

Pembe Köşk’ün sergilenen, sunulan ve özel olarak davetler verilen bir
prestij yapısı haline getirilmesi durumunda, Sera, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü binasının bulunduğu yerde; Cumhurbaşkanı ve ailesinin
özel kullanımı ve gerektiğinde dost ve akrabalarının, yerli ve yabancı
konuk ve ziyaretçilerinin ağırlanmaları için gerekli çağdaş servisleri
içeren yeni bir Cumhurbaşkanlığı Konutu yapısının tasarlanıp inşa
edilmesi şeklinde ele alınmıştır (Şekil 5).



Şekil 5. 2008 Projelendirme Aşaması III: Pembe Köşk, Camlı Köşk ve ek
yapıların içinde yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Çankaya Yerleşkesi için proje
seçenekleri. 
Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi, 2008.

Senaryoların değerlendirilmesi sürecinde çalışmalara ara verilmiştir. Söz
konusu süreçte yapının “I. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olması
nedeniyle yapılan tüm belgeleme çalışması ve dönemleme araştırması
Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşüne sunulmuş ve
Kurulun 24.10.2008 Tarih ve 3614 Sayılı Kurul Kararı ile uygun
bulunmuştur.

Proje Süreci: 2017-2018

Binanın 2008 yılında Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan
projesinde “konut” ve/veya “müze” olarak işlevlendirilmesi önerilmiştir.
2017 yılında ise Pembe Köşk’ün Başbakanlık Konutu olarak kullanılması
düşünülmüş ve bu doğrultuda binada ihtiyaç duyulan bakım, tadilat ve
yapısal güçlendirme uygulamalarının yapılması gündeme gelmiştir. Bu
dönemde Pembe Köşk ile ilgili olarak yapının Belgeleme (Güncelleme),



Dönemleme Araştırması ve Önerisi, Mimari Onarım, Yeniden

İşlevlendirme ve Teknik Donanımların Sağlıklaştırılması Projesi1

hazırlanmış, ivedi koruma uygulamaları Tekaral Ltd.2 tarafından
tamamlanmıştır.

Bu dönemde yapının mevcut durumu gerek fotoğra�a gerek optik
elektronik aletlerle tespit edilmiş ve belgeleme (rölöve) çizimleri
güncellenmiştir. 2008 yılında yapılan ve Koruma Bölge Kurulu tarafından
onaylanmış olan çizimlerin altlık olarak kullanıldığı çalışmalarda yapıda
izlenen malzeme bozulmaları, niteliksiz onarımlar ve uygulamalar, uyumsuz
eklemeler ve diğer bozulmaların ele alındığı analiz çalışmaları yapılmıştır.
Bu dönemde aynı zamanda yapının tarihî süreç içindeki değişiminin ortaya
konması amacı ile dönemleme araştırması yapılmış ve elde edilen bulgular
doğrultusunda bir öneri geliştirilmiştir. Binada 2007 ve 2017 yıllarında ayrı
ayrı yapılan belgelemeler ve tespitler açık ipuçları sunmaktadır. Binanın inşa
edildiği dönemi takip eden yıllar içinde Pembe Köşk’te ve Gül Bahçesi’nde
yapılan müdahalelerin, değişik zamanlarda parça parça olması, genel olarak
basit onarım kapsamında ele alınmış olan uygulamaların gerçekleşme
tarihlerinin kesin olarak tespit edilememesi nedeni ile dönemlendirilmesi
güçleşmektedir. Bu nedenle binadan gelen izlerin ve diğer kaynakların
araştırılması sonucunda elde edilen verileri ve bilgileri güvenilirliklerine göre
değerlendirmek ve gerektiğinde bazı sonuçları belli ölçüde yorumlamak
suretiyle genel anlamda iki dönemden bahsetmek mümkündür. Buna göre,
1932’de Holzmeister tasarımından başlayan ve 1980’lere kadar geçen süreç,
yapının I. Dönemi olarak kabul edilmiştir. 1980’li yıllardan itibaren farklı
dönemlerde binanın çatısı başta olmak üzere ıslak hacimlerde ve terasta
yapılan müdahaleler olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda 1980’li yıllardan
bugüne geçen süre ise yapının II. Dönemi olarak değerlendirilmiştir (Şekil

6).



Şekil 6. 2017-2018 Projelendirme Aşaması II: Dönemleme araştırması ve
önerisi. 
Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi, 2018.

Binada tespit edilen sorunların ortadan kaldırılmasına ve binanın
mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik olarak ele alınan çalışmanın
üçüncü aşamasında Mimari Onarım, Yeniden İşlevlendirme ve Teknik
Donanımların Sağlıklaştırılması Projesi hazırlanmıştır. Bu kapsamında
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir kültürel mirası olan Pembe
Köşk’ün tarihî ve mimarî öneminin gözetilmesi ve bunun için binanın �zikî
varlığı ile birlikte sahip olduğu değerlerinin korunması çerçevesinde proje
ilkeleri belirlenmiştir. Projenin nasıl ele alınması gerektiğine dair ortaya
konan temel ilkeler;

Cumhurbaşkanı Atatürk döneminden başlayarak yakın zamanlara
kadar “Cumhurbaşkanlığı Konutu” olarak hizmet vermiş dolayısıyla
geçmişinde sayısız tarihî ve siyasî olaya, karara tanıklık etmiş olan
Pembe Köşk’ün, ileriki bir zamanda hem ilk yıllarını hem de daha
sonraki yıllarını adeta bir “tarih müzesi” gibi sergileyecek şekilde
hassasiyetle değerlendirilmesi,

Pembe Köşk binası, tarihî ve mimari önemi göz önünde
bulundurularak, özgün değerlerinin ve özelliklerinin korunması



yönünde projelendirilmesi ve yapılacak uygulamalarda da bu hususlara
dikkat edilmesi,

Binanın çatısında, bazı cephelerinde ve çeşitli mekânlarında,
elemanlarında, bir ölçüde 3. Cumhurbaşkanı Celâl Bayar
döneminden başlayarak günümüze kadar yapılagelen değişikliklerin
irdelenmesi ve gündemde olan yeni proje önerisinin, geçmişe ait bu
müdahalelerin binanın özgün karakteristik yalın mimari çizgisi
açısından uygun olanlarının ve olmayanlarının ayırt edilmesi üzerine
geliştirilmesi,

80 küsur yıllık geçmişiyle Pembe Köşk binasının günümüzde, yapısal
veya işlevsel mahiyette ve bazıları önemli olan çeşitli sorunlarının
giderilmesi olarak belirlenmiştir.

Belirlenen ilkeler doğrultusunda yapıda tespit edilen sorunların ortadan
kaldırılmasına yönelik olarak mimarlık ve mühendislik dallarında
sürdürülen (i) Kesin Proje, geçmiş dönemlere ve son olarak (ii) 1. ve 2.
Bakım ve Tadilat İşleri’ne ilişkin mimari, inşai ve teknik kararlar
konusundaki düzeltme ve değişiklikleri ve/veya ekleme ve çıkarmaları içeren
iki aşamalı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu kapsamda Kesin Proje
doğrultusunda ele alınan konular aynı zamanda Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair
Yönetmelik kapsamında kabul edilen esaslı onarım müdahalelerini de
içermektedir. 1. ve 2. Bakım ve Tadilat İşleri’nde ise Pembe Köşk’ü belirli
bir süre kullanması söz konusu olan Başbakan ve ailesinin gereksinim ve
beklentilerine bağlı talepleri doğrultusunda ele alınmış ve Koruma Bölge
Kurulu’nun aldığı kararlar uyarınca, Pembe Köşk’te gözlenen, günümüz
koşulları ve standartları bakımından yetersiz bulunan durumlar ile yapısal
veya işlevsel mahiyette çeşitli sorunların giderilmesine yönelik müdahaleler
olarak tanımlanmıştır (Şekil 7).



Şekil 7. 2017-2018 Projelendirme Aşaması III: Mimari Onarım, Yeniden
İşlevlendirme ve Teknik Donanımların Sağlıklaştırılması Projesi. 
Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi, 2018.

2017 yılı sonunda başlayarak 2018 başlarında gerçekleştirilen ve geçici
kullanıma yönelik iç mimari uygulamalar dışındaki bakım, tadilat ve yapısal
güçlendirme uygulamaları restorasyon uzmanı Ali Fuat Tek (Tekaral İnşaat)
tarafından ele alınmıştır. Bu aşamada gerçekleştirilen çalışmalar;

Zemin kaplamalarında bakım ve kısmi tamir yapılması,

Sorunlu olan iç duvar yüzeylerinin iyileştirilmesi,

Mevcut ahşap doğramaların (storlar dâhil) sorunlu olanlarının
onarılması veya yenilenmesi,

Mevcut ahşap veya pirinç kalorifer kajlarının sorunlu olanlarının
onarılması veya yenilenmesi,

Taşıyıcı kolonlarında güçlendirme yapılması,

Sorunlu sıhhi tesisat ve elektrik hatlarının yenilenmesi,

Drenaj sorunlarının giderilmesi şeklindedir.



1. ve 2. Bakım ve Tadilat İşleri kapsamında tanımlanan ve
gerçekleştirilen uygulamalar bir taraftan geçici, dolayısıyla geriye dönüşlü
uygulamaları içerdiği gibi, diğer taraftan güncel koruma ve kullanım
bazında binanın yararına olanları da içermektedir (Şekil 8).

Şekil 8. 1. ve 2. bakım ve tadilat işleri sonrası kuzey batı cephesi. 
Kaynak: KA-BA Arşivi, 2018.

Pembe Köşk Projesi kapsamında esaslı onarım tanımına giren uygulama
işlerini tari�eyen; Koruma Kurulunca onaylanmış bulunan Mimari
dönemleme (restitüsyon) raporu ve çizimleri esas alarak hazırlanan ve
binanın özgün hâline uygun olarak korunmasını öneren uygulama projesi ve
detayları Ankara Kültür Varlıklarını Koruma 1. Bölge Kurulunun
28.06.2018 Tarih ve 5701 Sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunmuştur.

Sonuç

28.06.2018 tarihinde onaylanan projeye göre, I. Cumhurbaşkanı Atatürk
döneminden başlayarak yakın zamanlara kadar “Cumhurbaşkanlığı Konutu”
olarak hizmet vermiş; dolayısıyla geçmişinde sayısız tarihî ve siyasi olaya,
karara tanıklık etmiş olan Pembe Köşk’ün, hem ilk yıllarını hem de daha
sonraki yıllarını adeta bir “tarih müzesi” gibi sergileyecek şekilde
hassasiyetle değerlendirilmesi ve Pembe Köşk binasının, tarihî ve mimari



önemi göz önünde bulundurularak, özgün değerlerinin ve özelliklerinin
korunması yönünde uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bu
uygulamaların ne zaman gündeme alınacağı ve gerçekleştirileceğine dair
süreç ise halihazırda belirsizdir.
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Öz

Gazi Rektörlük binası, Mimar Kemaleddin’in son eseri olmakla birlikte
Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin de son örneklerinden biri olmuştur.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından orta okullara öğretmen yetiştirmek
amacıyla 1926 yılında ilk olarak Konya’da açılan Gazi Orta Muallim
Mektebi, daha sonra Mimar Kemaleddin’in tasarlamış olduğu Ankara’daki
binaya taşınmıştır. Ulusal Mimarlık Dönemi özellikleri taşıyan yapı,
öğrencilerin yatılı olarak konaklayabildikleri bir yapı olarak tasarlanmıştır.
Döneminde öğrencilerine her türlü imkânın sağlandığı yapı, Türkiye’ye pek
çok donanımlı öğretmen yetişmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra, ülkenin
sosyal ve kültürel hayatın değişmesinde de önemli bir rol üstlenmiştir. 1946
yılında Gazi Eğitim Enstitüsü adıyla hizmet vermeye başlayan yapı, 1984
yılına kadar sadece bir eğitim yapısı olarak hayatına devam etmiştir. 1984
yılından itibaren Gazi Rektörlük binası olarak hizmet vermektedir. Bu
çalışma, yapının belgeleme çalışmaları ile birlikte yapının tarih boyunca
fonksiyonel ve mimari değişimini de ele almaktadır. Bununla birlikte
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https://orcid.org/0000-0002-3057-246X


yapının korunmasına yönelik alınan müdahale kararlarını ve koruma
çalışmalarını ayrıntılı bir biçimde incelemektedir.

Anahtar sözcükler: Eğitim, Koruma, Cumhuriyet Dönemi, Ankara, Gazi

Rektörlük binası

Abstract

Gazi Rectorate Building is one the last examples of National Architectural
Movement as well as the last work of Mimar Kemaleddin. “Gazi Teacher’s
College” was �rst established in Konya in 1926 to train middle school teachers.
Later it was moved to the building designed by Mimar Kemaleddin. Re�ecting
National Architectural Period characteristics, it was designed as a boarding school.
“Gazi Teacher’s College educated many well-equipped teachers for the country by
providing every opportunity to its students. In addition, the building took a
major role in the social and cultural transformation of the country. In 1946, its
name was changed as “Gazi Teacher’s College” and since then, it continued to
serve as an educational building until 1984. Since 1984, the building has been
used as the rectorate building of Gazi University. �is paper discusses the
architectural documentation practices of the building as well as the changes
throughout the history. In addition, intervention decisions and conservation
practices of the building are examined in detail.

Keyword: Education, Conservation, Republican Period, Ankara, Gazi Rectorate
building.

Giriş

Cumhuriyetin ilanından sonra TBMM tarafından hazırlanan eğitim
programlarında çağa uygun, laik ve demokratik eğitim anlayışının
gerçekleştirilmesi konuları tartışılmaya başlanmıştır. Bu konudaki yasal
düzenlemelerin öncesinde, kızların da erkeklerle aynı koşullarda eğitim



görmesi, köylünün eğitilmesi, demokratik eğitim gibi maddelerin meclis
dışında konu edildiği görülmektedir (Sakaoğlu, 2003, s. 67).

Öğretmen yetiştirme ile ilgili tedbirler 1923 yılında düzenlenen Birinci
Heyet-i İlmiye toplantısında ele alınmıştır. Bu toplantı sonucunda üç yıl
süreyle eğitim verecek olan kız ve erkek orta öğretmen okullarının açılması
kararı alınmış olsa da bu amaçla İstanbul’da açılan Erkek Muallim Mektebi
ve Kız Muallim Mektebi 1924-1925 öğretim yılında kapatılarak, öğrencileri
Yüksek Muallim Mektebi’ne devredilmiştir. 1923 tarihinde toplanan Birinci
Heyet-i İlmiye toplantısında okul sistemine “orta okul” seviyesinin
konulması kararı alınmıştır (Altunya, 2006, s. 13-14). 13 Mart 1925’te
çıkarılan “Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu” ile öğretmenlik bağımsız bir
meslek dalı konumuna getirilmiştir (Sakaoğlu, 2003, s. 177).

O dönemin Maarif Vekili Mustafa Necati Bey, öğretmenleri eğitimin en
önemli öğesi olarak görmekteydi. Orta dereceli okullara öğretmen
yetiştirmek amacıyla ilk defa Konya’da “Orta Muallim Mektebi” adıyla bir
okul açılmıştır ancak Mustafa Necati Bey Ankara’da tüm yurdun öğretmen
ihtiyacını karşılayacak donanımda bir öğretmen okulu açılmasını
istemektedir. O yıllarda ülkenin ekonomik durumu sebebiyle Konya’daki
Orta Muallim Mektebi ilk olarak 25 Ekim 1927’de Ankara’ya
nakledilmiştir. Okulun eğitim verecek bir hizmet binasına sahip olmaması
sebebiyle öğrenciler Ankara Lisesi, Çocuk Esirgeme Kurumu binası gibi
binalarda eğitim görmüştür (Duman, 2002, s. 127).

Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin mimarlarından Mimar
Kemaleddin Bey, Gazi Orta Muallim Mektebinin projesini 1927 yılında
tamamlamıştır. Maarif Vekili Mustafa Necati Bey’in öncülüğünde proje
hazırlıkları tamamlanmış ve 8 Ağustos 1927’de okulun temeli atılmıştır
(Akyüz, 2007, s.386; Altunya, 2006, s. 19), (Şekil 1). Ülkenin dört bir
tarafından öğrencilerin başkente çekilmesinin planlandığı yapıya Atatürk ve
dönemin bürokratları büyük önem vermiştir (Akyüz, 2007, s. 386).



Şekil 1. Gazi Orta Muallim Mektebi temel atma töreni. 
Kaynak: Ayın Tarihi, Ağustos 1927, Günay, 2017’den alınmıştır.

Bina, Gazi Mahallesi başlangıcında, Ankara-Konya Karayolu ile
Silahtar Caddesi arasında kalan arsada yapılmıştır (Şekil 2). Bugün
Ankara’nın merkezi bir konumunda olan kampüs alanına, ilk yıllarda
ulaşımın çok zor olduğu, bu sebeple çoğu öğrencinin ve öğretmenin yatılı
kaldığı bilinmektedir (Altunya, 2006, s. 67).

Şekil 2. Gazi Orta Muallim Mektebi (1929). 
Kaynak: Günay, 2017, s.11.



Okul binasının inşaatı 25 ay sürmüş ve Kasım 1929 tarihinde
tamamlanmıştır. Okulun yapımında hiçbir masraftan kaçınılmayarak her
türlü ihtiyacı karşılamasına önem verilmiştir. Binada müdür ve öğretmen
odaları, am� ve laboratuvarlar, atölye ve resim derslikleri ile birlikte 500
öğrencinin barınacağı kapasitede yatakhane birimleri bulunmaktadır (Şekil

3). Banyo, tuvalet, çamaşırhane, ütü odası, ambar, dispanser ve muayene
odaları gibi bölümleri içeren bina programında öğrenci ve öğretmenlerin
bütün ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak 650
kişilik toplantı salonu ve altında kışlık bir teneffüshane yapılması
planlamıştır (Günay, 2017, s. 10).

Şekil 3. Gazi Orta Muallim Mektebi: fen ve matematik bölümü sınıfı ile resim atölyesi 1930-

1940’lı yıllar. 

Kaynak: Gürgil, Aslan, Aktaş ve Ünal, 2016.

Türkçe (Edebiyat) Bölümü, Gazi Orta Muallim Mektebinin 1927
yılında ilk açılan bölümü olup, ardından Pedagoji (Eğitim) Bölümü

açılmıştır. Tarih-Coğrafya, Matematik Bölümü, Fen Bölümü, Resim-İş
Bölümü, Beden Eğitimi Bölümü, Müzik Bölümü, Yabancı Diller Bölümü,
Özel Eğitim Bölümü de okulun diğer bölümleri arasında yer almaktadır
(Altunya, 2006, s. 345-800).

Orta Muallim Mektebi, Mimar Kemalettin tarafından hazırlanan
bugünkü Rektörlük binasına yerleştikten sonra 1 Kasım 1929’da Gazi Orta
Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü; 1946’da ise Gazi Eğitim Enstitüsü
adını almıştır (Gazi Eğitim Fakültesi 90. Yıl Kataloğu, 2016, s. 235). 1980



yılında okulun adı Gazi Yüksek Öğretmen Okuluna çevrilmiştir. 1982
yılında Gazi Üniversitesi kurulunca Gazi Yüksek Öğretmen Okulu, Gazi
Eğitim Fakültesi adıyla bu üniversiteye bağlanmıştır. 1984 yılına kadar
sadece bir eğitim yapısı olarak hayatına devam etmiştir. 1984 yılından
itibaren üniversitenin rektörlük binası olarak hizmet vermektedir.

Yapının Mimari Özellikleri

Gazi Rektörlük Binası bodrum ile birlikte toplam beş ana kattan
oluşmaktadır. Yapının orta bölümünde çatı katından demir bir servis
merdiveni ile gözlemevi kubbesi ve servis hacimlerinin bulunduğu katlara
ulaşılmaktadır.

Yapının ortalama 49 m eninde ve 97 m boyutunda dikdörtgen bir planı
vardır. Tüm katlarda hacimlerin çoğunluğu dış cephe etrafında sıralanmış
olup, ana dolaşım bu hacimler boyunca devam eden koridorlarla
sağlanmaktadır. Özgün plan şemasında koridorlardan sürekli bir dolaşımın
sağlanabildiği bilinmekteyken, zamanla koridorlar belli noktalarda bölme
duvarlarla kapatılmış ve dolaşım sürekliliği kesilmiştir.

Yapı betonarme sistemde inşa edilmiştir. Fakat betonarme kolonlar
arasına yapılan tuğla duvarlar da taşıyıcı özelliğe sahiptir.

Yapının bodrum katında, planın orta aksına simetrik olarak
yerleştirilmiş iki adet iç avlu yer almaktadır. Servis ve ana dolaşım birimleri
bu avlulara bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Arka cepheye bakan simetrik
olarak yerleştirilmiş iki adet merdiveni daha bulunmaktadır (Şekil 4).



Şekil 4. Gazi Rektörlük binası zemin kat rölöve planı. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Simetrik olarak düzenlenmiş cephelerde orta kütleler öne çıkarılarak
vurgulanmıştır. Ana girişini kuzeydoğu cephesinden alan yapının giriş
kotuna orta aksa yerleştirilmiş beyaz mermer kaplamalı merdivenlerle
ulaşılmaktadır. Giriş cephesinin orta bölümünde iki kat yüksekliğinde
stalâktitli mermer sütunlar ile taşınan sivri kemerli bir revak bulunmaktadır.
Birinci katta revağa bakan mahallerden küçük balkonlara çıkılabilmektedir.
Giriş cephesinin ikinci katındaki teras ise kırmızı andezit sütunla
tanımlanmaktadır. Orta akstaki bu teras düzeni çatı katında da devam
ettirilmiştir (Şekil 5).



Şekil 5. Gazi Rektörlük binası kuzeydoğu cephesi. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Arka cephenin orta aksında stalâktitli mermer sütunlarla ile taşınan
geniş bir teras kütle olarak öne çıkarılmıştır. Arka cephede simetrik olarak
yerleştirilmiş, mermer basamaklarla ulaşılan iki adet giriş ise geriye
çekilmiştir. Merdiven akslarına denk gelen bölümler cephede kule şeklinde
iki kütle olarak çıkarılarak vurgulanmıştır. Yan cepheler benzer düzende
tasarlanmış olup, üzerleri açık teraslı, iki kat yüksekliğinde sivri kemerli
açıklıklarla cephede hareket sağlanmıştır (Şekil 6). Cephelerin üst kısımları
geniş saçaklarla bitirilmiş, bu saçaklara beşik çatılar bindirilmiştir.



Şekil 6. Gazi Rektörlük binası güneybatı ve güneydoğu cepheleri. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Cephenin bodrum kat hizası bir silme ile tanımlanarak diğer katlardan
ayrılmıştır, Bodrum kat hizasında andezit taş kaplama kullanımı diğer
katlarla farklılaştırmayı pekiştirmiştir. Üst katların cephelerinde ise kireç
taşı, taş taklidi sıva ve düz sıva birlikte kullanılmıştır. Çatılar Marsilya
kiremiti ile örtülmüşken, gözlemevi kubbesi bakır kaplamadır.

Rölöve Çalışmaları

Yapı ile ilgili ilk ölçüm ve belgeleme çalışmaları 2016 yılında AST Mimarlık
tarafından gerçekleştirilmiştir. Çizilen bu projeler Ankara Birinci Bölge
Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yapının rölöve projeleri 2018
yılında Strata Restorasyon tarafından güncel duruma uygun olarak revize
edilmiş ve analitik belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yapıyla ilgili mevcut durumu belgeleme çalışmaları sırasında yapının
katlarındaki plan şemasının, özgün plan şemasına göre değişmiş olduğu
görülmüştür. Bugünkü durumda bodrum katta servis hacimleri ve atölyeler
yer almaktadır. Bu katın tam ortasındaki kazan dairesi birimi bodrum kat
kotundan yaklaşık 3 m aşağıdadır. Katın güneydoğu kanadında sergileme



hacimleri konumlandırılmıştır. Bu alanın büyük bir kısmı Gazi Resim-İş
Eğitimi Bölümünün yaptığı eserlere ayrılmıştır. 2011’de Mimar Kemaleddin
Müzesi için ayrılan sergi alanları 2013 yılında küçültülmüştür. Sergi
alanlarının geri kalanı ise Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesine
ayrılmıştır (Şekil 7).

Şekil 7. Gazi Rektörlük binası Mimar Kemaleddin Müzesi ve resim-heykel
sergi alanı. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Cephenin orta aksından mermer basamaklarla yapının zemin katında
yer alan ana girişe ulaşılmaktadır. Giriş holünün hemen karşısında Mimar
Kemaleddin Salonu olarak adlandırılan bir konferans salonu yer almaktadır.
Ortalama 600 kişi kapasiteli bu salonun pembe mermer sütunlarla taşınan
bir asma katı bulunmaktadır. Sade bir karakterde tasarlanmış olan Mimar
Kemaleddin Salonu 2014 yılında onarım geçirmiş, alçı süslemeli tavan ve
doğrama müdahaleleri ile bu sadelik bozulmuştur (Şekil 8).



Şekil 8. Gazi Rektörlük binası Mimar Kemaleddin Salonu. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Zemin katın geri kalanı o�s hacimlerine ayrılmıştır. Katın kuzeybatı
kanadında kullanılmayan laboratuvar hacimleri yer almaktadır. Arka
cepheye bakan bölümde arşiv olarak kullanılmakta olan bir asma katın
eklendiği görülmüştür (Şekil 9).

Şekil 9. Yapıya sonradan eklenilen asma kat. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Birinci kat rektörlük hacimlerine ayrılırken, ikinci kat o�s birimlerine
ayrılmıştır. Çatı arasında, eğimin kurtarabildiği alanlar o�s ve arşiv birimleri



olarak değerlendirilmiştir. Gözlemevi kubbesi ise kullanılmamakta olup atıl
durumdadır. Kubbenin dönmesini sağlayan mekanizma sistemi bugün halen
durmakta olup, parçalarının korozyona uğramasından ötürü
çalışmamaktadır. Kubbenin açılan kapağı ise saç bir kapakla kapatılmıştır
(Şekil 10).

Şekil 10. Kubbe konstrüksiyonu. 
Kaynak: Strata Restorasyon,2018.

Yapının analitik belgeleme sürecinde ilk önce yapıyla ilgili malzeme
analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümünden Doç. Dr. Ali Akın Akyol tarafından yürütülmüştür.
Malzeme analizleri kapsamında yapının çeşitli yerlerinden farklı malzeme
örnekleri alınıp incelenmiş ve malzeme özellikleri belirlenmiştir (Tablo 1).



Tablo 1. Yapıdan Alınan Malzemelerin Dağılımı.

Grup Kodu Yapısal Malzeme Grubu Açıklamalar Örnek Sayısı

AGR-T Taş Örnekler 11

AGR-B Tuğla/Kiremit Örnekler 10

AGR-H Harç Örnekler 25

AGR-S Sıva/Sıva Katı Örnekleri 23

AGR-K Taban Karosu Örnekleri 5

AGR-M Metal Örnekler 4

AGR-A Ahşap Örnekler 5

Kodlama Ön Ek: AGR = Ankara, Gazi Rektörlük Binası 
Kaynak: Akyol, 2018.

Binanın statik modellemesinin yapılabilmesi için farklı noktalardan
karot örnekleri alınmıştır. Zeminin durumunu öğrenebilmek amacıyla
zemin etüdü çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bina içerisinde bazı noktalarda
zemin döşemesi kırılarak betonarme döşeme kalınlıkları tespit edilmiştir.
Betonarme iskelet arasındaki taşıyıcı tuğla duvarlarda tuğla dayanım testi
uygulanmıştır (Şekil 11).

Şekil 11. Karot örnekleri ve tuğla dayanım testi. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Binadan alınan numune sonuçları ve mimari rölöve verileri
birleştirilerek binanın statik rölövesi çıkarılmıştır. Statik rölöveye göre bina
SAP2000 ve ETABS programlarında modellenmiştir (Şekil 12). Yapıdaki



malzeme ve bozulmalara dayalı yapılan tespit rölöve paftaları üzerine
işlenmiş, böylelikle analitik rölöve paftaları oluşturulmuştur (Şekil 13).

Şekil 12. Yapının statik modellemesi. 
Kaynak: Baytec Mühendislik, 2018.

Şekil 13. Bozulma analizi kuzeydoğu cephesi. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Restitüsyon Çalışmaları

Restitüsyon çalışmaları kapsamında yapı ile ilgili eski belgeler, fotoğra�ar,
yapıdan gelen izler ile yapı içi karşılaştırmalı çalışma verilerinden
yararlanılmıştır. Eski fotoğra�ar ile yazılı kaynaklar ve çizimlerden elde
edilen bilgilerin güvenilirlikleri kullanılan kaynağın niteliğine göre
değişkenlik göstermektedir. Yıldırım Yavuz’un Gazi Üniversitesi Arşivinden
bulduğu ve “İmparatorluktan Cumhuriyete Mimar Kemalettin 1870-1927”
isimli kitabında yer vermiş olduğu Mimar Kemalettin’in 1927 yılında çizmiş



olduğu planlar, iç mekân düzenlemesindeki temel kaynak olurken, cepheler
içinse binalara ait eski fotoğra�ar kullanılmıştır.

Kaynak değerlendirmeleri sonucunda yapı genelinde üç ana dönem
belirlenmiştir (Şekil 14). Bu dönemler içerisinde yapının kütlesel boyutta bir
değişiklik geçirmediği görülmüştür. Bunun yanında, yapının yıllar içerisinde
değişen fonksiyonuna bağlı olarak malzeme ve mimari eleman ölçeğinde
bazı değişimler gösterdiği tespit edilmiştir.

Şekil 14. Gazi Rektörlük binasının zaman çizelgesi.
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

1929 yılından inşaatı biten yapı, 1984 yılına kadar eğitim yapısı olarak,
daha sonra da Rektörlük fonksiyonu ile kullanılmaya devam etmiştir. 1929
yılından 1984 yılına kadar olan bu dönem, yapının birinci dönemini
oluşturmaktadır. Yapının ana kütlesi ile birlikte eski çizimlerinde ve
fotoğra�arında da varlığı kanıtlanmış mimari elemanlar birinci dönem
olarak gruplanmıştır ve restitüsyon çizimleri bu doğrultuda oluşturulmuştur
(Şekil 15, 16, 17 ve 18).

Yıldırım Yavuz’un kitabında da yer verdiği Mimar Kemalettin’in 1927
yılına ait planlarından elde edilen bilgiye göre bodrum katında ısı merkezi,
mutfak ve çamaşırhane gibi birimlerin yerleştirildiği görülmektedir. Zemin



katta ön bölümde yan yana derslikler, arka bölüme ise yemekhane
bulunmaktadır. Yan kanatlara laboratuvarlar eklenmiş, bu laboratuvarların
ortasına Mimar Kemaleddin Salonu konumlandırılmıştır (Yavuz, 2009,
s.247).

Eski planlara göre birinci katta derslik ve laboratuvarı, arka bölümde
kitaplık, resim ve müzik atölyeleri; ön bölümde ise öğretmen ve öğrenci
odaları yerleştirilmiştir. İkinci kat ve çatı katı ise yatakhanelere ayrılmıştır.
Katlardaki ıslak hacimlerin bugünkü gibi avlu çevresine yerleştirildiği
görülmüştür. En üst kotta bulunan gözlemevinin ise gerekli teçhizat ile
donatılmadığı için hiçbir zaman kullanılmadığı belirtilmiştir (Yavuz, 2009,
s.247).

Şekil 15. Gazi Rektörlük binası orĳinal zemin kat planları. 
Kaynak: Yavuz, 2009, s. 247.



Şekil 16. Gazi Rektörlük binası orĳinal birinci kat planları. 
Kaynak: Yavuz, 2009, s. 248.

Şekil 17. Birinci dönem restitüsyon önerisi: 2. kat planı. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.



Şekil 18. Birinci dönem restitüsyon önerisi: giriş cephesi. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Yapının cepheleri ve iç mekânlarına ait malzeme ve doğrama detayları
ise Gazi Eğitim Enstitüsü Arşivlerinden elde edilen eski fotoğra�ardan
oluşturulmuştur.

1984 yılında Gazi Rektörlük binası adını alan yapı, bu dönemden
itibaren bazı değişiklikler geçirmiştir. Bu sebeple 1984’ten başlayan bu
dönem yapının ikinci dönemi olarak belirlenmiştir. İkinci dönemde
rektörlük makamları ile senato ve toplantı odası gibi mekânların duvar ve
tavanları ahşap lambri, zeminleri ise halı ile kaplanmıştır (Şekil 19). Zemin
katta çelik konstrüksiyon ile yapılmış asma katın ve bu bölümdeki ahşap
kaplamaların da bu dönemde yapıldığı düşünülmektedir (Şekil 20).



Şekil 19. Gazi Rektörlük binası 1. kat toplantı odası 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Şekil 20. Gazi Rektörlük binası zemin kata eklenen asma kat. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.



1993 tarihinden günümüze kadar olan dönem ise yapının üçüncü
dönemi olarak kabul edilmiştir. Bu dönem içerisinde yapının özgün taş
kaplamaları, zemin kattan itibaren taş taklidi sıva ile değiştirilmiştir.
Bodrum kattaki Resim ve Heykel Müzesi 2007 tarihinde açılmıştır. 2011
yılında müzenin salonlarından biri Mimar Kemalettin Müzesine
dönüştürülmüştür.

2013 yılında ise Mimar Kemalettin Müzesi başka bir köşeye alınarak
yerini Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesine bırakmıştır. Bodrum kata
değişen fonksiyon gereği asma tavan ve yeni doğramalar eklenmiş, zemin
döşemelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Yine bu dönemde yapı içerisinde panel duvarlarla yeni mekân
bölümlenmeleri oluşturulmuştur. Senato odası ve birkaç o�s haricinde
rektörlük ve dekanlık makamlarında ikinci dönemde yapılan kaplamalar, alçı
süslemeler ve yeni laminat parke kaplamalar ile değiştirilmiştir.

2014 yılında Mimar Kemalettin Salonu, zemin kat o�sleri ile rektörlük
katındaki özgün kapılar kaldırılarak yerine süslemeli kapılar yapılmıştır.
Buna ek olarak Mimar Kemalettin Salonu’nun duvar ve tavanlarına alçı
süslemeler eklenmiştir. Tam olarak tarihi bilinmese de yapıdaki tüm pencere
doğramalarının da bu dönemde değiştirildiği düşünülmektedir.

Yapıda Tespit Edilen Sorunlar

Yapının belgeleme ve dönemleme çalışmaları sonucunda yapıyla ilgili temel
sorunlar ve eksikler tespit edilmiştir. Binanın fonksiyon şemasından
kaynaklı sıkıntıları kat bazında belirlenmiştir. Tüm katlardaki özgün
dolaşım şeması değiştirilmiş olup, koridorların belli noktalarında bölme
duvarlarla kapatıldığı, böylelikle sürekli dolaşımın kesildiği görülmüştür.
Bodrum katındaki müze ve sergi alanlarının bütüncül bir kurgu içinde ele
alınmadığı görülmüştür.



Zemin katın arka kanadında boş ve âtıl durumda pek çok hacim
bulunduğu tespit edilmiştir. Birinci ve ikinci katta idari birimlerin
kapasiteye uygun olarak yerleştirilmemesi başka bir problem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Zemin katın arka kısmına eklenen asma kat ile çatı
katında bulunan arşiv mekânlarının da binaya statik açıdan yük bindirdiği
tespit edilmiştir.

Yapılan statik analizler sonucunda yapının bazı kolon ve kirişlerinin
statik açıdan güçlendirilmesi gerektiği görülmüştür. Özellikle çatı arası gibi
kullanılmayan hacimlerde kolon ve kirişlerde nem, sıva dökülmesi gibi
nedenlerle donatıların güçsüzleştiği gözlenmiştir.

Yapının teras ve dış cephelerinde nemlenme, tuzlanma, su akmasına
bağlı lekelenmeler, renk değişimleri, yüzey kirlenmeleri, mikrobiyolojik
oluşumlar gibi sorunlar gözlemlenmektedir. Nemlenmeye bağlı sorunların
büyük kısmının çatı oluklarının yetersizliği, çörten ile oluklarda kullanılan
malzeme ve detay çözümlerinden kaynaklandığı görülmektedir (Şekil 21).

Şekil 21. Cephelerde ve teraslarda nemlenme kaynaklı problemler. 

Kaynak: Strata Restorasyon, 2021.

Bununla birlikte bir dönem müdahalesi olarak yapıdaki özgün
kaplamalar çürütülerek üzerlerine taş taklidi sıva uygulaması yapılmıştır. Bu
sıvalarda da yüzeyden kopma ve ayrılmalar, sıva çatlakları gibi sorunlar
görülmekte ve bu sıkıntıların acil müdahale kapsamında ele alınması
gerekmektedir (Şekil 22).



Şekil 22. Cephelerde ve teraslarda sıva kopmaları. 

Kaynak: Strata Restorasyon, 2018.

Koruma Projesi

Yapıda tespit edilen problemler ve binanın ihtiyaç programı doğrultusunda
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Dr. Fuat Gökçe
danışmanlığında müdahale kararları verilerek koruma projesi
oluşturulmuştur. Müdahale kararlarının hepsi müdahale lejandında detaylı
olarak açıklanmıştır. (Şekil 23). Yapının tüm yüzeylerinde yapılacak olan
müdahaleler plan, kesit ve görünüşlerde kodlanarak işaretlenmiştir (Şekil 24).

Bina içerisindeki ihtiyaç programına bağlı olarak katlarda bazı
değişikliklere gidilmiştir. Yapının bodrum katında arka cepheye bakan
alanlar teknik servis hacimlerine ayrılmıştır. Bodrum katın ön cephesi ve
yan kanatlarını kapsayan kısmı ise sergileme alanlarına ayrılmıştır.

Yapının zemin katındaki boş ve âtıl bir şekilde duran alanlara çeşitli
idari birimlerin o�s hacimleri yerleştirilerek katlar arasındaki kapasite
yoğunluğu dengelenmeye çalışılmıştır.



Şekil 23. Müdahale lejandı. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2021.



Şekil 24. Örnek müdahale paftası zemin kat planı. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2021.

Zemin katta yer alan ve yapıya sonradan eklenen asma katın hem yapıya
fazla yük bindirmesinden hem de yapının özgün plan şemasına uygun
olmadığından ötürü kaldırılmasına karar verilmiştir. Mimar Kemaleddin
Salonu’ndaki 2014 yılında yapılan alçı duvar ve tavan süslemelerinin ve kapı
doğramalarının kaldırılması ve yapının özgün karakterine uygun olarak
yenilenmesi önerilmiştir (Şekil 25). Mimar Kemaleddin Salonu’nun sahne
arkasındaki elektronik sistemler tam teşekküllü olarak yeniden
düzenlenmiştir. Salonun akustik modellemesi yapılarak, bu modellemeye
uygun akustik çözüm önerileri geliştirilmiştir.



Şekil 25. Zemin kat koruma projesi önerisi. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2021.

Birinci kattaki rektörlük katı hacimleri yeniden düzenlenmiş, rektör ve
rektör yardımcısı odaları gibi özellikli hacimlerin iç mekân tasarımları
yenilenmiştir. (Şekil 26). İkinci kattaki kullanım yoğunluğu azaltılarak o�s
hacimleri yeniden oluşturulmuştur. Çatı katında yapıya yük bindiren arşiv
hacimleri bodrum kata taşınmış, kat içinde gelişigüzel ve özgün plan
şemasını bozan pek çok hacim yeniden düzenlenmiştir.



Şekil 26. Restorasyon projesi 1. kat planı. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2021.

Tüm katlarda yapının özgün plan şemasını bozan tüm muhdes tuğla ve
alçı panel duvarlar kaldırılmıştır. Yapının özgün plan şemasında olup,
sonradan kaldırılan ve strüktürel akslar üzerinde bulunan tüm tuğla
duvarların yeniden yapılması önerilmiştir. Binanın ihtiyaç programı
dahilinde mekânlarda yapılacak bölümlendirmelerin yapıya yük
bindirmemek amacıyla alçı panel duvar olarak yapılmasına karar verilmiştir
(Şekil 27).

Yapının özgün mimari karakteri ile uyumsuz muhdes tüm duvar, zemin
ve tavan kaplamalarının sökülmesi ve özgün mimari karakterle uyumlu
kaplama malzemesi ile kaplanması düşünülmüştür.

Cephelerde taş taklidi sıvalı yüzeylerdeki kopan ya da çatlayan
bölgelerin çevresinin raspalanarak, arkada kalan taş yüzeylerin çentiklenip
sıvanmaya hazır hale getirildikten sonra proje raporunda belirtilen harç
karışımı ile tamamlanması önerilmiştir.



Şekil 27. Restorasyon projesi kesit örneği. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2021.

Restitüsyon çalışmalarında değiştirildiği bilinen ve çoğunlukla kötü
durumdaki tüm dış cephe doğramanın yenilenmesine karar verilmiştir. İç
mekânlardaki muhdes kapıların kaldırılarak özgün detayına uygun olarak
yenilenmesi, özgün ahşap kapıların ise korunması önerilmiştir.

Nemlenme ve nemlenme kaynaklı sorunlara karşın tüm çatı ve teraslarda
yalıtım ve kaplama malzemeleri yenilenmiştir. Bina çevresinde ve iç
avlularda drenaj yapılmıştır. Binada biriken yağmur sularının dışarı aktarımı
ile ilgili altyapı projesi düzenlenmiştir.

Binanın statik olarak güçlendirilmesi kapsamında strüktürel açıdan
düşük performans gösteren kolon ve kirişlerde yapıya minimum müdahale
edecek şekilde çeşitli güçlendirme önerileri sunulmuştur.

Bina ile ilgili yangın projesi hazırlatılmış, yapıya zarar vermeyecek
şekilde tüm binanın yangın söndürme sisteminin yenilenmesi önerilmiştir.
Binadaki tüm mekanik ve elektrik sistemi yeniden ele alınmıştır.

Bodrum katındaki sergi alanlarının iç mekân kurgusu, Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muna Silav, Öğr. Gör. Serap
Özdemir, Arş. Gör. Dr. Berna Çağlar Eryurt danışmanlığında bütüncül bir
şekilde ele alınmıştır. Sergi alanları, Resim Heykel Müzesi, Gazi Eğitim
Müzesi ve Mimar Kemaleddin Müzesi olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.



Resim Heykel Müzesi içerisinde mevcutta sergilenen eserlerin düzenli bir
sergi kurgusu ile ziyaretçilere gösterilmesi planlanmıştır. Gazi Eğitim
Müzesi kapsamında çeşitli bölümlerden eğitim envanterleri toplanmıştır.
Eserlerin sergileneceği çevresel koşullar, ısı ve nem kontrolü, aydınlatma,
güvenli depolama yöntemleri, teşhir vitrinlerinin özellikleri detaylı bir
şekilde ele alınmıştır (Şekil 28).

Şekil 28. Restorasyon projesi bodrum kat sergi alanları. 
Kaynak: Strata Restorasyon, 2021.

Engelli bireylerin yapı içerisinde ve çevresindeki tüm alanlara rahatça
erişiminin sağlanması için gerekli öneriler Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Tra�k Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı Başkanlığından
Prof. Hülagü Kaplan ile Öğr. Gör. Dr. Can Güngör danışmanlığında
oluşturulmuştur. Bu kapsamda yapı girişlerinde ve dolaşım alanlarında
Braille alfabeli kiosklar, yönlendirme tabelaları, hissedilebilir yüzeyler,
engelli rampaları, engelli asansörleri tasarlanmıştır.

Bodrum kat girişlerine andezit kaplama yollar yapılarak girişler daha
tanımlı hale getirilmiştir. Binanın çevresindeki diğer alanlar ise yeşil alan
şeklinde düzenlenmiştir. Yolda kaldırılan asfalt döşeme yerine ise küp taş ile
önerilmiştir.

Gözlemevi kubbesindeki, kubbenin dönmesini sağlayan ve mevcutta
çalışmayan özgün detayına uygun olarak yenilerek çalışır hale getirilmesine



karar verilmiştir. Kubbenin açılır kapağı ve bakır çatı kaplamasının da özgün
detayına uygun olarak düşünülmüştür.

2018 yılında başlayan rölöve ve restitüsyon çalışmaları 2019 yılında
tamamlanmıştır. Yapı ile ilgili alınan müdahale kararları ve restorasyon
önerileri Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi
hocalarından oluşan bilim komisyonu önderliğinde oluşturulmuştur.
Restorasyon projesinde yapı ile ilgili temel sıkıntılar ve ihtiyaçlar ön planda
tutulmuştur. Restorasyon projesi Nisan 2021 Ankara Koruma Kurulu
tarafından onaylanmış olup yapının uygulama çalışma hazırlıkları devam
etmektedir.
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Öz

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ana binası, gerek
ölçeği, gerek mimari özellikleri ve bunları tamamlayan detaylarıyla, işlevsel
ve abidevi bir yapı olarak tasarlanmıştır. Yapı, yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin batılılaşma ve modernleşme ideallerini ve eğitime verdiği
önemi simgelemektedir. Tasarımını, dönem mimarlığının dünyaca ünlü
isimlerinden Alman mimar Bruno Taut’un gerçekleştirmiş olmasının yanı
sıra, yalnızca döneminin mimarlığında değil, tüm üretim süreçlerinde
belirleyici olan modernleşme ile gelenek arasındaki ilişkiye getirdiği özgün
yorumla da yapı, Türkiye’nin mimarlık tarihindeki önemini korumaktadır.
Çalışmada, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ana
binasının mimarisi hakkında bilgi verilerek, binanın korunmasına yönelik
olarak gerçekleştirilen proje sürecine değinilmiştir.
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Abstract

Ankara University, Faculty of Languages main building was originally designed

as a functional and monumental building, and this can be seen by the scale,

architectural features, and complementary details. �e building symbolizes the

westernization and modernization ideals of the newly established Turkish

Republic and the importance assigned to education. In addition to the fact that

the design of the building was carried out by the German architect Bruno Taut,

one of the world’s most famous names in the architecture of the period, the

building maintains its importance in the architectural history of Turkey with its

unique interpretation of the relationship between modernization and tradition,

which is decisive not only in the architecture of the period, but also in all

construction processes. �is study provides information about the architecture of

Ankara University, Faculty of Languages - Main Building, and the project

process for the preservation of the building.

Keywords: Restoration and Rehabilitation Projects, Renovation Projects,

Faculty of Languages, History and Geography, KA-BA Architecture

Giriş

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin, Atatürk’ün
özellikle önem verdiği dil ve tarih araştırmaları üzerine eğitim veren,
Cumhuriyet döneminin fakülte düzeyinde ilk kuruluşu olmasının getirdiği
ayrıcalıklı durum, yapının biçimlenmesinde güçlü bir mimari anlatım ile
yansımış, eğitim kurumuyla yapının mimarisi özdeşleşmiştir. Bina, modern
Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim politikalarını olduğu kadar Türkiye’ye
örnek olmak üzere yeniden inşa edilmekte olan başkent Ankara’yı ve



dönemin hızlı bir dönüşüm sürecinden geçmekte olan mimarlığını da temsil
eden kurumsal yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Ünlü Mimar
Bruno Taut’un (1880-1938) bir eseri olan bina, onun ölümünden sonra,
1940 yılında tamamlanmıştır.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ana Binası,
Ankara’nın en işlek semti olan Sıhhiye’de, Atatürk Bulvarı boyunca ve
bulvara paralel olarak kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Kuzey-
güney doğrultusunda 140 m, doğu-batı doğrultusunda 16 m olan yapının
güneybatısında Farabi Salonu’nun, kuzeydoğusunda ise yüksek tavanlı ve
büyük dersliklerin bulunduğu kütleler yer almaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin konumu. 
Kaynak: Google Earth uydu görüntüsü üzerinden düzenlenmiştir.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ana binası, bulvardan geriye çekilmiş
olarak konumlanmıştır. Bununla; yapının ve içerisinde bulunduğu alanın,
kentsel mekân oluşturması ve kent ile bütünleşmesi amaçlandığı
söylenebilir.



Yapının Özellikleri

Batıda, uluslararası bir kalıba dönüşen kübist mimarlığın hüküm sürdüğü
yıllarda rasyonel fonksiyoncu genel çizgisinin yanı sıra, mimaride millî
gelenekleri yeniden gündeme getirerek gelecek yıllardaki gelişmeleri daha
1937’lerde öngören bu binanın Cumhuriyet mimarlığı içindeki özel
konumu yadsınamaz. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ana binasının yapım
süreci hakkında edinilen ilk bilgi, Hans Poelzig’in asistanı Zimmermann’ın
yaptığı ilk tasarımın Alman mimar Bruno Taut tarafından 30 Kasım 1936
tarihinde gözden geçirilmesi talebidir. Bu talebin ardından, 15 Şubat 1937
tarihinde mimar Bruno Taut’un kendi tasarımını sunduğu ve bu tasarımın
kabul edilmesi üzerine de 6 Kasım 1937 tarihinde yapının inşaatına
başlandığı bilinmektedir. Taut’un ölümünün ardından, Franz Hillinger ve
Hans Grimm, Taut’un tasarımını aynen uygulayarak binayı 1940 yılında
tamamlamışlardır (Şekil 2).

Şekil 2. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1940’lı yıllar. 
Kaynak: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arşivi.



Şekil 3. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1940’lı yıllar. 
Kaynak: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arşivi.

Binanın ön cephesi kesme andezit taşı ile kaplıdır; buna ek olarak sağ ve
sol kanatlarda tuğla sıralarının kullanımı ile almaşık duvar örgü sistemi
uygulanmıştır. Zemin ve bodrum katları kaba yonu andezit taşı kaplamadır.
Yapının sıvalı olan diğer cepheleri ön cepheden farklılık göstermektedir.
Ancak bu durum, yan parselde yer alan Enstitü binası ile kent ölçeğinde
uyuşmasını sağlanmıştır. Speidel’in (1994, s. 50) yazılarında belirttiği üzere
Taut’un tasarımında kırmızı sıvalı olan cephelerinin yanında bir maske gibi
görünen ön cephesiyle bina, arka kısımda bulunan Enstitü yapısıyla uyum
içinde bulunmaktadır.

Taut’un Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi binası yaklaşımı, kübik
olmayan, geçici modalardan uzak, doğal, akılcı nitelik taşıyan bir mimari
çizgidir. Kendisi, mimarinin yeni bir anlam kazanmasından yanadır ve
bunu, modernle gelenek arasında sürekliliği sağlayarak vurgulamıştır.
Mimar, amaçlanan bu sürekliliği, mimarlığın çeşitli dönem ve bölgelerinden
etkilerle yorumlamıştır. Aslanoğlu ve Ergut (2004) yapının mimari



tasarımında izlenmekte olan bu etkileri örnekleri ile açıklamaktadır. Buna
göre;

Plan şeması ve işlevlerin organizasyonunda modernizm etkisi,

Kütle biçimlenmesinde, Orta Avrupa geleneğinden gelen Taut’un
1920’ler öncesi mimarlık anlayışının etkisi,

Giriş saçağının tasarımında Japon mimarlığının etkisi,

Dış ve iç cephe kaplamalarında kullanılan taş tuğla ve taş çini bant
almaşık duvar tekniği ile Türk yapı geleneğinin etkisi (Tanju, 1998, s.
24)

Çift sıra pencere tasarımlarında Türk Evi etkisi vurgulanmaktadır
(Şekil 4).

Şekil 4. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2004. 
Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi.

Fakülte binası, bodrum üzerine yüksek bir zemin ve dörder katlı
kütlelerin birleşmesinden oluşur ve binaya eklenen iki yatay kütle ve uçlarda
konferans salonları gibi büyük mekânlar içeren iki dikey bloktan
oluşmaktadır. Cephenin parçalanmasıyla, bulvar boyunca uzanan batı
cephesinin kütlevi etkisi azaltılmıştır.



Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ana Bina 

Koruma – Onarım ve Sağlıklaştırma, Yenileme Projesi

1939 yılında inşaatı tamamlanan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ana
binası, günümüze kadar geçen sürede işlevini aralıksız olarak sürdürmüştür.
Bina üstün mimari kalitesini itinalı yapımı sayesinde hâlâ muhafaza
etmektedir. Ana bina, yapımından bugüne kadar geçen süre içerisinde arka
bahçeye eklenen yeni yapılarla genişleyen bir kampüsün parçası haline
dönüşmüştür. Kentsel ölçekte ortaya çıkan bu yoğunlaşmanın yanı sıra,
zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara ve gelişen teknolojiye cevap veremeyen
iç mekân düzeninde de değişiklikler yapılmıştır. Büyük dersliklerin bazıları,
geniş öğretim görevlisi odalarının bir kısmı bölünerek yeni ve daha küçük
çalışma mekânları elde edilmiştir. Bu değişimlerin en önemlisi, birinci katta
yer alan camekanlı kütüphane mekânının kaldırılması ve dekanlık katındaki
aydınlık ve geniş karşılayıcı mekânın idari o�slere dönüştürülmesidir.
Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan yeni mekânlar, özensiz
malzeme ve işçilikle yapılan onarımlar ile binada mekân kalitesi önemli
ölçüde zarar görmüştür.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ana binasında
projelendirme çalışmaları 2004 yılı Ağustos ayında başlamış ve aynı yıl KA-
BA Mimarlık tarafından belgeleme, koruma, sağlıklaştırma ve yenileme
projesi hazırlanmıştır. 2004 yılı sonunda Ankara Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun koruma, sağlıklaştırma ve yenileme
projesini uygun bulmasının ardından, 2006 ve 2007 yıllarında projeye göre
uygulamalar gerçekleştirilmiş, aynı zamanda KA-BA Mimarlık tarafından
danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Proje çalışmaları kapsamında farklı
meslek disiplinlerinden konusunda uzman araştırmacılar tarafından, binanın
özgün mimarisi, yapısal ve �ziksel durumu aşağıdaki başlıklarda detaylı
olarak değerlendirilmiştir:

Mimarlık (sanat) tarihi incelemeleri; binanın mimarlık tarihi
açısından değerlendirilmesi, Prof. Dr. İnci Aslanoğlu, Mimarlık



Tarihi Uzmanı, ODTÜ

Yard. Doç. Dr. Elvan Altan Ergut, Mimarlık Tarihi Uzmanı, ODTÜ
(2020, Prof. Dr., ODTÜ)

İnşaat mühendisliği incelemeleri, yapısal (statik) durumun
değerlendirmesi

Doç. Dr. Ali İhsan Ünay, Y. İnşaat Mühendisi, Yapı Bilgisi Uzmanı,
ODTÜ (2020, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

Makina mühendisliği incelemeleri, mekanik tesisat mevcut durum

Melih Özöner

Yapı malzemesi laboratuvar analizleri, binada kullanılan harçların
laboratuvar analizleri, Uzman Ali Akın Akyol, Kimyager, Arkeometri
Uzmanı, Ankara Üniversitesi (2020, Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram
Veli Üniversitesi)

Yapı malzemesi laboratuvar analizleri, binada kullanılan taş
malzemenin özellikleri ve bozunma mekanizmaları, Doç. Dr. Tamer
Topal, Y. İnşaat Mühendisi, ODTÜ (2020, Prof. Dr., ODTÜ)

Projelendirme Süreci

2004 yılında başlayan projelendirme çalışmaları üç ana başlık altında ele
alınmıştır. Çalışmaların ilk aşamasında yapının detaylı belgelemesi (rölöve)
yapılmıştır. Bu aşamada mahallinde yapılan tespit ve detaylı ölçüm
çalışmalarında yapının tüm mekânları ve mimari ögeleri ve detayları üç
boyutlu olarak tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin bilgisayar ortamında
değerlendirilmesi sonucunda yapının mevcut durumunu ortaya koyan plan,
kesit ve cephe görünüşlerine ait çizimlerin yanı sıra binanın önemli mimari
elemanlarından olan pencereler, kapılar, camekanlar ve rüzgarlıkların detaylı
çizimleri hazırlanmıştır. Malzeme, tip ve ebatlarına göre tüm doğramaları
içeren bir tipoloji çalışması yapılmıştır.



Şekil 5. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi belgeleme
çizimleri. 
Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi, 2004.

Belgeleme (rölöve) çizimlerinin baz alındığı ikinci aşamada, binada
tespit edilen malzeme bozulmaları, niteliksiz onarımlar, niteliksiz
uygulamalar, uyumsuz eklemeler ve diğer bozulmalar ele alınarak, inceleme
ve değerlendirme aşaması tamamlanmıştır. Bu aşamada, bina baştan aşağı
incelenmiş, tüm mekânlara girilmiş ve zeminler, süpürgelikler, duvarlar ve
tavanlar, pencere, kapı, camekan ve rüzgarlıklar ve çeşitli çatkılar ve de iç
veya dış merdivenler olmak üzere tüm yapı elemanlarında �ziksel sorunlar
tespit edilmiş ve çizimler üzerine haritalanarak işlenmiştir (Şekil 6). Bu
aşamada görsel olarak tespit edilen sorunların bir araya getirildiği tablo
dökümleri hazırlanmıştır.

Şekil 6. İnceleme ve değerlendirme çalışması. 
Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi, 2004.



Yerinde yapılan incelemelerde binada (i) taş ve tuğla malzemelerde
eksiklik, tabakalanma, aşınma ve renk değişikliği, (ii) ahşap malzemelerde;
eksiklik ve aşınma; (iii) metal malzemelerde renk değişikliği ve birikinti
izleri (iv) derz ve sıvalarda; boşalma, çatlak, kabarma, dökülme ve renk
değişikliği gibi sorunlar tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra, niteliksiz
malzeme ve teknik ile yapılan onarımlardan kaynaklı sorunlar, özellikle nem
sorunu olan kısımlarda yosunlaşma ve cephelerde köklü bitkilerden kaynaklı
sorunlar izlenmiştir (Şekil 7 ve Şekil 8).

Şekil 7. Binanın doğu cephesin bulunan niteliksiz eklentiler. 

Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi, 2004.

Şekil 8. Binada sıvalı yüzeylerde görülen çatlak, kabarma ve dökülme örnekleri. 

Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi, 2004.



Tespit edilen sorunların ortadan kaldırılmasına ve binanın mevcut
durumunun iyileştirilmesine yönelik müdahalelelerin ve yöntemlerin
tanımlandığı Koruma, Onarim ve Sağlıklaştırma, Yenileme Projesi,
çalışmanın üçüncü aşamasıdır. Bu aşamada Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi ana binasının tarihî, toplumsal, kentsel ve mimari
değerlerinin korunması, önemli bir eğitim yapısı olarak işlevini sürdürmesi
göz önünde bulundurularak, yapısal ve doku bozukluklarının onarılmasına
yönelik temel hede�er benimsenmiştir. Buna göre;

Bina, Cumhuriyet Dönemi’nin önde gelen ve nitelikli eserlerinden
biri olduğu için benimsenen ana ilke olarak gerek mekânlarda, gerekse
mimari elemanlarda, kullanılan malzeme ve teknikler açısından –
mümkün olduğunca– “özgün olana dönülmesi,”

1937 – 1940 yılları arası inşaa edilen binanın bugünkü kullanımına
ilişkin gereksinimlerin, fakültenin idari ve akademik üyelerinin görüş
ve önerileri alınarak tespit edilmesi ve verilen tasarım ya da müdahale
kararları öncesinde bu tespitlerin, olabildiğince “özgün olana uyum
sağlanmasına çalışılarak” değerlendirilmesi,

Binada izlenen dönem eki müdahalelerin zamanında belirli ihtiyaçlar
nedeniyle gündeme geldiği anlaşıldığı için, projelendirme sürecinde
bu gibi yerlerin değerlendirilmesinde, bugün söz konusu eski
ihtiyaçların hâlâ geçerli olup olmadığının tespit edilmesi,

Uygulama sırasında yapılacak onarımların “sağlamlaştırma,”
“sağlıklaştırma,” “parça onarım” ve “plastik tamamlama” müdahaleleri
çerçevesinde kalması hede�enmiştir.

Belirlenen hede�er doğrultusunda yapıda tespit edilen sorunların her
biri için müdahale kararı ve biçimi geliştirilerek gerek proje çizimleri
üzerinde gerek hazırlanan tablolarda detaylandırılmıştır. Bu aşamada,
binanın ortak kullanıma açık olan önemli mahallerinde, özgün mekân
kurgusuna göre farklılık gösteren alanlardaki eklentiler özgün yapı ile



uyumlu olacak şekilde kaldırılmıştır. Ancak binanın ortak kullanıma açık
olmayan ve yapının özgünlüğünü önemli derecede bozmayan, nitelikli
dönem eki olarak kabul edilen mekânsal farklılıklar mevcut hâli ile
korunmuştur (Şekil 9). Projede ana kararlardan biri de, uygulama öncesi
yapılacak kaba ve ince temizlik, söküm ve yıkım işleri sırasında, yeniden
kullanılabilir nitelikteki malzemelerin ayıklanarak uygun bir yerde
isti�enmesi ve onarım sırasında bakımları yapılarak yeniden
değerlendirilmesidir. Bu karar ve önerilerin yanı sıra binada tespit edilen
sorunların iyileştirilmesine yönelik olarak özgün doku ile uyumsuz ve
niteliksiz eklentilerin kaldırılması, zaman içinde tahribata uğramış özgün
elemanlardan yerinde tutulması mümkün olanların onarım ve
sağlamlaştırma yapılarak korunması önerilmiştir.

Şekil 9. Koruma, Onarim ve Sağlıklaştırma, Yenileme Projesi. 
Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi, 2004.

Proje kapsamında yapılması düşünülen tamamlamaların oldukça kısıtlı
tutulması düşünülmüş ve genel anlamda yapıda tamamlama yapmak yerine,
mevcutla uyumlu olacak ve mekân bütünlüğünü bozmayacak şekilde gerek
malzeme gerek tasarım bakımından öne çıkmayan, yeni malzeme ve çağdaş
teknik ile yenileme yapılması önerilmiştir. Ancak eksik ya da yok olmuş



özgün elemanların varlığı ve ayrıntısı bilinmesi halinde özgün detaylarına
bağlı kalınarak özgün malzeme ile tamamlanması esas alınmıştır. Önerilen
çözümlerde ve malzeme seçimlerinde, onarım sonrası bakım süreci
düşünülerek karar verilmiştir.

Uygulama Aşaması

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi binası ile ilgili olarak, uygulama çalışmaları
(Şekil 10), Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
17.12.2004 Tarih ve 213 Sayılı Kararı ile onaylanmış olan proje
doğrultusunda 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleştirilmiştir.

Şekil 10. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ana Binası uygulama çalışmalarından
örnekler. 
Kaynak: KA-BA Mimarlık Arşivi, 2007.

Uygulama çalışmaları Tekaral Ltd.’nin1 saha danışmanlığında Akdemir

Madencilik2 tarafından uygulanmış, süreç içinde KA-BA Mimarlık
tarafından mesleki kontrolluk hizmetleri verilmiştir. Uygulama sonrasında
binada yapılan çalışmaların genel anlamda Koruma Bölge Kurulu tarafından
onaylanmış proje ile uyumlu olduğu, özellikle dış cephe imalatlarının
başarıyla uygulandığı; ancak belli noktaların uygulama sırasında projeden
farklı ele alındığı görülmüştür.



Sonuç

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ana binası, gerek ölçeği, gerek mimari
özellikleri ve bunları tamamlayan detay uygulamalarıyla, işlevsel ve abidevi
bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bina, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin
batılılaşma ve modernleşme ideallerini ve eğitime verdiği önemi
simgelemektedir. Tasarımının dönem mimarlığının dünyaca ünlü
isimlerinden Alman mimar Bruno Taut tarafından gerçekleştirilmiş
olmasının yanı sıra, yalnızca döneminin mimarlığında değil, tüm üretim
süreçlerinde belirleyici olan modernleşme ile gelenek arasındaki ilişkiye
getirdiği özgün yorumla da Türkiye’nin mimarlık tarihindeki içerisindeki
önemini korumaktadır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Koruma, Onarım
ve Sağlıklaştırma, Yenileme Projesi ile bina, özensiz malzeme ve işçilikle
yapılan onarımlardan, niteliksiz eklentilerden arındırılmış, günün ihtiyaçları
doğrultusunda yenilenerek aynı zamanda özgün mimarisi ve tarihî
özellikleriyle işlevini sürdürnüştür.
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kazandırarak bir Üniversite yerleşkesine dönüştürme kararı alması sonrası
birbiriyle eş zamanlı yürütülen iki etaplı bir mimari dönüşüm projesi ve
uygulaması yapılmıştır. Birinci etapta Ziya Gökalp Caddesi’nin güneyinde
yer alan ve lise olarak kullanılmış olan kısım, ikinci etapta ise eğitim
kompleksinin kuzey tarafında kalan, ilkokul ve ortaokul kademelerine ait
yapıların bulunduğu parsel projelendirilmiştir. Üniversite, ilk etap
uygulamalarının tamamlanması sonrası 2012-2013 eğitim yılında açılmıştır.
İkinci etap uygulamaları ise 2013 yılında başlamış ve 2017 yılında
tamamlanmıştır. Her iki etabın proje çalışmaları, ilk yapıları 1930’lu yılların
sonunda tamamlanan ve bir modern mimarlık bağlamı oluşturan bu eğitim
kompleksinin bütüncül olarak ele alınması, tescilli yapıların korunarak
iyileştirilmesi ve ihtiyaç programı doğrultusunda mekânsal düzenleme
yapılarak yeniden işlev kazandırılması, korunan yapıların yeni tasarlanan
yapılarla desteklenerek çağdaş bir şehir üniversitesi yerleşkesine
dönüştürülmesi ve kente yeniden kazandırılmasına yönelik özgün bir
araştırmayı ve disiplinlerarası bir süreci temsil etmektedir. Bu bildiride, kısa
bir tarihçenin ardından proje süreci, süreci yönlendiren koruma yaklaşımı ve
mimari tasarım ilkeleri aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Modern mimarlık, Koruma, Mimari dönüşüm, TED

Üniversitesi, TED Ankara Koleji

Abstract

�e group of buildings, which are located on both sides of Ziya Gökalp Street and
known as the Turkish Education Association Ankara College, was vacated when
TED Ankara College moved to its new İncek campus in 2003. �e Turkish
Education Association decided to turn this complex into a university campus, and
a subsequent architectural transformation project was implemented in two,
simultaneously carried out stages. In the �rst stage, the part located in the south of
Ziya Gökalp Street and used as the high school, and in the second stage, the area



on the north side of the education complex, where the buildings used as the
primary and secondary schools are located, were designed. �e university was
opened in the 2012-2013 academic year, after completion of the �rst applications
phase. �e second phase of applications started in 2013 and was completed in
2017. �e project studies of both phases represent original research and an
interdisciplinary process on the holistic planning and design of a modern
architectural context; as well as the transforming of the educational complex into a
contemporary city university campus both by preserving, improving and
refunctioning the registered buildings and integrating new buildings. �e article,
after a short historical introduction, outlines the process, the preservation
approach and the guiding architectural design principles.

Keywords: Modern architecture, Preservation, Architectural transformation,
TED University, TED Ankara College.

Sunuş

Modern mimarlık dönemi yapılarının korunması, Türkiye’de sıklıkla bir
“yıkım” meselesi olarak gündeme gelmektedir. İstisnalar dışında yerel
yönetimler ve toplum nezdinde bu dönem yapılarının yeterince eski ve tarihî
olarak görülmediği, korunmaya değer kültür varlığı olarak kabul görmediği,
bu yapılara dair bir koruma re�eksinin gelişmediği izlenmektedir. Bu
anlamda, 20. yüzyıl mimarlık mirasının belgelenmesi ve korunmasında en
büyük sorunun, toplum genelinde bu mirasın korunmaya değer olduğuna
dair bir uzlaşı olmadığı, bu yapıların dönem yapıları olduğu bilgi ve algısının
yerleşmemiş olduğu söylenebilir. Öyle ki, kent merkezlerine kazandırılmak
istenilen yeni kamusal yapılar veya dış mekânlar için gerekli alanların, bu
alanlar üzerindeki modern mimarlık eserlerinin yıkılmasıyla elde ediliyor
oluşuna dair pek çok örnek sıralanabilir. Öte yandan, geçerli yasal
mevzuatın 20. yüzyıl mimarlığının korunması için kısıtlayıcı ve tanımsız bir
çerçeve içermesi, 1900 sonrasında inşa edilmiş olan yapıların korunmasına



dair belirgin ölçütler içermiyor oluşu da bu yıkımları kolaylaştırmakta ve
sıradanlaştırmaktadır. Şüphesiz, bu yapılarının korunması hakkında en
kapsayıcı farkındalık ve koruma bilinci, atıl ve kötü kullanıma maruz kalmış
modern dönem yapılarına, dönemini temsil eden mimari özelliklerini
koruyarak, yeniden işlev kazandırmakla, nitelikli yenileme ve dönüşümlerle
kullanımlarını sürdürmek ve kente yeniden kazandırmakla oluşabilir. TED
Ankara Kolejinin TED Üniversitesine dönüşmesi bu kapsamda somutlaşan
olumlu örneklerden biri olarak öne çıkmaktadır.

TED Ankara Koleji yerleşkesi 1930’lu yılların sonundan başlayarak
değişik dönemlerde, kimi ek, kimi bağımsız bina olarak yapılmış bloklardan
oluşan bir modern mimarlık bağlamı tanımlamıştır. Bu yapı grubu geçen
yıllar içinde kurum, semt, kamu ve TED mensupları nezdinde bir aidiyet
oluşturmuş, “bellek” değeri edinmiş; bu nedenle yerleşke içindeki yapıların
bazıları tescillenmiştir. Yerleşke bu anlamda modern mimarlık bağlamının
nasıl korunması gerektiği üzerine çok yönlü bir tartışma ve düşünme zemini
için olanak sunmuştur. Bu kapsamda TED Üniversitesi kampüsünün
tasarımı ve uygulama sürecinin tamamında, korunacak yapıların yapı
emniyeti, teknoloji ve imar mevzuatı açısından özgün kabukları ve taşıyıcı
sistemleri içinde güncellenmesi gereği; tescilsiz yapıların yerine yapılacak
yeni binaların bağlamda ne şekilde yer alacağı ve mimari dilleri; tescilsiz
ama korumaya değer olabilecek yapılarla ilgili etüt ve değerlendirmeler;
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile yürütülecek proje onay
süreçleri; mimarlık, mühendislik, koruma disiplinleri ile işveren kurum,
proje ve inşaat yönetimi süreçlerinin koordinasyonunun birbiriyle eşgüdüm
içinde sürdürülmesi gibi çok boyutlu onlarca konu gündem olmuş ve eş
zamanlı olarak yürütülmüştür. Süreç içinde, tescilli yapıların yanı sıra tescilli
olmayan bir yapının da korunarak yeniden işlev kazanması sağlanmıştır.



Süreç

1937 yılından 2003-2004 öğretim yılı sonuna kadar Ziya Gökalp Caddesi
üzerinde, caddenin iki tarafında konumlanan binalarda eğitim veren TED
Ankara Koleji için İncek’te yeni ve daha büyük bir kampüs yapılmıştır. 2003
yılında açılan İncek Kampüsüne önce lise kısmı, 2004-2005 öğretim
yılından itibaren de diğer kademeler taşınmış; TED Ankara Kolejini
oluşturan yapılar topluluğu bu taşınma sonrası boşaltılmıştır. Türk Eğitim
Derneği, aynı yıl bir üniversite kurmaya karar vererek ilgili yasal süreci

başlatmış ve 2009 yılında tamamlamıştır.1 Kurucular, üniversitenin kent
merkezinden bağımsız, yeni inşa edilecek bir kampüs yerleşkesi yerine TED
Ankara Koleji yapılar topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren bir şehir
üniversitesi olmasını hede�emiştir. Bu kapsamda, üniversite yönetimi 2010
yılında, Ziya Gökalp Caddesi’nin iki tarafında kümelenmiş olan Kolej
yapılarının çağdaş bir üniversite olarak hizmet verebilecek şekilde

yenilenmesi ve yeniden işlev kazanmasına yönelik bir süreç başlatmıştır.2

TED Ankara Kolejinin TED Üniversitesine dönüştürülmesi süreci,
birbiriyle süreklilik içinde yürütülen iki etaplı bir proje ve uygulama takvimi

içinde hazırlanmıştır.3 Üniversitenin ilk açılan etabı, Ziya Gökalp
Caddesi’nin güneyinde kalan ve TED Ankara Koleji Lisesi olarak anılan
yapılar topluluğu olmuştur. Lise kısmını oluşturan üç yapıdan (Z Blok, U
Blok, Spor Salonu) Z Blok ve U Blok tescilli yapılardır. Üniversitenin ikinci
etabına konu olan yapılar ise, caddenin kuzeyinde kalan ve TED Ankara
Koleji İlkokulu ve Ortaokulu olarak anılan ve yakın zamana kadar Çankaya
Belediyesi tarafından kullanılmış̧ olan A, B, C, D, E, F, G ve H bloklardır.
Bunlardan B Blok ve G Blok tescilli yapılardır. İkinci etap proje
çalışmalarına, 1. Etap uygulamaları sürecinde başlanmış, böylece her iki
etabın eşzamanlı olarak planlanan takvim içinde tamamlanması mümkün
olmuştur. Üniversitenin ilk etap yapıları 2012 yılında tamamlanmış ve aynı
yıl TED Üniversitesi Kolej Kampüsü olarak eğitime başlanmıştır. İkinci



etap yapılarının 2015-2017 yılları arasında kademeli olarak
tamamlanmasıyla; idari, akademik ve sosyal birimlerinin kampüs içindeki
dağılımı yeniden düzenlenmiş ve her iki etap yapılarının birlikte
kullanımına ilişkin yeni fonksiyon senaryosu hayata geçirilmiştir. İki etabın
tüm proje ve uygulama aşamaları, TED Üniversitesi yöneticileri ile
üniversitenin proje ve inşaat konularından sorumlu ekipleri ile koordinasyon
içinde ve birlikte yürütülmüştür.

TED Ankara Koleji Yapıları

TED Üniversitesi’nin yerleşkesini, 2003 yılına kadar kullanılmış olan, Türk
Eğitim Derneği Ankara Koleji olarak bilinen ve Ziya Gökalp Caddesi’nin
iki yanında karşılıklı konumlanmış olan bir grup yapıdan oluşan eğitim
kompleksi oluşturmaktadır (Şekil 1). Bunlardan caddenin kuzeyinde kalan
kısımda (1057 Ada, 11 Parsel, 15,421 m2) 1936-1955 yılları arasında sekiz
adet blok inşa edilmiş; ilerleyen yıllarda bu bloklara ekler yapılmıştır. A, B,
E, G ve H bloklar eğitim yapıları, C Blok konferans salonu, D Blok kantin
ve F Blok spor salonu yapıları olarak inşa edilmiştir. Parselde ayrıca
binaların çevrelediği bir avlu-tören alanı bulunmaktadır. 1936 yılında
Fidanlık olarak adlandırılan alanda ilk arsası alınan okulun yapımına,

kompleksin ilk binası olan G Blok ile başlanmıştır.4 Refet Ülgen pavyonu
olarak adlandırılan bu yapı Ziya Gökalp Caddesi’nin kuzeyinde bulunan ve
caddeye paralel yerleşen uzun bir blok olarak tasarlanmış ve 27 Kasım 1937

tarihinde Kız Koleji olarak kullanıma açılmıştır 5 (Şekil 2). 1937 yılında G
Blok’un kuzey tarafındaki arka bahçesinde okulun ikinci binası olan B
Blok’un inşaatı başlamış orta kısmı dört, çevreleyen kenarları üç kat üzeri
teras olacak şekilde uzun bir blok olarak tasarlanmış ve 1938 yılında Erkek
Koleji olarak kullanıma açılmıştır (Şekil 3). İlk iki bloğun birbirine paralel
inşa edilmesiyle ortada bir bahçe alanı oluşmuştur; bahçenin ortasında iki
kısmı ayıran bir tel çit bulunmaktadır (Şekil 5). İlerleyen yıllarda her iki
blokta da çeşitli tadilatlar yapılmış; 1943 yılında G Blok’un bodrum katında



betonarme güçlendirme yapılarak bir salon alanı elde edilmiş, 1950 yılında
aynı bloğun üst katında düzenlenmiş olan yurt odaları kaldırılmış, 1952
yılında bu bloğun ana kütlesi üzerine bir, iki yanındaki teraslara ikişer kat
eklenerek yapı beş katlı hale getirilmiş, 1952 yılında, G Blok üzerine bir kat
eklenmiştir. Ortada kalan tören alanının diğer kenarına 1952 yılında
yapımına başlanan, 1954 yılında ilkokul binası olarak kullanıma açılan üç
katlı A Blok inşa edilmiştir. A Blok ile birlikte, üç tarafı eğitim yapılarıyla
çevrilmiş orta avlulu bir eğitim kompleksi elde edilmiştir. 1952-1958 yılları
arasında, diğer tüm ana blokların (C Blok, D Blok, E Blok, F Blok ve H
Blok) da inşası tamamlanmıştır. 1960 yılında yapılan bir tadilatla A Blok’a
bir kat eklenmiştir. 1960’lı yıllarda, G Blok dört katlı bir ek yapı ile
genişletilmiş, 1970 yılında B Blok ve A Blok arasına beş katlı bir ek
yapılmıştır. A Blok’un 1955 yılında ilkokul, arkadaki B Blok’un da kızlar
kısmı olarak kullanıldığı bilinmektedir. 1958 yılına kadar A Blok ilkokul, G
Blok kızlar kısmı, B Blok erkekler kısmı olarak faaliyet göstermiştir. 1957
yılında Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki G Blok’un yanına H Blok inşa
edilmiştir.



Çizim 1. TED Ankara Koleji Yerleşkesi Vaziyet Planı (1970’ler).  
Kaynak: Melis Acar.



Şekil 2. G Blok, Kız Koleji, üstte ve ortada Ziya Gökalp
Caddesi’nden görünüş, 1937; altta bahçe ve tören alanından



görünüş, 1955. 
Kaynak: TED Ankara Koleji Arşivi.

Şekil 3. B Blok, Erkek Koleji, üstte bahçe ve tören alanından görünüş, 1938; altta bahçe ve

tören alanından görünüş, solda kantin, 1955. 

Kaynak: TED Ankara Koleji Arşivi.

Okulun genişletilmesi amacıyla 1956 yılında Ziya Gökalp Caddesi’nin
güney tarafından bulunan arsa (2745 Ada, 16 Parsel, 8,792 m2) alınmıştır.

Burada yer alacak yapıların projeleri 1957 yılında tamamlanmış6 1958
yılında bu parsele, L biçimli olarak yerleşecek şekilde U Blok, Z Blok ve
Meclis Binası (Vakıf Binası) inşa edilmiştir (Şekil 4). Bu tarihten sonra
hazırlık, ortaokul ve lise kısımları ile kızlar kısmı bu tarafa alınmıştır. U ve
Z Blok, önce kız okulu ve yatakhanesi sonra lise olarak kullanılmış bu iki
yapı, ileri bir tarihte aralarına eklenen blokla birleştirilmiştir. Mevcut
bloklara en son, olasılıkla 1960’ların sonunda, Spor Salonu bloğu
eklenmiştir. 1963 yılında kızlarla erkeklerin bir arada okumaya başlaması ile
TED Ankara Koleji binalarının kullanımında yeniden değişiklik yapılmış;
ilk yerleşim kısmı olan A ve B Blokları ortaokul, G ve H Blokları ilkokul,
yeni yerleşilen kısım olan U ve Z Bloklar ise lise olarak kullanılmaya
başlanmıştır.



Şekil 4. Z Blok ve Meclis binası, 1958, üstte Ziya Gökalp Caddesi’nden görünüş; altta U Blok

ve Spor Salonu, bahçe ve tören alanından görünüş, 1958. 

Kaynak: TED Ankara Koleji Arşivi.

Değerler

Atatürk’ün 1 Kasım 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde
yaptığı ve özel kişi ve kuruluşları eğitime katkı yapmaya çağıran konuşması
‘’Türk Maarif Cemiyeti’’nin kurulmasına vesile olmuştur. 31 Ocak 1928
tarihinde kurulan Cemiyet, 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı
ile “Kamuya Yararlı Dernek” statüsü edinmiştir. İlk Başkanı Türkiye’nin
ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’dür. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
modern eğitim kurumu ve aynı zamanda İngilizce dil eğitimi vermek
amacıyla açılan ilk okuludur. Türk Maarif Cemiyeti, 1930-1931 eğitim ve
öğretim yılında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde açılan anaokulu ile
eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 1931 yılında ilkokul, 1933 yılında ortaokul
ve 1936 yılında lise kısımları açılmış, okulun adı “Türk Maarif Cemiyeti
Yenişehir Lisesi” olarak belirlenmiştir. Türk Maarif Cemiyeti, 1946 yılında
“Türk Eğitim Derneği” adını almıştır. 1951-1952 öğretim yılında Hazırlık
sını�arı açılarak İngilizce öğretime başlanmış ve okulun adı “Türk Eğitim
Derneği Ankara Koleji” olarak değiştirilmiştir. 1963 yılında yönetimi TED
Ankara Koleji Vakfı’na bırakılmıştır.

TED Ankara Koleji kompleksini oluşturan bazı yapılar Cumhuriyet
Dönemi eğitim yapıları açısından dikkate değer örneklerdir. Özellikle



1930’ların sonunda kullanıma açılan ilk iki blok (B Blok ve G Blok), aynı
dönemde Ankara’da inşa edilmiş olan başka eğitim yapılarına mimari dil
olarak benzerlik göstermektedir; örneğin o yıllarda Millî Eğitim
Bakanlığı’na danışmanlık yapan Ernst Egli’nin projelendirdiği eğitim
yapılarından izler taşımakta, benzer mimari dil referansları sergilemekte, bu

açıdan da, “dönem yapısı” niteliği göstermektedirler.7

Değişik tarihlerde yapılan blokların birbirine eklenmesiyle genişleyen ve
1970’li yıllardaki son vaziyet planına ulaşan kompleks zaman içinde “Kolej”
ismiyle anılmaya başlanmış, bulunduğu mahalleye ismini vermiştir (Şekil 5).
TED Ankara Koleji kompleksi, içinde yer aldığı kentsel bağlamda 70 yılı
aşan varlığı, işlevini kesintisiz olarak sürdürmüş olması, bu kayda değer
süreklilik içinde verilen nitelikli eğitim ve öğrencilere sunulan sosyal, sportif
ve kültürel imkânlar ile kamusal bellekte itibarlı ve köklü bir eğitim kurumu

algısı oluşturmuş, kent belleğinde güçlü bir imge edinmiştir.8 Bu anlamda,
TED Ankara Koleji hem bir eğitim kurumu hem bir eğitim ortamı olarak
öğretmenleri, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarından bir sosyal ağ
oluşturmuş, kurumsal, toplumsal ve bireysel ölçekte aidiyet kazandırmış, anı
değeri edinmiştir (Şekil 6). Kolej yapıları da bu değerleri sembolize eden
�ziki varlıklar olarak anlam ve değer kazanmış, Cumhuriyet Dönemi
kamusal ve kentsel belleğinin önemli temsilcilerinden olmuştur.

Şekil 5. TED Ankara Koleji 1939 yılı ve 1972 yılı hava fotoğrafları. 

Kaynak: Harita Genel Komutanlığı Arşivi.



Şekil 6. Lise kısmı, bahçe ve tören alanı, 1960’lar. 
Kaynak: TED Ankara Koleji Arşivi.

Cumhuriyet’in erken yıllarından itibaren bulunduğu kentsel bölge ile
özdeşleşen eğitim kompleksi ve içinde yer alan yapıların bazıları, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2004 yılında tescil

edilmiştir.9 Kurul, mevcut vaziyet planı durumlarının ve tescillenen
yapıların kentsel bellek etkisi oluşturan kitlelerinin ve cephelerinin bir bütün
olarak korunması yönünde karar almıştır. Bu karar, yapıların içlerinde, yeni
düzenlemeler ve onarımlar yapılabileceğini, yangın merdiveni, asansör,
teknik hacimler gibi güncel imar yönetmelikleri açısından gerekli unsurların
eklenebileceğini, yeni tesisat ve güçlendirme çalışmalarının yapılabileceğini
ön görmektedir.

TED Üniversitesine Dönüşüm

Birinci Etap

Birinci etapta Ziya Gökalp Caddesi’nin güneyinde yer alan (2745 Ada, 16
Parsel) ve lise olarak kullanılmış olan yapılar projelendirilmiştir. Bu parselde
yer alan üç bloktan U Blok ve Z Blok tescilli yapılardır. Proje kapsamında
tescilli bloklar için mimari yenileme ve mekânsal düzenleme önerileri
hazırlanmış, tescilli olmayan Spor Salonu Bloğu yerine yeni bir yapı



tasarlanmıştır. Konsept aşamasında projenin hazırlanmasında esas alınacak
koruma kararları ve ilkelerinin belirlenmesine referans olacak belgeleme
çalışmaları ve rölöve hazırlanmıştır. Yaşları nedeniyle aşınmış ve yıpranmış
olan U Blok ve Z Blok için statik güçlendirme projeleri yapılmıştır.
Uygulama projeleri, rölöve ve güçlendirme projeleri esas alınarak
hazırlanmıştır. Yeniden işlevlendirmeye esas olan mekânsal planlama, genel
çerçevesi üniversite ekibi tarafından hazırlanan ve tasarım ekibi tarafından
detaylandırılan ihtiyaç programı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Hem yeni bir yapının tasarlanmasını hem de mevcut iki tescilli yapının
iyileştirilerek yeni mekânsal programlara dönüştürülmesini içeren birinci
etapta, yapıların özgün kitle ve cephe durumları ile ortalarında
tanımladıkları büyük avlu bir başlangıç değeri olarak görülmüş, bu ilişki
yerleşkenin özgün kimliğini oluşturan bir mimari tavır olarak dönüştürme
projesinin de kavramsal çıkış noktasını oluşturmuştur (Şekil 7). Avlu,
kompleksin sosyal odağını oluşturacak şekilde ve çok amaçlı
kullanılabilecek, açık bir etkinlik alanı olarak değerlendirilmiştir. Yapıların
değişik noktalarından dışa açılım sağlanarak avlu ve yapılar arasında
mekânsal süreklilik oluşturulmuştur. İç mekânlarda gerçekleştirilen yeni
mekânsal ve mimari düzenlemelerde, eski Kolej kompleksinin yerleşik
kimliği ve imgesi ile yarışmayacak, bu kimlikle birlikte varolacak yeni ve
çağdaş bir şehir kampüsü yaratma düşüncesi esas alınmıştır. Korunan
yapılarda taşıyıcı sistem güçlendirilmiş, asansör kovaları eklenmiş, deprem,
yangın ve engelsiz yapı standartları sağlanmış, enerji verimliliği ve işletim
kolaylığı sağlayacak şekilde abartıdan kaçınan malzemeler ve mimari
detaylar kullanılmıştır. Bu kapsamda, tüm yapıların bina standartları mimari
ve teknik açıdan güncel bir seviyeye taşınmıştır. Mekânsal planlamada,
çağdaş bir üniversite ortamının beklentileri ve öncelikleri gözetilmiş, eğitim
mekânları ile sosyal mekânlar ve dolaşım alanları birbirlerinin uzantısı
olacak şekilde düzenlenmiştir. Geleneksel koridor ve derslik dizilimi
düzeninden olabildiğince kaçınılmış, mekânsal kurgu sosyal ve ortak



alanların da bir eğitim, etkileşim ve iletişim ortamı olarak çok amaçlı
kullanılabileceği ön görüsüyle hazırlanmıştır. Yapıların özgün kırma çatıları,
geniş açıklık gerektiren stüdyo ve benzeri mekânların çatı arası mekânlarda
çözülmesine olanak sağlamıştır (Şekil 8). Tescilli olmayan ve hacim olarak
ihtiyaç programını karşılamada yetersiz kalan Spor Salonu yapısı yerine aynı
iz düşümünde ve orijinal yapının yüksekliğinde yeni bir blok tasarlanmış; bu
blok, konferans salonu ve am� sını�ar gibi, tescilli bloklar içinde yapılması
mümkün olmayan büyük açıklıklı mekânların elde edilmesi için
değerlendirilmiştir. Ankara’nın merkezî bölgelerinden birinde konumlanmış
olan üniversitenin, yakın çevresi ile bütünleşmesi, kentsel dinamiklerle
ilişkilenmesi ve kent hayatına katılması önemsenmiştir. Bu nedenle yerleşke
sınırları, yakın çevre ile görsel süreklilik kuracak biçimde cam duvarlarla
düzenlenerek şeffa�aştırılmış, taç kapı benzeri sınır tanımlayıcı uygulamalar
içeren “üniversite giriş kapısı” düzenlenmelerinden özellikle kaçınılmıştır.
2012 eğitim yılında kullanıma açılan üniversitenin ilk etap inşaatı bir yıldan
kısa bir süre içinde tamamlanmıştır (Şekil 9, Şekil 10). Bu aşamanın sonuç
ürünü öncelikle, modern mimarlık mirasının, yeni işlev verilerek
kazanılmasına yönelik özgün bir tasarım araştırmasını temsil ediyor. Aynı
zamanda, bu mirasın değerlendirilmesine yönelik olarak belgelemeden
uygulamaya giden projelendirme sürecinde mimarlık, mühendislik ve
koruma disiplinlerinin koordinasyon içinde çalıştığı disiplinlerarası bir
deneyimi örnekliyor (Şekil 11).



Şekil 7. Birinci etap, zemin kat planı (U Blok, Z Blok, Meclis Binası, Konferans
Salonu ve Amfi Bloğu) 
Çizim: L. Özgenel, C. A. Güzer, H. Bütüner ve I. S. Ertosun.

Şekil 8. Birinci etap, bodrum kat, zemin kat ve çatı katı planları (U Blok, Z
Blok, Meclis Binası, Konferans Salonu ve Amfi Bloğu. 
Çizim: L. Özgenel, C. A. Güzer, H. Bütüner ve I. S. Ertosun.



Şekil 9. Birinci etap, dönüşüm sonrası tescilli yapılar (Z Blok, Meclis Binası), Ziya Gökalp

Caddesi cephesi. 

Kaynak: TED Üniversitesi Arşivi.

Şekil 10. Birinci etap, dönüşüm sonrası tescilli yapılar (U Blok, Z Blok) ve yeşil avlu. 

Kaynak: TED Üniversitesi Arşivi.



Şekil 11. Birinci etap, dönüşüm sonrası tescilli yapılar (U Blok, Z Blok),
korunan Meclis binası, yeni bina (Spor Salonu) ve yeşil avlu. 
Kaynak: TED Üniversitesi Arşivi.

İkinci Etap

İkinci etapta, Ziya Gökalp Caddesi’nin kuzeyinde yer alan (1057 Ada, 11
Parsel), ilkokul ve ortaokul olarak kullanılmış olan yapılar grubu (A, B, C,
E, F, G, H, Spor Salonu) projelendirilmiştir. Bu parselde yer alan ve
ortalarında bir tören alanı tanımlayan sekiz bloktan B Blok ve G Blok
tescilli yapılardır. Bu parselin büyüklüğü ve tescilli olmayan yapıların yerine
yeni bina yapabilme olanağı, birinci etapta eksikliği duyulan kapalı spor
salonu ve yüzme havuzu gibi büyük hacimli spor donatılarının ve stüdyo gibi
büyük mekânların elde edilmesini sağlamıştır.

Konsept projesi kapsamında, tescilli yapıları öncelleyen, parseldeki
tescilli olmayan yapıların yerine aynı kütle ve konum ilişkilerine sahip yeni
yapılar öneren ve ortadaki tanımlı büyük açık alanı koruyarak sosyal ve
mekânsal odak haline dönüştüren bir vaziyet planı ile tescilli bloklar için
mimari yenileme ve mekânsal düzenleme önerileri hazırlanmıştır. Konsept
proje aşamasında, uygulama projesinin hazırlanmasında esas alınacak



koruma kararları ve ilkelere referans olacak belgeleme çalışmaları, rölöve,
parseldeki yapıları koruma disiplini açısından değerlendiren raporlar ve B
Blok restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Rapor kapsamında, yapılarda
kullanılan taşıyıcı sistemler, duvar ve zemin bitim malzemeleri, yapısal
sorunlar ve müdahale sorunları tespit edilmiş, malzeme analizleri ve
değişmişlik analizleri yapılmış, değerler belirlenmiştir. Yaşları nedeniyle
aşınmış, betonarme karkas, moloz taş örgülü yığma duvar ve dolu tuğla
örgülü yığma duvar gibi karma yapım tekniğiyle inşa edilmiş B Blok ve G
Blok için statik güçlendirme projeleri yapılarak, güçlendirme
uygulamalarında cephe düzeni ve doluluk boşluk oranlarının korunması esas
alınmıştır. Belgeleme ve raporlama çalışmaları ile eşgüdüm içinde yürütülen
mimari tasarım etütleri çerçevesinde aşağıdaki koruma kararları ve
ilkelerinin uygulama projesinin hazırlanmasında esas alınması
benimsenmiştir:

Parseldeki mevcut yapısal ilişkilerin ve mimari durumun
sürdürülmesi,

A Blok yerine yapılacak yeni yapının, tescilli olan B ve G Blokların ve
tescilsiz olan ancak tasarım ekibi tarafından korumasına karar verilen
H Blok’un parseldeki mevcut ilişkilerinin ve konumlarının
sürdürülmesi,

Tören alanı olarak da kullanılan ön bahçenin açık alan niteliklerinin
devamlılığının sağlanması,

Tescilli olan B Blok ve G Blok’un kütle, plan ve cephe şemalarının
korunması,

Tescilsiz olan H Blok’un korunması,

H Blok’un, G Blok ile birlikte bir mimari kurgu oluşturması, bu
kurgunun Ziya Gökalp Caddesi’ne cephe vermesi bakımından,
önemsenmesi, her iki bloğun birlikte kurduğu mevcut bağlamsal
bütünlüğün yeni projede de aynı şekilde sürdürülmesi,



Yeni bir yapı olarak inşa edilecek A Blok’un tören alanını sınırlayıcı
çeper etkisinin kaybedilmemesi,

Yeni yapılacak olan A Blok ve Spor Salonu yapısının tasarımında,
bağlam ve yakın çevre içinde izlenen yapı yükseklikleri, sokak
siluetleri, yoğunluklar ve komşuluk ilişkilerinin esas alınması,

A Blok yerine yapılacak binanın mevcut konumda yeniden yapılması,

A Blok yerine yapılacak yapının gerek mimari dil, gerekse kütle
anlayışı olarak B Blok ve G Blok’a referans vermesi, son katının geriye
çekilerek teras oluşturması ve terasın yarattığı kütlesel boşlukla tescilli
iki komşu yapının kütle olarak öne çıkarılması, kullanılacak mimari
dilde, tescilli bloklarda kullanılan cephe anlayışının, pencere
oranlarının ve çatı biçimlenişinin güncel yorumunun aranması,

Büyük hacim ve açıklık gerektiren spor mekânlarının bu ölçütleri
sağlayabilecek taşıyıcı sisteme sahip yeni bir Spor Salonu binası içinde
çözümlenmesi,

Yeni Spor Salonu yapısının bağlam içindeki bina yükseklikleriyle
uyumlu, kompakt ve yalın bir kütle olarak proje alanının
güneybatısında kalan kısmında, önceki yapının izini tutan ve
parseldeki mevcut yapı ve dış mekân ilişkilerine müdahale etmeyen
bir konumda planlanması.

Bu süreçte TED Üniversitesi’nin talebiyle ODTÜ Mimarlık Bölümü ve
İnşaat Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir Bilimsel Danışma Kurulu,
binalarla ilgili hazırlanan belgeleme, tespit ve değerlendirme çalışmalarını
içeren raporlar çerçevesinde, konsept proje ve ön kararları değerlendiren bir

rapor hazırlamıştır.10 Danışma Kurulunun, yukarıda belirtilen tasarım
ilkeleri ve kararları hakkında sunduğu olumlu görüşlerini içeren ve konsept
projenin, tanımlanan değerlerin korunmasını başarıyla yerine getirdiğini
ifade eden raporu sonrası, uygulama projesi çalışmalarına başlanmıştır.



İkinci etap için hazırlanan projenin çıkış noktası, korunacak yapılar ve
yeni bloklardan oluşan tüm yapılaşmayı, ilk etaba benzer biçimde bir avlu
etrafında toplamak, bu avlunun altında konvansiyonel olmayan bir toplantı
salonu ve fuaye alanı elde etmektir. Ana �kir orta avlunun çatı görevi
gördüğü, çeperleri geçirgen bir “agora,” bir ana toplanma ve sosyalleşme
mekânı düzenlemek, avlu ile etrafında konumlanan bloklar arasında,
agoranın çevresini dolaşan ve şeffaf bir örtü ile tanımlanan bir iç sokak
sistemi oluşturmaktır (Şekil 12). İç sokak, blokların hem avlu hem de agora
kotuyla ilişkilenmesini sağlayacak bir sosyal omurga olarak düşünülmüştür
ancak bütçe ve mevcut yapılara müdahale kısıtları nedeniyle, konsept
projede önerilen agora ve iç sokak �kri avlunun ortasında yer alan çok
amaçlı bir açık am�ye dönüştürülmüş ve avlunun çeperindeki bloklarda ışık
alan bir alt zemin yaratılmıştır. (Şekil 13). Am�nin sahne kotuyla düzayak
ilişkilenen ve bu kottan girişleri olan alt zemin katta çok amaçlı salon, sergi
alanı ve diğer ortak mekânlar düzenlenmiştir (Şekil 14). Birinci etapta olduğu
gibi, kampüsün bu kısmının da kentle bütünleşik ve kentsel kullanıma açık,
davetkâr bir eğitim ve sosyal ortam olması hede�enmiştir. Bu doğrultuda
kampüse hem Ziya Gökalp Caddesi hem de Aksu Caddesi’nden giriş
sağlanmıştır. Benzer biçimde, ilk uygulamalarda olduğu gibi korunan
bloklara asansör kovaları eklenmiş, deprem, yangın ve engelsiz yapı
standartları sağlanmış, enerji verimliliği ve işletim kolaylığı sağlayacak türde
malzemeler ve mimari detaylar kullanılmıştır. İç bölüntülerde de dolaşım
alanları, derslikler ve ortak alanlar arasında süreklilik ve akışkanlık
hede�enmiştir (Şekil 15, Şekil 16, Şekil 17).



Şekil 12. İkinci etap, üstte ilk öneri, agora ve iç sokak; alta ikinci öneri, amfi. 
Çizim: L. Özgenel, C. A. Güzer, H. Bütüner ve I. S. Ertosun.

Şekil 13. İkinci etap, zemin kat planı, B Blok, G Blok, H Blok, E ve F Bloklar
yerine yapılan Spor Merkezi, A Blok yerine yapılan eğitim bloğu. 
Çizim: L. Özgenel, C. A. Güzer, H. Bütüner ve I. S. Ertosun.



Şekil 14. İkinci etap, kesitler. 
Çizim: L. Özgenel, C. A. Güzer, H. Bütüner ve I. S. Ertosun.



Şekil 15. İkinci etap, dönüşen tescilli yapı (B Blok), A Blok yerine yapılan yapı
ve avlu. 
Kaynak: TED Üniversitesi Arşivi.

2014 Haziran ayında başlayan inşaat çalışmalarında eski ilkokul blokları
olan G Blok ve H Blok 2015 Ağustos ayında, eski ortaokul binalarından E
Blok 2015 Aralık ayında, F Blok 2016 Nisan ayında, D Blok 2016 Mayıs
ayında, D Blok-Ek Kütüphane (A Blok yerine yapılan yeni yapı) 2017
Kasım ayında hizmete açılmıştır (Şekil 16). İkinci etabın sonuç ürünü, çağdaş
bir mimarlık anlayışı içinde, teknolojik olanakları kullanarak eski ve yeni
yapıları, mevcut “kimlik, yer, bağlam” karakterine sadık kalarak bütüncül bir
şema içinde ilişkilendiren ve eski yapıların bellek değerini temsil eden
mimari kimliği taklit etmeye yönelmeyen ve bu kimliği dışavurumcu bir
tasarımla indirgemeye de yol açmayan bir tavrı temsil etmektedir (Şekil 17,
Şekil 18). Bu tavır, Cumhuriyet Dönemi yapıları ve onlarla dil ve mekân
bütünlüğü oluşturan çağdaş yeni yapıların, kentsel anlamda özgün bir eğitim
yerleşkesi oluşturma denemesini de içermektedir.



Şekil 16. İkinci etap, dönüşen tescilli yapı (G Blok), E ve F Bloklar yerine
yapılan Spor Merkezi ve amfi. 
Kaynak: TED Üniversitesi Arşivi

Şekil 17. İkinci etap, dönüşüm sonrası tescilli yapılar (B Blok ve G Blok),
tescilsiz ama korunmuş yapı (H Blok), yeni yapılar ve amfi.  
Kaynak: TED Üniversitesi Arşivi

Sonuç

TED Ankara Koleji eğitim kompleksi yıllara yayılan ve kademeli olarak
eklenen yapılarla büyümüş, verdiği nitelikli eğitim ve sosyal ortam ile



özelleşmiş bir eğitim kurumu kimliği taşımaktadır. Varlığı, eğitim işleviyle
ve semtiyle özdeşleşmiştir. Bu nedenle varlığını bir Yüksek Öğretim
Kurumu olarak aynı konumda sürdürecek olması, her şeyden önce, işlevsel
sürekliliğinin, kamusal ve kentsel belleğin korunuyor olmasını
sağlamaktadır. TED Üniversitesi, TED Ankara Koleji kompleksini
kullanarak bir şehir üniversitesi olma yönünde aldığı kararla, tasarım ve
uygulama süreçlerindeki iş birliğiyle modern mimarlık mirasına sahip çıkan
örnek bir kurum olarak başarılı bir dönüşüm projesi gerçekleştirmiştir.

Kolej yapılarının, tanımlı ve değerli ortak açık mekânlar oluşturacak
şekilde bir araya gelmiş olması, kütle ve cephelerinde dönem referansları
içeren, nitelikli ve ortak bir mimari dil kullanılması, mevcut eğitim
kompleksinin öne çıkan mimari değerleridir. Bu anlamda, her iki etabın
iyileştirme, yenileme ve dönüştürme projelerinde bu değerlerin sürekliliği
gözetilmiş; okulun yerleştiği parsellerin kapalı ve açık mekânlarıyla bir
bütün olarak değerlendirilmesi, tören alanı olarak kullanılan açık
alanların/avluların merkezî geometrisi, bunu sağlayan çeper yapıların temel
geometrileri, tescilli yapıların kütlesel özellikleri ve cephelerindeki dolu/boş
ilişkisi ile dönem referanslı bitiş malzemelerinin korunması, tescilsiz
yapıların yerine yapılan yeni binaların eski binaların ayak izlerini ve yakın
çevre kütle ilişkileri ve yüksekliklerini tutması, yeni yapıların bağlama aykırı,
abartıya kaçan veya tescilli yapılara doğrudan referans vererek öykünen bir
mimari dil getirmemesi esas alınmıştır. Bu anlamda TED Üniversitesi Kolej
Kampüsü projesi modern mimarlık örneği olan köklü bir eğitim
kompleksinin, bütüncül bir planlama yaklaşımı içinde, kentsel, kamusal ve
bireysel ölçekte edindiği bellek ve imge değerlerinin sürekliliğini gözeten bir
tasarım anlayışıyla ele alınmasını; yerleşkedeki tescilli yapıların dönem
yapısı özelliklerini koruyarak yeniden işlevlendirilmesini; güncel mimari
anlayış ve yapı teknolojileriyle tasarlanmış yeni yapıların mevcut bağlamla
bütünleşik bir kurgu içinde elde edilmesini; TED Ankara Koleji
yerleşkesinin çağdaş bir şehir üniversitesi yerleşkesine dönüştürülerek TED



Üniversitesi olarak kente yeniden kazandırılmasına yönelik bir araştırmayı
ve çabayı temsil etmektedir:

…TEDÜ Yerleşkesi, bu anlamda özgün bir koruma deneyimini, modern mimarlık mirasının
ve kent belleğinin korunmasına yönelik özgün bir araştırmayı temsil etmektedir… Bu çerçeve
içinde TEDÜ projesi, her şeyden önce, mevcut yapısal kısıt ve koşullar ile çağdaş bir
üniversite standart ve beklentileri arasındaki çatışma ve gerilimin azaltılması, bu anlamda bir
uzlaşma arayışı olarak tanımlanabilir... TEDÜ Yerleşkesi projesi Kolej’in Ankara kenti
ölçeğinde bir eğitim ve kültür ortamı olarak bıraktığı izleri ve kimliği sürdürme, buna paralel
olarak yeni kurulacak olan üniversiteye yönelik çağdaş bir eğitim ortamı oluşturma çabasını
temsil etmektedir… TEDÜ eğitim konusunda arkasına aldığı birikim, deneyim ve kültürü
kendi yerleşkesinin projelendirme sürecine de taşımış, klişeleşmiş yaklaşımlara alternatif
olacak bir süreci işlevselleştirmiştir. Burada “modern mimarlığın” ve “kent belleğinin”
korunmasını gözeterek yeni ve çağdaş çevre yaratılması düşüncesi, şüphesiz yeniden yapım
yönteminden farklı zorluklar ve maliyetler barındırmaktadır. Ancak üniversitelerin birincil
var olma zeminlerinin öncü araştırmalar gerçekleştirmek olduğu anımsandığında, bu proje
elde etme yöntemi birden fazla anlam kazanmakta, üniversite ve kentin yanı sıra TEDÜ’nün
öncelikli eğitim ortamlarından bir olan mimarlığa yönelik geri beslemeler sağlamaktadır
(Güzer, 2013, s. 21, 22, 24).

Teşekkür

Şekiller 2, 3, 4 ve 6’da kullanılan fotoğra�arı TED Ankara Koleji Kurumsal
Arşivinden temin ederek ileten ve Şekil 1’deki vaziyet planını hazırlayan
Melis Acar’a; Şekil 5’de kullanılan hava fotoğra�arını Harita Genel
Müdürlüğünden temin ederek ileten Süleyman Doğan’a; güncel fotoğra�ar
için TED Üniversitesine; görselleri yayına hazırlayan Irmak Köseoğlu ve
Arda Özgenel’e teşekkür ederiz.
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1 Kuruluş süreci hakkında özet bilgi için bkz.: Bozer, 2019.

2 TED Üniversitesi, ODTÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Celal Abdi Güzer ve Doç. Dr. Lale Özgenel
ile Bütüner Mimarlık’tan Hüseyin Bütüner ve Işıl Sencar Ertosun’dan oluşan tasarım ekibi tarafından,
iki etaplı bir süreç içinde projelendirildi. Rölöve ve restitüsyon projesi, projelere esas belgeleme,
analizler ve değerlendirme raporları Süleyman Doğan Restorasyon Mimarlık tarafından; 1. Etap
statik projesi Emin Aldemir (Aldemir Mühendislik), mekanik projesi Onur Tuğa (OTM
Mühendislik), elektrik projesi Kemal Aykaç (Özay Mühendislik) tarafından; 2. Etap statik projesi
Hakan Güvengiz (Güvengiz Proje), mekanik projesi Orhan Gürsun (GMD-Moskay Mühendislik),
elektrik projesi Kemal Aykaç (Özay Mühendislik) tarafından; peyzaj projeleri Münire Sağat (Bütüner
Mimarlık) tarafından hazırlandı. Yapım yönetimi TEDÜ bünyesinde, Cumhur Nalcıoğlu tarafından,
proje ekibiyle eşgüdüm içinde yapıldı.

3 Mimari çalışmalar hakkında bkz.: Özgenel, 2019; inşaat çalışmaları hakkında bkz.: Dokuzoğlu,
2019; Börekçi, 2019.

4 Dönemin yönetim kurulu kararlarında G Blok’un mimarı ‘mimar Selim’ olarak anılmaktadır.
Güncel bir araştırma G Blok’un mimarının Selim Sayarı olduğunu ve mimari benzerlik göstermesi
nedeniyle B Blok’un da aynı mimar tarafından tasarlanmış olabileceğini öne sürmektedir (Acar 2019,
s. 62-63).

5 Refet Ülgen, Ali Haydar Taner ve Avni Bey o tarihte Türk Maarif Cemiyeti üyesidirler ve inşaat
komisyonu olarak seçilmişlerdir; Refet Ülgen komisyon başkanıdır (Acar, 2019, s. 63).

6 Projeler Hüseyin Güngör Proje O�si tarafından hazırlanır. Yapıların müteahhitliğini Y. Mimar
Sadrettin Köklü üstlenmiştir (Acar, 2019, s. 78-79).

7 Ernst Egli’nin tasarladığı eğitim yapıları için bkz.: Cengizkan, Bancı, Cengizkan, 2017.

8 TED Ankara Koleji’nin tarihi için bkz.: Koman, 2018; Tanyer, 2011; TED Ankara Koleji’nin kısa
tarihi ve kentsel yaşam bağlamı olan Kolej semti ile arasındaki ilişkiyi tartışan güncel bir çalışma için



bkz.: Acar, 2019.

9 TED Ankara Koleji İlkokul ve Ortaokul yapılarının bulunduğu parsel (1057 Ada, 11 Parsel) ile
Lise binalarının bulunduğu parsel (2745 Ada 16 Parsel) ve parseldeki U ve Z Bloklar Ankara Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan 23.07.2004 tarih ve 9304 sayılı karar ile
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş, tescilli taşınmaz kültür varlığı yapı koruma
grubu 2. Grup olarak belirlenmiştir. Kurul tarafından alınan 08.09.2009 tarih ve 4420 sayılı karar ile
1057 Ada, 11 Parseldeki B Blok ve G Blok yapılarının tescilinin devamına, diğer yapıların tescilinin
kaldırılmasına, karar verilmiştir; aynı kararda parsel sınırı koruma alanı olarak, tescilli taşınmaz kültür
varlığı yapı koruma grubu 1. Grup olarak belirlenmiştir. Yapılar, “kentsel bellek” değerleri referans
alınarak tescil edilmiştir. Bu anlamda, yapıların tekil olarak özgün yapısal özellikleri ile öne çıkıp
çıkmadıklarına bakılmaksızın korunmaları gündeme gelmiştir.

10 Rapor 2014 yılında, Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan
(Restorasyon Uzm. Mimar), Prof. Dr. Elvan Altan (Mimarlık Tarihçisi), Öğr. Gör. Dr. Fuat Gökçe
(Restorasyon Uzm. Mimar), Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz (Restorasyon Uzm. Mimar), Prof. Dr.
Ahmet Türer (İnşaat Mühendisi) tarafından hazırlandı.



YAZAR ÖZGEÇMİŞLERİ

Umut Bilgiç

Umut Bilgiç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1999
yılında mezun oldu. 2004 yılında aynı üniversiteden Restorasyon Anabilim
Dalında yüksek lisans derecesi aldı ve ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat
Şirketini kurdu. Bilgiç, şirket kurulumundan günümüze, arkeolojik yapılar
ve sit alanları ile anıtsal ve sivil amaçlı yapılar üzerine hazırlanan
çalışmalarda çok sayıda mimari koruma projesini yürütmektedir.

Oğuz Bostancı

Oğuz Bostancı, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalından 1998 yılında mezun olduktan sonra
2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden yüksek lisans
derecesi aldı. Profesyonel çalışma hayatı boyunca birçok kazı ve yüzey
araştırmasında görev alan Bostancı, 2014 yılından beri ANB Mimarlık
Müşavirlik İnşaat Şirketi bünyesinde mimari koruma projelerine ilişkin
tarihsel araştırma, raporlama ve alan çalışmalarında görev almaktadır.

İlhan Okan Yazgan

İlhan Okan Yazgan, 2000 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2004
yılında, aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı
restorasyon alanında; doktora derecesini ise aynı Enstitüden 2020 yılında
aldı. Anıtkabir, Ankara Opera binası, Aspendos ve Myra Antik tiyatroları,
Uzunköprü, Aizanoi 2. ve 4. Roma köprüleri, Patara Deniz Feneri,
Ayasofya Camisi Kuzey, Güney ve Doğu cepheleri, Selimiye Kışlası,
Hasankeyf ’te Bulunan Anıt Eserlerin Taşıma ve Koruma Projeleri’nin de



aralılarında bulunduğu pek çok anıtsal yapının belgeleme ve proje
çalışmalarında yer aldı. 2009 yılından bu yana Okyanus Mühendislik ve
İnşaat AŞ bünyesinde, kültür mirası niteliğindeki yapı ve alanların
korunması ve onarımı ile ilgili görev yapan Yazgan’ın, ulusal ve uluslararası
bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri ile bilimsel toplantılarda
sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Proje ve uygulama alanındaki
görevlerinin yanı sıra, kültür mirası niteliğindeki yığma yapıların yapısal
özelliklerinin analizi ve geliştirilmesi alanında araştırmalarını
sürdürmektedir.

Nuran Demirtaş

Mimarlık mesleğine 1993 yılında başlayan ve 2000 yılına kadar okul, banka,
kültür merkezi, hastane gibi kamu yapılarının proje ve şantiye
koordinasyonunda görev alan Nuran Demirtaş, 2000 yılında Okyanus
Mühendislik ve İnşaat A.Ş.’nin kuruluşunda yer aldı. Proje ve uygulama
alanında faaliyet gösteren şirket bünyesinde çeşitli altyapı, üstyapı
uygulamaları ile yeni yapı projelerinin yanı sıra, kültür mirası niteliğindeki
birçok yapının koruma ve onarım projelerinde müellif olarak çalıştı. Müelli�
olduğu projelerden başlıcaları; Ankara Opera binası ve PTT Pul Müzesi,
Şanlıurfa Edessa Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik müzeleri, Cahit Sıtkı
Tarancı ve Ziya Gökalp müzeleri, Aspendos ve Myra Antik tiyatroları,
Ayasofya Camisi Kuzey, Güney ve Doğu cepheleri, Sirkeci Tren Garı,
Uzunköprü, Bergama Tümülüsü, Kubad Abad Sarayı, Hatay St. Pierre
Kilisesi, Diyarbakır İçkale Surları, Mardin ve Bitlis kaleleri, Rumkale,
Halıcıoğlu Kışlası, Heybeliada Deniz Lisesi ve Komutanlığı, Beykoz
Abrahampaşa Çiftliği, Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi
Fakülte ve Yüksekokulları ile Hasankeyf ’te Bulunan Anıt Eserlerin Taşıma
ve Koruma Projeleri’dir. Anılan yapılardan bazıları UNESCO’nun Dünya
Miras Listesi ve Geçici Listesi’nde yer almaktadır.



Burçak Madran

Endüstriyel tasarımcı ve müzebilimci Burçak Madran, ODTÜ Endüstri
Ürünleri Tasarımı mezunudur. Fransa’da Provence Üniversitesi’nden
Arkeoloji ve Sanat Tarihi lisansı ile Akdeniz Kültür Varlıkları yüksek lisansı
derecelerini aldı. Yıldız Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak
çalıştı. 2005 yılından bu yana sahibi olduğu Tetrazon Tasarımda müze ve
sergi planlama ve tasarımları üzerine çalışmaktadır. Çeşitli üniversitelerde
sanat, müzecilik ve tasarım alanlarında dersler vermekte; tasarım, müze,
kültür konularında yazılar kaleme almaktadır. Halen üyesi olduğu
Uluslararası Müzeler Konseyinin Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Müzeleri
Komitesi başkanlığını yürütmektedir.

Yaşar Selçuk Şener

Yaşar Selçuk Şener, 1988 yılında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalından mezun oldu. Aynı
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalında
yüksek lisans (1993) ve doktora öğrenimini (2000) tamamladı. 1991 yılında
Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu Restorasyon ve
Konservasyon Programında uzman olarak başladığı çalışma hayatında,
sırasıyla 2004 yılında öğretim görevlisi, 2008 yılında yardımcı doçent, 2009
yılında doçent kadrosuna atandı. 2011’de Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünün kuruluşuna
katkı sağladı. Aynı yıl yeniden doçent kadrosuna ve 2013 yılında profesör
kadrosuna atandı.

Koruma ve Onarım alanındaki eğitimini 1989-1992 yıllarında, İtalya-
Sicilya- Salemi’deki A. De Stefano Yüksekokulunda Arkeolojik Eserlerin
Konservasyonu Bölümünde sürdürdürdü. 1992’de Roma’daki Merkezi
Restorasyon Enstitüsü’nde (ICR) Taş Eserlerin Restorasyonu ve
Konservasyonu Uzmanlık Kursu’na katıldı. 1996 ve 1997 yıllarında, Fransa
Soissons’daki Roma Dönemi Duvar Resimleri Araştırma ve Restorasyon



Merkezinde (CPMR) staj yaptı ve diğer konservasyon merkezlerinde
inceleme çalışmalarına katıldı. Bilimsel araştırma, proje uygulama
çalışmaları ve yayınları ağırlıklı olarak arkeolojik kazı ve sit alanlarında
koruma, taş, duvar resmi, mozaik, seramik ve çini eserlerin korunması ve
onarımı, ile Orta Çağ yapılarında malzeme kullanımı ve yapı
malzemelerinin korunması konularına odaklanmaktadır. Taş, duvar resmi ve
mozaik eserlerin korunması ve onarımı ile ören yerlerinde koruma, malzeme
ve yöntem araştırmaları konularında teori ve uygulama dersleri vermektedir.
Yurt içinde ve dışında çok sayıda konferans, bildiri, seminer çalışması ile
50’nin üzerinde yayını bulunmaktadır. Anadolu Sanat Tarihçiler Derneği
(ASTAD), Türkiye Mozaik Araştırmaları Birliği (AİEMA-TÜRKİYE),
Uluslararası Mozaik Korumacıları Birliği (International Committee for the
Conservation of Mosaics -ICCM) ve Kültürel Mirasın Dostları Derneği
(KUMİD) üyesidir.

Ayşen Savaş

ODTÜ (Ankara) ve Bartlett (Londra) Mimarlık okullarında lisans ve
yüksek lisans eğitimi gören Ayşen Savaş, doktora çalışmalarını
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Tarih, Kuram ve Eleştiri
Programı’nda tamamladı. Müze bilimi ve müzyogra� alanlarındaki
uzmanlığı kapsamında, aralarında Sabancı Müzesi, MKEK Sanayi Müzesi
ve Erimtan Arkeoloji Müzesi’nin de yer aldığı birçok müzenin
kuruculuğunu yaptı ve tasarım aşamalarını yönetti. ICOM, Sanart gibi
kültür kurumlarına yaptığı katkıların yanı sıra, başarıları arasında AIA
Mimari Ödülü, AAUW Araştırma Ödülü, Schlossman Tarih Araştırma
Ödülü, Sir John Soane Müzesi, CCA ve Bologna Üniversitesi bursları ve
“Keeping it Modern Project” Getty Ödülü bulunmaktadır. Halihazırda,
Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesinde (TU Delft) araştırmalarını
sürdürmekte ve mimari tasarım derslerinin yanı sıra, özellikle temsil



kuramlarına odaklanarak, perspektif, maket, sayısal modelleme ve fotoğraf
gibi farklı mimari iletişim ortamları üzerine dersler vermektedir.

Bekir Eskici

1988 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat
Tarihi Anabilim Dalından mezun oldu. Aynı bölümde, 1993 yılında yüksek
lisansını, 1999’da doktorasını tamamladı. 1989 – 1992 yılları arasında
İtalyan Hükümeti’nin bursuyla Sicilya’da ve Roma’daki Merkez Restorasyon
Enstitüsünde ”arkeolojik eserler-taş ve türevlerinin konservasyonu” üzerine
öğrenim gördü. 2002 yılında Fransa Kültür ve İletişim Bakanlığının bursu
ile Suassons’daki Roma Dönemi Duvar Resimlerini Araştırma Merkezinde
(CEPMER) “duvar resimlerinin konservasyonu” üzerine mesleki çalışmalarda
bulundu.

1991 – 2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek
Yüksekokulu Restorasyon Programında öğretim elemanı olarak görev yaptı.
2011’de Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinde Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım Bölümünün kurulmasına öncülük etti, kurucu bölüm
başkanı olarak atandı. 2015 - 2016 yılları arasında aynı fakültede dekanlık
görevini yürüttü.

Yurt içi ve yurt dışında (Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna,
Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moğolistan, Türkmenistan,
Suriye, Mısır, Cezayir, Sudan) gerçekleştirilen pek çok arkeolojik kazı ve
restorasyon projesinde bilim kurulu üyesi, danışman ve yönetici olarak
görevler aldı. Özellikle son yıllarda TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı) tarafından yürütülen Balkanlar’daki Osmanlı Anıtlarının
Restorasyonu projelerinin hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi
süreçlerinde etkin görevler üstlendi. Türkiye’de ve İtalya’nın çeşitli
üniversitelerinde davetli konuşmacı olarak konferanslar verdi.

Çalışmalarını Türk sanatı araştırmaları, arkeolojik mirasın korunması, taş,
pişmiş toprak, çini, duvar resmi, ahşap gibi yapı malzemeleri / mimari



yüzeylerin korunması alanlarında yürütmektedir. Türkçe iki kitabı, çeşitli
dillerde yayınlanmış çok sayıda makale ve bildirileri bulunmaktadır. Halen,
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Figen Kıvılcım Çorakbaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak
görev yapan Figen Kıvılcım Çorakbaş; alan yönetimi, kentsel mirasın somut
ve somut olmayan nitelikleri, bütünleşik koruma, kültürel mirasın yorumu
ve sunumu, arkeolojik ve modern miras alanları ve miras alanlarının anlatı-
temelli değerlendirilmesi konularında çalışmaktadır. 2013-2014 akademik
yılında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezinde
(ANAMED) İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı’nın alan yönetim
planının hazırlanması üzerine bir doktora-sonrası araştırma yürüttü. Aynı
merkezde 19 Ekim 2016-8 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş
olan “Çeperde: İstanbul Kara Surları” başlıklı serginin küratörlüğünü
üstlendi. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan “Somut Olmayan
Kültürel Niteliklerin Coğra� Bilgi Sistemleri (CBS) Aracılığıyla Alan
Yönetimi Sürecinde Değerlendirilmesi, Örnekleme: İstanbul Kara Surları
Dünya Miras Alanı” başlıklı projenin yürütücülüğünü yapmıştı. Bununla
birlikte, TÜBİTAK ve RCUK (günümüzde UK Research and Innovation,
UKRI) tarafından desteklenmiş olan “İstanbul’un Dünya Miras Alanlarını
Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları Örneği” proje
ekibinde araştırmacı olarak görev aldı. TÜBİTAK tarafından
desteklenmekte olan “Seramik-Mekan: Seramiğin Somut ve Somut
Olmayan Kültürel Mirasının Araştırılması ile Çağdaş Mekan Tasarımı için
Yenilikçi Yaklaşımlar Geliştirilmesi” başlıklı projenin yürütücülüğünü de
üstlenen Figen Kıvılcım Çorakbaş, ICOMOS-Türkiye üyesidir.



Jale Beşkonaklı

Jale Beşkonaklı, Mimarlık lisans eğitimini ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ODTÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Programında tamamladı. 2010
yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, Restorasyon
Programında “Dolmabahçe Sarayı’nda Endirekt Koruma Yöntemleri”
başlıklı tezi ile doktora derecesini aldı. Japonya’da tarihî ahşap yapıların
konservasyonu, İngiltere’de tarihî müze evlerin ve koleksiyonlarının
korunması konularında uzmanlık eğitimleri aldı.

1993-2021 yılları arasında TBMM Millî Saraylar ve Cumhurbaşkanlığı
Millî Saraylar İdaresi Başkanlığında mimar-restorasyon uzmanı olarak proje
mimarı, restorasyon uygulama sorumlusu, restorasyon projeleri ve
şantiyelerinde kontrol amirliği gibi farklı görevler üstlendi. Araştırma
yazıları çeşitli dergilerde makale ve kitap bölümleri olarak yayımlandı.
Araştırma ve yayın çalışmalarına devam etmekte, aynı zamanda yarı zamanlı
olarak GTÜ Mimarlık Tarihi programında ders vermektedir.

Betül Değirmenci Breitenfeldt

Betül Değirmenci Breitenfeldt, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültelerinde mimarlık lisans ve yüksek
lisans eğitimini tamamladı. Türkiye’deki eğitiminin ardından İtalya,
Politecnico di Milano, Mimarlık Fakültesinden ikinci lisans ve yüksek lisans
derecesini aldı; mimari tasarım ve mimari restorasyon alanlarında
uzmanlaştı.

2003 yılından itibaren yurtiçi ve yurt dışında çeşitli mimarlık o�sleri
bünyesinde mimari proje geliştirme, şantiye koordinasyonu, tarihi yapılarda
restorasyon ve uluslararası komitelerde proje araştırmaları alanlarında
çalışmalarını sürdürdü. 2007-2012 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi
Mimarlık Fakültesinde, Mimari Tasarım V Stüdyolarında davetli jüri üyesi



olarak görev aldı. 2012’den bu yana mesleki çalışmalarını kurucusu olduğu
bdb Mimarlar (bdb Architects) adı altında İstanbul ve Berlin’de
sürdürmektedir.

Betül Değirmenci Breitenfeldt, TMMOB Mimarlar Odası (Türkiye) ve
Berlin Mimarlar Odası (Architektenkammer Berlin-Almanya) üyesidir ve
her iki ülkede de proje hazırlama ve sunma yetkisine sahiptir.

Beril Güner Arslantaş

2011 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2012-2013 yılları
arasında değişim öğrencisi olarak Bologna Üniversitesi Mimarlık
Bölümünde akademik çalışmalarını devam ettirdi. 2015 yılında ODTÜ
Kültürel Mirası Koruma Yüksek Lisans Programını tamamladı. Tez konusu
kapsamında hazırladığı makale sunumu ile 2014 yılında Floransa’da
düzenlenen 18. ICOMOS Genel Kongresi ve Bilimsel Sempozyumu’na
konuşmacı olarak katıldı. 2013-2016 yılları arasında Ankara’daki çeşitli
mimarlık o�slerinde görev aldı. 2016 yılından beri Strata Restorasyon Proje
İnşaat Ltd. Şirketi bünyesinde, kültürel mirası koruma projelerinde proje
koordinatörlüğü yapmaktadır.

Cengiz Kabaoğlu

Cengiz Kabaoğlu, 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetini takip eden yıllarda sırasıyla; Orta
Doğu Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi, Konya Devlet Mimarlık
Mühendislik Akademisinde ve Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik
Akademisinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1980-1983 yılları arasında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde mimar olarak görev alan
Kabaoğlu, Nisan 1987’den bugüne KA-BA Eski Eserler Koruma ve
Değerlendirme-Mimarlık Ltd.’de kurucu/sorumlu ortak, mimar ve �rma
yöneticisi olarak çalışmaktadır. Cengiz Kabaoğlu, 40 yıla yakın bir süredir,



kültürel mirasın korunması ve sunulması, yapı ve çevre tasarımı ve
planlaması konularındaki projelerde uzmanlaştı.

Ankara İsviçre Elçiliği Yeni Kançılarya Binası ve Elçi Konutu projeleri,
Ankara Çengel Han Rahmi Koç Müzesi Projesi, Alanya Kalesi Koruma ve
Geliştirme Planı, Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Koruma ve Çevre
Düzenleme Projesi ve Koruma Planı, Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre
Koruma ve Canlandırma Projesi, Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Projesi, Kayaköy Koruma Planı, İstanbul Pera Palas Projesi, Tarsus Tarihi
Kent Merkezi Roma Dönemi Kalıntıları Koruma ve Sergileme Projesi,
Kocaeli Seka Kağıt Müzesi Projesi, İstanbul Çinili Hamam Projesi, Ankara
Cumhurbaşkanlığı Pembe Köşk Projesi Kabaoğlu’nun çalışmalarından
bazılarıdır.

Kabaoğlu, koruma mimarı olarak; gerek ülke çapında Anadolu’nun farklı
kültür ve dönemlerine ait, gerek yurtdışında, 200’e yakın projeye imza attı.
Çeşitli ödül ve takdirnamelere sahip birçok projeden birisi olan
Kapadokya’da gerçekleştirilen Sarıca Kilise Projesi; ulusal alanda 9. Ulusal
Mimarlık Yapı / Koruma ödülü ve uluslararası alanda ise Mimari Mirasın
Korunmasında En Yüksek Ödül olan EUROPA NOSTRA 2006 Avrupa
Birliği Kültürel Miras Ödülü’ne layık görüldü. Milet İlyas Bey Külliyesi
Projesi ile de koruma dalında EUROPA NOSTRA 2012 Avrupa Birliği
Kültürel Miras Ödülü’nü kazandı. Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi Projesi
ise Mimarlar Odası tarafından XII. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde
Seçici Kurul Özel Ödülü’ne hak kazandı.

Kabaoğlu; mimari tasarım, kültürel mirasın korunması ve proje yönetimi
alanlarında sürdürdüğü mesleki çalışmaların yanı sıra yüksek lisans ve
doktora öğrencilerinin tez inceleme kurullarında üyelik, Mimarlar Odası
Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri seçici kurul üyeliği ile yurt içi ve yurt
dışında düzenlenen sempozyumlarda konuşmacı olarak çeşitli akademik
faaliyetler de yürüttü.



Sanatçı kimliği çerçevesinde yirmiden fazla kişisel ve karma resim sergisinde
eserleri yer alan Cengiz Kabaoğlu, gra�k ve sahne tasarım çalışmaları da
gerçekleştirdi, bu alanda çeşitli jüri üyeliklerinin yanı sıra aralarında ödül
alan tasarımlara da imza attı.

Lale Özgenel

Lale Özgenel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1987
yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans (Mimarlık Tarihi) ve 2000
yılında Doktora (Mimarlık) derecelerini aldı. 2001-2004 yılları arasında
Oxford Üniversitesi, Atina Amerikan Akademisi ve Roma Amerikan
Akademisinden burslar alarak doktora sonrası araştırma yaptı. Mimar ve
ekip lideri olarak uluslararası Göksu Arkeoloji Projesi ve Avkat Arkeoloji
Projesi’nde çalıştı. 1992 yılından bu yana öğretim üyeliği yaptığı ODTÜ
Mimarlık Bölümünde mimarlık tarihi dersleri vermekte, 4. sınıf mimari
tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Üstlendiği akademik ve idari
sorumluluklar arasında ODTÜ Rektör Danışmanlığı (2008-2016), ODTÜ
Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı (2011-2016), ODTÜ
Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı Başkanlığı (2012-2015), TED
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği (2015-2018), Mimarlar Derneği 1927
Yönetim Kurulu Başkanlığı (2016-2021) ve Ankara Kent Konseyi Yürütme
Kurulu Üyeliği (2019-) bulunmaktadır. Eski Çağ’ın konutlarını, sosyal ve
kültürel kullanımlarını mimari ve mekânsal bağlamlarda inceleyen
araştırmaları ve yayınlarının yanı sıra Türkiye’de tenis sporunun, tesislerinin
ve kulüplerinin tarihi üzerine çalışmakta ve mimari tasarım araştırmaları
yapmaktadır.

Celal Abdi Güzer

Celal Abdi Güzer, lisans derecesini 1982 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nden aldı. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora
calışmalarının ardından İngiltere’de, Newcastle upon Tyne Üniversitesinde



mimarlık eleştirisi üzerine doktora çalışması yaptı ve ders verdi. Güzer,
halen Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mimarlık eleştirisi üzerine ders
vermekte ve dördüncü sınıf proje stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır.
Çağdaş mimarlık kavramları ve uygulamaları üzerine teori, eleştiri ve
tasarım odaklı pek çok ulusal ve uluslararası yayını olan Güzer, ODTÜ’de
bölüm başkan yardımcılığı, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı gibi
görevler üstlendi, bir dönem Mimarlar Derneği 1927 genel başkanlığı yaptı.
Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği ile birlikte birincilik olmak üzere çok sayıda
derece kazandı ve ödül aldı. Projelerini ağırlıklı olarak Orta Doğu Teknik
Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiren Güzer’in uygulanmış ve devam eden
çok sayıda kentsel ve mimari projesi vardır. Bu projeler arasında yer alan
MATPUM araştırma merkezi yapısı 2008 yılında YEM ödülüne, Zeugma
Müzesi, 2012 yılında arkeoloji dalında Cumhurbaşkanlığı ödülüne layık
bulundu. 2013 yılında Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali’nin
küratörlüğünü üstlenen ve “şablon / template” temalı ana sergiyi düzenleyen
Güzer’e, 2019 yılında mimarlığa yaptığı katkılar nedeni ile TSMD jüri özel
ödülü verildi. Güzer’in araştırma konuları arasında; mimarlık eleştirisi,
çağdaş mimarlık uygulama ve kavramları, konut ve toplu konut, kentsel
dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konular yer almaktadır.

Hüseyin Bütüner

Hüseyin Bütüner, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden 1987
yılında lisans ve 1991 yılında kentsel peyzaj tasarımı konusunda yüksek
lisans derecelerini aldı. Yurt içinde ve yurt dışında; Bakü Türk Şehitliği,
ODTÜ Teknokent Satgeb Kampusu, Boston Scienti�c binası, Susuz Göleti
Rekreasyon Alanı, Mogan Gölü kıyı düzenlemesi, Teknopark İstanbul,
Bilişim Vadisi gibi birçok proje yaptı ve uygulamalarında danışmanlık
hizmeti verdi. Katıldığı ulusal ve uluslararası; mimari, kentsel tasarım ve
peyzaj proje yarışmalarında pek çok ödül ve mansiyon kazandı. Bilkent
Üniversitesinde Kentsel Tasarım Bölümünde temel tasarım ve ODTÜ



Mimarlık Bölümünde peyzaj tasarımı dersleri verdi. Kurucusu olduğu
Bütüner Mimarlık bünyesinde meslek pratiğine devam etmektedir.

Işıl Sencar Ertosun

Işıl Sencar Ertosun, 2004 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümünü birincilikle bitirerek, aynı üniversiteden 2007’de yüksek lisans
derecesini aldı. Yüksek lisans sırasında değişim öğrencisi olarak TU Delft’te
bir yıl çalışmalarda bulundu. Mezuniyetinden sonra farklı mimarlık
o�slerinde tecrübe kazanmış olan Ertosun, 2008’den itibaren Bütüner
Mimarlık bünyesinde tasarım koordinatörü olarak çalışmaktadır. TED
Üniversitesi 1. ve 2. Etap Kolej yerleşkeleri, Teknopark İstanbul 1 ve 2
No’lu Arge binaları, Teknopark İstanbul Kentsel Tasarım Projesi, Bilkent
Üniversitesi Lojmanları, Bilkent Üniversitesi Marmara Restoran, Aysel
Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi ve benzeri birçok projede tasarım ve
koordinasyon görevlerini üstlendi. Işıl Sencar Ertosun, profesyonel hayatına
ek olarak 2013’ten bu yana, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde
“İnşaat Mühendisliği Tasarımı” dersine yarı zamanlı öğretim üyesi olarak
katkıda bulunmaktadır.
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