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BEYOĞLU TELEFON SANTRALİ RESTORASYONU 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi, 323 ada 30 parseldeki 
yapının mevcut durumunun belgelenmesi ve restorasyon projesi hazırlanmıştır. Bu 
kapsamda yapılan araştırmalar ve incelemeler ışığında, yapının kültürel değeri ortaya 
çıkarılıp korunması hedeflenmiştir.  Yapı, Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu tarafından 
2.derece tarihi eser olarak tescillidir. Yapı bir bodrum ve üç kata sahip olup toplam 4 
katlıdır. Bina sonradan yapılan eklerle birlikte, 765 m² oturum alanına sahiptir. Parsel 
alanı ise yaklaşık 1175 m²'dir. 

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki batılılaşma ve çağdaş teknolojileri kullanma 
gayretinin bir sonucu olarak Beyoğlu Telefon Santrali yapılmıştır. 1.Meşrutiyet ve 
II.Abdulhamit'in baskıcı yönetimi sonrasında, Sultan V.Mehmed Reşad döneminde 
yapılan anlaşma sonucu Dersaadet Telefon Anonim Şirket-i Osmaniye adındaki şirket, 
santrali 1913 yılında hizmete sokmuştur. Bu şirket Beyoğlu ile birlikte Eminönü 
(Tahtakale),  Kadıköy'de de benzer santralleri inşa ettirmiştir. Yapıda son inşaat 
teknolojilerinin kullanılması hedeflenmiş olup betonarme sistem tercih edilmiştir. 
Yapının mimarı M.Boyazoglou ve W.Sprowson'dur. Mühendisi ise G.Kaul'dur. Bina 
halen  kullanılmaktadır. PTT'den Türk Telekom'a devredilmiş olup mülkiyeti Türk 
Telekom'dur. Beyoğlu telefon ve internet hatları bu santralden yer altına verilmektedir. 
Ayrıca santralin bodrum katının bir kısmını Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ) kullanmaktadır.  

Birinci bölümde çalışmanın amacı ve yöntemi açıklanmıştır. İkinci bölümde Osmanlı 
Devleti'nde telefon kullanımı anlatılmıştır. İlk kurulan santraller ve yapılan telefon 
görüşmelerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde yapının yer aldığı Beyoğlu ilçesi tarihçesi 
ve yapının yakın çevresi ile olan ilişkisine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde yapının 
mevcut mimari özellikleri anlatılmış, mekanları tanıtılmıştır.  Taşıyıcı sistem özellikleri 
ve hasarlarından bahsedilmiştir. Yapının sahip olduğu dekoratif öğeler açıklanmıştır.  
Beşinci bölümde yapının zaman içerisinde geçirdiği değişiklikleri anlatan restitüsyon 
projesi açıklanmaktadır. Yapıya eklenen bölümler anlatılmıştır.  Eski fotoğraflar ve 
haritalar ışığında hazırlanan restitüsyon ile yapının ilk yapıldığı haline ulaşmak 
hedeflenmiştir. Altıncı bölümde ise restorasyon önerileri anlatılmıştır. Yeniden 
işlevlendirme ve Türk Telekom'un bu yapının geleceği hakkındaki planlarına 
değinilmişir. Yapıdaki öngörülen hasarlar belirtilip detaylı mühendislik çalışmasına 
ihtiyaç duyulan yerler işaret edilmiştir. Çalışma, bütün bölümlerde anlatılan bilgi ve 
projelerin değerlendirildiği sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.  
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BEYOĞLU TELEPHONE CENTRAL RESTORATION PROJECT 

SUMMARY 

In this thesis; Beyoğlu Telephone central built in İstanbul, Beyoğlu town, Tomtom 
district, 323 isle, 30 parcel, is documented and restoration project prepared. With the 
researches and surveys, it is aimed to reveal the cultural heritage of the building. The 
central is listed in degree two.  It has one basement, ground and two normal storeys. 
Ground floor is 765 m² and parcel area is 1175 m². Entrance is on Babaocağı Street at the  
south facade. In the isle, there are abondened facilities, a listed abondened building and 
space used as parking area. All parcels of the isle belongs to Türk Telekom.  

As a result of westernisation and use of modern technologies, Beyoğlu Telephone Central 
is built.  After I. Meşrutiyet and oppresive goverment of II.Abdulhamid, in Sultan V.  
Mehmet Reşat period, due to aggrements with Dersaadet Telefon Anonim Şirket-i 
Osmaniye, central put into service in 1913. Two more facilities in Kadıköy and Eminönü 
was built by this company. Structure is targetted to use modern construction technology 
of concrete system. The architects are Turkish-M.Boyazoglou, English-W.Sprowson. 
Engineer is G.Kaul. Central is in usage as communication and data delivery by Türk 
Telekom. Telephone and internet cables passes through central and circulate in Beyoğlu.  
Also part of basement storey is used by Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ). PTT had devolved 
the ownership of building to Türk Telekom.     

In first chapter, the objective of thesis, content and methods used in surveying are 
explained. In second part the usage of Telephone in Ottoman is explained. The needs of 
new facilities for communication and governmental responses to telephone are scoped. In 
third part, Beyoğlu town history, Tomtom district and close surrounding  buildings are 
taken. In fourth chapter, Beyoğlu Telephone Central is taken with its history, periodical 
properties, present architectural situation, room explanations, ornament details. Structural, 
material decays also take place in this part. In fifth chapter, restitution project takes place 
with periodical analysis, drawings. Deriven from historical maps, old photos and 
documents, present hints in the building, restitution ideas presented.  In sixth part, 
restoration alternatives, reuse suggestions are mentioned.  Structural damages and weak 
points are signed and mentioned to be analysed by engineering methods. Future plans of 
Turk Telekom about that building is to deactivate that facility and detach the building off 
the cables and other mechanical devices. In conclusion, all the information and projects, 
recommendatitons are summed and evaluated. 

In Istanbul,  established telephone networks for only official users in the present post 
office and telegraph households had been inadequate to meet growing demand and also 
operating problems accured. In this case, foreign capitalists and entrepreneurs who had 
intended before, sought to build and operate concessions on the telephone network in 
İstanbul May 6, 1911, presented by Herbert Webber Lows and commision composed of 
French, British, American shareholders for 30-year concession to build and operate the 
telephone network. In order to conduct business, coalition founded Dersaadet Telephone 
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Joint Stock Company. In Tahtakale, 9600 line, in Beyoğlu 6400 line, İn Kadıköy 2000 
Western Electric product lines were established on the last day of month February 1913. 

Spacious rooms and alot of add-ons were the biggest trick in survey phase. Bad 
conditions in basement storey, mounted devices, additional separating walls prohibited 
measuring the building. As survey work progresses, restitution ideas emerged and result 
was getting exciting. It was clear how building was damaged and gone far from its 
originality.  

Main reason of too many additions is human factor,  need of new spaces for central. 
Those additions caused loss of two facades completely. Reconstruction of these lost 
facades needed. Also lost original interior separations must be restitued.      

There is little documentary lighting the restitution of the central. Only old photos of two 
phases and some interior pictures in books. After a long and detailed search, no project or 
drawing belonging to building found. Old maps helps about restitution decisions. Also 
correspondences and agreements between the commision and Ottoman goverment helps 
us.  

Time period called II. Meşrutiyet has many architects and important buildings. In this 
period, national architects and styles rises. Especially after the declaration of Tanzimat, 
Rum, Armenian and foreign architects ruled the Ottoman westernisation architecture 
movement. But II. Meşrutiyet buildings vary in architects, styles and construction style. 
Construction style is the vanishing point for this central building. That of early concrete 
example, we can find in some articles, journals mentioned this building. Especially 
journals have content about engineering and concrete mentions this facility. Architecture 
name was another point to be revealed as a Turkish-foreign partnership in II. Meşrutiyet 
term. There is very little information about architectures of this building. French concrete 
journal ''Le Betonarme'' tells us the architects and engineers of this building.  

New usage and restoration proposal are based on restitution works especially second term 
restitution. Meticulously, restitution searched in different resources. Restoration project 
will solve the present additional complex buildings and enliven this industrial cultural 
heritage. 

Latest technology developments present less human power. Formerly larger facility was 
required. New achievements in technology provides very little maybe no spaces. In time, 
PTT built new places for demand but maybe one room can serve as a whole centrale.  

Turk Telekom plans about this building are on the theme of  disposal of this central. It is 
certain that, building must stop working so restoration project can be done. All the cables, 
giant machines must be taken.  In basement there are very dangerous two  electricity 
supplies.  They explode periodically and eventually don't harm anybody. They must be 
carried out far from building.  

New situation and additional building aim to organize that isle.  In the heart of Beyoğlu, 
such a valuable land is going to be evaluated well and historical values will be protected.  
This early concrete example will live longer with its beautiful facades. 

Considering the latest technologies, it would be unnecessary to replant the central again. 
During construction central must pause service.  It seems impossible, such great 
infrasturcture can't move from the building.  When it is possible to move , it should be 
permanent.  Reuse as central may be insufficiant because,  after all the costs and 
investments,  return will be dissapointing.  So function must be different from central. 
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Beyoğlu is  the heart of culture,  history and entertainment in İstanbul. The purpose is the 
make people feel they are in Beyoğlu, also remind the bulding. Part of the building may 
serve for Turk Telekom administrative staff or educational purpose. In this part there may 
be museum  of communication. Some parts can be rented for cafes, restaurants and 
cultural events.  

This project aims to contribute regions cultural ambience by revealing the old building. 
Development project of Ottoman is going to live in future. 
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1 

1.  GİRİŞ 

Beyoğlu Telefon Santrali Restorasyon Projesi başlıklı bu tez, Osmanlı Devleti'nin 

dünyadaki gelişmelere ayak uydurma gayretinin ürünü olan, 1913 yılında tamamlanmış  

Beyoğlu Telefon Santrali'nin belgelenmesi, özgün durumunun araştırılması ve yeniden 

işlevlendirilerek korunması üzerine yapılmış bir çalışmadır. 

1.1 Tezin Amacı 

Geç Osmanlı Devleti devrinde endüstriyel atılımlar dahilinde yapılmış, döneminin yeni 

yapı teknolojilerinin kullanıldığı ilk örneklerden sayılabilecek Beyoğlu Telefon 

Santrali'nin tez konusu olarak seçilmesindeki amaç, mimari ve mühendislik özelliklerini 

ortaya çıkarmaktır. 

Bu çalışma santralin kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması 

amacıyla gerekli koruma ve müdahale yöntemlerinin belirlenmesi, yeniden 

işlevlendirilmesini amaçlamaktadır. 

1.2 Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Tez Kapsamında Beyoğlu Santral Binası'nın tarihçesi, konumu, mimari özellikleri 

incelenmiştir. Bu hususta rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Yapının 

taşıdığı endüstriyel miras kimliği ve yapım sistemi özellikleri araştırılmıştır. 

Yapının rölövesi geleneksel, kadastral yöntemler ile hazırlanmış,  Total Station (Leica 

TS06) yardımıyla cephe ölçümleri ve kısmi plan ölçümleri yapılmış, diğer yapı bölümleri 

ise 5, 10, 20 m'lik çelik metreler, su terazisi, mira kullanılarak ölçülmüştür. Her mekanda 

yeterli sayıda düz-çapraz ölçü alınmıştır. Yapının plan, görünüş, strüktür, yapım tekniği, 

bezeme, malzeme özellikleri ayrıntılı şekilde incelenmiş, fotoğraf ile belgelenmiştir 

(İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2014-2015 Öğretim Yılı, Bahar 

döneminde, yapı Restorasyon dersi kapsamına alınarak çalışılmıştır). 
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2.  YAPININ YER ALDIĞI BEYOĞLU İLÇESİ 

2.1 Yapının Coğrafi Konumu 

Telefon Santrali İstanbul'un Avrupa yakasında Beyoğlu İlçesi sınırları içinde, Tomtom 

Mahallesi, 323 ada, 30 parselde yer almaktadır. Kuzeyde Şişli İlçesi,  doğuda Beşiktaş 

İlçesi ve İstanbul Boğazı, kuzeybatı da Kağıthane ve Eyüp ilçeleri, güneyde Haliç 

tarafından çevrelenmiştir. Santral Galatasaray Lisesi'nin yaklaşık 120 m. güneyinde, 

İstiklal Caddesi'nin 200 m. doğusunda, Venedik ve Fransız Sarayları arasında yaklaşık 90 

m. mesafede bulunmaktadır (Şekil 2.1). 

 

 

Şekil 2.1 : Yapının konumu kırmızı ok ile gösterilmiştir (Taşdemir, 2015). 

2.2 Beyoğlu İlçesi'nin Tarihsel Gelişimi 

Beyoğlu İlçesi'nde Tünel-Taksim arasındaki bölgede, İstiklal Caddesi ve çevresi, 

Galata'nın üst bölümünde yer alır. Pera adıyla da anılan Beyoğlu, tarih boyunca surlarla 

çevrelenmemiş, İstiklal Caddesi'ne çıkan dik yamaçlar Beyoğlu'nun sınırlarını 

belirlemiştir (Dökmeci, 1990, s.1).  
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Şekil 2.2 : 15.yy'da İstanbul'un bölgeleri ve Galata. 

 

Osmanlı Devleti döneminde Tünel ile Taksim arasındaki bölge "Beyoğlu" olarak 

adlandırılmıştır. Beyoğlu isminin nereden geldiği konusunda çeşitli söylentiler vardır. 

Bunlardan biri Trabzon İmparatoru David Comnenus'un Fatih'in emri ile buraya 

getirildiği ve Tünel'de bir köşke yerleştirildiği, bu sebeple Osmanlılar'ın 'Beyoğlu' ismini 

verdiği yönündedir. Diğer bir söylenti ise Kanuni zamanında burada oturan Venedik 

Dogeları'ndan Alvasio Gritti'den ismini aldığı üzerinedir (Dökmeci, 1990).  

Pera ismi ise Galata ismi kadar eski olup, anlamı Yunanca'da karşı kıyı demektir. Haliç'in 

karşı kıyısı olan bu bölgeye verilen isimdir (Dökmeci, 1990). 

Galata ise oldukça eski tarihlerden itibaren yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır. 

Galata'nın dışında yer alan Pera ise yerleşimin az olduğu, bağlık bahçelik bir alandır 

(Akın, 1994). Bizans İmparatorluğu döneminde, Pera bölgesinde, Galatalı tüccarların bağ 

evleri yapılmıştır, Cenevizliler ile Bizans Devleti arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucu 

bağ evleri yıktırılmıştır (Dökmeci, 1990).  
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Şekil 2.3 : Matrakçı Nasuh'un 16.yy İstanbul Minyatürü. 

16.yy Beyoğlu'nda, Acemioğlanlar Kışlası olarak kullanılan Galata Mevlevihanesi, 

Şahkulu Mescidi, Asmalımescit ve Ağa Cami çevresinde küçük Türk yerleşimleri 

bulunmaktaydı (Şekil 2.3). Osmanlı İmparatorluğu'nda 1535'ten itibaren elçilik 

bulundurma zorunluluğu başlamıştır. İlk kez Fransızlarla başlayan ülkelerarası sürekli elçi 

bulundurma uygulaması sonucunda bu dönemde Fransızların yaptırdıkları ilk elçilik 

binası, bölgenin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Venedik Elçiliği Tomtom Kaptan 

Sokak'taki Venedik Sarayı'na yerleşmiştir. Galata'da olan İngiliz Elçiliği 16.yy sonundan, 

Danimarka elçiliği 17.yy'dan itibaren Beyoğlu'da ikamet etmişlerdir. Hollanda ve Polonya 

16.yy sonlarından itibaren bölgede elçilik bulundurmaya başlamıştır. Elçiliklerin bu 

bölgede toplanması, yabancı nüfus için çekim noktası olmuştur. Bölgede gayrimüslim 

mahalleler kurulmuştur. 19.yy'ın ilk yarısında Beyoğlu'da sağlıksız ve kötü yapılanmanın 

olduğu anlatılırken özellikle 1831'deki büyük yangın sonrası bölgenin daha düzenli inşa 

edildiği yolların genişletildiği anlaşılmaktadır. O dönemde yabancı uyruklulara tanınan 
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geniş olanaklar Pera bölgesinin gelişmiş hayat seviyesine kavuşmasına böylece görkemli 

konutların, yabancıları ağırlayan otellerin, tiyatro ve pastanelerin, mağazaların ortaya 

çıkmasına olanak tanımıştır. Özellikle Levanten ve Hristiyanların zenginlik göstergesi 

konutlar Cadde-i Kebir (İstiklal Caddesi) boyunca ve bu sokağa açılan ara yollarda yer 

almaktadır. Bölgede çoğunluk halde bulunan gayrimüslim ve yabancı uyruklulara hizmet 

edebilmesi amacıyla hastaneler yapılmıştır. Alman, Rus, İtalyan ve Fransız Hastaneleri 

geçen yüzyılda bölgede yapılan sağlık yapılarıdır. 19.yy ortalarından itibaren Beyoğlu'na 

gelen misafirlerin konakladığı oteller yapılmaya başlanmıştır. Bu oteller arasında Hotel 

d'Angleterre (Londra Oteli), Bizans Oteli, Hotel de France, Pera Palas, Tokatlıyan 

bulunmaktadır. 19.yy'ın ikinci yarısından itibaren restorantlar ve kafeler çoğalmaktadır. 

Cafe de Byzance, Cafe Concordia, St. Petersbourg  Cafe, Cafe de Luxembourg gibi 

örnekler sayılabilir (Akın, 1994). 

2.3 Yapının bulunduğu Babaocağı Sokak ve Çevresi 

Günümüzde binanın ön cephesinin baktığı  Babaocağı Sokak 1950'li yıllardaki Suat 

Nirven haritalarında da aynı isimle geçmektedir. Pervititch haritalarında Çukur Sokak 

olarak geçerken Alman Mavileri'nde Çukurbostan olarak adlandırılmıştır. Huber 

haritalarında ise sokak Çukurcuma ismiyle tanımlanmıştır. Binanın arka cephesinin 

baktığı günümüzdeki adıyla  Gül Baba Sokak ise Alman Mavileri'nde de aynı isimle 

geçmekle birlikte Beyoğlu Ciheti haritasında Sül (?) Baba adı verilmiştir.. Alman 

Mavileri'nde Çukurbostan adıyla geçen mevki günümüzde Tomtom Mahallesi adını 

taşımaktadır. 

Yapı elçiliklerin yoğun olduğu bir mevkide yer almaktadır. Bir alt sokağı olan Tomtom 

Kaptan Sokak'tan İtalyan Konsolosluğu, Venedik Sarayı, Hollanda Konsolosluğu ve 

Fransa Konsolosluğu-Sarayı'na  ulaşmak mümkündür. İstiklal Caddesi Meymaret Han ve 

Şaup Apartmanı arasındaki Postacılar Sokak'tan aşağıya doğru inerken, İstanbul'un ilk 

elçilik yapılarından Hollanda Elçiliği, İstanbul'daki ilk protestan kiliselerinden Hollanda 

Kilisesi ve Hollanda Sarayı'na ulaşılır (Özulu, 2011). Sokağın ilk kırılma yaptığı yerde 

Glavani Apartmanı bulunur. Hollanda Kilisesi karşısında Santa Maria Apartmanları yer 

alır. Santa Maria Draperis Latin Katolik Kilisesi ve Terra-Sancta Şapeli Santa Maria 

Apartmanları'nın güneyinde konumlanmaktadır. Bu yapılardan geçip, Tomtom Kaptan 

Sokağa indiğimizde, sokağın başında Fransız Kapitülasyon Mahkemesi'ne ulaşırız. Yeni 

Çarşı Caddesi'ne doğru ilerlerken, geçirdiği restorasyon süreci sonrasında Tomtom Suits 
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adıyla konaklama amacıyla kullanılan Soeurs Garde-Malades Apartmanı görülmektedir 

(Özulu, 2011). Tomtom Kaptan Sokak ve Seferbostan Sokak kesişiminde ise İtalya-Dakar 

Oteli'ni görmekteyiz. Seferbostan Sokağı'na girdiğimizde Tomtom Suits ismiyle 

restorasyon çalışmaları devam eden tarihi yapılar, 19.yy'ın son çeyreğinde yapıldığı 

düşünülen bazı terk edilmiş yapılar ve Telefon Santrali bizi karşılar (Şekil 2.4). Bölgede 

19.yy son çeyreğinde sayıları oldukça artan Avrupalı / yabancı nüfusa hizmet vermek 

amacıyla yapılmış okullar, hastaneler, dini yapılar yer almaktadır (Şekil 2.8, Şekil 2.9). 

Bostaniçi Cami ve Santral Binası ile aynı sokakta yer alan Tomtom Kaptan Cami 

bölgedeki diğer dini yapılardandır. Bölgedeki eğitim yapılarından Pierre Loti İlköğretim 

Okulu ve Beyoğlu Anadolu Lisesi; çeşmelerden ise Bostaniçi Cami, Tomtom ve Ömer 

Ağa Çeşmesi sayılabilir. 

 

Şekil 2.4 : Babaocağı Sokak görünümü (Taşdemir, 2014). 
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Şekil 2.5 : Çukurbostan Sokak görünüşü (Taşdemir, 2014). 

 

Şekil 2.6 : Seferbostan ve Babaocağı Sokak kesimindeki binalar (Taşdemir, 2014). 

 

 

Şekil 2.7 : Babaocağı Sokak görünüşü (Taşdemir, 2015). 

 



     

Şekil 2.Şekil 2.8 :Yeşil ile gösterilen santral Yeşil ile gösterilen santral Yeşil ile gösterilen santral yapılmadan önceki yapı çevresi 
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Şekil 2.9 : Telefon Santrali çevresindeki tescilli yapılar (Alioğlu, 2015). 
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3.  BEYOĞLU TELEFON SANTRALİ 

3.1 Tarihçe 

3.1.1 Telefon'un Osmanlı Devleti'nde kullanımı ve santraller 

1881 yılında ilk tek telli hat Posta ve Telgraf Nezareti'nin Soğukçeşme'deki dairesiyle 

Yenicami'deki ahşap Postane Binası arasına kurulmuştur. Bu hattın bir ucundaki Postane 

müdürü odası ile diğer ucundaki Alay Köşkü'nde bulunan Posta ve Telgraf Nazırı İzzet 

Efendi'nin makam odasına Ader marka telefonlar kurulmuştur (Şekil 3.1). Ayrıca fen 

kalemi ile Alay Köşkü'nün yakınında bulunan Telgraf Fabrikası'ndaki müdür odasına da 

telefon bağlantısı sağlanmıştır (Hür, 1994). 

 

Şekil 3.1 : Ader marka telefon (Url-1). 

Yenicami'deki postaneden Galata'daki Osmanlı Bankası ile Millet Hanı'nda bulunan 

postaneye, Galata'daki Liman İşletmesi'nden Kilyos'taki tahlisiye istasyonuna aynı 

dönemlerde telefon hattı tesis edilmiştir. 1886 yılında haberleşme alanındaki bu 

gelişmeleri uygun bulmayan siyasi yönetim, Kilyos-Liman tesisi arasındaki hat dışındaki 

tüm telefon hatlarını iptal etmiş, evlerde dahi telefon kullanımı yasaklamıştır. Bazı 

kaynaklarda telefon hakkındaki kitapların bile yasaklandığı, toplatıldığı geçer. Bütün bu 
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yasaklamalara rağmen Tarabya'daki Summer Palace Otel (Şekil 3.2) gibi bazı 

kuruluşların kaçak olarak telefon kullanmaya devam ettiği söylenir (Url-1). 

 

Şekil 3.2 : Summer Palace Otel (Url-1). 

1908 yılında II.Meşrutiyet'in ilanı ile haberleşme alanındaki yasaklar kaldırılmış, 10 

Mayıs 1909 yılında Sirkeci'deki Büyük Postane'ye 50 hatlık santralin kurulmasıyla 

yeniden telefon görüşmelerine başlanmıştır (Karakışla, 2008, s.17). Kısa süre sonra bu 

hattın yeterli gelmemesi üzerine Fransa'ya bir adet 100 hatlık, iki adet 25 hatlık, bir adet 

15 hatlık ve bir adet 10 hatlık santral siparişi verilmiştir (Url-1). Satın alınan bu santraller 

Beyoğlu, Pangaltı, Maliye ve Mebusan telgrafhanelerine yerleştirilmiştir.  

İstanbul'daki mevcut postane ve telgrafhanelere, resmi kullanıcılara yönelik kurulan 

telefon şebekeleri, artan talepleri karşılamakta yetersiz kalmış, işletilmesinde de sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine yönetim yabancı firmalar ve şahıslarla bağlantıya geçip 

sözleşmeler dahilinde bu kararı hayata geçirmiştir (Karakışla, 2008, s.21). 

Yabancı sermayedarlar birçok defa telefon şebekesi kurmak için imtiyaz talebinde 

bulunmuştur. En sonunda Hükumet-i Seniyye-i Osmaniyye namına hareket eden Maliye 

Nazırı Cavid Beyefendi, Western Electric Company ve La British Anculuted Helpsby 

Cobles Limited Company, Companie Français Pourlexpoule Atasion de Pruce de 

Thomson Houston şirketlerin heyeti ile National Telefon Company Limited şirketinin 

idare memurları George Franklin, Charles St.Aqiuno, Lord Harris, George Hunter 

Robertson, Sir Albert Ravelli, Sir William Otbert Gilter, Samuel Herric Sanid namlarına 

hareket eden Mr. Herbert Lives Webb arasında 6 Mayıs 1911 tarihinde 30 yıllığına 
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mukavele imzalanmıştır. Sözleşme gereği Eminönü, Kadıköy ve Beyoğlu'da üç büyük 

merkez kurulması istenmiştir (Ergin, 1995, s.2745). 

Girişimci koalisyonla yapılan anlaşma gereği, koalisyon Osmanlı Devleti'ndeki işleri 

yürütmek amacıyla Dersaadet Telefon Anonim Şirketi'ni kurmuştur (Şekil 3.3). 

Desaadet Telefon Anonim Şirketi tesisleri  ''Hennebique Betonarme Sistemi'' 

temsilcilerinden mühendis G.Kaul tarafından özel bir yöntemle, İlgili metinde belirtildiği 

üzere eski Şehremaneti mimarı M.Boyazoğlu eşliğinde ve şirketin müdürü Watson 

tarafından atanan İngiliz mimar W.Sprowson kontrolünde yapılmıştır (Karahan, 2012). 

Tahtakale'de 9600 hatlı, Beyoğlu'da 6400 hatlı, Kadıköy'de 2000 hatlı ve Western 

Electric ürünü santraller tesis edilerek 1913 Şubat ayının son gününde hizmete açmıştır 

(Hür, 1994). 

Dersaadet Anonim Şirketi tarafından telefon santrali kurma ve işletme imtiyazları, 

Osmanlı Devleti'nin çöküşü sonrasında geri alınıp, savaş yılları sonrasında hakları geri 

verilmiştir. Cumhuriyet'in ileriki yıllarında ise PTT tarafından satın alınmıştır  (Hür, 

1994).Santral binalarının mülkiyeti devlete geçtikten sonra, artan abone sayısına bağlı 

olarak santrallerde mekansal ve elektronik kapasite artırımları olmuştur (BCA, 3360). 

 

Şekil 3.3 : DTAŞ'a ait hisse senedi (Karakışla, 2008, s.19). 



16 

 

Şekil 3.4 : İstanbul (Tahtakale), Beyoğlu ve Kadıköy Telefon Santralleri  
(Bayındırlık Dergisi, 1936). 

Beyoğlu, Tahtakale ve Kadıköy Santralleri'nden sonra Mayıs 1921'de Bebek ve Bakırköy, 

Haziran 1921'de Yeşilköy, Eylül'de Kandilli, Ekim'de Erenköy ve Büyükada, Haziran 

1922'de Büyükdere ve Tarabya, Ağustos 1923'te Paşabahçe, Kasım 1923'te Kartal, Mart 

1924'te ise Heybeliada Santralleri yapılmıştır. İlk şehirlerarası telefon görüşmesi 1929 

yılında İstanbul-Ankara arasında açılan tek devre üzerinden yapılmıştır. 1931 yılında 

İstanbul-Sofya arasında ilk yurtdışı görüşme yapılmıştır. 1931 yılında hükümet telefon 

şirketine Tahtakale, Beyoğlu, Kadıköy Santralleri'ndeki şebekeleri Western Electric 

firmasının Paris'teki fabrikasında üretilen Rotary 7A sistemi ile otomatik devreye  

yükseltmesini istemiştir.  

1 Eylül 1935'te şirketin bütün tesisleri hükümet tarafından satın alınarak PTT  İdaresi'ne 

devredilmiştir. 1935 yılında İstanbul'da 10700 adet abone bulunmaktaydı. 1936 yılında 

İstanbul'da yapılan şehirlerarası konuşma sayısı, 12823 çıkan, 16386 giren, ülke dışı 

konuşma sayısı ise 3197 çıkan, 3059 giren idi. 1970'lere kadar mevcut santrallerdeki 

şebeke sayısı artırılmış ya da güncellenmiştir. 1967 yılında PTT ve Northern Electric 

Company ortak girişimi ile  kurulan NETAŞ şirketi başlangıç kapasitesi 40000 hat olan 

Western Electric patent no.5 Crosshair sistemini üretmeye başladı.  

İstanbul'un diğer ilçelerinde yeni santraller kurulurken, mevcut santraller ise genişletildi. 

Aralık 1984'te Türkiye'de ilk dijital sistem (icadından 3 yıl sonra) Ankara'da  

kullanılmaya başlandı. 1986 yılında ise çağrı cihazları ve mobil telefonlar günlük hayatta 

yerini bulmaya başladı (Hür, 1994).  
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3.1.2 DTAŞ tarafından inşa ettirilen diğer telefon santralleri 

Osmanlı Devleti ile yabancı sermaye heyeti arasında yapılan anlaşma gereği, şirket 

İstanbul'da Beyoğlu dışında Kadıköy ve Eminönü İlçeleri'nde de telefon santrali açmak 

zorundaydı (Şekil 3.4). Anadolu Yakası ve Haliç'in iki yakasına yapılan santraller ile 

İstanbul'un çeşitli bölgelerine telefon hattının ulaştırılması hedeflenmiştir. Santrallerin eş 

zamanlı olarak tamamlanıp hizmete açıldığı düşünülmektedir. Heyet içerisindeki teknik 

kadronun  tasarlayıp, inşa edilmesini sağladığı  santrallerin bezemeleri ve cephe 

karakterlerinin birbirlerine benzer oldukları anlaşılmaktadır. 

Kadıköy Telefon Santrali 

İstanbul Anadolu Yakası ve adalardaki telefon hatlarının dağıtılması ve işletilmesi 

amacıyla kurulmuş ilk telefon santrallerinden biridir. 1913 yılında bitirilerek hizmete 

açılmıştır. Beyoğlu Şubesi'ni yapan yabancı sermayedarlar ve mimar-mühendis heyetinin 

bir diğer binasıdır. Cephe, iç mekan ve plan şekli ile Beyoğlu Şubesi'ne benzerlik 

göstermektedir. Eski fotoğraflardan anlaşıldığı üzere (Şekil 3.6), yapının giriş kapısı 

üzerindeki orta aksından itibaren şekil 3.5'da kırmızı ok ile gösterilen yöndeki cephenin 

yıkıldığı, yerine başka bir cephe düzeni taşıyan ilaveler yapıldığı görülmektedir. Benzer 

ilaveler yapının etrafında çoğalmıştır. Şekil 3.7'de görülen koyulaştırılmış alan özgün 

planın bir kısmı olup, giriş kapısı ekseninde, neredeyse simetrik olduğu düşünülen kısmı 

yitirilmiştir. Özgün planın simetriği tamamlanacak olursa Beyoğlu Şubesi'ne benzer Ters 

T planlı santral ortaya çıkacaktır. 

 

Şekil 3.5 : Ön cephe görünüşü (Türk Telekom, 2010). 



18 

 

Şekil 3.6 : Ön cephe fotoğrafı (Bayındırlık, 1936). 

 

 

Şekil 3.7 : Kadıköy Santrali rölöve normal kat planı (Telekom, 2015). 
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İstanbul (Tahtakale) Telefon Santrali 

Santralin Şekil 3.10'da yeşil ile gösterilen kısmı günümüzde kullanılmamaktadır. Konum 

itibariyle sur içi bölgesine hakimdir. Yapı zemin dahil altı katlıdır (Şekil 3.8). En üst kat 

eski fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere kısmen kapatılmıştır (Şekil 3.9). Yapıya yanaşık 

ilaveler yapılmıştır. Plan şeması Beyoğlu ve Kadıköy Şubeleri'nden farklı olup benzer 

cephe süslemeleri kullanılmıştır. Diğer şubelerin eski fotoğraflarında görülen fakat 

günümüze ulaşamamış ana giriş kapısı bu santralde mevcuttur (Şekil 3.11). 

 

Şekil 3.8 : Tomruk Sokak'tan binayı gösteren görseller (Url-4). 

   

Şekil 3.9 : Binaya ait eski fotoğraflar soldan sağa (Url-1),  (Bayındırlık, 1936). 



20 

 

Şekil 3.10 : Rölöve kat planı (Telekom, 2015). 

 

 

Şekil 3.11 : Tahtakale Şubesi'ndeki giriş kapısı (Taşdemir, 2015). 
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3.1.3 Beyoğlu Santrali'nin yapılış dönemi ve mimarı 

1913 yılında tamamlanan bina, Osmanlı Devleti'nin yıkılış dönemine denk gelmektedir. 

19.yy başındaki Tanzimat Fermanı ile Batılılaşma Dönemi'ne giren Osmanlı Devleti, 

çeşitli alanlarda yapılaşmaya gitmekteydi (Batur,1986). Bu dönemdeki oldukça önemli 

yapılar, yurt dışından gelen yabancı mimarların veya Osmanlı uyruklu İstanbullu Rum, 

Ermeni ve Levanten mimarların elinden çıkmıştır  (Kuruyazıcı, 1999). İstanbul'un çeşitli 

bölgelerinde fabrikalar, santraller, eğitim yapıları, dini yapılar, saray yapıları ile 

Batılılaşma hareketi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  

19.yy 'Batılılaşma Çabası', yapım teknolojilerinde de kendini göstermiştir. Beyoğlu 

bölgesindeki yangınlar ile hükümet teşvikleri ve yangın düzenlemelerinin de katkısıyla 

bölgedeki kagir yapı stoğu artırılmıştır. Özellikle Beyoğlu'daki 1831 ve 1870 yangınları 

kagirleşme sürecini hızlandıran faktörlerdir (Eyüpgiller, 1999).  

Sultan Abdülmecid döneminde, Tanzimat Fermanı ile devam eden ıslahatler, II. 

Abdülhamid'in I. Meşrutiyet'i ilan etmesinin ardından, pek çok alanda koyduğu yasaklar 

ile son bulmuştur (Karakışla, 2008, s.17). 

II. Meşrutiyet'in ilanı ile yasaklar kaldırılmış, gelişmelerin önü açılmıştır. Bu dönemdeki 

mimari yaklaşım, 19. yüzyılın seçmeci mimari üsluplarına tepkisel olarak 1.Ulusal 

Akım'ın başlamasına yol açmıştır. Bu dönemde mimarlar çeşitli örgütlenmeler 

oluşturmuşlardır. 1908 yılında İstanbul'da kurulan ilk örgüt Kemalettin Bey'in 

“müntesibin-i feni birleşmeye davet etmesiyle, erbab-i fünunun biraraya gelerek 

oluşturduğu” ''Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'’dir (Yöney, 2008, s.83). Mehmed 

Vedat (Tek) Bey ile Aram Karakaş Efendi, örgütün diğer kurucularındandır. Örgütte 

üyelik listesindeki 77 kişiden 16'sı mimardır. Örgüt Osmanlı Mühendis ve Mimar 

Cemiyeti Mecmuası adıyla 1909-1910 yılları arasında bir dergi yayımlar (Yöney, 2008, 

s.83). 

Bu dönemdeki diğer örgüt ise ''Association des Ingénieurs et Architectes en Turquie'' 

olarak geçmektedir (Yöney, 2008, s.84). Osmanlı Hükümeti'nin 18/31 Ekim 1913 tarihli 

kararı ile kurulan örgüt, uluslararası niteliğe uygun olarak iki Ermeni, iki Rum, iki 

Yahudi, iki Türk ve iki de diğer tebadan olmak üzere on Osmanlı uyruğunda üye ve yedi 

farklı uyruktaki üye ile toplam 17 üyeye sahiptir (Ünalın, 2009). Dernek mimar Joseph 

Aznavour başkanlığında kurulmuştur. Génie Civil Ottoman’ın, Yıl: 4, Sayı: 3, Haziran 

1914 sayısında dernek hakkında haber verilerek, üyeliğin tüm ülkelere açık olduğu, 
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kuruluşun amacının Osmanlı, İngiliz, Fransız, Avusturya, İtalyan, İsviçreli, Mısırlı ve 

İngiliz üyelerin kardeşliği olduğu belirtilir (Ünalın, 2009). 

 

Şekil 3.12 : Génie Civil Ottoman, Yıl: 4, Sayı: 3, Haziran 1914 s.48 

Dergideki ilgili makalede, Beyoğlu Telefon Santrali'nin mühendis-mimar kadrosundaki 

Michel Boyazoglou, G.Kaul ve W.Sprowson'un adı üyeler listesinde geçmektedir. Listede 

A. Raymond ve Mimar Kemaleddin'in ismini de görmek mümkündür (Şekil 3.12). 

Santralin mimar ve mühendislerinin isimlerini Le Beton Arme Dergisi'nde de 

görmekteyiz (Şekil 3.13). 

 

Şekil 3.13 : Le Beton Arme Hennebique Sayı 180, s.76. 
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Şekil 3.13'teki makalede, yapının mühendisinin G.Kaul olduğu, kendisine eski 

Şehremaneti mimarlarından M. Boyazoglou'nun eşlik ettiği ve telefon şirketi genel 

müdürü Watson tarafından kontrol işlerinin İngiliz mimar W.Sprowson'a verildiği 

belirtilir. W.Sprowson ve G.Kaul hakkında detaylı bilgilere ulaşılamamıştır. 

M.Boyazoglou ise Hasan Kuruyazıcı'nın İstanbul Dergisinde yayınlanan İstanbul'un 

Unutulmuş Mimarları-3 (s.53) yazısında, 1906-1909 yılları arasında Şehremaneti'nde 

görevli mimar olarak geçmektedir (Şekil 3.14). 

 

Şekil 3.14 : M.Boyazoglou adının geçtiği yerler (Kuruyazıcı, 1999). 

 

 

Şekil 3.15 : M.Boyazoglou'nun 1905 ve 1910 yıllarındaki iş adresleri ve                           
ortaklıkları  (Kuruyazıcı, 1999). 
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Şekil 3.16 : M.Boyazoglou'nun 1921 yılındaki iş adresi ve 

ortakları (Kuruyazıcı, 1999). 

Kaynaklarda mimarın soyadı Boyazoglou ve Boyadjioglou olarak geçmektedir. 

Kuruyazıcı yazı dizisinin son serisinde, yeni bilgiler adıyla yayınladığı listede, mimarın 

her iki soyadı ile anıldığını belirtmiştir (Şekil 3.17). 

 

Şekil 3.17 : M.Boyazoglou'nun çalışma yılları ve soyadı karışıklığı gösterilmiştir 

(Kuruyazıcı, 1999). 

M.Boyazoglou'nun şahsi bilgileri ve mesleki faaliyeti hakkında daha detaylı bilgilere 

ulaşılamamıştır. Boyazoglou'nun 1905 yılında (Şehremaneti görevinden önce) Alexiadi 

Han'da faaliyet gösterdiği belirtilmektedir (Şekil 3.15). Şehremaneti görevinden sonra ise 

1910 yılında Voyvoda Han'da ticari faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır (Şekil 3.15). 

1920'li yıllarda ise Voyvoda Han'da W.Sprowson ile ortak çalışmalar yürüttüğü  

görülmektedir (Şekil 3.16). Telefon santrali yapılırken, teknik kadro içerisinde özel büro 

statüsünde veya Şehremaneti görevi gereğince hizmet verdiği tartışma konusudur. Le 

Betonarme Hennebique Dergisi'ndeki ilgili makalede eski Şehremaneti vurgusu geçmesi 

ve mimar olarak belirtilmesi, M.Boyazoglou'nun mimar statüsünde, Şehremaneti görevi 

haricinde de hizmet verdiğine işaret eder. Telefon santrallerinin projelendirme yılları 

olarak 1910'lu yıllar esas alındığında ve ticari faaliyetini özel büroda sürdüğü göz önüne 

alındığında, mimar olarak kamu hizmeti dışında teknik kadroda yer aldığı düşünülebilir. 
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3.2 Rölöve 

Yapının analizinde başta plan, mekan ve cephe özellikleri incelenecektir. Ardından 

strüktürel durumu, mimari öğeleri, malzeme kullanımı ve yapım tekniği üzerinde 

durularak, yapının bugüne kadar geçirdiği değişimlerden ve bozulmalardan 

bahsedilecektir. 

3.2.1 Vaziyet planı  

Santral binasının bulunduğu 323 numaralı yapı adası Beyoğlu ilçesi, Tomtom 

Mahallesi'nde bulunmaktadır. Yapı adasının etrafında, Babaocağı Sokak, Çukurbostan 

Sokak, Yeni Çarşı Caddesi ve Gül Baba Sokak bulunmaktadır (Şekil 3.18 ve Şekil 3.19). 

Eğimli bir arazi üzerinde şekillenen ada, güneyden çevreleyen ve en düşük kotta olan 

Babaocağı Sokak'tan binaya giriş yapılır. Yapı adasında terk edilmiş durumda iki bina, 

santral ve ek binası ile bir adet açık otopark vardır (Şekil 3.33). 

 

 

Şekil 3.18 : 323 ada 30 parsel imar durumu (Url-5). 
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Şekil 3.19 : Rölöve vaziyet planı. 
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Şekil 3.20 : 323 adasındaki parsellerin tevhidi öncesi durumu gösteren 1938 tarihli harita. 
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İstanbul II.No'lu Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivleri 

incelediğinde, yapının bulunduğu 323 adanın parselizasyon bilgilerine, resmi 

yazışmalarına ve  kararlara ulaşılmıştır. Evraklar incelendiğinde 323 adanın, alınan bazı 

kararlar ve sonrasındaki müdahaleler ile santral binasının ilk yapıldığı tarihlerden gelen 

parsellerdeki bazı kültür varlığı niteliği taşıyan yapıların yitirildiği anlaşılmıştır. 

12.2.1938 tarihli haritada, 323 adada 25 adet parselin olduğu görülmektedir (Şekil 3.20). 

Eski 5-6 parsellerde Telefon Santral Binası yer almaktadır. Diğer parsellerdeki çevresine 

tehlike arz eden tarihi yapıların onarımına ilişkin PTT'nin dilekçelerine karşılık, 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 11436 sayılı ve 22.9.1979 tarihli 

kararında, 323 ada 3-4-14-15-18-19 numaralı parsellerin, dış görünüşlerinin korunması 

şartıyla içerisinin yenilenebileceği belirtilmiştir (Şekil 3.24). 4.2.1982 tarihli ve 13514 

no'lu Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu  kararında ise 14-15-18-19 

numaralı parsellerdeki tarihi yapıların (Şekil 3.31, Şekil 3.32), aslına uygun belgelenmesi 

koşuluyla yıkılabileceği  belirtilir (Şekil 3.26). 3-4 parsellerdeki tarihi binaların ise 11436 

sayılı kararın geçerli olduğu, dış cephesinin korunarak içerisinin değiştirilebileceği 

yönünde karar alınmıştır. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu 

tarafından 23.5.1986 tarih ve 2262 sayılı kararı ile projeleri uygun bulunan 14-15-18-19 

no'lu parsellerdeki tarihi yapıların yıkılabileceği kararı alınmıştır (Şekil 3.25). 3-4 

parsellerdeki tarihi yapıların dış cephelerinin korunarak içerisine yeni uygulama 

yapılabileceği kararda belirtilir. Yıkım kararı ile adanın tamamı tek parsele 

dönüştürülmüştür. 323 ada içerisindeki, telefon santrali haricinde kısmen korunmuş 

durumdaki tek tarihi yapıya sahip eski 4 parsel, günümüzde 30 parsel bünyesinde yer 

almaktadır (Şekil 3.18). İstanbul II.No'lu Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Arşivi'nde 3-4-14-15-18-19 parsellerinin 1979-1990 tarih aralığında 

hazırlanmış proje ve fotoğraf albümleri mevcuttur. İlgili projeler incelendiğinde yapıların 

kültür mirası niteliklerini ortaya koyan kapsamlı çalışmalar olmadığı görülmektedir. 323 

ada hakkında İstanbul II.No'lu Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Arşivi haricinde, restitüsyon bölümünde de bahsedilen, Pervititich haritasından bilgiler 

öğrenmekteyiz. 2 no'lu parselde Kara Eftimoğlu, 7 no'lu parselde Benbassat, 13 no'lu 

parselde Saranti, 14 parselde Gül Besser, 16 parselde Ali Bey, 17 parselde Alfredo 

isimleri yazmaktadır. 1927 tarihli Pervititch haritası, 1930-1940 tarih aralığını gösteren 

Beyoğlu Ciheti haritası (Şekil 3.22) ve 1950 tarihli Suat Nirven haritasında (Şekil 3.23) 

parsellerin özgün sınırlarını koruduğu fakat Suat Nirven haritasında, Pervititch haritasında 
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belirtilen bina isimlerinin değiştiği gözlenir. Günümüzde 323 olan ada numarası 

Pervititch ve Suat Nirven'de 1072'dir (Şekil 3.21). 

 

Şekil 3.21 : 1927 tarihli Pervititch haritasındaki eski 1072, yeni 323 adadaki               
parseller (Atatürk Kitaplığı Dijital Harita Arşivi). 

 

 
 

Şekil 3.22 : 1930-1940 arasındaki durumu gösteren Beyoğlu Ciheti Haritası (Atatürk 
Kitaplığı Dijital Harita Arşivi)
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Şekil 3.23 : 1950 tarihli Suat Nirven haritasındaki yapının durumu (Atatürk Kitaplığı 
Dijital Harita Arşivi).

 

Şekil 3.24 : 1979 yılında ilgili parsellere alınmış karar (Koruma Kurulu Arşivi). 
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Şekil 3.25 : 1986 yılında onaylanan yıkım kararı ve proje talebi yazısı (Koruma Kurulu 
Arşivi). 

 

Şekil 3.26 : 1979 yılında alınmış kararın düzeltme yazısı (Koruma Kurulu Arşivi). 
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Şekil 3.27 : Koruma Kurulu Arşivi, 4.4.1988 tarih, no:655. 

 

Şekil 3.28 : Beyoğlu Belediyesi Arşivi, 16.7.1971/1480 sayılı röperli kroki. 

Tez konusu olan santral binasının 1971 tarihli röperli krokiye göre 29 ve 27 parsellerinin 

sınırları içerisinde yer aldığı görülmektedir (Şekil 3.28). Beyoğlu Ciheti haritasındaki 

parsellerin bozulmaya başlayıp, kurul kararı ile PTT tarafından yıkılan binaların şirket 

mülkiyetine geçtğini gösteren röperli krokidir. Krokinin hazırlandığı 1971 tarihinden 

sonra, şekilde gösterilen 7 ve 18 parsel de yıkılarak Santral bünyesine dahil edilmiştir. 
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Şekil 3.29 : 7, 26 ve 18 parseller yerine yapılan bina (Taşdemir, 2015). 

 

   

Şekil 3.30 : Eski 3 ve 4 parsellerdeki tescilli binalar. Sağ fotoğraftaki binalar  
sonradan yıkılmıştır (Koruma Kurulu Arşivi). 
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Şekil 3.31 : 18, 19, 20 parsellerdeki yapıların görünüşü. 

 

Şekil 3.32 : 14 ve 15 parsellerdeki yapıların olduğu Gülbaba Sokak görünüşü. 
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Şekil 3.33 : Otopark olarak kullanılan alan (Taşdemir, 2015). 

3.2.2 Plan özellikleri ve mekan açıklamaları 

Beyoğlu Telefon Santrali esas olarak ters T plan şemalı bir yapıdır. Yan parsellerden bina 

parseline yapılan ihlaller, ek binalar, yapıyı bu şemadan uzaklaştırmıştır. Mevcut durum 

A, B, ve C  bloklar halinde anlatılacaktır. İlerleyen bölümlerde mekanlar bu tanımlara 

göre yapılacaktır. Üç kütlenin oluşmasındaki en önemli unsur, restitüsyon bölümünde 

açıklanacağı üzere, blokların yapılış sırası ve birbiri ile ilişkisidir. Ayrıca aks isim ve 

numaraları bu tariflerde kullanılacaktır. Güney cephe hattı A-A aksı olarak tanımlanmış 

olup, A blok sınırları içerisindeki B-B aksı bu hatta paraleldir. A blok C-C aksından 

itibaren A-A aksına yaklaşık 6° batı yönüne açı oluşturur. C-C ve D-D aksları arasında 

tekrar yaklaşık 2° doğuya açı farkı oluşturulur. D-D ve I-I aksları birbirine paralelliğini 

korumaktadır ve güney cephedeki A-A aksına 4° açı oluşturur. A bloktaki açısal 

yönelmenin sebebi, bloğun kuzey duvarı ile parselin sınırındaki istinat duvarı arasındaki 

mesafeyi korumaktır. Bu sayede A blok ile parselin etrafındaki istinat duvarı arasındaki 

yaklaşma mesafesi oluşturulmuştur. B blok dikdörtgen plan şemalıdır.  A blok ile 

arasında yaklaşık 4° açı yaparak birleşir. B blok aksları güney cepheye paraleldir. C blok 

ise dışarıdan net olarak algılanamamaktadır. Parsel sınırları içerisinde yer alan, yapının 

içindeki izlerden ve restitüsyon verilerinden  C blok tanımlanmaktadır. C blok aksları A 

blok akslarının devamı olarak veya paralelinde tanımlanmıştır. A ve C blok aksları birbiri 

ile açı farkı oluşturmamaktadır. Giriş kapısının olduğu cephe güneye bakmaktadır.  

İlerleyen bölümlerde yön tarifleri buna göre yapılacaktır (Şekil 3.34). 
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Babaocağı Sokak'tan beş basamakla çıkılarak merdiven sahanlığına ve ana kapıya ulaşılır. 

Ana kapı önü sahanlığı ± 0.00 kotu kabul edilmiştir. Zemin kattan sonra iki normal kat ve 

1 bodrum katı vardır (Şekil 3.35). Cephenin parapet hizası +12.80 kotundadır. Bodrum 

kat yüksekliği 3.40 ila 2.80 m arasında, zemin kat yüksekliği 3.30 m, birinci kat 

yüksekliği 4.25 m, ikinci kat ise 3.80 m yüksekliğindedir. 1175 m² alana sahip parselde, 

765 m² kapalı oturum alanı vardır. 

 

Şekil 3.34 : A, B ve C bloklarını gösteren şema (Taşdemir, 2015). 



Şekil 3.Şekil 3.35 : Ön cephede yaklaşık kat hizalarını gösteren fotoğraf (Taşdemir, 2015).Ön cephede yaklaşık kat hizalarını gösteren fotoğraf (Taşdemir, 2015).Ön cephede yaklaşık kat hizalarını gösteren fotoğraf (Taşdemir, 2015).
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Ön cephede yaklaşık kat hizalarını gösteren fotoğraf (Taşdemir, 2015).Ön cephede yaklaşık kat hizalarını gösteren fotoğraf (Taşdemir, 2015).Ön cephede yaklaşık kat hizalarını gösteren fotoğraf (Taşdemir, 2015).

 

Ön cephede yaklaşık kat hizalarını gösteren fotoğraf (Taşdemir, 2015).Ön cephede yaklaşık kat hizalarını gösteren fotoğraf (Taşdemir, 2015). 
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3.2.2.1 Bodrum kat planı 

Yapının bodrum katına ön (güney) cephedeki yoldan bodrum kotuna inen tek bir dış 

merdivenle ulaşılmaktadır. Bu katın yapıyla içerden irtibatı bulunmamaktadır. Bodrum 

kat, büyük çoğunluğu kendi arasında bağlantılı dokuz mekandan oluşmaktadır (Şekil 

3.36). B bloktaki demir kapıdan girilir. Rutubet, su, bakımsızlık  ve gelişigüzel geçirilen 

devasa kablo hatları sebebiyle bozulmalar görülmektedir. Katın kullanılan kısmı yaklaşık 

385 m²'dir.  

 

Şekil 3.36 : Bodrum kat planı (Taşdemir, 2015). 

B01 no'lu mekan (Giriş Holü) 

Yapının güney cephesindeki yol kotunun altında yer alan, -3.48 kotundaki metal kapı ile 

girilmektedir (Şekil 3.37). Mekanın ön cepheden dışarıya açılan penceresi  

bulunmamaktadır. Bu mekandan B02 ve B03 elektrik santrali odalarına ve dört basamakla 
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yukarı çıkılarak ulaşılan B04 mekanına geçilmektedir.  B03 mekanının batısındaki ince 

uzun koridor ile mekan sonlanmaktadır. Mekan 54.21 m² olup, döşemedeki kot farklarına 

göre en yüksek 3.40 m, en düşük 3.16 m yüksekliğe sahiptir. Oldukça girintili-çıkıntılı 

plan şemasına sahip olduğu için net en-boy ölçüsünden bahsedemeyiz.  Zemini beton-şap, 

tavan ve duvarlar sıva boyalıdır. Zeminde yer yer sac-metal konstrüksiyon ile 

yükseltilmiş patikalar,  tavanda havalandırma ve tesisat kanalları vardır. Duvarlarda sıva 

düşmeleri, boyalı yüzeylerde aşınmalar, açık hava ile temas halindeki donatılarda ise 

korozyon gözlenmektedir. Tavandaki metal konstrüksiyon tesisat kanallarının mekanların 

içinden geçmesi amacıyla duvarlarda açılmış delikler mevcuttur. 

 

Şekil 3.37 : Giriş kapısından içeriye ve giriş kapısına bakış (Taşdemir, 2015). 

B02 no'lu mekan (Elektrik Odası) 

Günümüzde BEDAŞ elektrik işletmesinin kullandığı odalardan biridir. Yüksek gerilim 

hattı tehlikesi sebebiyle odaya girilememiştir. B01 mekanından giriş kapısının 

doğusundaki  171/220 cm'lik metal  kapıyla geçilmektedir. Güney cepheye açılan bir adet 

92/112 cm ölçülerindeki metal menfezli penceresi dışarıdan görülmektedir. 

B03 no'lu mekan (Elektrik Odası) 

B02 mekanın kuzeyinde, yapının doğusundaki parsele bitişik konumdadır. B01 mekanına 

açılan 110/220 cm. ölçülerinde bir kapısı ve 100/100 cm. ölçülerinde penceresi bulunur. 

Dışarıya açılan penceresi yoktur. Mekanı BEDAŞ elektrik santrali olarak kullandığı için, 

yüksek gerilim tehlikesi sebebiyle  mekana girilememişir.   
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B04 no'lu mekan (Elektrik Odası) 

B01 mekanına açılan 200/220 cm'lik ve 90/210cm'lik kapıları ve 90/100 cm'lik penceresi 

bulunur. Dışarıya açılan penceresi yoktur. Mekanı BEDAŞ elektrik santrali olarak 

kullandığı için, yüksek gerilim tehlikesi sebebiyle  mekana girilememiştir. Mekanın 

hemen batısında B01 mekanının uzantısı olan 506x122 cm. ölçülerinde koridor bulunur 

(Şekil 3.38). 

 

Şekil 3.38 : B01 mekanından B05'e geçen merdivenler, B03 ve B04 mekan kapıları 
(Taşdemir, 2015). 

B05 no'lu mekan (Koridor) 

B01 giriş holünün batı tarafında yer alır. B01 mekanından metal dört basamaklı merdiven 

ile 85 cm yukarıdaki -3.00 kotundaki  B05 mekanına doğramasız kapı boşluğundan 

geçilerek ulaşılır. Merdivenlerden çıkınca 122 cm sonra metal döşeme sona erip B01 

mekanına göre 72 cm yukarıdaki özgün şap kotuna (-3.00) inilir. Koridordan girince 

güney tarafında B06 ve B07 elektrik odasına geçilen ahşap kapı vardır (Şekil 3.39). 

Mekanda ilerledikçe kuzey taraftaki 130/198 cm'lik kapı boşluğundan B09 kazan 

dairesine geçilir. 1245x200-150 cm arası değişen boyutlarda, 23.05 m² alanındadır. 

Mekan yüksekliği 2.77 m olup tavanda beton kirişler mevcuttur. Zemini beton-şap, tavan 

ve duvarlar sıva boyalıdır (Şekil 3.40). Tavanlarda tesisat boruları geçirilmesi amacıyla 
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açılan delikler mevcuttur. Benzer delikleri duvarlarda da görmek mümkündür. 

Yüzeylerde aşınma, sıva kayıpları zeminde ise büyük ölçekli aşınmalar gözlenmektedir. 

Üst katlardaki soğutma cihazlarından gelen suyun tahliyesi amacıyla döşemede açılan 

20x20 cm ebadındaki kanallar mevcuttur. Duvar ve tavanlarda genel olarak rutubetlenme 

görülür. 

 

Şekil 3.39 : Mekanın batı yönündeki görünüşü (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.40 : Mekanın doğu yönündeki görünüşü (Taşdemir, 2015). 

B06 no'lu mekan (Santral Holu) 

B07 no'lu elektrik odasına geçilen, 98/200'luk ahşap doğramalı kapıdan girilen, B07 

mekanı ile arasında 1 kapı boşluğu iki pencere bulunan mekandır. 580x95 cm 

boyularında, dikdörtgen planlıdır. Yüksekliği 275 cm olup 5.65 m² alana sahiptir.-3.01 

kotunda yer alır. 
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B07 no'lu mekan (Elektrik Odası) 

BEDAŞ'a ait aktif olarak kullanılan yüksek gerilim hattı santralidir. Güney cephesine 

bakan, 230/220 cm boyularında metal doğramalı kapısı vardır. Aynı zamanda B06 

mekanından girilen bir kapı boşluğu bulunur. Mekana yüksek gerilim tehlikesi sebebiyle 

girilememiştir. 

B08 no'lu mekan (Asansör Makine Dairesi) 

B11 mekanından girilen batı yönüne bakan bir kapı boşluğu, B05'e açılan bir penceresi 

olan mekandır. Duvarları sıvalı, tavan ve tabanı beton, -3.07 kotundadır. Mekanın 

tavanında 200x200 cm boyutlarında döşeme boşluğu bulunmaktadır. Bu boşlukta 

sonradan yapıldığı düşünülen betonarme döşeme mevcutur (Şekil 3.41). Mekanın üst 

katlardaki merdiven kovasındaki asansörün makine dairesi olduğu düşünülmektedir. Oda 

607x453 cm boyutlarında olup dikdörtgen planlıdır. Mekan yüksekliği 290 cm 

civarındadır. Mekan güney cephe hattından 135 cm kadar dışarı çıkmış, doğu ve batıya 

bakan 53/168 cm boyutlarındaki pencerelerin oluşmasına imkan vermiştir. Günümüzde 

pencere boşluklarındaki doğramalar sökülmüştür.  

 

Şekil 3.41 : B08 mekanı tavanındaki asansör kirişleri (Taşdemir, 2015). 

B09 no'lu mekan (Kazan Dairesi) 

B05 ve B10 mekanları arasındadır. Her iki mekandan da doğramasız kapı boşluklarından 

geçilmektedir. Duvar ve tavan malzeme özellikleri bakımından diğer mekanlara 

benzemektedir. Mekanda rögar deliği bulunmaktadır. Üst katlardan gelen suyun bu 

odadan tahliye edildiği anlaşılır. Bu kattaki rutubetlenmenin en fazla olduğu oda 
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sayılabilir (Şekil 3.42, Şekil 3.43). Duvar ve tavalarda malzeme kayıpları, kirişlerde açığa 

çıkan korozyonlu donatılar, döşemedeki kanallar hasarlardan bazılarıdır. Mekan 

dikdörtgen planlı olup 400x873 cm boyutlarındadır. 34.83 m² alanı, 281 cm mekan 

yüksekliği vardır. B10 mekanına geçilirken döşeme kotunun 23 cm yükseldiği gözlenir. 

 

Şekil 3.42 : B09 mekanının güneydoğu köşesindeki ek tesisat kanalları ve üst katta yer 
alan bacanın deliği görülür  (Taşdemir, 2015). 

            

 

Şekil 3.43 : B09 mekanının batı duvarı ve B10 mekanına geçilen kapı boşluğu (Taşdemir, 
2015). 
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B10 no'lu mekan (Şebeke Odası) 

B09 ve B11 mekanlarından ulaşılır. Üst kattaki kablo odasından gelen  kabloların yol 

altındaki şehir şebekesine bağlanması için geçtiği alandır (Şekil 3.44). Buraya gelen dev 

kablolar B11 mekanından geçerek yol altına ulaşmaktadır. Mekanda kabloların askıya 

alınabilmesi için yapılmış metal konstrüksiyon iskeleler vardır. Döşeme beton/şap, tavan-

duvarlar boyalıdır. Duvarlarda ve tavanda kabloların geçmesi amacıyla açılmış boşluklar 

bulunmaktadır. Rutubetin izleri yüzeylerde görülmektedir. -2.82  kotunda yer alan mekan 

25.77 m² alana sahiptir. 258 cm tavan yüksekliğine sahiptir. 

 

Şekil 3.44 : Güney yönündeki B11 mekanına doğru bakış (Taşdemir, 2015). 

B11 no'lu mekan (Şebeke Odası) 

B11, B08 ve B05 no'lu mekanların buluştuğu yapının -3.00 kotunda, en güneybatıdaki 

mekanıdır. 27.37 m² alana sahip olup 272 cm yüksekliğe sahiptir. Mekanda duvar ve 

tavanlarda rutubetlenme ve çiçeklenme görülür. Döşemede 20x20 tahliye kanalı bulunur 

(Şekil 3.47). Yapı ile yol arasındaki kot farkından dolayı oluşan istinat duvarına kadar 

güney cephe hattı ile yol arasında 240 m. eninde ön bahçe bulunmaktadır (Şekil 3.45). 

B11 mekanından bu boşluğa çıkan iki adet  228/228 cm ve 235/228 cm ölçülerinde 

doğramasız kapı boşlukları bulunmaktadır. Yoğun tesisat konstrüksiyonu bulunmaktadır 

(Şekil 3.46). Tavanda delikler gözlenmektedir. 
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Şekil 3.45 : B11 no'lu mekandan güney cephesine bakış (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.46 : B11 no'lu mekandan güney cephesine bakış (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.47 : B11 mekanındaki döşeme ve kolonlardaki hasarlar (Taşdemir, 2015). 
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B12 no'lu mekan (Ön bahçe) 

B11 mekanındaki  228/228 cm ve 235/228 cm ölçülerindeki doğramasız kapı 

boşluklarından girilir. Kotu B11 ile hemen hemen aynı seviyededir (-3.00). B08 no'lu 

makine dairesine bakan pencere boşluğu da bu mekana açılmaktadır. Yapının özgün dış 

cephesinin okunabildiği bu alanın üstü muhdes metal konstrüksiyon ile kapatılmıştır 

(Şekil 3.48). B11 mekanından gelen kablo kanalları bu mekandan yol altına iletilir (Şekil 

3.50). Bu mekanın 160/170 boyutlarında yolun altına açılan duvar boşluğu 

bulunmaktadır. B08 mekanın bakan pencere boşluğunun altında 76 cm yüksekliğinde 

ampatman bulunmaktadır.  

Yola yaslanan istinat duvarında rutubetlenmeye dayalı çiçeklenme, yüzey kayıpları 

görülür. Özgün güney cephe kısımlarında ise aşınma ve yüzey kayıpları gözlenir. Güney 

cephesinin genelindeki derz tekniği ve mozaik sıvalar bodrum katın bu cephe kısmında 

korunmuş durumdadır (Şekil 3.49). 

 

Şekil 3.48 : Yapının diğer parselle birleştiği batı duvarına ve yol istinatına bakış 
(Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.49 : B08 no'lu mekana açılan pencere boşluğu ile dış cephe malzemesi (Taşdemir, 

2015). 
 

 

Şekil 3.50 : Yol altına açılan duvar boşluğu görülmektedir (Taşdemir, 2015).  
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B13 no'lu mekan (Yakıt Deposu) 

B10 mekanından girilen fuel-oil yakıt deposu amacıyla kullanılmış bir mekandır. 

Günümüzde kullanılmamaktadır. Fuel oil yakıtın izleri hala günümüzde görülür (Şekil 

3.51). Döşemesi şap tavan ve duvarları sıva boyalıdır. Zemin kotu mekanın devamında 

yükselmektedir. Mekanın giriş kotu -2.77 olup yüksekliği 2.34 m'dir. Mekanın bittiği en 

kuzey duvarında ise yükseklik 2.26 m olup döşeme kotu  -2.50'dir. Mekanın en batı 

duvarında ampatman kademesi görülmektedir (Şekil 3.52). 

 

Şekil 3.51 : B13 no'lu mekanın genel görünümü (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.52 : B13 no'lu mekanın giriş kapısıdır (Taşdemir, 2015). 
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3.2.2.2 Zemin Kat Planı 

Güney cephesindeki yol kotundan dört mozaik basamak ile ana giriş kapısından ulaşılır. 

Giriş sahanlığı ±0.00 kotu kabul edilmiştir. Zemin katta A, B, C bloklarına geçiş 

yapılabilmektedir. Ana kapıdan girince oldukça bezemeli bir merdiven holü, batı 

tarafında wc ve yemekhane, doğu tarafında güvenlik, boşaltılmış şef odası, günümüzde 

personel lojmanı olarak kullanılan erken dönem eki yapısı, kuzeyde halen kullanılan akü, 

enerji, jeneratör odaları ve avlu bulunmaktadır (Şekil 3.53). Zemin kat kaldırım kotundan 

yaklaşık  65 cm yukarıdadır. Bu katta 18 mekan bulunmaktadır.  

 

Şekil 3.53 : Zemin kat plan rölövesi (Taşdemir, 2015). 
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Z01 no'lu mekan (Giriş Holü) 

Güney cephe düzleminden 110 cm önde kapalı bir rüzgarlıktaki muhdes metal kapıdan 

girilmektedir (Şekil 3.54). Bu mekandan doğudaki Z17-Şef odası, Z19-Koridor, 

kuzeydeki Z05-Akü odası, kuzeybatıdaki Z04-Kablo odası, batıdaki Z02 mekanına 

geçilir.  

1.kata çıkan üç kollu merdiven bulunmaktadır (Şekil 3.55). Mermer basamaklı, metal 

ferforje korkuluk ve pirinç küpeştelidir (Şekil 3.58). Mekanın döşemesi muhdes 33x33 

seramiktir. Süpürgelikler 20 cm özgün beyaz mermer olup, duvarlar döşemeden itibaren  

120 cm mermer ile kaplıdır. Mermer kaplamadan tavana kadar olan duvar sıva boyalı 

olup üzerinde floral kabartma süslemeler  vardır. Birbirine paralel iki hatta ilerleyen 

benzer bezeme ölçek olarak farklı SD1 deseni olarak uygulanmıştır (Şekil 3.169). Duvar, 

kiriş, tavan birleşimlerinde bezemeli kartonpiyer kornişler mevcuttur (Şekil 3.57). Z01 

mekanında SK4  tipi korniş bezemesi mevcuttur (Şekil 3.165). Tavanlar sıva boyalıdır. 

Tavanlardaki kabartmaların bazıları düşmüş, günümüze ulaşanlarda ise birden fazla boya 

katmanı mevcuttur. Mermer merdivenlerde çıkış hattında aşınmalar gözlenmektedir. 

Merdiven kovası etrafındaki metal elemanlara yağlıboyalıdır. Giriş kapısının doğusunda 

köşede güvenlik kulübesi amaçlı konstrüksiyon vardır (Şekil 3.56). Duvarlara sonradan 

sabit trafo kutuları bağlanmıştır.  Merdiven kovasında günümüzde olmayan bir asansörün 

varlığını işaret eden bulgular bulunmaktadır. Mekan 38.37 m² olup 3.26 m. 

yüksekliğindedir. Döşemesi ±0.00 kabul edilmiştir. 

 

Şekil 3.54 : Ana giriş kapısı (Taşdemir,2014). 
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Şekil 3.55 : Z01 no'lu giriş holündeki merdiven ve giriş kapısı (Taşdemir, 2014). 

 

Şekil 3.56 : Giriş kapısının içeriden görünüşü (Taşdemir, 2014). 

 

Şekil 3.57 : Z01 giriş holünden görünüm (Taşdemir, 2014). 
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Şekil 3.58 : Z01 giriş holünden görünüm (Taşdemir, 2014). 

Z02 no'lu mekan (Koridor) 

Ana kapının hemen batısındaki değiştirilmiş tek kanatlı metal doğrama kapı ile girilir 

(Şekil 3.59). Z03 bayan wc ve batıdaki eski 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parsellere (Şekil 

3.20) yapılan binada bulunan yemekhaneye geçilir (Şekil 3.60). Döşemesi 33x33 seramik 

olup, seramik süpürgelik ile duvarla birleşir (Şekil 3.61). Duvarlar seramik süpürgelikten 

itibaren tavana kadar sıva boyalı olup tavanlar da aynı malzemedendir. Duvar tavan 

birleşimlerinde SK5 tipi bezeme vardır (Şekil 3.166). Yer yer boya dökülmeleri, 

kornişlerde parça kopmaları ve açıktan geçirilen kablolar görülmektedir. Ön cepheye 

açılan değiştirilmiş metal ZP1 penceresi bulunur. Değiştirilmiş mermer denizlikler vardır. 

Pencereler dışarıdan metal korkuluklar ile korunmuştur. Ters L biçimindeki alan, 21.90 

m² olup 3.25 m. yüksekliğindedir. Giriş holünden 15 cm yukarda olup +0.10 kotundadır. 

 

Şekil 3.59 : Z02 mekanının giriş kapısı (Taşdemir, 2014). 
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 Şekil 3.60 : Z02 mekanından diğer parseldeki yemekhaneye geçiş  
         kapısı (Taşdemir, 2014). 

 

Şekil 3.61 : Z02 koridorunun diğer bir görünüşü (Taşdemir, 2014). 

Z03 no'lu mekan (Bayan WC) 

Kadınlar tuvaleti olarak kullanılan mekanda bir lavabo, iki klozet-kabin yer almaktadır 

(Şekil 3.62). Duvarlar kısmen seramik kaplıdır. Döşemeler 33x33 seramik ile kaplıdır. 

Pvc kapı ile girilmektedir. Tavanları boyalıdır (Şekil 3.63). Mekan 3.27 m yüksekliğe 

sahip olup, 7 m² alana sahiptir. Herhangi bir özgün bezeme elemanı bulunmamaktadır. 
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Şekil 3.62 : Mekandan genel görünüm (Taşdemir, 2014). 

 

Şekil 3.63 : Mekandan genel görünüm (Taşdemir, 2015). 

 

Z04 no'lu mekan (Kablo Odası) 

Z01 giriş holünün kuzey batı köşesindeki değiştirilmiş metal kapıdan girilmektedir. 

Mekanın A-A ve D-D  aksı arasında kalan bölümü A blok  içinde yer almakla birlikte 

mekanın batı duvarı yan parseldeki (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsel) binaya yaslanmaktadır. 

Zemini kısmen beton/şap, kısmen mermerdir (A-A ve D-D aks aralığı). Duvarlar ve 
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tavanlar boyalıdır. Mekanın A blok (A-A ve D-D aksları) içinde bulunan bölümünde 

tavan korniş süslemelerine rastlanmaktadır (Şekil 3.65). Döşeme ve tavanlarda kabloların  

bodrum kattan yol altı şehir şebekesine ulaşması için açılmış delikler bulunmaktadır 

(Şekil 3.64). Duvar ve tavanlarda kabloları taşıma amaçlı yapılmış demir 

konstrüksiyonlar mevcuttur. Mekanın girişteki iki kolon aks aralığı (A-A ve D-D aksları) 

336 cm yükseklikte iken, C blok içinde alan bölümü 342 cm yüksekliktedir. Alanı 167 

m²'dir.  

 

 

Şekil 3.64 : Z04 nolu mekandan genel görünüm (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.65 : Z04 nolu mekanda özgün yapı ile ilave yapının birleşimi  (Taşdemir, 2015) 

 

Z05 no'lu mekan (Akü Odası) 

Z01 mekanının kuzeyindeki kapıdan girilir ve dört adet avluya bakan penceresi vardır. 

Biri sonradan baca eklenerek kapatılmıştır. Mekanın ortasında iki kolon, beş adet kuzey-

güney doğrultusunda kiriş vardır. Mekan E-E ve C-C, 2-2 ve 6-6 aksları arasında olup A 

blok sınırları içerisindedir (Şekil 3.53).  

Zemin seramik, bazı duvar ve kolonlar 120 cm yüksekliğine kadar seramik kaplıdır (Şekil 

3.66). Diğer duvar ve tavanlar boyalı olup mekanda herhangi bir bezeme öğesine 

rastlanmamıştır. Mekanda enerji ihtiyacına yönelik aküler bulunmaktadır. Tavandan 

geçen kablolar metal konstrüksiyon yardımıyla taşınmaktadır.  

Mekan 73.43 m² olup, 334 cm yüksekliğe sahiptir. ±0.00  kotunda yer alır. Batısında Z04 

no'lu kablo odası ve kuzeyinde Z06 no'lu enerji odası vardır. Enerji odası ile aralarına 

alçıpan bölme duvar yerleştirilerek oluşturulmuş bir mekandır. Kapı ve pencere 

doğramalarının değiştirildiği düşünülmektedir (Şekil 3.67). 
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Şekil 3.66 : Z05 no'lu mekanın avlu cephesine bakış (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 3.67 : Z05 no'lu mekandan genel görünüm (Taşdemir, 2015).  
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Z06 no'lu mekan (Enerji Odası) 

Akü odasının kuzey tarafından doğu ve batı yönlerindeki muhdes iki farklı kapıdan 

girilmektedir. A blok sınırları içerisinde H-H ve E-E aksları arasında konumlanır. Avlu 

tarafında sonradan içerden kapatılmış üç adet pencere vardır. Dışarıya çıkılan çift kanatlı 

metal doğramalı kapı vardır. Z04 Kablo odasına bakan içerden biri kapatılmış iki adet 

pencere vardır (Şekil 3.68).  Mekan özgün bina sınırları içerisinde yer almaktadır. Zemin 

seramik, bazı duvar ve kolonlar 120 cm yüksekliğine kadar seramik kaplıdır. Diğer duvar 

ve tavanlar boyalı olup mekanda herhangi bir bezeme öğesine rastlanmamıştır. Mekanda 

klima dış üniteleri yer almaktadır (Şekil 3.69). Mekan +0.03  kotunda yer almaktadır. 

Alanı 106.26 m² olup tavan yüksekliği 330 cm'dir. 

 

Şekil 3. 68 : Z06 no'lu mekandan görünüş (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.69 : Z06 no'lu mekandan görünüş (Taşdemir, 2015). 
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Z07 no'lu mekan (Jeneratör Odası) 

Enerji odasından muhdes çift kanatlı aluminyum doğrama kapı ile girilmektedir. Mekanın 

I-I ve J-J aksları arasındaki bölümü C blok sınırları içerisinde yer alır (Şekil 3.53). 

Ölçüleri değiştirilmiş bir penceresi ve kapı boşluğu A blok sınırları içerisinde olup avluya 

bakan diğer iki pencere C bloğa aittir (Şekil 3.70). Mekanın batı yönünde Z04 kablo odası 

ile irtibatı vardır.Zemin seramik, bazı duvar ve kolonlar 120 cm yüksekliğine kadar 

seramik kaplıdır. Diğer duvar ve tavanlar boyalı olup mekanda herhangi bir bezeme 

öğesine rastlanmamıştır. Mekanda herhangi bir kesinti durumunda binanın enerji 

ihtiyacını karşılayacak büyük boyutta  jeneratörler mevcuttur (Şekil 3.71). Alan 35 m² 

olup, +0.06 kotundadır. Mekanın I-I ve H-H aks aralığındaki tavan yüksekliği 327 m.'dir. 

I-I ve J-J aks aralığındaki bölümün tavan yüksekliği 314 cm'dir. 

 

Şekil 3.70 : Z07 no'lu mekandan kablo odasına bakan pencere görülmektedir (Taşdemir, 
2015). 

 

Şekil 3.71 : Z07 nolu mekanın avlu cephesine bakan cephesi (Taşdemir, 2015). 
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Z08 no'lu mekan (Yatak Odası) 

B bloğun en kuzeyde yer alan mekanıdır. Günümüzde santral personelinin lojmanı olarak 

kullanılmaktadır (Şekil 3.72). Mekanın 6 adet penceresi vardır. Pencere boşlukları 

kısmen, diğeri tamamen doldurulmuştur. Bazı doğramalar pvc ile değiştirilmiştir. 

Mekandan avluya çıkılan bir adet kapı boşluğunun tamamen kapatıldığı avlu cephesinden 

görülmektedir. Mekanın doğu duvarı komşu binaya yanaşıktır. Mekanın zemini pvc 

kaplama duvarları ise boyalıdır. Herhangi bir bezeme öğesine rastlanmamıştır. Mekan 

yüksekliği 339 cm ve döşemesi +0.02 kotundadır. Mekanın alanı 29.50 m²'dir. 

 

Şekil 3.72 : Mekanın avluya ve yan parsel tarafına bakan fotoğrafları (Taşdemir, 2015). 

Z09 no'lu mekan (Yatak Odası) 

Erken dönem doğu bloğunda Z08 mekanının güneyinde Z11 koridorundan girilir. E-E ve 

D-D aksları arasındadır. Avluya bakan, ölçüleri küçültülmüş iki penceresi vardır. 

Mekanın zemini pvc kaplama, duvarları ise boyalıdır. Herhangi bir bezeme öğesine 

rastlanmamıştır. Mekan ±0.00 kotunda olup 340 cm yüksekliğinde ve 17.56 m²'dir. 

Z10 no'lu mekan (Yatak Odası) 

B blokta, E-E ve D-D aksları arasında Z09 mekanının güneyinde olup, Z11 koridorundan 

girilir. Komşu bina duvarına yanaşıktır. Dışarıya açılan penceresi yoktur. Mekanın zemini 

pvc kaplama duvarları ise boyalıdır. Herhangi bir bezeme öğesine rastlanmamıştır. 
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Z11 no'lu mekan (Koridor) 

B blok sınırları içerisindedir. Dışarıya açılan penceresi yoktur. Mekanın zemini pvc 

kaplama, duvarları ise boyalıdır. Herhangi bir bezeme öğesine rastlanmamıştır (Şekil 

3.73). Alanı 9.37 m² olup, ±0.00 kotundadır. 340 cm mekan yüksekliği vardır. 

 

Şekil 3.73 : Z11 koridoruna giriş (Taşdemir, 2015). 

Z12 no'lu mekan (Yatak Odası) 

B blok içerisinde,  Z10 mekanının güneyinde, Z11 koridorundan girilir. D-D ve C-C 

aksları arasındadır. Komşu bina duvarına yanaşıktır. Dışarıya açılan penceresi yoktur. 

Mekanın zemini pvc, duvarları ise boyalıdır. Herhangi bir bezeme öğesine 

rastlanmamıştır. 

Z13 no'lu mekan (Banyo) 

B blok yapısında D-D ve C-C aksları arasında ve Z09 mekanının güneyindedir. Z11 

koridorundan girilir ve  mekanın avluya açılan penceresi bulunmaktadır. Pencere zaman 

içerisinde doldurularak küçültülmüştür. Günümüzde banyo olarak kullanılmaktadır. 

Herhangi bir süsleme öğesi bulunmamaktadır. Mekan +0.11 kotunda olup 8.45 m² alana 

ve 329 cm yüksekliğe sahiptir. Zemini mozaik kaplamadır. Duvarları kısmen seramik 

kısmen boyalıdır (Şekil 3.74). 
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Şekil 3.74 : Z13 no'lu banyo genel görünümü (Taşdemir, 2015). 

Z14 no'lu mekan (Mutfak) 

Z13 no'lu banyonun güneyinde yer alır. Zemini pvc kaplama olup duvarları kısmen 

seramik kısmen boyalıdır (Şekil 3.75). Avluya bakan küçültülmüş pvc doğramalı 

penceresi bulunur. Mekana Z15 no'lu salondan girilir. Mekan ±0.00 kotunda olup 340 cm 

iç yüksekliği vardır.    

 

Şekil 3.75 : Z14 no'lu mutfaktan genel görünüm (Taşdemir, 2015). 
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Z15 no'lu mekan (Salon) 

B blokta A-A ve B-B aks aralıklarında, ortak yaşam alanı olarak kullanılmaktadır. Güney 

cepheye açılan bir adet metal doğramalı penceresi bulunur. Zemini pvc kaplama olup, 

±0.00 kotunda ve 340 cm yüksekliğe sahiptir. Tavanı ve duvarları boyalı olup mekanda 

herhangi bir bezemeye rastlanmamıştır (Şekil 3.76, Şekil 3.77). Mekanın alanı 36.83 

m²'dir. 

 

Şekil 3.76 : Z15 no'lu salonun genel görünümü (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.77 : Z15 no'lu salonun genel görünümü (Taşdemir, 2015). 
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Z16 no'lu mekan (Enerji odası) 

Günümüzde boşaltılmış olan mekan bu bloktaki lojmanlardan ayrı bir bağımsız 

bölümdür. B blok içerisinde olup A-A ve B-B aksı, B-B ve C-C  aksının bir kısmını 

kapsar. Güney cephesine açılan bir adet penceresi bulunmaktadır (Şekil 3.78). Zemini 

karosiman, tavan ve duvarları boyalıdır. Doğraması aluminyum doğrama ile 

değiştirilmiştir. Döşemesinde tesisat kanalı boşlukları ve beton dolgular bulunmaktadır. 

Dış duvarın iç yüzeylerinde rutubetlenmeye dayalı yüzey kirlenmeleri mevcuttur. Mekan 

18 m² alana, ±0.00 kotunda ve 340 cm yüksekliğe sahiptir. 

 

Şekil 3.78 : Z16 no'lu mekanın genel görünümü (Taşdemir, 2015). 

 

Z17 no'lu mekan (Şef odası) 

Z01 giriş holünden girilen mekan A blok sınırları içerisindedir. Günümüzde boşaltılmış 

durumdadır. Mekanı sonradan yapılmış demir doğrama camlı seperatör ikiye ayırmaktadır 

(Şekil 3.80). Mekanın güney cephesine açılan iki adet penceresi bulunmaktadır. Zemin 

seramik, duvar  ve tavanlar boyalıdır. Doğramalar aluminyum doğrama ile değiştirilmiştir 

(Şekil 3.79). Mekanda özgün yapının dekoratif öğelerinden ahşap süpürgelik ve 

kartonpiyer kornişleri görmek mümkündür (Şekil 3.81). Mekan ±0.00 kotunda ve 340 cm 

yüksekliğe sahiptir. 34.63 m² alana sahiptir.  
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Şekil 3.79 : Z17 no'lu mekanın güney penceresi (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.80 : Z17 no'lu mekanı ikiye bölen cam bölme (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.81 : Z17 no'lu mekandaki özgün ahşap süpürgelikler (Taşdemir, 2015). 
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Z18 no'lu mekan (Hol) 

Mekan A blok  sınırları içerisindedir. Z01 mekanının kuzey doğusundaki kapıdan girilir. 

Holden Z16 ve B bloktaki günümüzdeki işlevi lojman olan bölümlere geçilir (Şekil 3.82). 

Mekandan avluya açılan çift kanatlı camlı demir kapı mevcuttur. Mekanın zemini 33x33 

seramik kaplıdır. Duvarları ve tavanı boyalıdır. SK1 tipi kartonpiyerler mevcuttur (Şekil 

3.162). Döşeme duvar birleşimlerinde SA1 tipi ahşap süpürgelik bulunur (Şekil 3.182). 

Duvarlarında herhangi bir bezemeye rastlanmamıştır (Şekil 3.83). Mekan ±0.00 kotunda 

ve 340 cm yüksekliğe ve 8.77 m² alana sahiptir. 

 

Şekil 3.82 : Z18 no'lu hole giriş (Taşdemir, 2014). 

 

Şekil 3.83 : Z18 no'lu holden Z01 no'lu giriş holüne bakış (Taşdemir, 2015). 
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3.2.2.3 1.Kat Planı 

Zemin kattaki Z01 giriş holünden 24 mermer basamakla çıkılarak ulaşılır.  Zemin kat yapı 

sınırları üzerinde yükselen 1.kat planı, dönem içinde yapılan ilaveler sonucu ters T plan 

formundan uzaklaşmıştır (Şekil 3.84). Zaman içerisinde yapılmış bölme duvarlar, asma 

tavanlar ve yükseltilmiş döşemeler bu kattaki mekan karakter ve adedini belirlemektedir. 

1.kat binadaki en yoğun ve aktif kullanımın olduğu alandır. Yapının doğu tarafındaki 110 

ve 111 no'lu mekanların olduğu B bloğun en üst katıdır.  

 

Şekil 3.84 : 1.kat plan rölövesi (Taşdemir, 2015). 
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101 no'lu mekan (Merdiven Holü) 

Mekana Z01 den 24 basamaktan çıkılarak ulaşılır. Bu mekan güney cephe yönüne 

yaklaşık 60 cm çıkıntı yapmaktadır. Ters T planlı A bloğun 3-3 ve 5-5, A-A ve B-B 

aksları arasında yer alır (Şekil 3.84). Kat döşemesi +3.47 kotu hizasındadır ve  426 cm 

mekan yüksekliği bulunur. Merdiven sahanlığından 102 nolu mekana geçilir. Merdiven 

ve  sahanlık beyaz mermerden yapılmış olup, duvarlar merdiven boyunca ve 

sahanlıklarda yerden 120 cm yüksekliğe kadar beyaz mermerle kaplıdır. Duvar ve 

tavanlar boyalı olup, mekanda kartonpiyer ve kabartmalı bezemeler mevcuttur. Merdiven 

korkulukları metal olup üzeri sonradan boyanmıştır (Şekil 3.85, Şekil 3.86). Küpeşteler 

pirinç malzemedendir. Basamak mermerlerinde aşınma görülmektedir. Tavanlarda 

sonradan geçirilen kablolar vardır. Muhdes demir kapı ile 102 mekanına geçilir. Güney 

cepheye açılan özgün pencere boşluğunda muhdes aluminyum doğrama vardır. 

 

 

Şekil 3.85 : 101 no'lu mekandan genel görünüm (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.86 : 101 no'lu mekandaki duvar ve metal süslemeler (Taşdemir, 2015). 

102 no'lu mekan (Koridor) 

Mahale merdiven sahanlığından girilir ve A blok 4-4 ve 6-6, A-A ve C-C aksları arasında 

yer alır (Şekil 3.84). Koridor 103, 104, 110, 111 mekanları arasındadır, +3.52 kotunda 

olup 22.09 m² alana sahiptir. 4.26 m. mekan  yüksekliğine sahiptir. Güney cepheye bakan 

genişletilip kapatılmış pencere boşluğu vardır (Şekil 3.88). Mahalin döşemesi pvc-

linolyum, duvar ve tavanları boyalıdır (Şekil 3.87). Mekanda herhangi bir bezeme 

bulunmamaktadır.  

 

Şekil 3.87 : 102 no'lu mekandan 103 no'lu mekana geçiş kapısı (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.88 : 102 no'lu mekandaki kapıya dönüştürülmüş pencere boşluğu  (Taşdemir, 
2015). 

103 no'lu mekan (Repartitor Salonu) 

Binadaki en yoğun kullanılan mekandır. Telefon devre panoları ve personel masaları 

bulunmaktadır. Güney cephesine bakan iki penceresi vardır (Şekil 3.90). Bu mekandan, 

sonradan alçıpan bölme duvar ile oluşturulmuş  avlu cephesine bakan  çeşitli birimlere 

geçilir (Şekil 3.89). Mekanın D-D ve J-J, 1'-1' ve 2-2  aksı arasındaki bölümü ile, I-I ve J-

J, 2-2 ve 4-4 aksları C blok sınırları içinde kalmaktadır (Şekil 3.84). Bunun haricindeki 

mekanın diğer bölümleri A blok sınırları içerisindedir. Mekanın kuzeyinde 109 numaralı 

oda eklentisi bulunmaktadır. Mekanın I-I ve J-J ve 2-2 ve 4-4 aksları arasındaki 

bölümünde, kuzeye bakan iki penceresi vardır.  Zemini pvc-linolyum membrandır (Şekil 

3.92). A blok sınırları içerisinde yer alan güney cephesine bakan kısımda özgün ahşap 

süpürgelikler günümüze ulaşmıştır. Bunun dışında tavan ve duvarlarda herhangi bir 

bezeme öğesine rastlanmamıştır. Bu mekanın batısında yer alan muhdes metal kapı ile 

ilave binaya geçiş yapılabilmektedir. Mekanda 2-2 no'lu aks üzerinde A ve C binalarının 

birleşmesi sonucu yaklaşık 40x60 ve 60x60  cm. boyutlarında değişen kolonlar 

bulunmaktadır (Şekil 3.91).  
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Şekil 3.89 : 103 no'lu mekanın kuzey-güney doğrultusundaki özgün aksından görünüm 
(Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 3.90 : 103 no'lu mekanın güney cepheye bakan pencereleri (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.91 : 103 no'lu mekanın ilave dikey aksı (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.92 : 103 no'lu mekan genel görünüm (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.93 : 103 no'lu mekanın kuzeye bakan pencereleri (Taşdemir, 2015). 

104 no'lu mekan (NGN Salonu) 

Mahale 102 no'lu mekanından girilmektedir. Günümüzde aktif olarak çalışan panolar ve 

devreler mevcuttur (Şekil 3.94). Avluya bakan üç adet penceresi bulunmaktadır. Mekan 

alçıpan bölme duvarlar ile sonradan oluşturulmuştur ve 37.10 m² alana sahip olup +3.53 

kotundadır. Mekan A blok sınırları içerisinde yer alır. Mekanda herhangi bir süsleme 

bulunmamaktadır. Zemini pvc-linolyum duvar ve tavanları boyalıdır. 

 

Şekil 3.94 : 104 no'lu mekandan genel görünüm (Taşdemir, 2015). 
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105 no'lu mekan (Soyunma Odası) 

103 no'lu Reportitor Salonundan giriş yapılır. 103 ve 106 mekanları arasında tavana kadar 

çıkmayan (h:255 cm) alçıpan duvarlar vardır (Şekil 3.96). Mekan 16.66 m² alana sahip 

olup, iç yüksekliği 423 cm, kotu +3.53'dür. Mekanda avlu cephesine bakan birer  pencere 

ve kapı boşluğu bulundurur. Pencere boşluğu özgün olup, kapı boşluğu, özgün pencere 

boşluğunun genişletilmesi sonucu oluşmuştur (Şekil 3.95). Zemini pvc membran, duvar 

ve tavanı boyalıdır. Mekanda herhangi bir bezeme öğesi bulunmamaktadır. 

 

Şekil 3.95 : 105 no'lu mekanın avluya bakan penceresi (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.96 : 105 no'lu mekandan görünüm (Taşdemir, 2015). 



106 no'lu mekan (

Arıza Servis Odası 

duvarlarla sonradan oluşturulmuş bir mekandır. 

alana sahiptir. Mekanın döşeme kotu 

boyalıdır. Avluya bakan iki özgün penceresi vardır. Ayrıca özgün 

açılan özgün kapı boşluğu vardır

rastlanmamıştır

106 no'lu mekan (

Arıza Servis Odası 

duvarlarla sonradan oluşturulmuş bir mekandır. 

alana sahiptir. Mekanın döşeme kotu 

boyalıdır. Avluya bakan iki özgün penceresi vardır. Ayrıca özgün 

açılan özgün kapı boşluğu vardır

rastlanmamıştır (Şekil 3.97)

Şekil 3.97 : 

Şekil 3.98 

106 no'lu mekan (Arıza Servis

Arıza Servis Odası 103 mekanından girilebilen

duvarlarla sonradan oluşturulmuş bir mekandır. 

alana sahiptir. Mekanın döşeme kotu 

boyalıdır. Avluya bakan iki özgün penceresi vardır. Ayrıca özgün 

açılan özgün kapı boşluğu vardır

(Şekil 3.97).  

: 106 no'lu mekanın avluya bakan pencereleri (Taşdemir, 2015).

 : 106 no'lu mekanın yangın merdiveni kapısı (Taşdemir, 2015).

Arıza Servis Odası) 

103 mekanından girilebilen

duvarlarla sonradan oluşturulmuş bir mekandır. 

alana sahiptir. Mekanın döşeme kotu +3.

boyalıdır. Avluya bakan iki özgün penceresi vardır. Ayrıca özgün 

açılan özgün kapı boşluğu vardır (Şekil 3.98)

 

106 no'lu mekanın avluya bakan pencereleri (Taşdemir, 2015).

106 no'lu mekanın yangın merdiveni kapısı (Taşdemir, 2015).
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103 mekanından girilebilen

duvarlarla sonradan oluşturulmuş bir mekandır.  İç yüksekliği 425 

3.55'dir. Zemini pvc membran, tavan ve duvarları 

boyalıdır. Avluya bakan iki özgün penceresi vardır. Ayrıca özgün 

(Şekil 3.98). Mekanda herhangi bir bezeme öğesine 

106 no'lu mekanın avluya bakan pencereleri (Taşdemir, 2015).

106 no'lu mekanın yangın merdiveni kapısı (Taşdemir, 2015).

103 mekanından girilebilen, 255 cm

İç yüksekliği 425 

5'dir. Zemini pvc membran, tavan ve duvarları 

boyalıdır. Avluya bakan iki özgün penceresi vardır. Ayrıca özgün 

Mekanda herhangi bir bezeme öğesine 

106 no'lu mekanın avluya bakan pencereleri (Taşdemir, 2015).

106 no'lu mekanın yangın merdiveni kapısı (Taşdemir, 2015).

cm yüksekliğindeki alçıpan 

İç yüksekliği 425 cm 

5'dir. Zemini pvc membran, tavan ve duvarları 

boyalıdır. Avluya bakan iki özgün penceresi vardır. Ayrıca özgün kaçış merdivenine 

Mekanda herhangi bir bezeme öğesine 

106 no'lu mekanın avluya bakan pencereleri (Taşdemir, 2015).

106 no'lu mekanın yangın merdiveni kapısı (Taşdemir, 2015).

sekliğindeki alçıpan 

 olup, 37.41 m² 

5'dir. Zemini pvc membran, tavan ve duvarları 

kaçış merdivenine 

Mekanda herhangi bir bezeme öğesine 

 

106 no'lu mekanın avluya bakan pencereleri (Taşdemir, 2015). 

 

106 no'lu mekanın yangın merdiveni kapısı (Taşdemir, 2015). 

sekliğindeki alçıpan 

olup, 37.41 m² 

5'dir. Zemini pvc membran, tavan ve duvarları 

kaçış merdivenine 

Mekanda herhangi bir bezeme öğesine 



79 

107 no'lu mekan (Şef Odası)  

103 no'lu mekandan giriş yapılan, 255 cm yüksekliğindeki alçıpan duvarlar ile 

oluşturulmuş bir mekandır. Mekan 15.58 m² alana sahiptir ve +3.56 kotunda olup, 424 cm 

iç yüksekliğine sahiptir. Avluya bakan iki adet özgün pencere boşluğunda pvc doğrama 

bulunur. Mekanın kuzeyinde sonradan oluşturulmuş 108 no'lu mekan bulunmaktadır. 108 

no'lu mekanla irtibat kuran bir adet metal kapısı bulunur (Şekil 3.99). 

 

Şekil 3.99 : 107 no'lu mekandan 108 no'lu mekana açılan metal kapı (Taşdemir, 2015). 

108 no'lu mekan (Data Ek Salonu) 

Bu kattaki en kuzeydeki mekanlardan biridir, 4-4 ve 5-5, I-I ve J-J aksları arasındadır. 

Alanı 30.92 m² olup, 4.26 m iç yüksekliği vardır. Avluya ve kuzeye açılan pencereleri 

bulunmaktadır. Kuzeye bakan pencereler sonradan kapatılmıştır. 107 no'lu mekana açılan 

bir adet metal kapısı bulunur (Şekil 3.100). Mekan C yapısında olduğu için özgün 

karakterli öğeler bulundurmamaktadır. Alçıpan bölme duvarlarla oluşturulan bir 

mekandır. Zemini +3.58 kotunda olup pvc membran kaplamadır. Duvar ve tavanları 

boyalıdır (Şekil 3.101). 



80 

 

Şekil 3.100 : 108 no'lu mekandan genel görünüm (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.101 : 108 no'lu mekandaki kapatılmış pencereler (Taşdemir, 2015). 

109 no'lu mekan (Oda) 

J-J ve K-K aksları arasında 103 mekanına eklenmiş küçük bir odadır. Günümüzde depo 

ve el yıkama yeri olarak kullanılmaktadır (Şekil 3.102). İki adet pvc doğramalı penceresi 

vardır. Mahal +3.65 kotunda olup, 235 cm yüksekliğe sahiptir. Zemini kısmen seramik, 

kısmen şaptır. Tavan ve duvarları boyalıdır. 
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Şekil 3.102 : 109 no'lu mekandan görünüş (Taşdemir, 2014). 

110 no'lu mekan (Data Salonu) 

B bloğun en üst katındaki, avlu ve kuzeye bakan mekanıdır. Zemini yükseltilmiş lamine 

döşeme, tavanı taş yünü kaplamadır (Şekil 3.104). Avluya bakan altı penceresinden dördü  

kapatılmıştır. İkisi pvc doğrama ile değiştirilmiştir. Kuzeye bakan 4 penceresi de 

kapatılmış olup biri kapı ölçülerine getirilip demir kapı ile kapatılmıştır. Mekanın doğusu 

komşu bina ile bitişiktir. 111 mekanı ile irtibatı iki kapı ve iki pencere sağlamaktadır 

(Şekil 3.103). Mekanın döşemesi, yükseltilmiş konstrüksiyon üzerinde olduğu için özgün 

döşeme kotundan 40 cm yukarıdadır. Mevcut kotu +3.93 iken özgün döşeme kotu 

+3.63'dür. Mekanın asma tavan yüksekliği 313 cm'dir.  

 

Şekil 3.103 : 110 no'lu mekanın avlu cephesine bakan pencereleri (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.104 : 110 no'lu mekanın batı duvarına bakış (Taşdemir, 2015). 

 

111 no'lu mekan (Data Çalışma Odası) 

Güney cepheye ve avluya açılan pencereleri olan, 110 ve 102 mekanları arasında bulunan 

mekandır. Mekanın 6-6 ve 7-7 aksları arasındaki bölümü A blokta, 7-7 ve 8-8 aksları ise 

B blok içerisindedir (Şekil 3.83). Çift kademeli olarak B-B aksına kadar toplam 41 cm 

olmak üzere yükseltilmiş döşeme vardır. Mekanda taşyünü asma tavan mevcuttur (Şekil 

3.105). Bu sebeple mekandaki tavan ve kirişler iyi gözlenememiştir.  

Mekanda binanın ön (güney) cephesine bakan 3 adet pencere bulunmaktadır. Mekanın 

kuzeydeki avluya bakan biri kapatılmış iki adet penceresi vardır. Mekanın kuzeye bakan 

penceresi PVC doğramalıdır. Mekanda herhangi bir bezeme öğesine rastlanmamıştır 

(Şekil 3.106). Mekanın alanı 55.73 m² olup, +3.53 kotundan giriş yapılıp, kademeli olarak 

+3.73 ve +3.94 kotlarına ulaşılır. Mekanın özgün döşeme kotu A blok ile aynı 

seviyededir. 
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Şekil 3.105 : 110 no'lu mekan genel görünüm (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.106 : 110 no'lu mekan genel görünüm (Taşdemir, 2015). 

3.2.2.4 2.Kat Planı 

1.kat izdüşümü üzerindeki bu kat diğerlerinden farklı olarak B bloğu içermemektedir. Bu 

kat planında B bloğun çatısını görmekteyiz. 203 mekanı en doğudaki mekanı 

oluştururken, 206 en batıdakini, 208 ve 209 da en kuzeyde yer almaktadır. Kat içerisinde, 

A ve C bloklara geçiş yapılabilmektedir. Merdiven holünden ulaşılan mekana ayrıca 

yangın kaçış merdiveninden de ulaşılabilmektedir (Şekil 3.107). Bu kat günümüzde 

kullanımını yitirmiştir. Kat 42 m. derinlikte, A-A ve D-D aksına kadar 17m., D-D ve K-K 

aksına kadar ise 14 m. genişliğinde, brüt yaklaşık 588 m²'dir. 
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Şekil 3.107 : 2.kat plan rölövesi (Taşdemir, 2015). 

201 no'lu mekan (Merdiven Holü) 

1.kattan 24 basamakla ulaşılır. Alt katlardaki bezemeleri duvarda ve tavanda görmek 

mümkündür. Metal asansör kapısı, merdiven korkulukları bu katta da devam etmektedir 

(Şekil 3.109, Şekil 3.110). Tavanda kiriş sistemi ve kartonpiyer korniş bezemeler vardır 

(Şekil 3.108). Merdiven holünden 204 ve 202 nolu mekanlara geçilir. Duvarlar 120 cm 

yüksekliğe kadar mermer kaplıdır. Diğer duvar ve tavanlar boyalıdır. Güney cephesine 

1.kattaki gibi 60 cm çıkıntı yapmaktadır. Özgün pencere boşluğunda değiştirilmiş 

aluminyum doğrama vardır. +7.94 kotunda yer alan mekanın 3.70 cm yüksekliği vardır. 
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Şekil 3.108 : 201 no'lu mekandaki merdiven sahanlığı (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.109 : 201 no'lu mekandaki trabzan ve mermer görünümü (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.110 : 201 no'lu mekandaki kullanılmayan asansör kapısı (Taşdemir, 2015). 
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202 no'lu mekan (Depo) 

Merdiven sahanlığından sonradan açılmış bir kapı ile girilmektedir. Tuğla bölme duvar ile 

ayrılmış mekan yapının doğu bölümünde yer alır (Şekil 3.107). Güney cephesine açılmış 

özgün pencere boşluğunda aluminyum doğrama bulunur (Şekil 3.111). Duvar ve 

tavanlarında herhangi bir bezeme bulunmamaktadır (Şekil 3.112). Zemini pvc membran 

kaplamadır. Ön cepheye yakın tavanlarda rutubetlenme görülmektedir. Mekan 11.16 m² 

ve 3.79 m yüksekliğindedir. Mekanın döşemesi +7.94 kotunda yer almaktadır. 

 

Şekil 3.111 : 202 no'lu mekandan görünüm (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 3.112 : 202 no'lu mekandan görünüm (Taşdemir, 2015). 
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203 no'lu mekan (Oda) 

Eskiden santral amir odası olarak kullanılırken günümüzde boşaltılmış durumdadır. 202 

mekanının doğusunda yer almaktadır (Şekil 3.107). 204 koridorundan girilir. Zemini pvc, 

tavan ve duvarları sıvadır. Özgün tavan kartonpiyer bezemeler, ahşap süpürgelikler 

mekanın bazı bölümlerinde görülmektedir (Şekil 3.114). Mekanın kuzeydeki avluya 

bakan biri kapatılmış iki adet penceresi vardır. Tüm pencereleri pvc veya aluminyum ile 

değiştirilmiştir (Şekil 3.113). Tavanların dış duvarlara yakın kısımlarında rutubetlenme 

görülmektedir. Mekan 31.53 m² olup, 377 cm yüksekliğe sahiptir. Mekan +7.97 

kotundadır. 

 

 

Şekil 3.113 : 203 no'lu mekanın güney cephe penceresi (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.114 : 203 no'lu mekanın tavan fotoğrafı (Taşdemir, 2015). 

204 no'lu mekan(Koridor) 

201 mekanından girilerek 203, 206 ve 205 nolu mekanlara geçişi sağlar (Şekil 3.107). 207 

mekanı ile arasında muhdes camlı ahşap bölme duvarlar mevcuttur (Şekil 3.115). Zemini 

pvc membran, duvarları boyalıdır. Tavanlarında özgün korniş süslemeler mevcuttur. 

13.82 m² alana sahip olup, 379 cm tavan yüksekliği bulunur.  

 

Şekil 3.115 : 206 no'lu mekana girilen kapı (Taşdemir, 2015). 
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205 no'lu mekan(Oda) 

Günümüzde herhangi bir kullanımı bulunmamaktadır. 204 mekanından geçildikten sonra 

201 merdiven holünün batısında yer alan mekandır (Şekil 3.107). Güney cepheye bakan 

bir adet penceresi bulunmaktadır. Ahşap camlı bölme duvarlar ile oluşturulmuş bir 

mekandır. Zemini membran olup duvar ve tavanı boyalıdır. Dekoratif öğeye 

rastlanmamıştır. Tavanlarında yoğun rutubetlenme görülmektedir (Şekil 3.116). Mekan 

379 cm yüksekliğe sahip olup, +7.94 kotunda yer alır. 10.63 m² alana sahiptir. 

 

Şekil 3.116 : 205 no'lu mekanın güney penceresi (Taşdemir, 2015). 

206 no'lu mekan(Oda) 

Günümüzde boşaltılmış durumdadır. 2.kattakki 205 mekanının batısında yer alır (Şekil 

3.107). 207 mahali ile arasında camekan bulunmaktadır (Şekil 3.117). Tavanları ve 

duvarları boyalı olup herhangi dekoratif öğeye rastlanmamıştır. Güney cephe pencereleri 

aluminyum  olup pencere boşlukları özgün oranlarındadır. Tavan ve duvarlarda boya 

dökülmeleri mevcuttur. Zemini membran kaplıdır (Şekil 3.118). Tavanlarda mekanın 

önceki kullanımına ait cihazların montaj elemanları halen ankre edilmiş şekilde kiriş ve 
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tavanlarda görülmektedir (Şekil 3.119). Mekan 26.69 m² olup döşemesi +7.94 kotundadır. 

Tavan yüksekliği 379 cm 'dir. 

 

Şekil 3.117 : 206 no'lu mekandan genel görünüm (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.118 : 206 no'lu mekanın güney penceresi (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.119 : 206 no'lu mekandaki tavan delikleri (Taşdemir, 2015). 

207 no'lu mekan (Santral Salonu) 

Muhdes ahşap bölme duvarlar ile sınırlandırılmış alanda yakın zamana kadar çalışan 

santral cihazları mevcuttu. Bu cihazlar Mayıs 2015 tarihinde mekandan tahliye edilmiştir. 

Mekan D-D ve F-F aksları arasında kalmaktadır (Şekil 3.107).  Günümüzde boşaltılmış 

durumdaki mahalde yapıya eklenen strüktür izleri ve aynı zamanda  tavanlardaki özgün 

yapıya ait dekoratif öğeler izlenmektedir. Mahalin kuzey-güney doğrultusundaki 1'-1' ve 

2-2 aksı arasındaki mahal C blok sınırlarında kalmaktadır. C blok tavanlarında dekoratif 

öğelere rastlanmamıştır. A bloğa ait tavanlarda dekoratif kornişler görülmektedir. 

Mekanın avluya bakan pencereleri kapatılmıştır. Zemini marley kaplama olup yer yer 

sökülmüş durumdadır (Şekil 3.120). Döşemede alt katla irtibatlı delikler görülür. 

Tavanlarda mekanda yer alan cihazların montaj edilirken yapıya verdiği izler tavan ve 
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döşemelerde gözlenmektedir (Şekil 3.121). Mekan 167.95 m² olup, +7.99 kotunda 

bulunmaktadır. Mekanın yüksekliği 374 cm'dir. 

 

Şekil 3.120 : 207 no'lu mekan genel görünümü (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.121 : 207 no'lu mekandaki tavan detayı (Taşdemir, 2015). 
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208 no'lu mekan (Santral Salonu) 

207 mekanının kuzeyinde yer alır. 207 ile arasında muhdes ahşap bölme paneller vardır. 

Mekan F-F, J-J ve K-K aksları arasındadır. Mekandan yangın merdivenine çıkılan kapı 

boşluğu vardır (Şekil 3.124). Mahalde A ve C blokları birarada bulunur. F-F ve I-I, 2-2 ve 

6-6 aksları A blok olarak tanımlanan alanı kapsarken, diğer akslar C blok içerisinde 

kalmaktadır (Şekil 3.107). Tavan bezemeleri bulunduran aks aralıkları A bloğa ait iken 

diğer aks aralıkları B bloğa aittir (Şekil 3.122). Mekandaki kapatılmış pencere boşlukları 

avlu cephesindeki izlerden anlaşılmaktadır. Mahaldeki kapatılmış yedi pencere 

boşluğundan ikisi A blok diğerleri ise C bloğa ait olanlardır. Mekandaki duvar ve tavanlar 

boyalı olup döşemesi marley kaplamadır. Zemin kaplamalarının bazıları zamanla 

sökülmüştür. Döşemede mekanda eskiden kullanılan santral cihazlarının montajı  için 

açılmış çapı yaklaşık 1.5 cm olan delikler görülmektedir. Tavanda da montaj vidalarına 

rastlamak mümkündür (Şekil 3.123). Mekan 254.93 m² alana sahip olup, 373-370 cm 

arasında değişen yüksekliklere sahiptir. Mekan kotları +7.98-7.94 arasında değişmektedir. 

 

Şekil 3.122 : 208 no'lu mekanın kuzey duvarı (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.123 : 208 no'lu mekandaki düşmüş süsleme öğeleri (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.124 : 208 no'lu mekandaki yangın kapısı (Taşdemir, 2015). 

 



95 

209 no'lu mekan (Oda) 

208 mekanına kuzey tarafından eklenmiş, içinde lavabosu bulunan mahaldir (Şekil 

3.107). 1.katta da aynı izdüşümde benzer bir mekan bulunmaktadır. Mekanda doğuya 

bakan muhdes pvc pencere vardır (Şekil 3.125). Mekan 208 mekanından yaklaşık 16 cm 

yukarda yer alır. 208 ile irtibatı sağlayan sabit ahşap pencere elemanı bulunur. Duvarlar 

ve tavanı boyalı olup döşemesi beton/şaptır. Mekan yüksekliği 3.46 cm olup, alanı 11.48 

m²'dir. Döşemesi +8.10 kotunda yer alır. 

 

Şekil 3.125 : 209 no'lu mekan genel görünümü (Taşdemir, 2015). 

3.2.3 Cephe özellikleri 

Rölöve kapsamındaki A, B, C bloklarının baktığı yönlere göre cephe ismi verilmiştir. 

Giriş cephesinin olduğu Güney cephesi, C bloğun Seferbostan Sokağa bakan ve B bloğun 

iç avluya bakan Kuzey cepheleri, A, B, C bloklarının Doğu cephelerinin özellikleri 

anlatılacaktır. Batı yönüne bakan C bloğun, esas alınan eski 6 parsel sınırları içerisinde 

yer alan herhangi bir cephesi bulunmadığından Batı cephesi rölövede incelenmemiştir. 
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3.2.3.1 Güney cephesi 

Yapının Babaocağı Sokak cephesidir. Cephede, yoldaki eğimden dolayı, iki ucu arasında 

yaklaşık 85 cm kot farkı bulunmaktadır. Kaldırım ile bina arasında yaklaşık 290 cm 

mesafe bulunmaktadır. Kaldırımdan sonra giriş kapısının solundan başlayıp binanın batı 

cephesine kadar devam eden özgün bahçe duvarı bulunmaktadır. Yüksekliğinin en fazla 

60 cm olup sonlandığı yerde 35 cm'e kadar düşmektedir. Üzerinde sonradan yapılmış 

metal korkuluk bulunmaktadır. Giriş kapısının önünde metal raylı sürme kapı vardır. 

Giriş kapısı ile doğu cephesi arasındaki bahçe duvarı sonradan yapılmıştır. Sağdaki 

komşu binalara varmadan bahçe duvarı bitmekte, bodruma inen merdivenlerin demir 

kapısı  yer alır.  

Cephenin bir kısmı zemin üstü iki kattan, diğer kısmı ise bodrum, zemin ve bir normal 

kattan oluşmaktadır. Zemin  ve iki normal katlı cephe A bloğa, bodrum, zemin ve bir 

normal katlı cephe ise B bloğa aittir (Şekil 3.126). Giriş kapısı holü rüzgarlık biçiminde,  

yükseklik olarak 1.kat hizasına kadar, ana cephe hattından öne doğru  yaklaşık 150 cm 

kapalı çıkma yapmaktadır. Üst katlarda ise bu çıkma cephe hattından 60 cm öne çıkarak 

devam etmektedir. Bu cephe hareketi yarım daire parapet duvarı ile son bulmaktadır. 

Cephede 16 pencere, bir giriş kapısı, iki de bodrum hizasında kapı bulunmaktadır.  

Zemin kat ve 1.kat döşemeleri arasında binanın diğer cephelerinde de görülen yatay, 

düşey, ışınsal derzler  vardır. Farklı olarak bu derzler yaklaşık 4 cm kalınlığında suni taş 

kaplama ile oluşturulmuştur. Yer yer bu kaplama düşmüştür. Zemin kat ve 1.kat döşeme 

hizalarında farklı kesitlerdeki silmeler, cephe boyunca geçmektedir. 2.kat tavan döşemesi 

hizasında başka bir silme geçmekte ve üstündeki parapet duvarı bitiminde cephe 

hattından 40 cm öne gelen saçak bulunur. Aks aralığı ortalama 40 cm olan saçak altı 

konsolcukları devam eder. Bazıları düşmüş olan bu konsolcuklardan günümüze kırk bir 

tanesi ulaşmıştır. 

Zemin kat pencerelerinde muhdes olduğu düşünülen metal parmaklıklar vardır. Tek 

merkezli, kemerli pencerelerin tepe noktalarında kilit taşı görünümünde dekoratif öğe 

bulunmaktadır.Pencere boşluğu oranları büyük ölçüde korunmuştur. 1.kat pencereleri 

dikdörtgen boşluklu olup, pencere üstlerinde tek merkezli yaylar geometrisinde, cephe 

hattından yaklaşık 15 cm öne gelen saçaklar vardır. Söz konusu kemerler, bu kattaki 

pencerelerde tekrarlanır. Pencerelerde söveler bulunmaktadır. Pencerelerin profilli 

denizlikleri özgününde çinko sac kaplı olup bazıları parçalanmıştır. Denizliklerde 
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ufalanma, parça kayıpları gözlenir. Denizlik altlarında dikdörtgen yaklaşık 200x40 cm taş 

kaplamalar ile cepheden 3 cm öne taşırılmıştır. PA1.04 penceresinin parapet duvarı 

yıkılarak yüksekliği artırılmıştır. PA1.03 pencere üstünde kemerli saçak yerine üçgen 

saçak bulunmaktadır. Alnında ise binanın sembolü zil kabartması vardır. 1.kat merdiven 

holü çıkmasının iki yanında yapay sütun görünümü verilmiş kaplamalar vardır. Düşey 

fitiller, giriş kapısı rüzgarlığı üstünde kolon ayakları görünümlü taş kaplama ile son 

bulmaktadır. 2.kat pencerelerinde diğer pencerelerdeki söve ve denizlik detayı 

tekrarlanmıştır. Bu kat pencerelerinde saçak bulunmamaktadır.  

B blok parapet duvarının bitiminde silme görülür. Yarım daire parapet alın duvarında 

yoğun bezemeler ve yapının yapılış tarihi bulunmaktadır. Cephedeki bütün doğramalar 

muhdestir. Kılcal çatlaklar görülmekte, parapet duvarı üzerindeki bezemelerde parça 

kopmaları, yüzey kirlenmeleri ve rutubetlenme vardır (Şekil 3.127). 

 

Şekil 3.126 : Güney cephesi rölövesi (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.127 : Ön cephe görünüşü (Taşdemir, 2015). 

3.2.3.2 Kuzey cephesi 

B ve C blok  cepheleri çoğunlukla görülmektedir. Ayrıca A bloğun istinat arkasında kalan 

cephesi ve avluya bakan 111, 203 no'lu mekanların avlu cepheleri kuzeye bakmaktadır. 

Gülbaba Ocağı sokağına bakan C blok cephesi çoğunlukla sağırdır (Şekil 3.129). 1.kat 

hizasında iki adet pencere bulunur. Cepheler boyalı olup  bölgesel boya dökülmeleri 

görülür.  

A blok yapısının kuzey cephesi, arazideki 6.15 m'lik farktan ötürü istinat duvarının 

arkasında kalmaktadır. Bu cephede oldukça fazla kullanıcı müdahalesi görülmektedir. 

Klima dış üniteleri, ara kat döşemesi hizasındaki demir konstrüksiyon platform, bu 

cephedeki eklerdir. Özgün PB1.03, PB1.04, PB1.05 pencerelerin boşlukları kapatılıp sıva 

yapılmıştır. PB1.06 penceresi boyutları değiştirilerek kapı haline getirilmiş, demir sac ile 

kapatılmıştır. PB.03, PB.04, PB.05, PB.06 pencereleri yaklaşık 40 cm denizlik hizasından 

yukarı küçültülmüştür. Tamamının doğramaları değiştirilmiştir.  

Cephe kaplaması ve dekoratif özellikleri A blok avlu cephesi tekniğinde yapılmıştır 

(Şekil 3.130, Şekil 3.131). Cephe malzemesi beyaz mermer kırıkları ile çimento mozaik 

harç sıvalı ve taraklanmıştır. B bloğun çatısı kırma çatı ve marsilya kiremit kaplamadır.   
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A ve B Bloğun birleştiği yerden, ilk dönem A bloğuna ait, avluya bakan dar cephede 

zemin katta KA.1 kapısı, 1.katta PA1.03, 2.katta PA2.04 penceresi vardır. A blok ile 

birleştiği köşeye ilave edilen baca bu cephedeki diğer pencerenin kapanmasına sebep 

olmuştur (Şekil 3.128). Özgün pencere altı denizlikleri günümüze ulaşmayı başarmıştır. 

Cephenin en üst kot bitiminde taş silme vardır. Cephe malzemesi, özgün A blok avlu ve B 

blok avlu cepheleri gibi mozaik sıvalı olup üzeri çimento sıva ile kapatılmıştır (Şekil 

3.132). Cephede kılcal çatlaklar görülmektedir. Cephede kablolar ve aydınlatma 

elemanları mevcuttur. 

 

Şekil 3.128 : Kuzey cephe rölövesi (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 3.129 : Kuzey cephe görünüşü (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.130 : B blok kuzey cephesi (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 3.131 : B blok kuzey cephesi (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.132 : Kuzeye bakan dar cephe (Taşdemir, 2015). 

3.2.3.3 Doğu cephesi 

Yapının doğuya bakan cepheleri, avlu tarafına bakan A blok ve yanındaki komşu binadan 

sonra açığa çıkan B blok cepheleridir. Batı tarafında yer alan tescilli yapılar B blok 

cephesinin bir kısmına yanaşıktır. Görülebilen B blok cephesinin bir kısmı, binanın diğer 

cephelerinde görülen derzli mozaik sıva kaplamadır. Diğer kısmı ise sıvasız olup harman 

tuğlaları görülmektedir (Şekil 3.136). Cephenin sıvalı bölümü günümüzde otopark olarak 

kullanılan bölüme bakmaktadır. Cepheye otoparkın oto yıkama bölümü bitişik olduğu 

için branda vs. ile kısmen  kapatılmıştır. 

A blok doğu cephesi ise avluya bakmaktadır. Özgünlüğünü kısmen kaybetmiş bir 

cephedir. Yapıya eklenen strüktürlerin, pencere-kapı boşluklarına uygun olmayan 

müdahaleler, ek tesisatlar sıkça rastlanmaktadır (Şekil 3.135). 23 adet A blok özgün 

pencereleri vardır. 12 adet A bloğa sonradan eklenen ilave yapının penceresi vardır. Tüm 

doğramaları değiştirilmiştir. Kapatılmış, küçültülmüş veya kapı haline getirilmiş pencere 

boşlukları vardır. Cephenin kuzeye bakan dar avlu cephesi ile birleştiği yerde çimento 

sıvalı baca mevcuttur. Bu baca bir düşey sıradaki üç pencerenin kapanmasına sebep 

olmuştur. Kaçış merdiveni bulunmaktadır. Özgün mozaik sıva üzerine sonradan yapılmış 

çimento sıva ile kaplıdır. Zemin katla merdivenin irtibatını sağlayan kapı doldurulmuştur. 
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1.kat ve 2.kat ile irtibatı sağlanabilmektedir. Yangın kapı boşlukları özgündür. Yangın 

merdiveni saçak hizasına kadar devam etmektedir (Şekil 3.133). En üst sahanlıktan kapı 

ile çatı arasına geçilen mekana geçilir. Aynı zamanda en üst sahanlıktan çatıya çıkılan 

metal merdiven bulunmaktadır. Saçak hizasından itibaren, çatı arasına geçilen ÇA1 

mekanının dış cephesi çimento sıvalıdır (Şekil 3.134). A blok doğu cephesi 2.kat tavan 

döşemesi hizasında saçak ile bitmektedir. Saçak önünde plastik yağmur oluğu 

bulunmaktadır.  Betonarme saçak, 3-3 aksından başlayıp 6-6 aksında bitmekte, bu katta 

ilave yapının olduğu 8-8 aksında tekrar başlayıp, 10-10 aksında bitmektedir. Özgün 

pencerelerin dış denizlikleri taş silmedir. Üzeri çinko kaplıdır. Muhdes yapının dış 

denizlikleri ise niteliksiz mermerdir. A blok doğu cephesi ile parsel sınırındaki istinat 

duvar arasında üç adet betonarme bağ kirişi vardır.  

 

Şekil 3.133 : Doğu cephesi rölövesi (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.134 : Doğu cephesi fotoğrafı (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.135 : Doğu cephesinin bir kısmı (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 3.136 : Doğu cephesinin bir kısmı (Taşdemir, 2015). 



104 

3.2.3.4 Batı cephesi 

Yapının batı yönüne sadece B blok bakmaktadır. B bloğun batı yönündeki avluya bakan 

cephesi bulunmaktadır. A ve C blok ise parselin batısındaki eski 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

parsele (Şekil 3.20) yanaşık olduğu için bu yöne bakan cephesi yoktur. 

B blok batı cephesi iki katlı olup,  1.katında 6 penceresi,  zemin katında 5 pencere bir kapı 

boşluğu bulunmaktadır. Cephe yaklaşık 50 cm saçakla son bulmaktadır (Şekil 3.139). 

1.katın  altı penceresinden dördü kapatılmıştır. İkisi pvc doğrama ile değiştirilmiştir. 

Zemin kat hizasındaki PB.07 penceresinin denizlik üzeri 27 cm doldurulmuştur.  Özgün 

taş denizliği ve pencere boşluğu günümüze ulaşmıştır. Doğraması pvc ile değiştirilmiştir. 

KB.01 kapatılıp sıvanmıştır. PB.09 denizlik üzerinden 27 cm yükseltilmiştir. Özgün 

denizliği tahrip edilmiştir. Pvc doğrama mevcuttur. PB.10 sonradan kısmen doldurularak 

pencere haline getirilmiştir (Şekil 3.137). Muhdes plastik doğramalıdır. PB.11 120, PB.12 

27 cm denizlik hizasından yükseltilmiştir ve Pvc doğramalıdır. Özgün taş denizlikleri 

günümüze ulaşamamıştır.  

Cephe diğer özgün cephelerde görülen taraklanmış mozaik sıvalıdır (Şekil 3.138). Yer yer 

çimento tamirleri yapılmıştır. Klima dış ünitelerinin yerleştiği metal platform cepheye 

asılmıştır. Toplam cephe 12.20 m boyu, 8.20 m enindedir. 

 

 

 

Şekil 3.137 : Batı cephesi rölövesi (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.138 : Solda batıya bakan cephe görülmektedir (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.139 : Batı cephesi görünümü (Taşdemir, 2015). 

3.2.4 Yapım tekniği ve taşıyıcı sistem özellikleri 

Yapının korunmuş cepheleri özellikle giriş cephesinin olduğu güney cephesi, binaya eski 

bir kagir yapı izlenimi vermektedir. Fakat yapının iç mekanı, tarihi verileri ve yapının 

yapılış döneminde binadan bahseden yayımlanmış makaleler incelendiğinde, taşıyıcı 

sistemin erken dönem betonarme olduğu anlaşılır. Bu bölümde özel bir teknikle yapılmış 

betonarme taşıyıcı sistemin özellikleri irdelenecektir. 
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3.2.4.1 Betonarme karkas yapım tekniği ve tarihçesi 

Geleneksel yığma ve ahşap sistemlere göre basınç ve çekme kuvvetlerine daha dayanıklı 

bir sistem olan betonarme, beton ve çelik donatının birarada kullanıldığı bir   taşıyıcı 

sistemdir. 19.yy'da ilk uygulamaları, döşeme ve kiriş denemeleri ile başlamıştır. W.B 

Wilkinson, F.Coignet ve J.Monier gibi isimler, 19.yy'ın ortalarında sözkonusu deneyleri 

gerçekleştirmişlerdir (Batur, 2009).   

Betonarme taşıyıcı sistemin ana bağlayıcı maddesi çimento, Roma döneminde puzzolana 

lav taşından üretilen toz, moloz kırıntılarından oluşan opus caementicium isminden 

almaktadır. Caementum Roma dönemindeki inşaat faaliyetlerinde sıkça kullanılmıştır. 

Roma hakimiyetinin son bulmasının ardından, bu malzeme kullanılmamıştır. Endüstri 

devriminden sonra yerini Portland çimentosuna bırakmıştır. 1818'de L.Joseph Vicat 

kanıtlanabilir formülü bulmasının ardından, 1824'te Portland çimentosu elde edildi 

(Yöney, 2002). 19.yy'ın ortalarına yaklaşırken, doğal yollardan üretilen çimento yerini 

seri üretim sentetik çimentoya bırakacaktır. Sentetik çimentonun seri üretimi ile çelik ve 

betonun birarada kullanımı hızlanacaktır.  

Betonarmenin geleneksel tekniklere göre yapılan binalara göre, doğal afet, yangın, 

dayanıklılık yönünden çok daha üstün olması, inşaat sektörünün vazgeçilmezi haline 

getirmiştir. 

3.2.4.2 Osmanlı Devleti'nde betonarme kullanımı ve Hennebique sistem 

Osmanlı Devleti döneminde betonarme sistemin kullanmasına ilişkin bilgileri 19.yy 

sonrası basılan çeşitli yayın, dergi ve kitaplarda bulabiliyoruz. Alexandre M.Raymond 'un 

''Notes Pratiques et Resumes sur l'Art du Constructeur en Turquie'' kitabı önemle üzerinde 

durulması gereken bir dökümandır (Karahan, 2012). Bu kitapta harç çeşitleri, çimento ve 

beton türleri, elde ediliş yöntemleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Kitapta Lafarge'ın 

formülü esas alınarak yapılan betonların zayıf, orta, zengin derecelerinde, hacim ve 

ağırlıkları, Monier, Coignet, Hennebique ve Siegwart yöntemleri anlatılmaktadır 

(Raymond, 1908). Bu kitap dışında Alexandre M.Raymond 'un şef editörlüğünü yaptığı 

''Revue Technique d'Orient'' isimli 1910 yılı Eylül ayında, İstanbul'da yayınlanmaya 

başlayan bilimsel dergi, başta İstanbul olmak üzere sanayileşme aşamasında olan Osmanlı 

Devleti'ndeki bayındırlık işleri hakkında bilgi sunmaktadır. A.Raymond' un şef 

editörlüğünü yaptığı diğer bir süreli yayın ise ''Genie Civil Otoman'dır. Bu yayınlarda 

geçen yapım tekniği patent sahiplerinin çıkardığı süreli yayınlar da mevcuttur. Bu 
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Şekil 3.141 : Hennebique evi, Bourge-la-Reine, Paris (Url-6). 

 

 

Şekil 3.142 : Hennebique sistem detayı (Uzun, 2008). 
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Şekil 3.143 : Hennebique evi, Bourge-la-Reine, Paris (Uzun, 2008). 

Hennebique'in yayın organı ''Le Beton Arme'' Dergisi'nde yer alan yazılarda Osmanlı 

Devleti'ndeki betonarme kullanımına yer verilmiştir (Karahan, 2012). Derginin 1913 

yılında yayınlanan 177. ve 180. sayılarında ayrıca Osmanlı Devleti'nde betonarmenin 

gerekliliği anlatılmakta, yangın ve doğal afetlerin yıkıcı etkilerinden bahsedilmektedir 

(Şekil 3.145). Betonarme sistemin diğer yapım tekniklerine göre üstün özellikleri 

anlatılmakta, bu sistemle yapılan binalar hakkında bilgi verilmektedir (Le Beton Arme 

Hennebique, 1913). 

Le Beton Arme Dergisi'nin 180. sayısında telefon santralleri hakkında bilgi verilmiştir 

Derginin ilgili sayısında, inşaatın Osmanlı Devleti'nin zorlu savaş koşullarına rağmen 

tamamlanıp, 1913 yılında hizmete açıldığı anlatılır. Telefon santral yapılarının radye 

temellerinin, kolonlarının, döşemelerinin, acil çıkış merdivenlerinin, kablo kanallarının, 

rezervuarlarının ve hafriyat alanında çıkan eski kuyuların sıvalarının niteliği belirtiliyor. 

Konuyu anlatan ilgili makalede inşaat aşamasında zeminden arkeolojik buluntuların 

çıkarıldığı belirtilmektedir  (Karahan, 2012). 

 

Şekil 3.144 : François Hennebique. 
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Şekil 3.145 : Le beton arme dergisinde ilgili paragraf  (Le Beton Arme Hennebique, 
Sayı.180, 1913). 

3.2.4.3 Temeller 

Yapının temelleri hakkında herhangi bir ize rastlanmamıştır. Kaynaklarda radye temelin 

Hennebique Sistem yapıldığını anlıyoruz (Le Beton Arme Hennebique, 1913). Kolon ve 

kirişleri bodrum katta görebildiğimiz yapıda kolon-zemin birleşimlerinde kolon 

ampatmanlarına rastlanmamaktadır (Şekil 3.146). Yapı genelinde temel oturmasından 
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Şekil 3.146 : Yapının özgün kolon

Şekil 3.147 : Zemin katta 

kaynaklı herhangi bir çatlağa rastlanmamıştır. 

ampatman gözlenmektedir (Şekil 3.147).

Yapının özgün kolon

Zemin katta c blok
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kaynaklı herhangi bir çatlağa rastlanmamıştır. 

Şekil 3.147). 

Yapının özgün kolon-temel birleşimi (Taşdemir, 2015).

c blok kolon-temel birleşimi (Taşdemir, 2015).

kaynaklı herhangi bir çatlağa rastlanmamıştır. C blok kolon

temel birleşimi (Taşdemir, 2015).

temel birleşimi (Taşdemir, 2015).

C blok kolon-temel birleşiminde ise 

temel birleşimi (Taşdemir, 2015).

temel birleşimi (Taşdemir, 2015).

temel birleşiminde ise 

temel birleşimi (Taşdemir, 2015). 

temel birleşimi (Taşdemir, 2015). 

temel birleşiminde ise 
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3.2.4.4 Duvarlar 

Betonarme kolon, kiriş, döşeme sistemine sahip yapının duvarları dolgu niteliğinde olup, 

taşıyıcı özellikte değildir. Halen kullanılan yapıda, çoğu duvarların sıvalı olması duvar 

malzemesinin anlaşılmasını güçleştirmektedir. B bloğun kolon-kiriş aralarındaki taşıyıcı 

olmayan duvarlarında 6x12x23 cm boyutlarında tuğla kullanıldığı görülmektedir (Şekil 

3.148). Benzer tuğlalar A blok izdüşümündeki bodrum kat duvarlarında da görülmektedir 

(Şekil 3.149). 

 

Şekil 3.148 : Yapının doğu cephesinde görülen kiriş ve tuğlalar (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.149 : Yapının bodrum katında görülen tuğla duvar (Taşdemir, 2014). 
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3.2.4.5 Kolon-kiriş sistemi 

Binanın ana taşıyıcı çerçevesini oluşturan betonarme elemanların izlerini yapı içindeki 

mekanlarda görmek mümkündür. Yapının rölövesi hazırlanırken, kolon yerleri ve kiriş 

bağlantıları dikkate alınarak, taşıyıcı sistem modeli hazırlanmaya çalışılmıştır. Taşıyıcı 

sistemde, yapının bütününü  oluşturan üç kütle (A, B, C blokları) irdelenmiştir (Şekil 

3.150). Üç blok taşıyıcı eleman boyutları ve birbiri ile konumları sebebiyle birbirinden 

kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Yapının en özgün kısmını oluşturan A blok taşıyıcı 

sistemi, ince kirişleri ve sık kiriş aralıkları ile kendine özgü bir Hennebique tasarımdır. B 

blok yapım sistemi hakkında elimizde kesin veriler bulunmamaktadır. Taşıyıcı eleman 

boyutları ve kiriş aks aralık mesafeleri bakımından A blok ile benzerlik göstermektedir. 

1927-1940 tarihleri arasında yapılan B bloğun Hennebique yapım tekniğine uygun olduğu 

düşünülmekle birlikte kesin belge bulunmamaktadır. C blok ise modern betonarme 

tekniklerle oluşturulmuştur. Daha geniş döşeme açıklıkları ve kalın kirişlere sahiptir. 

 

Şekil 3.150 : A-B-C- bloklarını bir arada gösteren taşıyıcı modeli (Taşdemir, 2015). 

A blok, 150-160 cm arası değişen kiriş aralıkları ve yaklaşık 17x50, 17x40, 17x30 

ölçülerindeki kirişleri ile diğer blok taşıyıcı elemanlarına göre sık kiriş aralığı mesafesi ve 

ince kirişlere sahiptir. Kolon ölçüleri üst katlara çıktıkça azalmaktadır. A bloğun zemin 

katında 45x45, 1.katta 40x40, 2.katta 30x35 cm  ölçülerine yakın boyutlarda kolonlar 

vardır. Bodrum, zemin ve 1.katta kiriş sayıları çok fazla değişmemekle birlikte, en üst 



114 

kata kiriş sayılarının azaltıldığı fark edilmektedir. Bodrum kat A bloğun D-D aksı 

hizasında sona ermektedir. Bu durum iki kademeli temeli ortaya çıkarmaktadır. A bloğun 

D-D aksından sonraki bölümü, bodrum katın tavan kotunun aşağısına denk gelmektedir. 

Üst kottaki temelin bodrum kat taşıyıcısı ile ilişkisi statik açıdan önlem alınması gerek bir 

noktadır (Şekil 3.151). 

 

 

Şekil 3.151 : A blok taşıyıcı modeli (Taşdemir, 2015). 

B blok yaklaşık 8.50x20.50 m'dir. Doğu-batı yönünde 5 aks aralığı bulunmakta ve aks 

aralıkları 880-900 cm arasında değişmektedir. Bodrum ve zemin katta B aksı üzerinde 

yapının ortalarında, bodrum katta 45x45, zemin katta 40x40 ölçülerinde kolonlar vardır. 

Diğer kolonlar B blok dış duvarlarında konumlanır. A ve B blok taşıyıcı sistemi iç 

mekandaki sıva ve boya kaplamaları sebebiyle net olarak gözlenememektedir. B blok 

bodrum katın en kuzeydeki duvarı net olarak anlaşılamadığından E-E aksı hizasında son 

bulduğu kabul edilmiştir. Yapım tekniği A blok taşıyıcı elemanlarına boyut ve tasarımı 

açısından oldukça benzemekle birlikte, Hennebique sistem olup olmadığına dair kesin 

veriler bulunamamıştır (Şekil 3.152).  
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Şekil 3.152 : B blok taşıyıcı modeli.(Taşdemir, 2015). 

C blok, A blok ile bağlantılı bir kütledir (Şekil 3.153). Kolon ölçüleri 30x40, 40x50 

arasında değişmekte, kirişleri ise 30x40 cm arasındadır. A blok kolonları ile birleştiği 

yerlerde 1.5 cm derz boşluğu gözlenmektedir. Yapım tekniği olarak Hennebique sistem 

olmadığı, yapım yılı (Koruma Kurulu Arşivi, 1980) ve yerindeki izlerden anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 3.153 : C blok taşıyıcı sistem modeli (Taşdemir, 2015). 
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3.2.4.6 Döşemeler 

Yapının betonarme karkas sisteminde döşemeler de betonarmedir. Özgün döşemelerin 

Hennebique sistemde yapıldığı, donatıların açığa çıktı bölümlerde kısmi olarak 

anlaşılmaktadır. Alttan betonarme kirişler ile desteklenen döşemeler, 12 ila 15 cm 

arasında kalınlıktadır. Zemin kaplaması PVC- marley kaplama ile değiştirilmiştir. Özgün 

döşemesi kaldırılmış alanlar ise beton/şap malzeme olarak bırakılmıştır. Özgün döşeme 

olan mermer kaplamaya ise merdiven hollerinde ve zemin katta bazı mekanlarda 

rastlanmaktadır (Şekil 3.155). B bloktaki bazı mekanların döşemelerinde ise karosiman 

gözlenmektedir (Şekil 3.154). 

 

Şekil 3.154 : B blok Z16 no'lu mekandaki karosiman (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.155 : Mermer döşeme kaplamasından örnek (Taşdemir, 2014). 



3.2.4.7

En üst kottak

(Şekil 3.156)

marsilya kiremittir

yapıldığı düşünülen ahşap çatı konstrüksiyonu görülmüştür.

girilememiştir.

3.2.4.7 Çatı örtüsü

En üst kottaki 

(Şekil 3.156). 

marsilya kiremittir

yapıldığı düşünülen ahşap çatı konstrüksiyonu görülmüştür.

girilememiştir. 

Şekil 3.

Çatı örtüsü 

 A blok çatısına ulaşıldığında, tüm blokların kırma çatılı olduğu görülü

 Çatı iskeleti ahşaptır

marsilya kiremittir (Şekil 3.157)

yapıldığı düşünülen ahşap çatı konstrüksiyonu görülmüştür.

 

Şekil 3.

Şekil 3.

Şekil 3.158 : 

A blok çatısına ulaşıldığında, tüm blokların kırma çatılı olduğu görülü

Çatı iskeleti ahşaptır 

(Şekil 3.157). A bloğun çatı arasına girilebilmiş, burada sonradan 

yapıldığı düşünülen ahşap çatı konstrüksiyonu görülmüştür.

Şekil 3.156 : Çatı genel görünümü (Taşdemir, 2014).

Şekil 3.157 : Çatı genel görünümü (Taşdemir, 2014).

: A blok çatı arasından görünüm (Taş
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A blok çatısına ulaşıldığında, tüm blokların kırma çatılı olduğu görülü

 (Şekil 3.158)

. A bloğun çatı arasına girilebilmiş, burada sonradan 

yapıldığı düşünülen ahşap çatı konstrüksiyonu görülmüştür.

Çatı genel görünümü (Taşdemir, 2014).

Çatı genel görünümü (Taşdemir, 2014).

A blok çatı arasından görünüm (Taş

A blok çatısına ulaşıldığında, tüm blokların kırma çatılı olduğu görülü

(Şekil 3.158). A-B ve C blokların

. A bloğun çatı arasına girilebilmiş, burada sonradan 

yapıldığı düşünülen ahşap çatı konstrüksiyonu görülmüştür.

Çatı genel görünümü (Taşdemir, 2014).

Çatı genel görünümü (Taşdemir, 2014).

A blok çatı arasından görünüm (Taş

A blok çatısına ulaşıldığında, tüm blokların kırma çatılı olduğu görülü

ve C blokların

. A bloğun çatı arasına girilebilmiş, burada sonradan 

yapıldığı düşünülen ahşap çatı konstrüksiyonu görülmüştür. B bloğun çatı arasına

 

Çatı genel görünümü (Taşdemir, 2014).

 

Çatı genel görünümü (Taşdemir, 2014).

 

A blok çatı arasından görünüm (Taşdemir, 2015).

A blok çatısına ulaşıldığında, tüm blokların kırma çatılı olduğu görülü

ve C blokların çatı kaplaması 

. A bloğun çatı arasına girilebilmiş, burada sonradan 

B bloğun çatı arasına

Çatı genel görünümü (Taşdemir, 2014). 

Çatı genel görünümü (Taşdemir, 2014). 

demir, 2015). 

A blok çatısına ulaşıldığında, tüm blokların kırma çatılı olduğu görülür 

çatı kaplaması 

. A bloğun çatı arasına girilebilmiş, burada sonradan 

B bloğun çatı arasına 
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3.2.5 Dekoratif öğeler 

Yapının santral işlevine rağmen, iç ve dış mekanında oldukça fazla süsleme elemanları 

kullanılmıştır. Yapının genel karakterini zenginleştiren, korunması gerekli bu bezemeler 

numaralandırılmış ve detaylandırılmıştır. Yapıdaki kapı, pencere, merdiven gibi yapı 

elemanları ve ardından süslemeler malzemelerine göre sınıflandırılarak anlatılmıştır. 

3.2.5.1 Kapılar 

Yapıya ait herhangi bir özgün kapı yerinde görülememiştir. Tüm iç ve dış kapılar 

değiştirilmiştir. Güney cephesinde eski fotoğraflardan gördüğümüz ve Tahtakale Telefon 

Santralinde korunmuş durumdaki özgün kapı yerine muhdes camlı demir kapı vardır. 

Kapı boşluğu korunmuştur. Z01 no'lu mekandan Z07 no'lu mekana geçen, kapı boşluğu 

etrafındaki duvar süslemelerinden özgün olduğunu düşündüğümüz kapı boşluğunda 

muhdes ahşap kapı mevcuttur. Üst katlarda da merdiven sahanlıklarından mekanlara 

girilen özgün kapı boşluklarında muhdes doğramalar bulunur. 

 

Şekil 3.159 : Kadıköy Telefon Santrali, özgün kapı görünüşü. (T.T Arşivi, 2010). 

3.2.5.2 Pencereler 

Yapıda günümüze ulaşabilmiş özgün doğrama bulunmamaktadır. Güney cephesindeki 

özgün pencere boşluklarında muhdes aluminyum doğramalar mevcuttur. Bu cephedeki 

PA1.04 pencere boşluğu genişletilmiştir. Avluya bakan özgün pencere boşlukları ya 
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tamamen kapatılmış  ya da denizlik üzerine tuğla örülmesi suretiyle küçültülmüştür. 

Günümüze ulaşan pencere boşluklarında pvc veya aluminyum doğramalar mevcuttur. 

3.2.5.3 Merdivenler 

Güney cephesinde dökme mozaik 4 basamaklı merdiven vardır. Bu cephede ayrıca, 

bodrum kata inilen L tip, ara sahanlıklı, 12  basamaklı başka bir merdiven vardır (Şekil 

3.160). Yapı içerisinde bezemeli Z01, 101, 201 merdiven holünde bulunan her biri üç 

kollu, iki ara sahanlıklı, mermer merdiven bulunmaktadır.  

 

Şekil 3.160 : Solda bodruma inen, sağda ana giriş merdivenleri vardır  (Taşdemir, 2015). 

Zemin kattan 1.kata çıkan merdivende 24 adet rıht vardır. 7 rıhttan sonra ilk köşe ara 

sahanlığa ulaşılır. Ara sahanlıkta koyu renk mermer ile kare desen yapılmıştır. 10 rıht ile 

ikinci köşe ara sahanlığa ulaşılır. Bu sahanlıkta da benzer desen uygulanmıştır. Ardından 

7 rıht ile 1.kat sahanlığına ulaşılır. Kat sahanlıklarında da beyaz-koyu renk mermerler bir 

arada kullanılarak desen yapılır.  

1.kattan 2.kata çıkılan diğer merdiven de 24 rıhtlık olup aynı düzende tekrar etmektedir. 7 

Rıht ile köşe ara sahanlıklara ulaşılır ve benzer desen tekrarlanır. 10 adet rıhttan sonra 

diğer köşe ara sahanlığa ulaşılıp 7 rıht ile 2.kat sahanlığına varılır. Bu sahanlıkta da koyu 

renk-beyaz mermer desen uygulanmıştır. 

Merdiven altlarında herhangi bir bezeme olmayıp basamakların birleşme derzler ayırt 

edilebilir. Güney cephesine bitişik merdiven altında her iki katta da derzler 

görülmemektedir. Bu çıkış kolu alttan betonarme plak ile desteklendiği için diğerlerine 

göre daha kalındır. Tüm merdiven kollarının altları boyalıdır (Şekil 3.161). 



Merdiven korkulukları demir ferforje olup kafes ç

sabitlenmiştir. Küpeşteler pirinçtir. Yaklaşık 83 cmlik perforje korkuluk üzerinde 89 cm

ölçülerinde

değişmekte, günümüze ulaşmayan, merdiven

sağlayan perforje çift kanat açılır kapı vardır. Günümüzde kapılar kilitli tutulmaktadır. 

A bloğun doğu cephesinde bulunan acil kaçış merdiveni özgün olup, yapıdaki bir diğer 

merdivendir. Muhdes sıvalı durumdaki me

göremiyoruz. Yer yer sökülmüş sıvaların altından çıkan yüzeylerin, cephe karakterinde 

olduğu, suni derzler ile mozaik sıvanın uygulandığı görülür. Kayıtlarda Hennesbique 

sistem olarak geçen bu merdiven, iki kollu olup 

kolon ise merdiven yuvasında bulunmaktadır

Şekil 3.

Merdiven korkulukları demir ferforje olup kafes ç

sabitlenmiştir. Küpeşteler pirinçtir. Yaklaşık 83 cmlik perforje korkuluk üzerinde 89 cm

ölçülerinde başka bir desende kafes devam etmektedir. Sahanlıklarda ise korkuluk sistemi 

değişmekte, günümüze ulaşmayan, merdiven

sağlayan perforje çift kanat açılır kapı vardır. Günümüzde kapılar kilitli tutulmaktadır. 

A bloğun doğu cephesinde bulunan acil kaçış merdiveni özgün olup, yapıdaki bir diğer 

merdivendir. Muhdes sıvalı durumdaki me

göremiyoruz. Yer yer sökülmüş sıvaların altından çıkan yüzeylerin, cephe karakterinde 

olduğu, suni derzler ile mozaik sıvanın uygulandığı görülür. Kayıtlarda Hennesbique 

sistem olarak geçen bu merdiven, iki kollu olup 

kolon ise merdiven yuvasında bulunmaktadır

Şekil 3.162

Şekil 3.161 : 

Merdiven korkulukları demir ferforje olup kafes ç

sabitlenmiştir. Küpeşteler pirinçtir. Yaklaşık 83 cmlik perforje korkuluk üzerinde 89 cm

başka bir desende kafes devam etmektedir. Sahanlıklarda ise korkuluk sistemi 

değişmekte, günümüze ulaşmayan, merdiven

sağlayan perforje çift kanat açılır kapı vardır. Günümüzde kapılar kilitli tutulmaktadır. 

A bloğun doğu cephesinde bulunan acil kaçış merdiveni özgün olup, yapıdaki bir diğer 

merdivendir. Muhdes sıvalı durumdaki me

göremiyoruz. Yer yer sökülmüş sıvaların altından çıkan yüzeylerin, cephe karakterinde 

olduğu, suni derzler ile mozaik sıvanın uygulandığı görülür. Kayıtlarda Hennesbique 

sistem olarak geçen bu merdiven, iki kollu olup 

kolon ise merdiven yuvasında bulunmaktadır

162 : Özgün yangın merdiveninden görünüm (Taşdemir, 2015).

: Merdiven genel görünüm (Taşdemir, 2015).

Merdiven korkulukları demir ferforje olup kafes ç

sabitlenmiştir. Küpeşteler pirinçtir. Yaklaşık 83 cmlik perforje korkuluk üzerinde 89 cm

başka bir desende kafes devam etmektedir. Sahanlıklarda ise korkuluk sistemi 

değişmekte, günümüze ulaşmayan, merdiven

sağlayan perforje çift kanat açılır kapı vardır. Günümüzde kapılar kilitli tutulmaktadır. 

A bloğun doğu cephesinde bulunan acil kaçış merdiveni özgün olup, yapıdaki bir diğer 

merdivendir. Muhdes sıvalı durumdaki me

göremiyoruz. Yer yer sökülmüş sıvaların altından çıkan yüzeylerin, cephe karakterinde 

olduğu, suni derzler ile mozaik sıvanın uygulandığı görülür. Kayıtlarda Hennesbique 

sistem olarak geçen bu merdiven, iki kollu olup 

kolon ise merdiven yuvasında bulunmaktadır

Özgün yangın merdiveninden görünüm (Taşdemir, 2015).
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Merdiven genel görünüm (Taşdemir, 2015).

Merdiven korkulukları demir ferforje olup kafes çerçeveler iki basamakta bir merdivene 

sabitlenmiştir. Küpeşteler pirinçtir. Yaklaşık 83 cmlik perforje korkuluk üzerinde 89 cm

başka bir desende kafes devam etmektedir. Sahanlıklarda ise korkuluk sistemi 

değişmekte, günümüze ulaşmayan, merdiven holündeki asansörle sahanlık irtibatını 

sağlayan perforje çift kanat açılır kapı vardır. Günümüzde kapılar kilitli tutulmaktadır. 

A bloğun doğu cephesinde bulunan acil kaçış merdiveni özgün olup, yapıdaki bir diğer 

merdivendir. Muhdes sıvalı durumdaki merdivenin genel karakterini tam olarak 

göremiyoruz. Yer yer sökülmüş sıvaların altından çıkan yüzeylerin, cephe karakterinde 

olduğu, suni derzler ile mozaik sıvanın uygulandığı görülür. Kayıtlarda Hennesbique 

sistem olarak geçen bu merdiven, iki kollu olup iki köşe kolon avluya basmakta, diğer iki 

kolon ise merdiven yuvasında bulunmaktadır (Şekil 3.162)

Özgün yangın merdiveninden görünüm (Taşdemir, 2015).

Merdiven genel görünüm (Taşdemir, 2015).

erçeveler iki basamakta bir merdivene 

sabitlenmiştir. Küpeşteler pirinçtir. Yaklaşık 83 cmlik perforje korkuluk üzerinde 89 cm

başka bir desende kafes devam etmektedir. Sahanlıklarda ise korkuluk sistemi 

holündeki asansörle sahanlık irtibatını 

sağlayan perforje çift kanat açılır kapı vardır. Günümüzde kapılar kilitli tutulmaktadır. 

A bloğun doğu cephesinde bulunan acil kaçış merdiveni özgün olup, yapıdaki bir diğer 

rdivenin genel karakterini tam olarak 

göremiyoruz. Yer yer sökülmüş sıvaların altından çıkan yüzeylerin, cephe karakterinde 

olduğu, suni derzler ile mozaik sıvanın uygulandığı görülür. Kayıtlarda Hennesbique 

iki köşe kolon avluya basmakta, diğer iki 

(Şekil 3.162).  

Özgün yangın merdiveninden görünüm (Taşdemir, 2015).

 

Merdiven genel görünüm (Taşdemir, 2015). 

erçeveler iki basamakta bir merdivene 

sabitlenmiştir. Küpeşteler pirinçtir. Yaklaşık 83 cmlik perforje korkuluk üzerinde 89 cm

başka bir desende kafes devam etmektedir. Sahanlıklarda ise korkuluk sistemi 

holündeki asansörle sahanlık irtibatını 

sağlayan perforje çift kanat açılır kapı vardır. Günümüzde kapılar kilitli tutulmaktadır. 

A bloğun doğu cephesinde bulunan acil kaçış merdiveni özgün olup, yapıdaki bir diğer 

rdivenin genel karakterini tam olarak 

göremiyoruz. Yer yer sökülmüş sıvaların altından çıkan yüzeylerin, cephe karakterinde 

olduğu, suni derzler ile mozaik sıvanın uygulandığı görülür. Kayıtlarda Hennesbique 

iki köşe kolon avluya basmakta, diğer iki 

 

Özgün yangın merdiveninden görünüm (Taşdemir, 2015).

 

erçeveler iki basamakta bir merdivene 

sabitlenmiştir. Küpeşteler pirinçtir. Yaklaşık 83 cmlik perforje korkuluk üzerinde 89 cm

başka bir desende kafes devam etmektedir. Sahanlıklarda ise korkuluk sistemi 

holündeki asansörle sahanlık irtibatını 

sağlayan perforje çift kanat açılır kapı vardır. Günümüzde kapılar kilitli tutulmaktadır. 

A bloğun doğu cephesinde bulunan acil kaçış merdiveni özgün olup, yapıdaki bir diğer 

rdivenin genel karakterini tam olarak 

göremiyoruz. Yer yer sökülmüş sıvaların altından çıkan yüzeylerin, cephe karakterinde 

olduğu, suni derzler ile mozaik sıvanın uygulandığı görülür. Kayıtlarda Hennesbique 

iki köşe kolon avluya basmakta, diğer iki 

Özgün yangın merdiveninden görünüm (Taşdemir, 2015). 

erçeveler iki basamakta bir merdivene 

sabitlenmiştir. Küpeşteler pirinçtir. Yaklaşık 83 cmlik perforje korkuluk üzerinde 89 cm 

başka bir desende kafes devam etmektedir. Sahanlıklarda ise korkuluk sistemi 

holündeki asansörle sahanlık irtibatını 

sağlayan perforje çift kanat açılır kapı vardır. Günümüzde kapılar kilitli tutulmaktadır.  

A bloğun doğu cephesinde bulunan acil kaçış merdiveni özgün olup, yapıdaki bir diğer 

rdivenin genel karakterini tam olarak 

göremiyoruz. Yer yer sökülmüş sıvaların altından çıkan yüzeylerin, cephe karakterinde 

olduğu, suni derzler ile mozaik sıvanın uygulandığı görülür. Kayıtlarda Hennesbique 

iki köşe kolon avluya basmakta, diğer iki 
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3.2.5.4 Bezemeler 

İç mekan alçı kabartmaları 

İç mekanda duvar, kiriş, tavan birleşimlerinde alçı kartonpiyer görülmektedir. Korniş 

bezemeler A blok iç mekanlarında görülmektedir. Sonradan ilave olmuş yerlerde ve erken 

dönem eki B blok tavanlarında rastlanmamaktadır. Bina genelinde yedi farklı korniş 

süslemesi bulunmaktadır ve süsleme-kartonpiyer (SK) kodu verilmiştir.   Zemin kat 

Z01'de SK6, Z18'de SK1 tipi kartonpiyer bulunur. Z02 ve Z04  mekanlarında SK5 (Şekil 

3.167) bezeme tipinde kartonpiyere rastlanmıştır. Sonuçta bu katta üç farklı kornişin 

kullanıldığı görülmektedir. 1.katta merdiven sahanlığı tavanlarında SK3 tipi korniş vardır. 

Bu katın diğer mekanlarında korniş bezemesine rastlanmamıştır. 2.katta ise farklı tiplerde 

korniş kullanılmıştır. Merdiven holünde SK3 (Şekil 3.165), SK7 bezeme tipi kornişleri 

görülür. 203, 204'te SK2 (Şekil 3.164), 207 ve 208'de ise özgün yapı bölümlerinde SK1 

bezeme tipi kornişleri vardır (Şekil 3.163).  

Yapıda iki farklı duvar süslemesi bulunurken süsleme-duvar (SD) kodu verilmiştir. 

Zemin, 1. ve 2. katlardaki merdiven holünde SD1, SD2 desenleri kullanılarak çeşitli 

çizgisel geometriler oluşturulmuştur. Yapının diğer bölümlerinde herhangi bir duvar 

kabartmasına rastlanılmaz.  

 

Şekil 3.163 : SK1 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.164 : SK2 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.165 : SK3 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.166 : SK4 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015). 



123 

 

Şekil 3.167 : SK5 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 3.168 : SK6 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015). 



 

Metal öğeler

Yapıdaki özgün bezemeli metal öğeler merdiven holünde, korkuluk, küpeşte ve korkuluk 

üstü olarak kullanılmıştır. 

verilmiştir. 

edilmiştir. Eğrisel motifler hakimdir. Yüksekliği yaklaşık 83 cm'dir. Üzerinde metal 

seperatörün olmadığı yerlerde pirinç küpeşteler vardır. Seperatör olan yerlerde

küpeşte korkuluğun önüne monte edilmiştir. SM2 

burgulu lamalardan oluşan kafes 89 cm yüksekliğindedir. Sahanlıklarda, eskiden bulunan 

Şekil 3.

Şekil 

Metal öğeler 

Yapıdaki özgün bezemeli metal öğeler merdiven holünde, korkuluk, küpeşte ve korkuluk 

üstü olarak kullanılmıştır. 

verilmiştir. SM1 (Şekil 3.171)

edilmiştir. Eğrisel motifler hakimdir. Yüksekliği yaklaşık 83 cm'dir. Üzerinde metal 

seperatörün olmadığı yerlerde pirinç küpeşteler vardır. Seperatör olan yerlerde

küpeşte korkuluğun önüne monte edilmiştir. SM2 

burgulu lamalardan oluşan kafes 89 cm yüksekliğindedir. Sahanlıklarda, eskiden bulunan 

Şekil 3.169 : SK7 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015).

Şekil 3.170 : SD2 ve SD1 duvar süslemeleri (Taşdemir, 2015).

Yapıdaki özgün bezemeli metal öğeler merdiven holünde, korkuluk, küpeşte ve korkuluk 

üstü olarak kullanılmıştır. Dört farklı metal süsleme için süsleme

SM1 (Şekil 3.171)

edilmiştir. Eğrisel motifler hakimdir. Yüksekliği yaklaşık 83 cm'dir. Üzerinde metal 

seperatörün olmadığı yerlerde pirinç küpeşteler vardır. Seperatör olan yerlerde

küpeşte korkuluğun önüne monte edilmiştir. SM2 

burgulu lamalardan oluşan kafes 89 cm yüksekliğindedir. Sahanlıklarda, eskiden bulunan 

SK7 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015).

SD2 ve SD1 duvar süslemeleri (Taşdemir, 2015).

Yapıdaki özgün bezemeli metal öğeler merdiven holünde, korkuluk, küpeşte ve korkuluk 

Dört farklı metal süsleme için süsleme

SM1 (Şekil 3.171) detayındaki korkuluklar iki basamakta bir zemine ankre 

edilmiştir. Eğrisel motifler hakimdir. Yüksekliği yaklaşık 83 cm'dir. Üzerinde metal 

seperatörün olmadığı yerlerde pirinç küpeşteler vardır. Seperatör olan yerlerde

küpeşte korkuluğun önüne monte edilmiştir. SM2 

burgulu lamalardan oluşan kafes 89 cm yüksekliğindedir. Sahanlıklarda, eskiden bulunan 
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SK7 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015).

SD2 ve SD1 duvar süslemeleri (Taşdemir, 2015).

Yapıdaki özgün bezemeli metal öğeler merdiven holünde, korkuluk, küpeşte ve korkuluk 

Dört farklı metal süsleme için süsleme

detayındaki korkuluklar iki basamakta bir zemine ankre 

edilmiştir. Eğrisel motifler hakimdir. Yüksekliği yaklaşık 83 cm'dir. Üzerinde metal 

seperatörün olmadığı yerlerde pirinç küpeşteler vardır. Seperatör olan yerlerde

küpeşte korkuluğun önüne monte edilmiştir. SM2 (Şekil 3.172) 

burgulu lamalardan oluşan kafes 89 cm yüksekliğindedir. Sahanlıklarda, eskiden bulunan 

SK7 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015).

SD2 ve SD1 duvar süslemeleri (Taşdemir, 2015).

Yapıdaki özgün bezemeli metal öğeler merdiven holünde, korkuluk, küpeşte ve korkuluk 

Dört farklı metal süsleme için süsleme

detayındaki korkuluklar iki basamakta bir zemine ankre 

edilmiştir. Eğrisel motifler hakimdir. Yüksekliği yaklaşık 83 cm'dir. Üzerinde metal 

seperatörün olmadığı yerlerde pirinç küpeşteler vardır. Seperatör olan yerlerde

(Şekil 3.172) 

burgulu lamalardan oluşan kafes 89 cm yüksekliğindedir. Sahanlıklarda, eskiden bulunan 

SK7 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015).

SD2 ve SD1 duvar süslemeleri (Taşdemir, 2015).

Yapıdaki özgün bezemeli metal öğeler merdiven holünde, korkuluk, küpeşte ve korkuluk 

Dört farklı metal süsleme için süsleme-metal (SM

detayındaki korkuluklar iki basamakta bir zemine ankre 

edilmiştir. Eğrisel motifler hakimdir. Yüksekliği yaklaşık 83 cm'dir. Üzerinde metal 

seperatörün olmadığı yerlerde pirinç küpeşteler vardır. Seperatör olan yerlerde

(Şekil 3.172) detayındaki kare formlu, 

burgulu lamalardan oluşan kafes 89 cm yüksekliğindedir. Sahanlıklarda, eskiden bulunan 

 

SK7 no'lu korniş süslemesi (Taşdemir, 2015). 

 

SD2 ve SD1 duvar süslemeleri (Taşdemir, 2015). 

Yapıdaki özgün bezemeli metal öğeler merdiven holünde, korkuluk, küpeşte ve korkuluk 

metal (SM) adı 

detayındaki korkuluklar iki basamakta bir zemine ankre 

edilmiştir. Eğrisel motifler hakimdir. Yüksekliği yaklaşık 83 cm'dir. Üzerinde metal 

seperatörün olmadığı yerlerde pirinç küpeşteler vardır. Seperatör olan yerlerde pirinç 

detayındaki kare formlu, 

burgulu lamalardan oluşan kafes 89 cm yüksekliğindedir. Sahanlıklarda, eskiden bulunan 

Yapıdaki özgün bezemeli metal öğeler merdiven holünde, korkuluk, küpeşte ve korkuluk 

) adı 

detayındaki korkuluklar iki basamakta bir zemine ankre 

edilmiştir. Eğrisel motifler hakimdir. Yüksekliği yaklaşık 83 cm'dir. Üzerinde metal 

pirinç 

detayındaki kare formlu, 

burgulu lamalardan oluşan kafes 89 cm yüksekliğindedir. Sahanlıklarda, eskiden bulunan 
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asansörün demir kapıları SM3 (Şekil 3.173) detayındadır. SM4 detayında pirinç 

küpeşteleri mevcuttur (Şekil 3.174).  

 

Şekil 3.171 : SM1 tip metal süslemeleri (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.172 : SM2 tipi metal süslemeler (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.173 : SM3 no'lu asansör kapısı (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 3.174 : SM4 no'lu pirinç küpeşte (Taşdemir, 2015). 
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Suni-doğal taş öğeler  

Yapının güney cephesinde suni taş bezemeler bulunmaktadır. Kat silmeleri, pencere söve 

ve denizlikleri, pilastr ve sütun başları, saçaklar ve saçak altı konsolcukları cepheye 

zenginlik katmaktadır.  Zemin kat cephesinde yaklaşık 5 cm ışınsal geometride derzli, 3 

cm kalınlığında suni taş kaplamalar bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 3.175 : Güney cephesi'nden görünüm (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.176 : Güney cephesi pilastr üstü süslemesi (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.177 : Binanın yapılış tarihini gösteren tarih yazıtı (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.178 : Saçak ve saçakaltı konsolcukları (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 3.179 : Hasarlı pencere denizliği (Taşdemir, 2015). 



Doğal taş olarak, merdiven holünün süpürgelikleri, kısmi duvar kaplamaları, ve 

basamakları sayılabilir.

Şekil 3.

Şekil 3.

Doğal taş olarak, merdiven holünün süpürgelikleri, kısmi duvar kaplamaları, ve 

basamakları sayılabilir.

Şekil 3.180 : Güney cephedeki pilastr süslemesi (T

Şekil 3.181 : Pencere söve ve lento üstü saçakları (Taşdemir, 2015).

Doğal taş olarak, merdiven holünün süpürgelikleri, kısmi duvar kaplamaları, ve 

basamakları sayılabilir. 

Güney cephedeki pilastr süslemesi (T

Pencere söve ve lento üstü saçakları (Taşdemir, 2015).

Doğal taş olarak, merdiven holünün süpürgelikleri, kısmi duvar kaplamaları, ve 
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Güney cephedeki pilastr süslemesi (T

Pencere söve ve lento üstü saçakları (Taşdemir, 2015).

Doğal taş olarak, merdiven holünün süpürgelikleri, kısmi duvar kaplamaları, ve 

Güney cephedeki pilastr süslemesi (T

Pencere söve ve lento üstü saçakları (Taşdemir, 2015).

Doğal taş olarak, merdiven holünün süpürgelikleri, kısmi duvar kaplamaları, ve 

 

Güney cephedeki pilastr süslemesi (Taşdemir, 2015).

Pencere söve ve lento üstü saçakları (Taşdemir, 2015).

Doğal taş olarak, merdiven holünün süpürgelikleri, kısmi duvar kaplamaları, ve 

aşdemir, 2015). 

Pencere söve ve lento üstü saçakları (Taşdemir, 2015). 

Doğal taş olarak, merdiven holünün süpürgelikleri, kısmi duvar kaplamaları, ve 

 

Doğal taş olarak, merdiven holünün süpürgelikleri, kısmi duvar kaplamaları, ve 
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 Şekil 3.182 : Merdiven ve sahanlık basamakları ve duvar kaplamaları  
                       (Taşdemir, 2015). 

Ahşap öğeler 

Ahşap dekoratif öğelerden günümüze ulaşabilmiş olanı, A blok yapısı sınırları içerisinde 

yer alan, yerden yaklaşık 30 cm yükseklikteki süpürgeliklerdir. Duvar-zemin 

birleşimlerinde, kolon eteklerinde görülmektedir. Zemin katta Z18, Z17, 1.katta 103 no'lu 

mekanda kısmen görülmektedir.  

 

Şekil 3.183 : Ahşap süpürgelikler (Taşdemir, 2015). 
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3.2.6 Yapıdaki bozulmalar 

Telefon Santralinin 1913 yılındaki durumu esas alındığında, yapı bünyesinde mekansal 

bozulmalar, malzeme bozulmaları, kullanıma bağlı bozulmalar ve yapısal bozulmalar 

gözlenmektedir. Bu bölümde incelenen bozulmalar, bir sonraki bölümde anlatılan yapının 

restitüsyonu hakkında yol gösterici ipuçları içermektedir. Aynı zamanda yapının genel 

korunmuşluğu hakkında izlenim vermekte ve müdahaleye ihtiyaç yönlerini ortaya 

koymaktadır.  

3.2.6.1 Mekan bozulmaları 

Yapı genelinde insan faktörüne ve kullanıma bağlı olarak iç mekanlarda bozulmalar 

izlenmektedir. Zemin katta, merdiven holü dışında neredeyse bütün mekanlarda sonradan 

eklenen duvarları izlemek mümkündür. Z03 wc mekanı, Z04 mekanı muhdes duvarlar ile 

oluşturulmuştur. Z05-Z06, Z07-Z08, Z08-Z04 no'lu mekanların arasındaki duvarların 

sonradan muhdes tuğla ile örülüp sıva ve boya ile kapatılmış olduğu düşünülmektedir. 

Merdiven holünün etrafındaki iç duvarlar korunagelmiş özgün duvarlardır. 1.katta avluya 

bakan 104, 105, 106, 107, 108 no'lu mekanlar alçıpan bölme duvarlar ile oluşturulmuş 

mekanlardır. 2.katta 202 mekanı, 203 mekanının bir kısmından tuğla duvar ile bölünerek 

oluşturulmuştur. 205 mekanı ise 206 mekanı içinden camlı bölme panel ile ayrılmıştır. 

207, 208, 209 mekanları da çelik taşıyıcılı sunta bölme duvar ile birbirinden ayrılmış 

mahallerdir.  

3.2.6.2 Malzeme bozulmaları 

Günümüze ulaşan ahşap malzemelerden süpürgeliklerde, kullanıcı kaynaklı eleman kaybı 

vardır. Ayrıca, yüzeyde aşınma ve boya dökülmeleri gözlenmektedir. Süpürgelikler 

üzerine uygulanmış boya tabakası malzemenin özgünlüğüne zarar vermektedir. 

Metal malzemelerden korunmuş durumdaki merdiven holündeki kalorifer petekleri ve 

ferforje demirler, kalın boya katmanı ile kaplanmıştır. Kalorifer ve korkuluklarda, boya 

tabakasının altında korozyon gözlenmektedir. Pirinç küpeştelerde kullanıma bağlı olarak 

deformasyonlar görülür. Bodrum katta metal elemanların korozyonu oldukça fazladır 

(Şekil 3.185). Rutubete bağlı olarak, pas payları atmış döşemelerden ve kolonlardan açığa 

çıkmış metal donatılarda korozyon gözlenir. Yangın merdiveni kiriş altlarında açığa çıkan 

donatı demirleri ve korkuluklarında korozyon sıkça görülmektedir (Şekil 3.184). 
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Şekil 3.184 : Yangın merdiven altı korozyona uğramış demirler (Taşdemir, 2015). 
 

 

Şekil 3.185 : Bodrum katta korozyona uğramış demir donatılar (Taşdemir, 2015). 

Merdiven holünde görülen doğal taş mermerlerde zaman içindeki kullanıma bağlı olarak, 

basamak ortalarında yaklaşık 2,5 ila 3 cm arasında aşınmalar görülmektedir. Darbelere 

maruz kalan sahanlık mermerlerinde çatlamalar mevcuttur. Basamakların merdiven 
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kovası tarafında kalan alınlarına yağlı boya uygulanmıştır. Basamaklara kayma önleyici 

şeritler yapıştırılmıştır. Mermer yüzeylerde kirlenme görülür. Güney cephesindeki suni 

taş kaplama ve bezemelerde yer yer eleman-parça kayıpları vardır. Cephenin saçak 

hizasına doğru rutubetlenme ve yüzeyde kirlenme mevcuttur (Şekil 3.186). Söve-

denizliklerde ufalanma, zemin kat hizasındaki kaplamalarda mikro çatlaklar görülür. 

Güney cephesinde bodrum kat hizasında yağlıboya uygulaması vardır. Yangın merdiveni, 

bodrum kat tavanlarında çimentonun bağlayıcılığını yitirmesi sonucu parça kopmaları 

oldukça sık görülmektedir. 

 

Şekil 3.186 : Güney cephedeki yüzey ve malzeme kayıpları (Taşdemir, 2015). 

3.2.6.3 Kullanıcı kaynaklı bozulmalar 

Yapı genelinde kullanıcı kaynaklı oldukça fazla müdahale olduğunu söylemek 

mümkündür. İç mekanların zaman içerisinde değişen işlevine bağlı olarak mekanlarda 

değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikleri cephede ve  iç mekanda izlemek mümkündür. 

Güney ve doğu cephelerinde, B bloğun avluya bakan cephelerinde doldurulmuş, parapeti 

kırılarak kapı boşluğu haline getirilmiş, duvar bünyesinde sonradan açılmış kapı 

boşlukları uygun olmayan  müdahaleler sonucu oluşmuştur. Yapı içerisinde aktif 

kullanımın gerektirdiği kablo tesisatları ve elektronik şebekeler, trafolar vardır. 

Döşemelere ve tavanlara ankre edilmiş çoğunlukla çelikten yapılma muhdes 

konstrüksiyon, yapıdaki özgün elemanlara zarar vermektedir. 2.kat döşemesinde çapı 1.5 

cm, altılı gruplar halinde açılmış döşeme delikleri vardır. Yapı genelinde sökülmüş veya 

halen kullanılan kirişlere ankre edilmiş geniş vidalar bulunmaktadır. 
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3.2.6.4 Yapısal bozulmalar 

Zaman içerisinde gerçekleşen yapısal bozulmalar, restitüsyon izlerinin okunmasını 

zorlaştırmıştır, aynı zamanda yapının statik durumunun da olumsuz etkilendiği 

söylenebilir. Bodrum katta yapının günümüzdeki statik durumunu ve altyapısını görmek 

mümkündür. Şehir tesisatına hizmet veren santralin yeraltına giden kabloları bu kattan 

geçmektedir (Şekil 3.188). Bu durum kat genelinde özellikle tavanlarda delikler, ankrajla 

tutturulan yükler, kolonlarda ve kirişlerde parça kayıpları halinde karşımıza çıkmaktadır 

(Şekil 3.189, Şekil 3.190). Yapının oturduğu temeli ve zemin toprağı hakkında mevcut 

verilerle analiz yapmak zordur. Fakat kat genelinde yoğun rutubet ve sabit yüklerin temeli 

zayıflattığı, zemin toprağında deformasyon ve çökmelere sebep olması ihtimaller 

arasındadır. Zemin kattan itibaren santralin ihtiyacına yönelik yan parsele yapılan ilave 

strüktürler yapının temel hizası ve zemin üstü katlarında eski strüktür ile temas 

halindedir. Zemin kattaki avlunun kot farkından ötürü otoparkla arasındaki istinat duvarı, 

olası kayma riskine karşı üç adet betonarme kirişle, mevcut yapı, I-I ve H-H aksları 

devamında desteklenmiştir (Şekil 3.187). 

 

Şekil 3.187 : Kot farkından dolayı ortaya çıkan istinat duvarı (Taşdemir, 2015). 



Şekil 3.

Şekil 3.

Şekil 3.188 : Kablo tesisatı için döşemede

Şekil 3.189

Kablo tesisatı için döşemede

189 : 2.kat döşemesindeki delikler (Taşdemir, 2015).
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2.kat döşemesindeki delikler (Taşdemir, 2015).

Kablo tesisatı için döşemede açılan delikler (Taşdemir, 2015).

2.kat döşemesindeki delikler (Taşdemir, 2015).

açılan delikler (Taşdemir, 2015).

2.kat döşemesindeki delikler (Taşdemir, 2015).

açılan delikler (Taşdemir, 2015).

2.kat döşemesindeki delikler (Taşdemir, 2015). 

 

açılan delikler (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 3.190 : Özgün tavan-kirişlerdeki delikler (Taşdemir, 2015). 
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4.  RESTİTÜSYON 

Santralin 1913 yılında tamamlanıp hizmete açılmasından kısa bir süre sonra, yapıya 

ilaveler yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde Türk Telekom firmasına ait olan 323 ada 

içerisinde, 1. dönem yapısı olan A blok inşa edildikten sonra, yıllar içerisinde 

değişiklikler olmuştur. Santralin yeni aboneler kazanması ve telefonun kullanımının 

artması sonucu yeni mahallere ihtiyaç duyulmuştur. Bunun sonucu olarak korunmuş 

durumdaki erken dönem eki olan B blok, ardından anıtsal niteliği olmayan ilave yapı olan 

C blok eklenmiştir (3.19). Ada içerisinde bazı yapılar yıkılarak otopark haline 

getirilmiştir. Eski 7, 26 ve 18 parseller birleştirilip, yeni yapı yapılmıştır (3.28). Koruma 

Kurulu'ndaki dosyası incelendiğinde, 2. dönem eklerini gösteren eski bir fotoğraf, yan 

parsele yapılan ilave yapıların projeleri, yapının doğusunda yer alan tescilli yapılara 

ilişkin yazışma ve projeler yer almaktadır. 1. ve 2. dönem santral yapılarının özgün 

projelerine ulaşılamamıştır. Resmi kurumlardaki arşivlerde yapının proje ve evrakları 

1970'li yılların öncesi hakkında bilgi vermiyordu. Yapının eski tarihli projeleri için 

Fransa'daki Le Betonarme Dergisi Arşivi, Stanford Üniversitesi Kitaplığında bulunan Le 

Genie Civil Ottoman Dergileri, 1909-1914 yılları arasındaki Bauwelt ve Beton u. Eisen 

Dergileri'nde yapının özgün çizimlerine rastlanmamıştır. PTT müze arşivi ise yapıya 

ilişkin bütün belgeleri Türk Telekom'a devrettiklerini belirtmişlerdir. Türk Telekom'daki 

yapının klasöründe ise 1970'li yıllarda hazırlanan avan proje bulunmaktadır. Boğaziçi 

Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Yavuz Selim Karakışla ile yapılan 

görüşmelerde, Müslüman Osmanlı Kadın Telefon Memureleri isimli kitabı hazırlarken, 

Telefon Santrali için Banu Acun ve Mehmet Ali Birand'ın belgesel hazırladığından 

bahsetmiştir. Banu Acun ile yapılan görüşmelerde belgeselin metin ve senaryosunun 

hazırlandığı fakat sponsor problemleri yüzünden yayına verilemediğinden bahsetmiştir. 

Çalışmanın içeriğinde yapının restitüsyonuna  ışık tutacak bilgi olmadığını söylemiştir.  

Yapının restitüsyon kararları alınırken eski haritalardan; Alman Mavileri, Pervetitch, 

Huber ve Suat Nirven haritalarından faydalanılmıştır. 1910, Alman Mavileri ve 1927, 

Pervititch haritalardaki yapının durumu 1. dönem olarak adlandırıldı (Şekil 4.1, Şekil 

4.2). Bazı kaynaklarda yapının 1. dönemini gösteren fotoğraflar bulunmaktadır. Yapım 
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tekniği, mimarı ve mühendisi hakkında bilgilere Hennebique sistem hakkındaki dergi ve 

makalelerden öğrenmekteyiz. Osmanlı arşivlerinde ve Osmanlı belediye kayıtlarında 

santral kurulurken, Osmanlı Hükümeti ve taşeronlar arasında yapılan sözleşmeler ve 

şartnamelere ulaşılmıştır (Ergin, 1995). 

1. dönem yapısının doğusuna eklenen B blok ile 2. dönem restitüsyonu ortaya çıkmıştır. B 

blok korunarak günümüze ulaşmış olup, mevcut izlerden yapının ilk hali ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Kaynak taramalarında 2. dönem restitüsyonuna konu olan B 

bloğa ilişkin yeterli veriye ulaşılamamıştır. Yapılış tarihi, mimarı ve yapım tekniğine 

ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. B bloğun dış cephelerinde A blok ile uyuma 

dikkat edilmiş, özgün yapım tekniği kullanılmıştır. Kat sayısı A bloğa göre bir kat düşük 

tutulmuştur. Suat Nirven haritası ve Beyoğlu Ciheti haritasında 2. dönem restitüsyon hali 

görülmektedir (Şekil 4.3, Şekil 4.4).  

 

Şekil 4.1 : Alman mavilerinde binayı gösteren harita (1910, G10/1). 
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Şekil 4.2 : Pervititch haritalarında santral binası (1927, Pafta:32). 

 

Şekil 4.3 : Suat Nirven haritalarında binanın yeri (1950, pafta:32). 
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Şekil 4.4 : Beyoğlu Ciheti haritası (1930-1940). 

4.1 I. Dönem Restitüsyonu 

Yapının ilk yapım aşamasına karşılık gelen 1. dönem restitüsyonu Alman Mavileri, 

Pervititch haritaları ve arşivlerdeki eski fotoğraflardan faydalanılarak oluşturulmuştur 

(Şekil 4.5). Günümüzdeki dönem ekleri ve yapısal müdahaleler 1. dönem yapısını ayırt 

etmeyi oldukça zorlaştırmaktadır. 2. dönem eki olan B bloğun benzer yapım tekniğinde 

yapılması, C bloğun farklı betonarme tekniği ile yapılmasına karşın, 1. dönem yapısı olan 

A bloğa kısmen harap ederek eklemlenmesi bu ayrımı güçleştirmektedir. Yapının ilk 

yapılan bölümü olan A blok, büyük çoğunlukla günümüze ulaşmıştır. A blokta yapısal 

anlamda herhangi bir kayıp gözlenmemiştir. Kolon-kiriş ve döşemelerinin başarıyla 

günümüzde varlığını sürdürmesi, ilk yapılış durumunun gabarisinin anlaşılması 

bakımından önemlidir. Korunmuş durumdaki ilk dönem yapı iskeleti iç mekandaki izleri 

ve taşıyıcı boyutları, kullanılan süslemeleri sayesinde anlaşılmaktadır. 1913 yılında 

tamamlanan A blok Alman Mavilerinde ve Pervititch haritalarında net olarak 

görülmektedir. Yapı adasındaki diğer yapılarla olan ilişkisi, eğime dik konumlanan 

parselin etrafındaki istinat duvarları hakkındaki bilgilere ulaşabilmekteyiz. Yapıdaki 

izlerden faydalanılarak, bilgi ve belgeler ışığında restitüsyonu hazırlanmışır. 
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Şekil 4.5 : Erken dönem güney cephe görünüşü (Karakışla, 2008, s.55). 
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Şekil 4.6 : Beyoğlu Şubesindeki eğitim salonu (Karakışla, 2008, s.124). 

 

 

Şekil 4.7 : Beyoğlu Şubesinde santral salonu (doğu cephe) (Karakışla, 2008, s.77). 
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4.1.1 Plan restitüsyonu 

Bu bölümde 1.bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve 2.kata dair alınan restitüsyon kararları 

anlatılmıştır. Rölövedeki planlar ile kıyaslandığında mekanlardaki değişmeler ve plan 

düzlemindeki kıyaslar yapılmıştır. Rölövede kullanılan A, B ve C blok tanımlarının 

kökenine inilerek, bu yapı bölümlerinin ortaya çıkış sebepleri üzerinde durulmuştur. 1. 

dönem restitüsyonuna konu olan A bloğun 1913 tarihinden itibaren geçirdiği değişiklikler 

plan düzleminde gösterilmiştir.  

Mekanların geçirdiği büyük değişiklikler ve yapılan eklemeler, iç duvarların konumlarına 

ilişkin alınacak kararları güçleştirmiştir. Araştırmalardan elde edilen bazı iç mekan esk 

fotoğraflarından, iç mekan süslerinin hangi katlarda yoğun kullanıldığı, yapının ters T 

planlı şemasından kuzeye uzanan C-C, 2-2 ve 6-6 aksları arasındaki bölümün ana santral 

odası işlevinde kullanıldığı, güneye ve avluya bakan merdiven holünün iki yanındaki 

mekanların ise daha çok idari ve eğitim amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır (Şekil 4.6 ve 

Şekil 4.7). 

4.1.1.1 I.Bodrum kat restitüsyonu 

1.bodrum kat rölöve izlerinden ve eski haritalardan ilk hali belirlenmeye çalışılmıştır. İç 

mekanların mimari organizasyonuna ilişkin herhangi bir belge ya da çizime 

ulaşılamamıştır. Pervitich ve Alman Mavileri'nde bu kata ulaşan, yapının kuzeybatı 

kısmından inilen merdiven görülmektedir (Şekil 4.8). Mevcut durumunda güney 

cephesindeki yoldan ulaşılabilen bodrum girişi, ilk dönem restitüsyonunda kuzey 

cephededir. Rölövedeki B10 no'lu mahaldeki bu kapı boşluğuna rastlanmaktadır. Bu katta 

güney cephesine bakan üç mahal bulunmaktadır.  

Yapının en batı ve doğu mahallerinin ikişer yaklaşık 230 x 230 cm boyutlarında 

pencereleri bulunur. Merdiven holünün altında yer alan mekanın ise güney cephesi iz 

düşüm hattından yaklaşık 130 cm kapalı çıkma yapması sonucu mekanın doğu batı 

yönlerine bakan birer 50x170 cm boyutlarında  ahşap doğramalı giyotin  pencereleri 

bulunur. Kuzeye bakan iki odadan biri toprak altında kalmaktadır. Diğerinin ise zemin kat 

kotuna çıkan, dış merdivene açılan kapısı vardır. Mekan zemin kotu ve tavan yüksekliği 

mevcut duruma göre düzenlenmiştir. Ahşap doğramalı kapıların diğer şubelerdeki 

kapıların detayında olduğu düşünülmüştür. Günümüze ulaşmış özgün kapı yoktur. Kat 

döşemesi -2.75 kotundadır.  
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Şekil 4.8 : Bodrum kat restitüsyon planı (Taşdemir, 2015). 

4.1.1.2 Zemin kat restitüsyonu 

Zemin katta yedi adet mekan bulunmaktadır (Şekil 4.9). Güney cepheye bakan giriş 

aksının doğusunda yer alan bir adet oda vardır. O mekanın kuzeyinde avluya da 

çıkılabilen bir mekan mevcuttur. Giriş aksının batısındaki iki mekan da benzer şekilde 

planlanmıştır. İlave olarak bir adet hela yerleştirilmiştir. Kuzeye doğru uzayan, altı aks 

aralıklı geniş mekan bulunmaktadır. Bu mekanın santrale hizmet eden ana hizmet 

salonlarından biri olduğu düşünülmektedir. Pervititch haritasında mekanın en kuzey 

duvarında boşluk bulunmamaktadır. Mekanın batıya bakan 10, doğuya bakan 11 adet 

ahşap doğramalı giyotin penceresi vardır. Yoldan zemin kata ulaşan özgün merdivenler 

eski fotoğrafa göre düzenlenmiştir.  

Yol kotunun eski fotoğraflardan daha aşağıda olduğu basamak sayılarından anlaşılmıştır 

(Şekil 4.5). Rölövede merdiven holünde yer alan metal konstrüksiyon güvenlik kabini 

kaldırılmıştır. Duvarlarda yer alan alçı süslemelerden özgün kapı boşlukları korunarak 

tavan süsleri ve kirişlerden yola çıkılarak mekanların iç duvarları düzenlenmiştir (Şekil 

4.9). Merdiven holündeki asansör bu katta son bulmakta olup rölövede yer almayan 

asansör ve metal kapısı bu katta yer almaktadır. 
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Şekil 4.9: Zemin kat restitüsyon planı (Taşdemir, 2015). 

4.1.1.3 I.kat restitüsyon planı 

1.katta dört adet mekan bulunmaktadır (Şekil 4.10). Merdiven holünün iki yanında yer 

alan mekanlarda idari birimler bulunmaktadır. Merdiven holü ile koridor arasında duvarın 

özgün olduğu üzerindeki kabartmalardan anlaşılmaktadır (Şekil 3.85). Koridordan güney 

cepheye bakan iki mekana ve santral odasına geçilmektedir. İdari mekanların güney 

cepheye ve kuzey avlusuna açılan pencerelerinin kanatlı ahşap doğramalı  olduğu eski 

fotoğraflardan anlaşılmaktadır. Santral odası altı aks aralıklı olup 216 m² alana sahiptir. 

Pervititch haritasında gösterildiği üzere mekanın kuzey duvarı sağır tutulmuştur (Şekil 

4.11). Mekanın doğu duvarında yangın merdivenine açılan kapı boşluğu bulunur. Eski 
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fotoğraflardan mekanın doğu ve batı cephe duvarlarında 10'ar adet ahşap doğramalı 

giyotin pencere bulunur. Zeminin ahşap parke olduğu düşünülmektedir. Binanın çeşitli 

mahallerinde kullanılan özgün süpürgeliğin bu mekanda da kullanıldığı düşünülmektedir. 

Santral odasında tavan süslemesi kullanılmamıştır (Şekil 4.7). 

 

 

Şekil 4.10 : 1.kat restitüsyon planı (Taşdemir, 2015). 
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4.1.1.4 II.kat restitüsyon planı 

2.Katta güney cepheye bakan üç mekan bulunmaktadır. Ortada merdiven holü, doğusunda 

202 ve 203 nolu mekanlar, batısında ise 204 no'lu ofis mekanı yer alır (Şekil 4.12). 

Merdiven sahanlığının kuzey duvarı günümüzde kapatılmıştır fakat mevcut izler ve doğu 

duvarındaki özgün kapı boşluğu süslemeleri incelendiğinde, kuzey duvarının özgünde 

olmadığı, sahanlık korkuluğunun devam ettiği anlaşılmıştır (B-B aks hizası). Merdiven 

holü ile 205 no'lu santral odası arasında aşağı katlardaki santral odasına girişte kullanılan 

kapı kullanılmıştır. İdari odalarda tavan süsleri, özgün ahşap süpürgelikler, kanatlı ahşap 

doğramaların kullanıldığı düşünülmektedir. 205 no'lu santral odası alt katlardakinden bir 

aks aralığı eksik olup, eski haritalarda da görüldüğü üzere teras olarak kullanılmaktadır 

(Şekil 4.11). Santral odasının kuzeydeki terasa bakan duvarında üç adet pencere ve bir 

kapı boşluğu bulunur. Mekanın doğu ve batı yönlerinde sekizer adet ahşap giyotin 

pencere bulunur. Aynı zamanda yangın merdivenine çıkılan demir kapı mevcuttur. 

Santral odasında zeminde ahşap kaplama, ahşap süpürgeliklerin kullanıldığı, tavanda ise 

günümüze ulaşmış bezemelerin kullanıldığından bahsedebiliriz. Teras döşemesinin karo 

çini kaplı olduğu, mevcut izlerdeki özgün duvar izi hizası üzerine bir yatay derz sırası 

eklenerek, pencere denizlik kotunda parapet duvarı olduğu anlaşılmıştır. 

 

Şekil 4.11: Yapının kuzeyindeki geri çekilmeyi gösteren detay (Pervititch). 
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Şekil 4.12 : 2.kat restitüsyon planı (Taşdemir, 2015). 
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4.1.2 Cephe restitüsyonu 

1. dönem cephe restitüsyonları A blok sınırları içerisinde yapılmıştır. Rölöve ile kıyasları 

yapılarak, eksik kısımların tamamlanması veya ilavelerin kaldırılması yöntemiyle, tarihi 

belgeler yardımıyla restitüsyonları yapılmıştır. Korunmuş durumdaki güney cephenin 

restitüsyonu eski fotoğraflar ve mevcut veriler ışığında yapılmıştır. Kuzey cephe için eski 

haritalardan çıkarımlar yapılarak genel cephe karakterine uygun bir cephe önerilmiştir. 

Doğu cephesi korunmuş durumda olduğundan, yitirilen yerlerine öneriler sunulmuş, 

yapısal eklemeler ise kaldırılmıştır. Batı cephesine de kuzey cephesi gibi yitirilmiş 

durumda olduğu için genel cephe karakterine uygun eski haritalardaki işaretler ışığında 

yeni bir cephe önerilmiştir. 

4.1.2.1 Güney cephe restitüsyonu 

1. dönem yapısı A blok cephesi özgünlüğünü korumuştur. Rölövede 1. kat 

pencerelerinden biri, parapet duvarı yıkılmak suretiyle kapıya dönüştürülmüştür (Şekil 

4.13). Eski fotoğraflardan bu kapının üzerindeki vinç ile malzeme giriş-çıkışında 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Restitüsyonda kapı boşluğu pencereye dönüştürülmüş, söve, 

denizlik ve parapet duvarı tamamlanmıştır. Bu dönem restitüsyonunda B blok cephesi 

bulunmamaktadır. A blok cephesindeki zemin kat hizası altındaki cephenin batı tarafı, 

bahçe duvarı üst kotu hizasından çelik konstrüksiyon ile kapatılmıştır. B blok dönem 

ekinin eklendiği doğu tarafında ise yol kotu hizasında doldurulduğu için, özgün bodrum 

kat cephesinin bir kısmı  gün yüzünde değildir. En doğudaki pencere boşluğu 

günümüzdeki elektrik trafo odasının giriş kapısı olarak kullanılmaktadır. Restitüsyonda 

bodrum kat cepheleri açığa çıkarılarak giriş aksının doğusundaki tahrip olmuş  bahçe 

duvarı yerleştirilmiştir. Pervititch haritasında mavi renk ile gösterilen bölgede, cam üst 

örtü olduğu görülmektedir. Zemin kat döşeme kotundan başlayıp bahçe duvarına yaslanan 

tek yöne eğimli örtü gösterilmiştir.  

Giriş kapısı Tahtakale şubesindeki özgün kapı detaylarında ve eski fotoğrafa dayanarak 

ilk haline getirilmeye çalışıldı. Mevcuttaki aluminyum doğramalar kanatlı ahşap 

doğramalı pencerelere dönüştürülmüştür. Giriş merdivenleri eski fotoğrafa dayanarak 

revize edilmiş, yol kotu buna göre gösterilmiştir (Şekil 4.14). Zemin kat hizasındaki 

cephe hattından 4 cm. öne çıkan kaplamalardan bazıları düşmüş durumdadır. Saçak 

hizalarındaki konsolcukların bazıları düşmüş durumdadır. Restitüsyonda kayıp parçalar 

tamamlanmıştır. 
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Şekil 4.13 : Güney cephe rölövesi (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 4.14 : Güney cephe ilk dönem restitüsyonu (Taşdemir, 2015). 
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4.1.2.2 Kuzey cephesi restitüsyonu 

Zaman içerisinde yapılan ilaveler sonucu A bloğun sadece bir bölümü gün yüzündeyken, 

diğer kısımlar özgün haline getirilmiştir. C blok kaldırıldıktan sonra, A bloğun genellikle 

santral odalarının kuzeye bakan sağır duvarı ve batı avlusuna bakan cepheler özgün 

durumuna getirilmiştir. Ters T planlı planda kuzeye uzanan 2-2, 6-6 ve I-I, C-C aksları 

arasındaki mekan haricindeki, merdiven holünün iki yanında konumlanmış mekanların 

avluya bakan cephelerinden doğu kanadındaki bölümü korunmuştur. Ayrıca doğu 

avlusuna bakan kuzey cephedeki baca kaldırılarak, mevcutta kapatılmış izleri bulunan 

pencereler ortaya çıkarılmıştır. Diğer kanattaki, D-D aksı üzerindeki batı avlusuna bakan 

yitirilmiş cephe ise santral odasının en kuzey duvarı gibi yeniden önerilmiştir (Şekil 

4.15).  

 

 

Şekil 4.15 : Kuzey cephe restitüsyonu (Taşdemir, 2015). 

 

Zemin katta doğu avlusuna çıkış yapılabilen ahşap kapı vardır. Batı avlusunda ise komşu 

parsele yanaşık bodrum kata inen merdivenler vardır.  
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4.1.2.3 Doğu cephesi restitüsyonu 

Korunmuş durumdaki doğu cephesi, yapısal ilavelerinden arındırıldıktan sonra özgün 

haline haline kavuşturulması adına bir takım yitirilmiş elemanların eklenmesi sonucu 

ortaya çıkarılmıştır. Doğu cephesinin rölövedeki bir bölümünü oluşturan en kuzeydeki 

ilave yapı olan C blok bölümü kaldırılmış olup oluşan kademede teras gösterilmiştir. 

Kapatılmış pencere boşlukları açılarak ahşap giyotin doğramalı pencereler gösterilmiştir. 

Özgün yangın merdiveni restitüsyonda tekrarlanmıştır. Saçak kotu yükseltilmiş olup, 

varlığını kısmen sürdürebilmiş özgün parapet hizasına getirilmiştir. Mevcut durumdaki 

baca kaldırılmış, arkasındaki kapatılmış pencere boşluğuna ahşap doğramalı giyotin 

pencere ortaya çıkmıştır. Rölövede yangın merdiveninden ulaşılabilen, saçak kotunun 

üstünde yer alan çatı arası mekanı kaldırılmıştır (Şekil 4.17), yerine ahşap çatı devam 

ettirilmiştir (Şekil 4.16). 

 

Şekil 4.16 : Doğu cephesi restitüsyonu (Taşdemir, 2015). 

 

Şekil 4.17 : Doğu cephesi rölövesi (Taşdemir, 2015). 
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4.1.2.4 Batı cephesi restitüsyonu 

Cephe günümüze ulaşamamıştır. Yan parsele yapılan ilave bina, bu cepheyi tahrip 

etmiştir. Doğu cephesi karakterinde cephe önerilmiştir. Halihazırdaki taşıyıcı aralarına 

pencere boşlukları yerleştirilmiştir. Pervititch haritasında gösterilen işaretler ve pencere 

boşlukları akslarına uyularak, ahşap doğramalı giyotin pencereler gösterilmiştir. Parapet 

kotu doğu cephesindekine uyulmuştur. Teras kademesi bu cephede de görülmektedir 

(Şekil 4.18). 

 

Şekil 4.18 : Batı cephesi restitüsyonu (Taşdemir, 2015). 

4.2 II. dönem Restitüsyonu 

1913 tarihinde yapımı tamamlanan A blok kütlesinin doğu tarafına eklenmiş B blok 

kütlesini içeren restitüsyon evresi 2. dönem olarak tanımlanmıştır. B bloğun yapılışı 

hakkında yapılan araştırmalarda net bilgiler elde edilememiştir.  

1927 tarihli Pervititch haritasında B bloğunun yapıldığı parselde başka bir bina 

gösterilmiştir (Şekil 4.2). 1913-1915 yılları arasındaki durumunu gösteren eski fotoğrafta 

da B blok görülmemektedir (Şekil 4.5). 1950 tarihli Suat Nirven haritasında ise B bloğu 

görmekteyiz (Şekil 4.3). 1930 ve 1940 yıllarında İstanbul Harita Şirketi tarafından 

hazırlanmış Beyoğlu Ciheti haritalarında ise yapının 2. dönem durumu net olarak 

gösterilmiştir. Bu verilerden, B bloğun 1927-1940 arasında yapıldığı anlaşılmaktadır.  

İkinci dönem eki A bloğa bodrum, zemin ve 1.kattan irtibatlı olarak, A bloğun doğu 

cephesindeki A-A ve C-C aksları arasındaki sağır cephesine yanaşık durumda inşa 

edilmiştir. Yapı bodrum zemin ve normal kattan oluşmaktadır.  
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Cumhuriyet dönemindeki tadilatlar ile yapının Osmanlı Devleti dönemindeki halinden 

uzaklaştığı anlaşılmaktadır. B blok ilavesinin tamamlanmasının ardından PTT tarafından 

başlatılan, yeni mahaller açılması için A bloğun kültürel niteliğine zarar vererek yapılan 

inşaatler bu dönem restitüsyonun içeriğinde bulunmamaktadır. Maalesef bu dönemde 

yapının aldığı yeni durumun çok uzun ömürlü olduğu söylenemez. B blok bodrum katına 

yoldan girişin sağlanmasının ardından, A bloğun B bloğa yanaşık bodrum kat hizasının 

kapatılması ve özgün bahçe duvarlarının tahribatı, 2. dönem durumunun hemen ardından 

gerçekleşen müdahalelerdir (Şekil 4.19, Şekil 4.20). 1950 tarihli Suat Nirven haritasında 

görülen PTT Şantiyesi ibaresi, daha o yıllardan santral yapısının batısındaki parsellere 

doğru genişletilmeye başlandığının göstergesidir. 1947 yılında PTT tarafından, Beyoğlu 

Santralinin genişletilmesine yönelik açılan ihalenin gazetelerde çıkan ilanı (Cumhuriyet 

Gazetesi, 25 Haziran 1947, s.5) ve Cumhuriyet Arşiv kayıtları (BCA 3/5502, 1947) bu 

tarihlerdeki yoğun inşaat faaliyetlerini gözler önüne sermektedir.  

 

Şekil 4.19 : 2. dönem durum fotoğrafı (Koruma Kurulu Arşivi, 1980). 
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Şekil 4.20 : Yapının 1980'lerdeki durumu (Koruma Kurulu Arşivi, 1980). 

4.2.1 Plan restitüsyonu 

1. dönem restitüsyonundaki plansal yaklaşım bu dönem için de geçerli olarak 2. dönem 

değişiklikleri anlatılacaktır. B blok ilavesi sonucu özgün A blok ile ilişkisi irdelenerek, A 

bloktaki mekansal değişikliklerin yanısıra, B blok iç mekan bölüntülerine değinilmiştir. B 

blok iç mekanları oluşturulurken koruma kurulları ve Beyoğlu Belediyesi arşivlerinde yer 

alan 1970'li yıllarda hazırlanan projelerden yararlanılmıştır. Bloğun ilk yapıldığı 

dönemlerden ulaşmış herhangi bir projeye rastlanmamıştır. Bu blokta, genel plansal 

yaklaşımın, A bloktaki santral odası karakterinde, endüstriyel işleve en uygun olan geniş 

mekanlar oluşturmak olduğu kabul edilmiştir. 

4.2.1.1 Bodrum kat restitüsyonu 

B blok, 1. dönem A blok yapısına, 7-7 aksı ile bağlanır (Şekil 4.21). B01 no'lu mahalde 

bulunan giriş kapısı,  merdivenle yola ulaşır. -3.70 kotunda bulunan B blok döşemesi ve -

3.00 kotundaki A blok döşemesi arasında 70 cm. kademe bulunmaktadır. 7-7 aksı 

üzerindeki kapı boşluğundan A bloğa mozaik merdiven ile geçilmektedir. B bloktaki en 

kuzey aks olan F-F aksının yaklaşık 100 cm kuzeyindeki perde duvar ile sınırlandırılmış 

alan, üst katlardaki B blok yapı sınırı izdüşümünün dışına çıkmaktadır. Bu perde duvar 
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üst katta parselin dışındaki kot farkından dolayı ortaya çıkan toprak yükünü karşılayan 

istinat duvarına destek vermektedir. Güney cephesinde Bir adet 135/260 cm. ölçülerinde 

kapısı ve 116/93 cm. ölçülerinde penceresi bulunur. B blok güney duvarı dışındaki diğer 

duvarlar toprak altında kalmaktadır. Bu sebepten, dışarıya açılan boşluklar sadece güney 

duvarında yer almaktadır. Tek mekandan oluşan B blokta herhangi bir bezeme öğesi 

olduğu düşünülmemektedir. Zeminin karoçini, duvar ve tavanların sıva - boya malzemesi 

ile kaplandığı tahmin edilmektedir. Mekan yaklaşık 21.50 m. ve 8 m. ölçülerindedir ve 

3.50 m. tavan yüksekliğine sahiptir. A bloğun 1. dönemdeki durumunu 2. dönemde 

koruduğu düşünülmüştür.  

 

Şekil 4.21 : 1.Bodrum planı (Taşdemir, 2015). 
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4.2.1.2 Zemin kat restitüsyonu 

B bloğa A blok Z03 no'lu mekandan, B blok 7-7 aksı üzerindeki kapı boşluğundan ulaşılır 

(Şekil 4.22). Z15 mekanından girilen daire, santral personelinin konaklaması amacıyla 

kullanılmaktadır. Z07 ise santrale hizmet eden oda olarak düşünülmüştür. 7-7 ve 8-8 aksı 

arasındaki iki pencereden birini Z07 no'lu ofis, diğerini ise Z15 no'lu salon 

kullanmaktadır. B bloğun 7-7 aksı üzerinde beş adet giyotin doğrama, bir adet avluya 

çıkan kapı bulunur. B bloğun kuzeye bakan F-F aksında ise dört adet giyotin doğrama 

vardır. B blok iç mekanlarında rölöve esas alınmıştır. Zaman içerisinde mahallerin 

değiştirilmediği kabul edilmiştir. Kat yüksekliği ve döşeme kotu da rölövedeki 

değerlerindedir.  

 

Şekil 4.22 : Zemin kat planı (Taşdemir, 2015). 
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4.2.1.3 I.kat restitüsyonu 

B bloğun en üst katına A bloğun 5-5 ve 7-7 aksları arasındaki mahalden geçilen kat 

planıdır (Şekil 4.23). B blok içerisinde herhangi bir seperatör yerleştirilmeden A bloğun 

ilgili mahalinin devamı şeklinde düşünülmüştür. B blokta 7-7 aksı üzerinde altı ahşap 

giyotin doğrama, F-F aksında ise dört ahşap giyotin doğrama bulunur. Döşeme kotu 

+3.50 olup tavan yüksekliği 4.30 m. 'dir. A ve B blok döşemelerinde şap ilavesi, özgün 

döşeme kotunu ortalama 8-10 cm yükseltmiştir. Restitüsyonda bu ilaveler kaldırılarak 

döşeme kotu hesaplanmıştır. B blokta herhangi bir bezeme öğesi bulunmamaktadır. 

Mevcutta yer alan asma tavan ve yükseltilmiş döşemeler kaldırılmıştır. Bu katta bölme 

duvarların, Santral işlevi gereği sadece ana mekanların arasında kullanıldığı 

düşünülmektedir. 

 

 

Şekil 4.23 : 1.kat restitüsyonu (Taşdemir, 2015). 
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4.2.1.4 II.kat restitüsyonu 

2.kat planında ikinci dönem restitüsyonuna konu olan B blok eklentisinin çatısını 

görmekteyiz. Kırma çatı formunda olup mahya kotu 10.30'dur. A blok ilk dönem 

restitüsyon önerisi halindedir. 1. dönem restitüsyonu bölümünde A blok hakkında bilgiler 

anlatılmıştır. 

 

Şekil 4.24 : 2.kat restitüsyon planı (Taşdemir, 2015). 

 

4.2.2 Cephe restitüsyonları 

2. dönem restitüsyonunun ortaya çıkmasına sebep olan B blok, Kuzeye ve Batıya bakan 

boşluklu cephelere sahiptir. Doğuya bakan cephesi 3 no'lu parsele kısmen yanaşık 

durumdadır. Doğu cephesinin herhangi bir penceresi yoktur. Yapının doğu ve batı 

cepheleri 8.30 m yüksekliğe sahiptir. Güney cephesi ise yol kotunun altındaki bodrum 
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cephesine sahip olduğu için 12.70 m. yüksekliğe sahiptir. A blok cepheleri ilk dönemini 

yansıtmaktadır sadece B bloğun yanaşık olduğu kısmını yitirmiştir. B blok cepheleri A 

blok karakterinde olup aslına uygun olarak yapılmış bir ilavedir. A bloğun kültürel 

niteliğine zarar vermeyen, korunması gerekli bir dönem ekidir.  

4.2.2.1 Güney cephesi restitüsyonu 

A blok cephesinde 1. dönem restitüsyon kararlarının geçerli olduğu, ilave olarak B blok 

cephesinin eklendiği durumdur (Şekil 4.26). B blok cephesi ile A blok cephesinin 

birleşimi zemin kat hizasında net olarak görülemezken, bodrum ve normal katlarda 

birleşim derzi ayırt edilebilmektedir. B blok bodrum kat cephe hizasında görülen çimento 

tamirler kaldırılmıştır. Mevcutta yer alan muhdes demir kapı ve mazgallar kaldırılıp 

döneme uygun demir doğrama ile değiştirilmiştir. B blok cephesi büyük oranda korunmuş 

durumdadır (Şekil 4.25). Bezeme öğeleri, yapım tekniği ve cephe tasarımı A blok 

cephesinin devamı niteliğindedir. Pencere doğramaları özgün detayına uygun hale 

getirilmiştir. A blok güney cephesindeki, Pervititch haritasında mavi renkle gösterilmiş, 

yol ile bina arasındaki boşluğu kapatan cam ışıklıkların bu dönemde A blok tarafında 

varken, B blok cephesinde bulunduğuna dair herhangi bir veriye rastlanmamıştır.  

 

Şekil 4.25 : Güney cephesi rölövesi (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 4.26 : Güney cephesi 2. dönem restitüsyonu (Taşdemir, 2015). 

4.2.2.2 Batı cephesi restitüsyonu 

B blok avluya bakan cephesinin restitüsyonu, mevcut izlerden yararlanılarak yapılmıştır. 

Kapatılmış pencereler yeniden açılarak ahşap giyotin doğramalar gösterilmiştir. Zemin 

kat hizasındaki kapatılmış kapı boşluğu tekrar açılıp ahşap doğramalı kapı 

yerleştirilmiştir. Zemin katta kapı boşluğu haline getirilmiş pencereler özgün durumuna 

göre çizilmiştir. Saçakların özgün halinde olduğu düşünülerek rölövedeki durumu 

korunmuştur (Şekil 4.27). 

 

Şekil 4. 27 : B blok batı cephesi restitüyonu. 
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4.2.2.3 Kuzey cephesi restitüsyonu  

Zemin kat hizasındaki pencerelerin denizlikleri ortadan kaldırılmış ve denizlik hizası 

üstüne yaklaşık 20 cm. yüksekliğinde örülen duvarlar ile pencere yükseklikleri 

azaltılmıştır (Şekil 4.28). Avlu kotundan 70 cm. yükseklikteki betonarme yükselti, kuzey 

cephesine yaslanmaktadır. PB1.06 penceresinin parapet duvarı tamamlanarak diğer 

pencerelere ve cephenin görünümüne uygun hale getirilmiştir. Cephenin geneli korunmuş 

durumda olduğu için cephedeki mevcut veriler ışığında restitüsyon kararları alınmıştır. 

Mevcut saçakların özgün olduğu düşünüldüğü için 2. dönem restitüsyonunda muhafaza 

edilmiştir.  

 

Şekil 4. 28 : Kuzey cephesi 2. dönem restitüsyonu. 
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5.  RESTORASYON  

Özgün nitelikleri korunmuş durumda olan santral yapısı halen hizmet vermektedir. 

Yapının zaman içerisinde bazı kısımlarını kaybetmesi, binanın ilk halinin anlaşılmasını 

güçlendirmekle birlikte, Babaocağı Sokak'taki giriş cephesinin ve özgün kolon-kiriş 

sisteminin halen ayakta olması binanın korunmuşluğunu ortaya koymaktadır. Yapının 

korunması bağlamında yapılması gerekenler restorasyon projesinin kapsamında ele 

alınmıştır. Santral binasına yönelik müdahaleler dışında yapıya ve çevresi için yeni işlev 

önerileri, yapının taşıdığı kültürel değerin gelecek kuşaklara aktarılmasına olanak 

tanıyacaktır.  

Müdahale kararları kapsamında, yapının 1. ve 2. dönem restitüsyonu olarak tanımlanan 

günümüze ulaşmayı başarabilmiş kısımlarının özgün nitelikleriyle korunması 

hedeflenmiştir. Değişmiş ya da yitirilen kısımlarının da projesine uygun olarak yeniden 

eski görünümüne kavuşturulması istenmektedir. Mevcut özgün yapı bölümlerinin 

hasarları, malzeme bilgileri analiz edilerek, gereken müdahaleler ortaya konulmuştur. 

Statik müdahaleler bu tez kapsamında yer almamakla birlikte, yapı mühendislik disiplini 

bağlamında ele alınmalıdır. Fakat santralin yapılış döneminde kullanılan yapım tekniği ve 

benzer tekniklerle yapılan diğer binaların günümüzdeki durumu göz önüne alındığında, 

yapının zaman içerisindeki deprem veya insan unsuruna bağlı olarak hor kullanım 

faktörlerine rağmen başarıyla ayakta durmayı başarabildiği ve halen strüktür olarak iyi 

durumda olduğu söylenebilir.  

Yapı Türk Telekom tarafından telefon santrali olarak aktif olarak kullanılmaktadır. 

Zaman içerisinde değişen teknolojiler karşısında yapıdaki mekan gereksinimine bağlı 

olarak mekanlardaki değişiklikler göze çarpmaktadır. İletişim teknolojisindeki gelişmeler 

mekan gereksinimini azalttığından, A, B, C blok ve diğer ek binalarda  terkedilmiş 

mekanlar gözlenmektedir. Restorasyon projesi kapsamında, mevcut yapının işlevi ve atıl 

durumdaki alanların değerlendirilmesine yönelik kullanım önerileri sunulmuştur. Değişen 

özgün veya ilave mekanları aslına uygun hale getirme yöntemleri ortaya konmuştur. 
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5.1 Yapısal Onarımlar ve Müdahaleler 

Bu çalışma öncesinde Santral Binası için hazırlanmış kapsamlı ve onaylı bir restorasyon 

projesi bulunmamaktadır. Yapının belgelenmesi, koruma projelerinin tamamlanmasının 

ardından, gereken müdahalelerin hayata geçirilmesi için santralin işlevinin sonlandırılıp, 

tesisat ve cihazların tahliye edilmesi gereklidir.  

Bu yapının korunmasında strüktür sisteminin özgün nitelikleri ve kurgusuyla 

sürdürülmesi öncelikli olarak hedeflenmelidir. Zemin etütleri araştırılıp, temelleri analiz 

edilmeli, analizler sonucunda zemin güçlendirmesi ihtiyacı ortaya çıkması durumunda, 

yapının statik hesapları yapılmalıdır. Gerekli güçlendirme alternatifleri inşaat 

mühendisleri ve konunun uzmanları tarafından değerlendirilmelidir. Özellikle A blok 

temelindeki iki kademeli durum  ve bodrum kat strüktürüne etkisi iyi irdelenmelidir. 

Yapının en hasarlı ve kritik bölümü olan bodrum kata, yapısal destek müdahalesi 

gerekecektir. Strüktürel destek gerekliyse, Hennebique Sistem özgün niteliklerinin 

yitirilmesine sebep olmayacak biçimde ele alınmalıdır. 

Niteliksiz eklerin kaldırılması yapılacak müdahalelerin başında gelir. Şantiye ortamının 

güvenliği ve yapının işlevlendirilmesine yönelik olarak aktif durumdaki kablo, tesisat ve 

elektrik trafoları durdurulup binadan tahliye edilmelidir. Projesinde muhdes olarak 

tanımlanan asma tavanlar, döşeme, tavan ve duvar kaplamaları sökülmelidir. Muhdes 

aluminyum doğramalar, muhdes bölme duvarlar kaldırılmalıdır. Bu işlemler esnasında 

korunmuş durumdaki bezemeler ve yapı elemanları zarar görmemelidir. Yapı içerisindeki 

küçültülmüş veya kapatılmış kapı-pencere boşlukları açılmalıdır. Dış cephede özellikle 

yangın merdivenindeki muhdes çimento sıvalar sökülmelidir. Sonradan yapılmış çatı 

konstrüksiyonu kaldırılmalıdır. 

Yapısal ilavelerin kaldırılması gereklidir. Bu bağlamda, yapının rölövede C blok olarak 

tanımlanan kısımlarından arındırılması gereklidir. Bu şüphesiz kolay ve hemen 

yapılabilecek bir uygulama değildir. Halihazırda boşaltılmış durumdaki C blok ve 

batısındaki eski 7 parselde bulunan binanın, özgün A blok ile bağlantı detayları ve 

kurduğu strüktürel bağlantıların dikkatli bir şekilde incelenmesi gereklidir. Zaman 

içerisinde bir bütün haline gelmiş bu yapıları ayırmak, başta zeminde sorunlara yol 

açabileceği gibi, yıkım esnasında A blok taşıyıcı sistemine de zarar verilebilir. İlgili 

uzmanlar danışmanlığında işlem yapılmalıdır. Yapının kuzey ve batı yönlerindeki tehlike 

arz eden betonarme istinat duvarı ve destek kirişleri kaldırılmalıdır. Yapının güneydeki ön 
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cephesine yapılan, bodrum kat hizasındaki dolgular temizlenmeli, yapının özgün bodrum 

kat cephesi gün yüzüne çıkarılmalıdır.   

Mevcut dış cephe sıvası kumlama yöntemi ile uygun basınç, boyut ve cinsteki kum 

taneleri ile temizlenebilir. Merdiven holündeki doğal taşlar ise kimyasal yöntemlerle 

temizlenebilir. Duvar ve tavanlardaki alçı kabartmaları üzerindeki yağlıboya ve diğer 

katmanlar uzman konservatörler tarafından raspa edilmelidir. Merdiven holündeki metal 

öğelerin üzerindeki kalın yağlıboya tabakası telli fırçalar ile özenle temizlenerek metalin 

özgün detayına zarar verilmemelidir. Yağlı boya ile kapatılmamış, yapı genelinde yer 

alan metal öğelerin ise korozyon raspası yapılmalıdır. 

Korunmuş durumdaki elemanların temizlenmesinin ardından, onarımları 

gerçekleşmelidir. Onarımlar ahşap elemanlarda, taş ve mermer yüzeylerde, metal 

malzemede ve derzlerde gerçekleşmelidir. Ahşapta gerçekleşecek onarımlar, bazı 

mekanlarda rastlanan özgün süpürgeliklerde yapılabilir. Özgün detayını kaybetmiş 

kısımlar macunla veya kısmi yamalar ile tamamlanabilir. Özgün kapı ve pencereler 

yitirilmiş olduğu için yeniden üretilecektir. Taş ve mermer malzemelerin onarımına 

yönelik, kullanımdan ötürü aşınmış durumdaki mermer basamakların ortalarına özgün 

malzemesi ile yama yapılabilir. Yerinden sökülmüş durumdakilere ise aslına uygun 

malzeme ile bütünleme yapılabilir. Eksik bezemelerin yerine yenisinin imalatından 

kaçınılması fakat  varlığının hissettirilmesi veya vurgulanması düşünülebilir. Metal 

elemanların temizlenmesinin ardından korozyona karşı önlem alınmalıdır. Antipas ile 

boyandıktan sonra herhangi bir renk boya uygulanabileceği gibi şefaf görünümlü antipas 

ile özgün metal rengi korunabilir. Dış cephelerdeki özgün sıvalardaki derzlere, cephe 

temizliği yapılması ardından özgün malzeme ve yapım tekniğinde onarım 

gerçekleşmelidir.  

Yitirilmiş malzeme, eleman ve yapı bölümleri için  restitüsyona bağlı yeniden yapım 

gerçekleşmelidir. Yapılacak yeniden yapımlar yapısal nitelikte, kaybolan bezeme ve yapı 

elemanlarına yönelik olmalıdır. Yapısal müdahaleler rekonstrüksiyon niteliğinde 

olacaktır. Yapının özgün taşıyıcı sistemine yönelik yeniden yapım müdahalesine gerek 

duyulmamıştır. C blok ile A blok arasındaki duvarların yeniden yapımı bu kapsamda 

tanımlanmıştır. Doğu cephesindeki yitirilen A blokta yer alan muhdes saçakların yerine 

önerilen parapet duvarı yeniden yapılmalıdır. Projesine uygun olarak, çatı ve döşeme 

yalıtımı yapılmalıdır. Su giderleri kuzey avlusuna verilmelidir. Parselin kuzeyindeki 

girişin hayata geçirilmesi için, yol ve kuzey doğudaki otopark arasındaki yaklaşık 6m 
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yüksekliğindeki betonarme istinat duvarı ve destek kirişlerinin kaldırılması ardından, 

toprak dolguyu destekleyecek istinat duvarı projelendirilmelidir. Ayrıca kuzey kapısının 

tekrar faaliyete geçmesi için yol ile arka avlu kotu arasındaki yaklaşık 3m'lik kot farkı 

için projesine uygun merdiven imal edilmelidir. Güney cephe tarafında, yol kotunun 

altındaki toprak desteklenmeli, yapı ve kaldırım arasındaki boşlukta yapılacak betonarme 

payanda sistemleri ile yol tarafındaki toprağın yapıya doğru kaymasını önlenmelidir. 

Günümüze ulaşmayı başaramamış yapı elemanlarından kapı ve pencere doğramaları, 

diğer şubelerde yapılacak anoloji çalışması sonrası, uygun detay ve malzemesi ile yeniden 

üretilmelidir. Döşeme kaplamaları restorasyon projesi doğrultusunda yapılmalıdır. 

Kayıp veya düşmüş özgün cephe kaplama malzemesi ve cephe bezemelerinden numune 

alınarak malzeme analizleri yapılmalı, özgün malzeme ve tekniğinde bütünleme 

gerçekleştirilmelidir. Yangın merdiveninin raspası sonrası altından gün yüzüne çıkan 

sıvalar onarılmalıdır. Dış cephedeki pencere lento saçakları ve diğer konsolcuk ve 

silmelerin üzeri çinko ile kapatılmalıdır.  

C blok ve eski 7 parseldeki yapıların yıkılmasının ardından yeniden işlevlendirilmeye 

uygun ilave yapı önerilmiştir. Bu sayede terkedilmiş durumdaki yapılar tekrar canlanmış 

olacaktır. Santral parselinin doğusunda yer alan eski 4 parseldeki metruk durumdaki 

tescilli yapıların, kurulun da talep ettiği restorasyon projeleri Türk Telekom tarafından 

hazırlatılmalıdır. Otopark olarak kullanılan alan için insiyatif Türk Telekom şirketine 

aittir. Kira geliri sağlayan bu alana ilişkin herhangi bir öneri getirilmemiştir. 

5.2 Yeniden İşlevlendirme Önerileri 

Santral binasının özgün işlevini koruması yapının kültürel hafızasını devam ettirmesi 

bakımından ilk bakışta uygun gelebilir fakat restorasyon projesinin önerdiği 

uygulamaların yapılabilmesi için santralin altyapısının pasif hale getirilip Beyoğlu 

İlçesinin telefon ve internet hatlarının başka bir birimden yönetilmesi gereklidir. Bu zorlu 

nakil işleminin yapılmasının ardından tekrar hatların santrale kaydırılması maliyetli ve 

güç olacaktır. Üstelik gelişen teknoloji sayesinde geniş mekanlar gerektiren işlemler daha 

küçük alanlarda ve daha az personelle yürütülebilmektedir. Mevcut santralin bu işlev için 

çok büyük bir yapı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Beyoğlu'nun kültürel yoğunluğunun 

en fazla olan bölgelerinin birinde, kamuya kapalı bir işlev verilmesi, bölge için haksızlık 

olacaktır. Ayrıca geçmişte yaşanan olumsuz restorasyon tecrübelerinden sonra, yapının 
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daha hafif işlevli (kültürel, eğitim) bir amaçla kullanılmasının, yapının geleceğini olumlu 

etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca binanın bodrum katında tehlike arz eden elektrik 

santral ve trafolarının yapıdan uzaklaştırılması gereklidir.  

Türk Telekom yetkilileri ile görüşüldüğünde, adanın mülkiyetinin bu şirkete ait 

olmasından dolayı, yapının işlevi konusunda kendilerinin insiyatif sahibi olduğu, yapının 

mevcut işlevi ile devam edemeyeceğinden, uygun bir yatırımcıya binayı kiraya 

verebileceklerini belirtmişlerdir. 

Santral binasının çevresine bakıldığına, bir müteahhitlik firmasının yapının güneyindeki 

İtalyan-Dakar Oteli'nin olduğu yapı adasına, restorasyon çalışmalarına başladığı 

görülmektedir. Bölgenin dönüşümüne katkı sağlayan bu çalışmalar dahilinde  Tomtom 

Suits projesi kapsamında tescilli durumdaki yapılara konaklama işlevli  restorasyon 

faaliyetleri yapılmaktadır. Bölgede devam eden bu çalışmalar, gözleri santral binasının 

olduğu yapı adasına çekmektedir. Yeni Çarşı Caddesi ve elçilikler sokağı olan Tomtom 

Kaptan Sokak arasındaki önemli konumu, adanın rant değerini yükselten bir faktördür.  

Santral binasının olduğu eski 5-6 parselde karma işlevli yapı önerisi sunulmaktadır. PTT 

Müdürlüğü'ndeki yetkililer ile yapılan görüşmede, Sirkeci Postanesi'nin taşınması 

ihtimaline karşılık, binadaki müze için yer gereksinimi olacağı bahsedilmiştir. Bunun için 

santralin bir bölümü müze olarak önerilmiştir. Türk Telekom yönetim ve personel eğitim 

birimlerinin eski 7 parsele önerilen ilave yapıda olabileceği düşünülmüştür. Eski 5-6 

parseldeki santral binasına,  Babaocağı Sokak ve Çukur Bostan Sokak'tan giriş 

yapılabilen, kafe- restorant işlevleri önerilmiştir. Eğlence ve oturma mekanları ile 

bölgedeki yeni yapılan konaklama yapılarının hitap ettiği kitle, parsel bünyesinde 

değerlendirilecektir. Telekom'un restorasyon projesi kapsamındaki eski 5-6 parseli, 7 

parseli ve 4 parselleri bütün olarak veya ayrı ayrı kiralaması söz konusu olabilir. Eski 4 

parsele konaklama işlevi, santralin batısında yer alan eski 7 parsele santral binası ile ortak 

bir işlev vermesi söz konusu olabilir. Ayrıca adanın bütünü için ve özellikle otopark 

olarak kullanılan alanda, Koruma Kurulu'ndaki dosyasında yer alan yitirilmiş 

parsellerdeki kültür varlıklarının yeniden canlandırılması önerilebilir. Rekonstrüksiyonu 

biten yapıların işletilmesi veya kiralanması daha kazançlı bir yatırım olabilir. 
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Şekil 5.1 : Yapının güney cephesi restorasyon sonrası görünüşü (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 5.2 : Öneri ilave yapı ile görünüşü (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 5.3 : Eski 7 parsele önerilen yeni yapı (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 5.4 : Öneri ilave yapı ile birlikte kuzeyden görünüşü (Taşdemir, 2015). 
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Şekil 5.5 : Çukurbostan sokak girişi (Taşdemir, 2015). 

 

 

Şekil 5.6 : C bloğun kaldırılması sonrası ortaya çıkan teras (Taşdemir, 2015).  
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6.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Endüstri mirası kavramı ülkemizde, Avrupa ve dünyadaki diğer ülkelere göre daha az 

farkındalık yaratmıştır. Endüstri yapılarının taşıdığı kültürel miras değerleri, Türkiye'nin 

haklı olarak ulaşmak istediği kalkınma düzeyi ve sanayileşmeye feda edilmiştir. Bu 

durumu Beyoğlu Santral yapısında tam olarak görmek mümkündür. Artan telefon 

aboneliği talebine karşılık, gerekli alet, donanım ve onu kullanacak personel için sürekli 

yeni mahallere ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple, yeni mahaller koruma bilincinden uzak 

ve mevcut yapıları ve özgün haberleşme donatıları zarara uğratarak inşa edilmiştir. Belki 

telefon ve abonman ihtiyacı giderilmiş, ülkenin haberleşme imkanları artırılmıştır fakat 

aynı hassasiyet, bu yapıların ilk yapıldıkları günden beri taşıdıkları yaşanmışlığa ve 

değere gösterilmemiştir. Öte yandan bir endüstri mirası olarak ve de döneminin yeni 

teknolojisi ile inşa edilmiş Beyoğlu Telefon Santrali, yapıldığı 1913 yılından itibaren 

kısmen bilinçli, kısmen şans eseri bugünlere ulaşmayı başarabilmiştir. Yapının bulunduğu 

adadaki diğer parsellerde bulunan kültür varlıkları resmi kurumların (Koruma Kurulu, 

Beyoğlu Belediyesi) talepleri üzerine projelendirilmiştir ve ardından yitirilmiştir. Fakat 

bu çalışmalar restorasyon tekniğine uygun çizimler olmadığından yapıların özgün 

durumunu yeterince aydınlatmamaktadır. Bu sebeple bu yapıların ihyası için sağlıklı 

veriler bulunmamaktadır. 

Aynı dönemde yapılan Kadıköy ve Tahtakale Santrallerinin de yapılan ilaveler koruma 

amaçlı olmadığından, yapıların özgün durumları anlaşılamamaktadır. Bu santrallerin de 

kültürel değerini ortaya çıkaracak projeler hayata geçirilmelidir. Betonarmenin yapının 

taşıyıcı çerçevesi, temellerinde kullanıldığı, dış cephe sıvaları ve süslemelerinde 

geleneksel kagir yöntemler dışında çimento esaslı tekniklerin tercih edildiği Tahtakale, 

Kadıköy ve Beyoğlu santrallerinin hakettiği değere kavuşması ve temsil ettiği nitelikleri 

koruması gerekmektedir. Bu bağlamda bu yapılara tercih edilecek restorasyon 

müdahaleleri projesinde belirtilen sınırların dışına çıkılmadan ele alınmalıdır. Yapının her 

bir elemanı, süslemesi ve iç-dış mekan kaplamalarının önemi anlaşılmalı ve koruma 

odaklı yaklaşımlarda bulunulmalıdır. 
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Bu tez çalışmasının, kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması üzerine yapılacak 

çalışmalara ışık tutması, unutulmuş, tarihi niteliği göz ardı edilmiş erken dönem 

betonarme örneği olan Telefon Santrali yapılarının korunması gerektiği bilincini 

oluşturması ve yol gösterici olması umut edilir.   
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