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ÖZET 

ERKEN CUMHUR YET DÖNEM  MODERN M MARLIK ÖRNEKLER NDEN 
KADIKÖY HALKEV  B NASI RESTORASYON PROJES  

20. yüzyıl dünyada oldu u gibi ülkemizde de hızlı bir ekilde ortaya çıkıp geli en ve 
siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda de i imlere sebep olan 
olayların ya andı ı bir dönemdir. Bu dönemde demokratik ve laik temellere dayalı 
bir ulus-devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması her alanda radikal 
de i imleri beraberinde getirmi tir. Bu süreçte yapılan çalı malarla amaçlanan, 
Avrupa’da geli en modernle me hareketleri do rultusunda yeni, ça da  bir 
toplumun yaratılması olmu tur. Tez kapsamında, ülkemizde ya anan modernle me 
sürecinin iki önemli parçasını bir arada bulunduran Kadıköy Halkevi Binası 
çalı ılmı tır. Yapı, hem Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yapılmı  modern 
örneklerinden biri olarak, hem de modern ya amın özellikle kültürel ve toplumsal 
alanda geli mesinin en önemli sa layıcısı kabul edilebilecek Halkevi olu umunun bir 
parçası olarak tarihi ve mimari de ere sahiptir.  

Birinci bölümde, bu yapının seçilmesine neden olan, yapıyı de erli kılan etkenler 
açıklanmı , projenin hazırlanması sürecinde ne gibi çalı maların yapılaca ı, 
konunun hangi kapsamda ele alınaca ı ve bu süreçte nasıl bir yol izlenece i, 
ara tırma ve belgeleme çalı maları için hangi yöntemlerin kullanılaca ı belirtilmi tir. 

kinci bölümde, Kadıköy Halkevi Binası’nın Modern Mimarlık örneklerinden biri 
olması nedeniyle yirminci yüzyıl modern yapılarının da koruma kapsamında 
de erlendirilmeleri konusu üzerine kuramsal ara tırma yapılmı tır. Bu amaçla 
öncelikle, ça da  koruma kuramının dünyada ve Türkiye’deki geli im süreci 
ba lamında Modern Mimarlık örneklerinin de koruma alanı kapsamına girmesiyle 
beraber gündeme gelen yeni kuramsal tartı malar irdelenmi tir. Uluslararası koruma 
örgütlerinin modern mirasın korunması konusu üzerine yapmı  oldukları faaliyetler 
ve bu konuda çe itli ülkelerde yapılan uygulamalardan örnekler incelenmi tir. 

Üçüncü bölümde, Kadıköy Halkevi Binası’nın koruma kapsamında bir 
de erlendirmesi yapılmı tır. Bu amaçla öncelikle, Cumhuriyet tarihimizde çok önemli 
yere sahip, modernite projesinin tüm ülke çapında yayılma arzusunun en somut 
kanıtı olarak görülebilecek e itim kurumları olan halkevleri üzerine bir ara tırma 
yapılmı tır. Yapının özgün i levinin halkevi olması nedeniyle, yapı koruma 
kapsamında de erlendirilirken öneminin bir kat daha arttı ı dü ünülmektedir. Bunun 
yanında dönemin ideolojisinin halkevi yapılarının mimarisini nasıl ekillendirdi inin; 
halkevi binalarının, batılıla ma ve modernle me hareketlerinin mimari alandaki 
mekânsal kar ılı ı olarak görülmelerinin; halkevlerinin nasıl faaliyetlerle ya ama 
katıldıklarının ve günümüze ula abilmi  çok az sayıdaki halkevi yapısı üzerinden 
mimari özelliklerinin üzerinde durulmu tur. Kadıköy Halkevi Binası hakkında yapının 
mimarı, kent içindeki yeri ve yapının tarihi ba lıkları altında detaylı bir çözümleme 
yapılmı  ve sonuçta yapı sahip oldu u belge, anı, kimlik ve süreklilik de erleri ile 
mimari ve i levsel de er olarak tanımlanmı  koruma ölçütlerine uygun oldu u 
biçiminde de erlendirilmi tir. 

Dördüncü bölümde, yapının, plan ve cephe özellikleri, ta ıyıcı sistem ve malzeme 
kullanımı belgelenmi , ardından tarihsel ara tırmalar do rultusunda görmü  oldu u 
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müdahalelerin tespit ve de erlendirmesi yapılmı tır. Bu de erlendirmeler sonucunda 
yapının restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmı tır. Mevcut durumunda, iki 
ayrı i levle hizmet veriyor olmasından dolayı bir takım müdahalelere maruz kalmı  
olsa da, bir bölümünün Kadıköy Halk E itim Merkezi olarak yo un bir ekilde 
kullanılıyor olması binanın özgün i levine uygunlu u açısından olumlu olarak kabul 
edilmi  ve restorasyon projesi hazırlanırken bu i levin devamı amaçlanmı tır. 

Tezin Kadıköy Halkevi Binası üzerinden tartı maya açtı ı ve katkıda bulunmayı 
hedefledi i alan ülkemizdeki koruma kavrayı ına 20. yüzyıl Modern Mimarlık 
ürünlerinin de katılması yönünde geli tirilmesi gereken toplumsal bilinçtir. Ne yazık 
ki Modern Mimarlık ürünleri, koruma tartı maları söz konusu oldu unda, daha eski 
ve geleneksel mirasla kar ıla tırıldı ında aynı derecede kabul görmemekte, de i en 
ya am artları, yapım teknolojileri, ihtiyaçlar, vb kar ısında dayanamayarak çok hızlı 
bir ekilde tahrip olmakta ve hatta teker teker yıkılmaktadırlar. Oysa ki bu dönem 
yapılarının, Kadıköy Halkevi Binası örne inde oldu u gibi, günümüz 
gereksinmelerine uygun olarak yapılacak restorasyonlarla ya ama dahil edilmeleri 
mümkündür. Böylelikle 20. yüzyıl Modern Mimarlık ürünlerinin, pek çokları 
tarafından güç fark edilen özel ve özgün niteliklerinin göz önüne çıkartılabilece i ve 
bu yapıların da korunması gerekti ine dair bilincin geli mesine yönelik olumlu bir 
etki üretilece i dü ünülmektedir. 
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SUMMARY 

RESTORATION PROJECT OF KADIKOY COMMUNITY CENTRE: AN EXAMPLE 
OF EARLY REPUBLIC PERIOD ARCHITECTURE 

The foundation of Turkey Republic, which is a democratic and secular based nation-
state, at the beginning of the 20th century, has brought about a very fast 
transformation and development process in political, economic, social and cultural 
fields. Main targets of this process were the assimilation of Western type of modern 
life and the formation of a new, modern society. The object of the study of the thesis 
is the building of Kadıköy Community Center, which is a very important example of 
that period. It is one of the valuable cultural properties mainly in two terms: first, it is 
one of the initial architectural products which was build in International Modern Style 
in Early Republic Period and second, it is one of the important examples of the 
formation of community centers which are the main providers of the development of 
modern life socially and culturally. 

In the first chapter, the reasons of the choice of this building and the factors that 
render the value of the building are explained and the development process of the 
restoration project is defined with its expansions on the scope of the subject, on the 
method and on the research and documentation processes. 

In the second chapter, because of the building of Kadıköy Community Center is an 
example of Modern Architecture, a theoretical research about the evaluation of 20th 
century Modern Architecture buildings in the scope of preservation is introduced. 
The discussions on this field and the activities of international preservation 
organizations on the preservation of Modern Heritage are examined and the related 
applied works are exemplified. 

In the third chapter, the building of Kadıköy Community Center is evaluated in the 
context of preservation. For this purpose primarily the community centers, which 
have a specific importance in the history of Republic as educational institutions, with 
being the most concrete examples of the desire of the expansion of the modernity 
project through the whole country are investigated. It is thought that the importance 
of the building is incerased in the context of preservation because of the original 
function of the building is a community center. Besides these, how the architecture 
of community centers were shaped by the ideology of the period; how they were 
seen as the spatial response of modernization processes; in which ways they 
participated in the daily life of that period and the architectural characteristics of 
community center buildings; are emphazised. And the building of Kadıköy 
Community Center is analysed particularly under the topics of, the architect of the 
building, the place of the building in the city, and the history of the building. In 
conclusion, the building of Kadıköy Community Center is evaluated as appropriate 
for preservation criteria with its values of memory, identity, continuity and its 
historical document value.  

In the fourth chapter, the characteristics of the plans and elevations of the building 
and the structural system and materials are depicted. Then the interventions on the 
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building are explored by the historical surveys. And the restitution and restoration 
projects of the building are proposed according to these evaluations. In the existing 
situation, the building has been functioning acording to two different programs and 
because of this it was exposed to some interventions. But a part of it, is still used as 
Kadıköy Community Center. This is acknowledged as a positive fact and the 
restoration project structured on the idea of the continuity of this function. 

The purpose of the thesis is to open discussion about the issue of preservation of 
the buildings of Modern Architecture with this research on the building of Kadıköy 
Community Center and to make contribution to the idea of the necessity of 
preserving Modern Architecture within the field of preservation in the country. 
Unfortunately, the buildings of Modern Architecture are not acceptable enough for 
preservation comparing with the buildings of traditional heritage. Their demolition 
process is very fast because of the changes in the needs of life, technology, 
economy, etc. whereas their contribution to life is possible with appropriate 
restorations, as in the example of Kadıköy Community Center. So it has been 
thought that the special and authentic qualities of the examples of 20th century 
Modern Architecture could be exposed and a positive effect could be produced for 
the development of the consciousness about preserving them. 
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1. G R  

1.1 Çalı manın Amacı ve Kapsamı 

Kadıköy Halkevi Binası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihsel geli im süreci 

içerisinde ülkenin sosyal ve kültürel alanlardaki modernle mesine önemli katkılar 

sa layan; dönemin dü ünce yapısı, ya am tarzı, toplumsal de erleri ve modern 

mimarlık anlayı ını yansıtan Halkevi olu umunun bir parçası olması özelli iyle 

gelece e aktarılması gereken kültürel varlıklar arasında önemli bir yere sahiptir. Tez 

kapsamında yapılan çalı malarla amaçlanan, yapının koruma disiplini içindeki 

yerinin belirlenmesi ve sahip oldu u de erlerin açı a çıkarılması, gelecek ku aklara 

do ru bir ekilde aktarılabilmesi için restorasyon yakla ımlarının ne yönde 

geli tirilebilece inin ve yapıya nasıl müdahale edilebilece inin belirlenmesidir. Bu 

do rultuda, kavramsal ara tırmalarla birlikte bina üzerinde teknik çalı malar 

yapılmı  ve bilimsel bir yöntem izlenerek Kadıköy Halkevi Binası restorasyon projesi 

hazırlanmı tır. Öncelikle yapının mevcut durumu belgelenmi , bina üzerinde tespit 

ve analiz çalı maları yapılmı , tarihsel ara tırmalar ve bulunan belgeler ı ı ında 

yapının restitüsyon projesi hazırlanmı tır. Kadıköy Halkevi Binası uzun yıllardan beri 

iki kısma ayrılarak farklı kurumların kullanımına bırakılmı  ve bu kullanım 

biçimlerinin gerektirdi i ihtiyaçlar do rultusunda yapılmı  müdahaleler sonucu özgün 

tasarım bütünlü ünü kaybetmi tir. Fakat, yüklendi i i levlerden birinin yo un 

kullanıcıya sahip Halk E itim Merkezi olması, yapının özgün i levine uygunlu u 

açısından olumlu olarak kabul edilmi  ve restorasyon projesi hazırlanırken bu i levin 

devamı amaçlanmı tır. Restorasyon müdahaleleri belirlenirken yurtiçi ve yurtdı ında 

modern yapıların korunması ile ilgili yapılan çalı malar ara tırılmı , örnekler 

incelenmi , betonarme yapıların onarımı sırasında uygulanan teknik ve yöntemler ile 

kar ıla ılan problemler de erlendirilmi tir. Bunlarla birlikte, geli tirilen koruma 

yakla ımının kavramsal temellerini ortaya koymak amacıyla dünyada ve ülkemizde 

koruma kavramının geli im süreci incelenmi , korunması gerekli kültür varlıklarının 

belirlenmesi için tanımlanan ölçütler do rultusunda Kadıköy Halkevi Binası 

de erlendirilmi tir. Ayrıca, yapının çevresiyle ili kisi, özgün i levinin tarih ve 

toplumsal hafıza içindeki yeri, mimarı Rüknettin Güney’in çalı maları, tasarım 

yakla ımları ve mimarlık alanındaki yeri ara tırılarak elde edilen veriler 

do rultusunda yapının kazandı ı de erler irdelenmi tir. 
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1.2 Çalı manın Yöntemi ve Kaynaklar 

Öncelikle yapının mevcut durumunun belgelenmesi için çe itli ölçüm çalı maları 

yapılmı ; cephelerin, konferans salonu, spor salonu, holler gibi geni  iç mekânların 

ve bina çevresinin ölçüleri lazerli ölçüm aleti (total station) kullanılarak temin edilmi , 

di er tüm iç mekânların ise mümkün oldu unca geleneksel yöntemlere ba lı 

kalınarak ölçüleri alınmı tır. Ancak bazı mekânlarda, kullanıcıya ait yakla ımların 

ölçüm çalı masını destekleyici yönde olmaması ve ço u mekânın sıkı ık ve yo un 

bir tefri e sahip olması nedenleriyle zorluklar ya anmı tır. 

Yapının özgün biçimi ve tarihsel geli imiyle ilgili çalı malar sırasında en önemli 

bilgilere, Ba bakanlık Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü’ne ba lı ve Ankara’da yer 

alan Cumhuriyet Ar ivi’ndeki Kadıköy Halkevi ile ilgili dosyalar içerisindeki evrak ve 

çizimler do rultusunda ula ılmı tır. Ayrıca çe itli kurumlarda, yapıya ait belgelerin 

varlı ına yönelik ara tırmalar yapılmı , Kadıköy ilçesinin ba lı oldu u stanbul V 

no.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda, Kadıköy 

Belediyesi’nde, l Milli E itim Müdürlü ü’nde ve Adalet Bakanlı ı Teknik ler Dairesi 

Ba kanlı ı Etüd Proje ube Müdürlü ü’ndeki ilgili dosyalar incelenmi tir. Bu 

dosyalar içerisinde yapıyla ilgili 2000’li yılların öncesine dair herhangi bir belgeye 

ula ılamamı tır. Bunların yanında stanbul Büyük ehir Belediyesi ve Bayındırlık 

leri l Müdürlü ü bünyesinde yapılarla ilgili ar ivin olup olmadı ı soru turulmu  

ancak olumlu bir neticeye varılamamı tır.  

Yapıyla ilgili kapsamlı bilgilerin bulundu u Cumhuriyet Ar ivi’nde konu ba lı ında 

‘Kadıköy Halkevi Binası’ ifadesi yer alan 14 adet dosya bulunmaktadır. 490.1.0.0 

Fon Kodu ile 1723, 1724, 1725 ve 1726 numaralı dört adet klasör içinde yer alan bu 

dosyalarda, Kadıköy Halkevi’nin eski binasından ta ınması ve yeni binasının yapımı 

ile ilgili konuları içeren 1935-1944 yılları arasında yapılmı  yazı malar ile yeni 

binanın in aatına ait projeler bulunmaktadır. Yazı maların hemen hepsi üzerinde 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterli i’nin damgası bulunmaktadır ve bu 

nedenle ar ivdeki belgelerin C.H.P. Ar ivinden toparlanmı  oldu u dü ünülmü tür. 

Dosyalarda yer alan belgeleri sırasıyla açıklamak gerekirse; 

1723.1007.2 no.lu dosyada, 20.06.1940 tarihli 23 sayfalık Kadıköy Halkevi Binası 

kmali n aatına ait Fenni artname ile 43 sayfalık Ölçü Cetveli; 

1724.1008.1 no.lu dosyada, 1939 yılının ikinci yarısı içerisinde hazırlanmı  1/100 ve 

1/20 ölçekli temel, kolon ve kiri  boyutlarının gösterildi i betonarme projeleri; 

1724.1008.2 no.lu dosyada, temel hafriyat planı, temeller ve istinat duvarları ile ilgili 

on adet proje; 
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1724.1008.3 no.lu dosyada, 1/100 ölçekli Kadıköy Halkevi in aatı arsası plan kotesi 

ve bina oturu  vaziyetini gösteren on bir adet “Kadıköy Halkevi Tulani Maktaa” 

(Bayuna Kesit) çizimleri; 

1724.1008.4 no.lu dosyada, 16.05.1939 tarihli Rüknettin Güney tarafından 

hazırlanmı  ve üzerlerinde kolon yerleri ve çalı ma notları bulunan 1/50 ölçekli 

Kadıköy Halkevi Uygulama Projesi planları;  

1725.1009 no.lu dosyada, 1935-1940 yılları arasında yapılmı , Kadıköy Halkevinin 

yeni binaya duydu u ihtiyaç, arsa ara tırmaları, arsa alımı ve yeni binanın 

tasarlanması, in aat için uygulama projelerinin hazırlanması, ke if bedelinin 

çıkartılması, ihalesinin yapılması gibi i ler ile bu süreçteki bütçe düzenlemeleri ve 

finansal ihtiyaçlarla ilgili 130 sayfalık yazı ma; 

1725.1010 no.lu dosyada, 1/100 ölçekli Elektrik Tesisat Planları; 

1725.1011 no.lu dosyada, Rüknettin Güney’e ait, 1/200 ölçekli Kadıköy Halkevi 

Binası Proje Yarı ması Avan Projeleri; 

1725.1012 no.lu dosyada, 1/100 ölçekli Kalorifer Tesisatı Projeleri; 

1725.1013 no.lu dosyada, 16.05.1939 tarihli Rüknettin Güney tarafından 

hazırlanmı  1/50 ölçekli Kadıköy Halkevi Uygulama Projesi planları; 

1726.1014 no.lu dosyada, 16.05.1939 tarihli Rüknettin Güney tarafından 

hazırlanmı  1/50 ölçekli Kadıköy Halkevi Uygulama Projesi cepheleri, rfan 

Bernhardt tarafından hazırlanmı  mobilya çizimleri ile mobilya tasarımı ve imalatı ile 

ilgili 64 sayfalık yazı malar; 

1726.1015 no.lu dosyada, ölçü cetveli eklinde 81 adet Kroki ve 

Mülahazat(Dü ünce) fi leri ve 1/50 ölçekli tiyatro ve spor salonundan geçen 

uzunlamasına bir kesit; 

1726.1016 no.lu dosyada, Kadıköy Halkevinin eski ah ap binasına ait foto raflar ile 

a ırlıklı olarak Mü avir Mimar A. Sabri Oran tarafından yazılmı  44 sayfalık 

yazı malar; 

1726.1017 no.lu dosyada, 1941-1944 yılları arasında, Kadıköy Halkevi Binasının 

yapımıyla ilgili pek çok konuda yapılmı  272 sayfalık yazı malar bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Ar ivinde bulunan tüm bu belgeler binanın özgün tasarımının ve yapım 

sürecinin anla ılmasında önemli katkılar sa lamaktadır. Ayrıca belgeler arasında 

bulunan projeler sayesinde, o dönemde uygulamaya yönelik hazırlanan projelerin 

nasıl çizildi i, ne kadar detaylandırıldı ı yönünde fikir sahibi olunmakta ve 1/50 



 4

ölçekli uygulama projelerinin, günümüzdeki detaylı çizim yöntemleriyle 

kar ıla tırıldı ında oldukça yetersiz oldu u görülmektedir.  

Bunların yanında ar iv çalı ması de erlendirildi inde, dosyaların düzenlenmesinde, 

belgelerin saklanma ve kopyalanma biçimlerinde, projelerin katlı bir ekilde durması 

nedeniyle kat yerlerinde yırtılmaların meydana gelmesi, inceleme sırasında 

zorlukların çıkması, özellikle projeleri kopyalayacak donanımın bulunmaması gibi 

bazı olumsuzluklarla kar ıla ılmaktadır. Ancak ar iv çalı anlarından ö renildi i 

üzere, belgelerin dijital ortama aktarılarak düzenlenmesi yönünde çalı maların 

ba latılmı  olması olumlu olarak de erlendirilmektedir. 

Kurumlar çerçevesinde yapılan ara tırmaların yanı sıra, yazılı ve sözlü kaynaklarla 

ilgili çalı malar yapılmı , o dönemde basılan kitap ve dergilerden yapının tarihsel 

geli iminin belirlenmesine katkı sa layan bilgilere ula ılmı tır. Özellikle o dönemin 

mimarlı ı ve mimarlık ortamı ile ilgili önemli bilgiler veren Arkitekt Dergisi ve yapının 

eski foto raflarını barındıran stanbul Belediyesi tarafından 1944 yılında basılan 

Güzelle en stanbul adlı kitap önemli kaynaklar arasındadır. Ayrıca yapının mimarı 

Rüknettin Güney’in o lu Prof.Dr. Ahmet Güney1 ile görü ülmü  ve Güney’in 

mimarlık ya amına dair ellerinde fazla belgenin olmadı ı, Kadıköy Halkevi ile ilgili 

olarak da sadece birkaç foto rafın bulundu u ö renilmi tir. Kütüphane ara tırmaları 

sırasında, üniversite kütüphaneleri ile Atatürk Kitaplı ı ve stanbul Ara tırmaları 

Enstitüsü Kütüphanesi en çok ba vurulan yerler olmu tur. Ayrıca çe itli kurum ve 

kurulu ların internet sitelerindeki bilgiler ile çe itli sitelerden ula ılan açık kaynaklar 

çalı manın geli imine önemli katkılar sa lamı lardır.  

                                                
1 Prof. Dr. Ahmet Güney, stanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisli i Anabilim Dalında görev 
yapmaktadır.  
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2. MODERN M MARLI IN KORUMA KAPSAMINDA DE ERLEND R LMES  

2.1 Ça da  Koruma Kuramının Geli im Süreci  

Modern Mimarlık ürünlerinin korunması gerekli kültürel varlık de erini kazanmasıyla 

koruma alanında ortaya çıkan tartı maların ve yapılan çalı maların bir zemine 

oturtulması için öncelikle koruma kuramının olu um ve geli im sürecinin 

anla ılmasının önemli oldu u dü ünülerek bu bölüm olu turulmu tur. 18. yüzyılda 

Avrupa’da ya anan Aydınlanma Dönemi’nde koruma kuramının temelleri atılmı  ve 

aynı dönemde geli meye ba layan modernle me hareketleriyle ili ki içerisinde ve 

modernle me sürecinin bir bile eni olarak koruma alanı geli mi tir.  

Aydınlanma dü üncesinde, insan aklı ve yaratıcılı ı ile bireysel mükemmeliyet ve 

bilimsel ke ifler yüceltilmi , aklın ve nesnel bilimin ı ı ında evrensel, sonsuz ve 

de i mez niteliklerin ortaya çıkarılmasıyla insanlı ın özgürle mesi amaçlanmı tır. 

nsanın, dogmalardan ve bo  inançlardan kurtulup ba ımsızla an aklını kullanmaya 

ba lamasıyla günlük ya amın zenginle ece ine, do a üzerinde kurulacak hâkimiyet 

ile kaynaklardaki kıtlık, yoksulluk, do al afetler gibi sorunların ortadan kalkaca ına, 

efsanenin, dinin, bo  inançların akıldı ı durumundan uzak, rasyonel dü üncenin ve 

rasyonel toplumsal örgütlenme biçimlerinin geli tirilece ine inanılmı tır (Harvey, 

1997).  

Bu dönemde mimarlık alanında da, rasyonel dü ünce biçiminin etkisiyle, saf, 

i levsel ve strüktürel anlatımı daha fazla önemseyen ve do al dünyanın dikkatli bir 

ekilde incelenmesiyle elde edilecek bilgiler do rultusunda, ilkel ve bozulmamı  

olanın niteliklerinin ke fedilmesini, mimarlı ın süslemelerden kurtularak özüne geri 

dönmesini hedefleyen bir yakla ım do mu tur. Bu yakla ım özellikle Antik Dönem 

klasik mimarlı ına bir ilgi olu masını ve önceki uygarlıkların mimarlı ını anlamaya 

yönelik, daha önce yapılmamı  bilimsel nitelikte çalı maların yapılmaya ba lamasını 

sa lamı tır (Roth, 2000).  

Aydınlanma dü üncesiyle geli en ve koruma kavramının ortaya çıkı ına temel 

olu turan çalı malar özellikle, geçmi  uygarlıklara ilginin artmasıyla ba layan 

arkeolojik kazı çalı maları olmu tur. Aslında daha 15. yüzyılda ba layan ve 

Aydınlanma Dönemi’ne zemin olu turan de i imlerin ya andı ı Rönesans 

Dönemi’nde, sanat ve mimaride ideal güzelli e ula ma çabasıyla ortaya çıkan 



 6

yenilikçi hareketler içerisinde Antik Roma ve Yunan mimarlık ve sanatına ilgi 

do maya ba lamı tır. 1404-1472 yılları arasında ya amı  talyan mimar Leon 

Battista Alberti, tarihi yapıların, do alarında var olan mimari nitelikleri, estetik 

görünü leri, dayanıklılık ve güzelliklerinin yanında, sahip oldukları ö retici ve tarihsel 

de erleri nedenleriyle bütünlükleri bozulmadan korunmaları gerekti ini belirtmi , bu 

yapıların onarımı ve sa lamla tırılmaları konusunda yöntem ara tırmaları ile çe itli 

uygulamalar yapmı tır. Aydınlanma Dönemi’nde Klasik mimarlı a yönelik bilimsel 

nitelikteki çalı malar yaygınla ırken önemli sanat eserlerinin sahip oldu u “evrensel 

de er”e yönelik farkındalı ın artması ve bu nedenle korunmaları ve iyi bakılmaları 

gerekti ine yönelik bir sorumluluk duygusu olu maya ba lamı tır. Koruma 

alanındaki bu geli melere katkı sa layan önemli bir yenilik de, matbaacılık 

alanındaki teknik geli meler ve bu sayede gerçekle en bilginin yayılma hızındaki 

artı  olmu tur (Jokilehto, 19862). 

Ayrıca bu dönemde yaygınla an arkeolojik çalı malarla ortaya çıkan harabelerin, 

anıtsal yapılara yüklenen simgesel, i levsel ve estetik de erlerden yoksun olması, 

koruma anlayı ında yeni bir yakla ım olarak ‘tarihi belge de eri’ kavramını ortaya 

çıkmasını sa lamı tır (Polat, 2008).  

18. yüzyıl, Avrupa tarihinde bir dönüm noktası olan 1789’daki Fransız Devrimi ile 

sonuçlanmı , siyasi, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda hızlı bir de i im ve 

geli im sürecinin, bir ba ka de i le Avrupa’da modernle me sürecinin hız 

kazanarak ya anaca ı 19. yüzyıla geçilmi tir. Bu süreçte rasyonel dü ünce 

biçiminin geli mesi ve bilimsel bilgi üretiminin önem kazanmasıyla birlikte etkisini 

arttıran sanayile me; geli en yeni üretim ve ula ım biçimleriyle beraber gündeme 

gelen fabrika, gar, hangar, ofis yapıları, köprü, liman gibi yeni ihtiyaçlar ve ya anan 

çok hızlı kentle me gibi olgular mimarlık ve ehircilik alanında yeni arayı  ve 

dü ünceleri de beraberinde getirmi tir (Benevolo, 1981).  

19. yüzyıl mimarlık ortamında devrim niteli indeki bir yenilik, demiryolu ula ımı ve 

demir, döküm, çelik üretim teknolojilerindeki geli meler sayesinde, yapı üretimi 

alanında ke fedilen yeni olanaklarla olu mu tur. Geleneksel yapı üretiminde 

kullanılan ta , tu la ve ah abın yanına, demir, çelik ve cam eklenmi ; bu yeni 

malzemeler kullanılarak hızla monte edilebilen, gerekirse sökülüp takılabilen ve çok 

geni  bo lukların kapatılabilmesine olanak sa layan yeni yapım teknikleri 

geli tirilmi tir. Prefabrikasyon yöntemiyle üretilen ve saf strüktürden olu an bu yapı 

tipi, sonraki yıllarda özellikle tren garlarının, hangarların ve sanayi fuarlarındaki sergi 

binalarının yapımında kullanılmı tır (Roth, 2000).  
                                                
2 Açık kaynak, http://www.iccrom.org/eng/02info_en/02_04pdf-pubs_en.shtml, 24.05.2010 



 7

Bu dönemde ortaya çıkan yapı teknolojisindeki bir di er yenilik ise, betonarme 

yapım sisteminin geli tirilmesidir. lk olarak 1848 yılında betonarme bir kayık 

yapılarak 1850’deki Paris Dünya Fuarı’nda sergilenmi , aynı tarihlerde Fransız bir 

bahçıvan betonarme teknikle çiçek saksıları yapmı tır. 1855’te François Coignet ilk 

olarak betonarmeyi bir yapıda kullanmı , 1870’li yılların ba ında da Amerikalı 

William E. Ward kendisine betonarme bir ev yapmı tır. Sonraki yıllarda etriye, 

nervürlü çelik, hazır beton, beton pompası kullanımı gibi geli melerle hızla ilerleyen 

betonarme yapım sistemi, 20. yüzyılda mimarlar tarafından en çok tercih edilen 

sistem olmu tur (Özkaban, 2007).  

19. yüzyılda yapı teknolojisindeki geli melerin yanında, nüfusu hızla artan ve 

büyüyen sanayi kentlerinin yeni ihtiyaçlarını kar ılamak amacıyla ehircilik alanında 

da yeni yöntemler geli tirilmeye ba lanmı tır. Altyapı sistemlerinin geli tirilmesi, 

sanayi ve kamu binaları için alanların yaratılması, Ortaça ’dan kalma, kıvrımlı dar 

sokaklarıyla sıkı ık kent merkezlerinin rahatlatılması, konut sayısının arttırılması ve 

kent içinde yeni ula ım a larının olu turulması bu yöntemlere örnek olarak 

verilebilir. 1852 yılında imparatorlu unu ilan eden Napoleon’un kararları 

do rultusunda ba mühendis Baron Haussmann’ın tasarımlarıyla Paris kentinin 

yeniden yapılandırılması, modern kentlerin planlanmasına yönelik örnek olan ve 

cesaret verici bir uygulama olmu tur. Paris’in ortaça dan kalma kent merkezinde 

çevredeki tren istasyonlarını birbirine ba lamak amacıyla geni  bulvarlar açılmı , 

eski kent çekirde i tamamen yıkılmı , su kemerleri ile kanalizasyon kanalları 

yapılmı , ayrıca kentin çe itli noktalarında büyük küçük parklar olu turulmu tur 

(Roth, 2000).  

Bu yeni süreçte koruma kavramı da sistematik yakla ımlarla, bilimsel bir çalı ma 

alanı olarak ekillenmeye ba lamı tır. Modern koruma kuramı, ehircilik ve mimarlık 

alanlarındaki yeni arayı  ve olu umlarla etkile im halinde ve farklıla an koruma 

pratiklerinin birbirlerine kar ı ele tirel yakla ımlarıyla ortaya çıkan tartı malarla 

geli mi tir. 19. yüzyıl modernle me sürecinde, sadece biçimsel ve estetik açılardan 

de il, malzeme ve teknolojisiyle de öncekilerden farklıla an yeni bir ehircilik ve 

mimarlık anlayı ının olu ması, bir taraftan da, geride kalan yapı birikiminin 

korunmasına yönelik sorgulamaların ve bu tartı malarla ili kili mimari miras, tarihi 

doku, estetik de er, tarihi de er, ulusal de er, hafıza kavramı, konservasyon, 

eskilik, özgünlük gibi kavramların (Polat, 2008) olu umuna neden olmu tur.  

Bu dönemde, Fransa, ngiltere ve talya öncülü ünde, koruma yöntemleri üzerine 

birbirlerine kar ıt ele tirel yakla ımlar içeren ve ça da  koruma kuramının 

olu umuna öncülük eden çe itli dü ünce ve uygulamalar geli tirilmi tir. Bu 
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tartı malarda üç farklı yakla ımın öne çıktı ı görülmektedir. Bunlardan ilki, Fransız 

mimar Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) öncülü ünde geli tirilen ve 

“üslup birli ine varma” ya da “stilistik rekompozisyon” olarak adlandırılan ve restore 

edilecek yapıların tüm eklerinden arındırılıp yapıldıkları zamanki biçimlerine 

dönü türülmesi veya kendi ça ının üslubuna ve yapım tekniklerine uygun bir ekilde 

yeniden yapılması gerekti ini savunan restorasyon yakla ımı; ikincisi ise bu tarz 

uygulamaların, öznel de erlendirmeler neticesinde yapılar üzerinde geri dönü ü 

olmayan radikal de i imlere neden oldu unu savunan ngiliz mimarlık ele tirmeni 

John Ruskin (1819-1900) ve ngiliz mimar William Morris (1834-1896) öncülü ünde 

“romantik görü ” olarak adlandırılan, tarihi yapıların hiçbir müdahalede 

bulunulmadan, oldu u gibi tarihi bir belge olarak korunması, sadece bakımsızlıktan 

kaynaklanan bozulmaları önleme amaçlı onarım müdahalelerinin yapılması 

gerekti ini savunan koruma anlayı ıdır. Bu iki farklı koruma dü üncesi kar ısında 

talyan mimar Luca Beltrami (1854-1933) tarafından, hem mimarın sezgilerine ve 

bilgisine dayalı olarak yapılan ve keyfi uygulamalara dönü en restorasyonlara, hem 

de yapılara müdahale edilmeden kaderlerine bırakma anlayı ının pasif duru una 

kar ı ele tirel dü ünceler geli tirilmi  ve “tarihi restorasyon” olarak adlandırılan 

koruma anlayı ı ortaya çıkmı tır. Bu anlayı  do rultusunda, tarihi yapıların restore 

edilmesi ancak bunun yapılabilmesi için tarihi belgelerin ara tırılarak yapıya ait 

somut verilerin ortaya çıkartılıp, restorasyon uygulamalarının bu belgeler 

do rultusunda yapılması gerekti i savunulmu tur (Ahunbay, 2007, Kuban, 2000).  

Viollet-le-Duc’ın anıtsal yapıların korunmasına yönelik geli tirdi i dü ünce ve 

uygulama yöntemleri, koruma alanının geli imine yol açan tartı maları ba latmaları 

açısından önemlidir. Ruskin ve Morris’in de, rekonstrüksiyona kar ı geli en, bir 

anıtın oldu u haliyle gerçek miras de erini ta ıdı ı yönündeki dü ünceleri, Polat’ın 

(2008) belirtti i gibi, eskilik de eri ve özgünlük kavramlarının tartı ılmasına, 

restorasyon yerine konservasyon kavramının olu masına zemin hazırlayarak 

koruma kuramının geli imine katkı sa lamı tır. Beltrami’nin tarihi ara tırmaların 

önemini vurgulayan yakla ımı ise ça da  restorasyon çalı malarının önemli bir 

kısmını olu turmaktadır. 

19. yüzyılda ortaya çıkan üç farklı koruma yakla ımının yanında, tarihi yapıların 

neden korunmaları gerekti i ile ilgili olarak de erler de sorgulanmı tır. Koruma 

prati i bilimsel bir çalı ma alanı olarak de erlendirilmeye ba lanmı , tartı malar 

anıtlar ve arkeolojik alanların neden ve nasıl korunmaları gerekti i üzerine 

yo unla mı tır.  
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20. yüzyılda ise, modernle me hareketleriyle biçimlenen, geni leyen ve geli en 

koruma kuramı, ulusal ve uluslararası koruma örgütleri ile devlet otoritesi ve yasal 

düzenlemelerle desteklenen, kapsamında sadece Antik Dönem veya Ortaça  

anıtlarının de il, tarihi ve estetik de eri olan her yapının, sokakları, meydanları, 

evleriyle geleneksel kent dokusunun, peyzaj alanlarının, do al çevrenin, geleneksel 

ya amlara ait kültürel de erlerin vb. yer aldı ı geni  bir disipline dönü meye 

ba lamı tır. 

1931 yılında gerçekle en Atina Konferansı anıtların restorasyonu ve koruma 

yöntemleri ile ilgili olarak düzenlenen ilk uluslararası organizasyon olma özelli ini 

ta ımaktadır. Konferans sonucunda hazırlanan bildiride, eskilik de erinin önemi, 

stilistik reskompozisyonu reddeden koruma ve onarıma dayalı restorasyon anlayı ı 

kabul edilmi , bilimsel yakla ımlarla elde edilecek veriler do rultusunda yapının 

özgünlü ü korunarak restorasyonların yapılması gerekti i vurgulanmı tır. Modern 

ehircilik ve mimarlık anlayı ının gündemde oldu u, yapı teknolojilerinde 

geli melerin ya andı ı bu yıllarda restorasyon sırasında ça da  malzeme 

kullanımının tercih edilmesi, II. Dünya Sava ı’yla olu an yıkımlar kar ısında 

rekonstrüksiyon uygulamalarındaki artı  ve yeni olu an yapılı çevrelerin niteliklerine 

kar ılık koruma yakla ımlarının gözden geçirilmesi amacıyla ikinci uluslararası 

toplantı olan Venedik Konferansı 1964 yılında gerçekle tirilmi tir. Konferans 

sonunda hazırlanan bildiride Atina Bildirisi’ne ek olarak, tarihi çevrenin önemi 

vurgulanmı , anıtlarla birlikte sosyal ve kültürel de ere sahip kentsel ve kırsal 

alanlardaki yerle imlerin korunması, yapıların özgün karakterlerini bozmadan, 

ça da  malzemeler kullanarak ve yeni i levler yükleyerek sürekliliklerinin 

sa lanması yönünde kararlar alınmı tır (Prudon, 2008).  

Koruma alanında evrensel ilkeler ve tanımların ortaya konuldu u Venedik Bildirisi 

üzerine, uluslararası veya yerel ölçekte faaliyetler gösteren çok sayıda sivil toplum 

kurulu unun çalı maları sayesinde olu turulan tartı ma zemini ile ortaya çıkan yeni 

kavramlar ve tanımlarla koruma kuramı bugün de geli meye devam etmektedir. 

Ça da  koruma kuramının geli imi incelendi inde, 19. yüzyıldan itibaren Avrupa’da, 

korumanın kuramsal alt yapısı ve restorasyon yöntemleri üzerine tartı malı bir 

sürecin ya andı ı görülmektedir. lk olarak arkeolojik alanlar ve anıt özelli indeki 

tekil yapılar üzerine ba layan tartı malarda korunması gerekli kültürel varlıkların 

sembolik, estetik ve tarihi de erleri öne çıkmı , restorasyon yöntemleri 

ara tırmalarında da özgünlük, eskilik ve yenilik kavramları önem kazanmı tır. 

Ça da  koruma anlayı ında temel olu turan bu kavramların yanı sıra, günümüzde 

yeni tanımlarla kültürel varlıklara yüklenen de erlerin kapsamı geni letilmi tir. 
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Mardan ve Özgönül’ün (2005) yapmı  oldukları çalı mada belirtildi i üzere, enderlik 

de eri, tarihsel de er, artistik ve teknik de er, özgünlük de eri, süreklilik de eri, anı 

de eri, mitolojik de er, teklik de eri, grup de eri, çokluk de eri, homojenlik de eri, 

ekonomik de er, i levsel de er, geleneksel de er, e itim de eri ve belge de eri gibi 

yeni tanımlar ortaya çıkmı tır. 

2.2 Modern Mimarlı ın Korunması  

20. yüzyılın ilk yarısında, sanayile me, kentle me gibi modernizasyon süreçleri ile 

birlikte ya anan ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal de i imler kar ısında, yeni 

ya amın gereksinimlerini kar ılayacak yeni bir mimarlık anlayı ını yaratmak 

amacıyla modern ehircilik ve mimarlık hareketleri ortaya çıkmı tır. Modern ehircilik 

anlayı ı, sıkı ık dokusu, yo un ve plansız geli imiyle sa lıksız hale gelen kent 

merkezlerine kar ılık, ya ayanlara temiz hava ve güne in garanti edildi i yerler 

sa lamak, sa lıklı çalı ma ko ulları olu turacak ekilde i  alanlarını düzenlemek, 

bo  zamanların yararlı ve verimli ekilde kullanımı için gereken sosyal donanımları 

kurmak ve herkesin hakkına saygı gösteren bir ula ım a ıyla kent içindeki farklı 

birimleri birbirine ba lamak gibi ana hedefler do rultusunda geli tirilmi tir. Modern 

mimarlık ise özellikle sıradan insanın ya amının daha nitelikli ve sa lıklı hale 

gelmesini hedeflemi ; bunun için anlamsız gösteri i bırakıp bireyle ilgilenen, çevreyi 

onun mutlulu u için düzenleyen ve tüm eylemlerini kolayla tıracak donanımların 

yaratılmasına öncelik veren bir yakla ım geli tirmeye çalı mı tır. Güne  ve temiz 

hava giren sa lıklı mekânların tasarlanması, dı arıyla ili ki kuran açık alanların 

olu turulması, konutlara yemek, e itim, sa lık hizmetlerinin iyi bir biçimde 

verilebilmesi ve bo  zamanlar için sosyal alanların sa lanmasını kolayla tırmak gibi 

amaçlarla, tüm bunların bir araya geldi i uygun büyüklükte ‘konut birimleri’ 

tasarlanması hedeflenmi tir (CIAM, 1933). Rasyonel, i levsel, sade tasarım 

anlayı ı; geni  açıklıklar, iç bahçe, galeri, balkon, teras ve yarı açık alanlarla 

yaratılan aydınlık ve geçirgen mekân kurgusu; standart üretim sayesinde herkese 

e it olanaklar sa lama kaygısı; mekân, malzeme, üretim süresi ve maliyet açısından 

ekonomik konut alanları üretme ve evrensel olma vaadi modern mimarlık ürünlerinin 

en önemli nitelikleridir. 

“(…) “modernizm” ya da o zamanki adıyla “Modern Hareket” (Modern Movement), mimari 
alanında iki dünya sava ı arasında Avrupa’da ortaya çıkmı  olan devrimci bir estetik kanonu ve 
bilimsel bir ö retiyi ku atıyordu. Betonarme, çelik ve cam kullanımı, kübik formların, geometrik 
ekillerin ve Kartezyen ızgaraların öne çıkması ve hepsinden önce de bezemenin, stilistik 

motiflerin, geleneksel çatıların tezyini detayların bulunmayı ı, yirminci yüzyıl estetik bilinci içinde 
bu hareketin tamamlayıcı özellikleri olmu tur. Pekçoklarına göre, Le Corbusier, Walter Gropius 
ve Mies van der Rohe gibi üstatların eserleri bu modernist esteti in en özlü ifadesidir. Kökenleri 
Avrupa’da bulunmasına ra men, evrensel geçerlilik ve rasyonalite iddia eden bir ö retidir. Bu 
modernist bakı  açısına biçim veren karma ık sanayi toplumlarının yeni ihtiyaçları, araçları ve 
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teknolojileri, rasyonel bir ilerlemeden geçmekte olan evrensel bir tarihin ihtiyaçları, araçları ve 
teknolojileri olarak sunuluyordu – hiçbir ülke, kültür ya da co rafyanın dı ında kalamayaca ı ça  
açıcı bir güçtü bu” (Bozdo an, 2002,16). 

Endüstri Devrimi ile ba layan hızlı de i im süreci 20. yüzyıl içinde de artan bir 

ivmeyle hızlanarak devam etmi tir. Fakat 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, 

Modern Mimarlı ı yaratan heyecan ve idealler süreklilik gösterememi , standart 

yapıla ma tekdüze ve katı rasyonalitenin problemi olarak görülmü , toplumsal 

arayı ların yerine ki isel de erlere yönelinmi , rasyonalitenin çerçevesinin 

geni letilmesi ve esnetilmesi ile hafiflik, geçirgenlik, katmanla ma, maddesizle me 

gibi yeni kavramlarla farklı bir mimarlı ın olu turulması ve bilgisayar teknolojisindeki 

geli meler sayesinde tasarımda farklı boyutların ortaya çıkması söz konusu 

olmu tur (Yürekli, 2004).  

Modernist yakla ımlar içindeki amaç, tasarım, form, hiyerar i, hakimiyet, sanat 

nesnesi, yaratma, mevcudiyet, derinlik, belirlenmi lik gibi kavramların yerini, oyun, 

rastlantı, antiform, anar i, tükenme, süreç, yaratmayı imha, yokluk, yüzeysellik, 

belirsizlik kavramları almı , postmodernist yakla ımlar ve bu do rultuda kimlik 

kazanan yeni ürünler ortaya çıkmı tır (Harvey, 1997, s 59). Dolayısıyla, 20. yüzyılın 

ikinci yarısında ekillenen postmodernist ehircilik ve mimarlık ortamında, Modern 

Hareketin ürünleri, tarih ve koruma disiplinlerinin ara tırma konusu haline gelmi  ve 

1980’lerden itibaren korunması gerekli kültürel varlıklar olarak nitelik kazanmı lardır.  

20. yüzyılın büyük bölümünde, modern mimarlık alanı koruma alanını genelde 

geleneksel ve tutucu bulurken, koruma alanı da modern mimarlık hareketini, eskiyi 

yok etme ihtimali olan bir tehdit eklinde algılamı tır. Böylelikle aralarında gerilimli 

bir ili ki söz konusuyken (Kayın, 2007b), yüzyıl sonunda modern mimarlı ın koruma 

alanının nesnesi haline dönü mesi, Tanyeli’nin (2001) belirtti i gibi, yapılarla kültürel 

ve anlamsal ba lamda kurulan ili kilerin dinamik ili kiler olup, hızlı bir biçimde, 

ideolojilerimize, de er yargılarımıza ve o günkü beklentilerimize göre 

de i ebildi inin göstergesidir. 

Mimari bir objenin varolu  nedeni bir i levi kar ılamak, i e yaramaktır. Öte yandan, 

ya amda tek sabit olan ey de de i imdir. Dolayısıyla öyle bir paradoks ile kar ı 

kar ıya kalınmaktadır: Bizler, canlı varlıklar olarak, do amız gere i dinamik ve 

de i kenken, yaptı ımız yapılar ço unlukla tanımları gere i sabittir. Sabitlik ise, 

dönemsel olarak anlamı farklıla an bir niteliktir. Örne in yapılar söz konusu 

oldu unda, 19. yüzyıl öncesinde hem de i im hızının çok daha yava  olması 

nedeniyle bu çeli kili durum çok fazla rahatsız edici de ildi, hem de yapılar ve yapı 

elemanları, do al malzeme kullanımı ve yı ma yapım sisteminin özellikleri nedeniyle 

de i en ihtiyaçlar do rultusunda daha kolay yeniden kullanılabiliyordu. 20. yüzyılda 
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ise binaların kullanım ekilleri çok hızlı de i meye ba ladı ve hatta yapılar sabitli in 

ötesinde, geçici, kısa ömürlü ürünler olacakları kabulüyle yapılmaya ba landılar 

(Henket, 1998). 

Modern mimarlık örneklerinin koruma kapsamında de erlendirilmesi, modern 

mimarlık ürünlerinin i levini yitirip, zaman ve do a kar ısında malzemelerinde 

olu an bozulmaların binaların bütünlü üne kar ı bir tehdit olma durumuna 

gelmesiyle ba lamı tır. lk olarak modern hareketin öncü mimarlarının ürünü ikonik 

yapı örneklerinin, bakımsızlıktan ötürü olu an yapısal bozulmalar nedeniyle yok 

olma tehlikesiyle kar ı kar ıya oldukları dikkatleri çekmi  ve bu yapılar üzerine 

koruma çalı maları ba latılmı tır. 1970’lerin ortalarında kapsamlı bir ekilde 

restorasyonu yapılan Walter Gropius’un tasarladı ı Bauhaus Binası, modern 

yapıların korunması konusunda öncü bir uygulama olmu tur. Aynı yıllarda Fransa’da 

Le Corbusier’in Villa Savoye gibi ikonik yapıları, Hollanda’da Zonnestraat 

Sanatoryum yapıları, Batı Almanya’da Stuttgart kentindeki Weissenhof konut 

yerle kesi için gündeme getirilen koruma çalı maları II. Dünya Sava ı öncesinin 

modern yapılarına dikkatleri çekmi  ve bu dönemin mimari ürünlerinin korunması 

gerekti i üzerine olu an dü ünceleri yaygınla mı tır. 1980’li yıllarda Avrupa 

genelinde uygulama örnekleri ço almaya ba lamı , 1987’de ngiltere’de ilk 

uygulama örne i olarak, 1934 yılında Berthold Lubetkin tarafından tasarlanmı  

Londra Hayvanat Bahçesi’ndeki Penguen Havuzu’nun; Fransa’da yine aynı yılda 

tamamlanan, 1922-1923 yıllarında yapılmı  Auguste Perret’nin Notre Dame du 

Raincy binasının restorasyonu yapılmı ; 1983 yılında da Mies van der Rohe’nin 

1929 yılında tasarladı ı Barcelona Pavyonu yeniden in a edilmi tir. Belli ba lı ikonik 

yapı örnekleri üzerinden ba layan modern mimarlık ürünlerinin korunması konusu, 

1990’lı yıllara gelindi inde ise artan bir ivmeyle hem teori hem de uygulama 

alanlarında geli meye ba lamı tır (Prudon, 2008). 

Prudon (1998), 20. yüzyıl mimarlı ının korunmasının, ürünün do asında var olan 

tarihsel ironiyi ortaya çıkardı ını söylemektedir. Koruma prati i, de erli tarihi 

yapıların gelece e aktarılması amacını ta ırken, modern mimarlık dü üncesi, 

geçmi le ba ların kopartılması fikri ile gelecek için yeni umutları içinde 

barındırmaktadır. nsanların e it ve sa lıklı ko ullarda ya aması temelinde geli en 

sosyal yakla ımlar neticesinde mimarlık alanında ucuz ve verimli üretim prensip 

olarak kabul edilmi  ve bu do rultuda ortaya çıkan ürünlerin uzun ömürlü olması 

tasarım yakla ımları içersinde geri planda kalmı tır. Günümüzde modern mimarlık 

örneklerinin koruma prati i içinde de erlendirilmesi ile ürünlerin yapı 

teknolojilerindeki yetersizliklerin giderilerek yüksek maliyetli çalı malarla uzun 
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ömürlü kılınması ironik bir tablo olu turmaktadır. Bununla birlikte pek çok 20. yüzyıl 

yapısı, döneminde yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar do rultusunda belirli bir amaca 

yönelik ve i levinin gerektirdi i özelliklerle biçimlenerek tasarlanmı tır. Bu da 

yapıları, zamanla de i en ko ullar kar ısında i levsel ve ekonomik açıdan yetersiz 

kılmakta ve sürdürülebilirlikleri konusunda problemler yaratmaktadır. Prudon (2001), 

mimari de ere sahip olmasına kar ın, kullanıma yönelik beklentilerin de i mesi 

sonucu i levsel ve ekonomik açıdan yetersiz kalan yapılar için, Eero Saarinen’in 

tasarladı ı ve 1956-62 yılları arasında yapılmı  J.F. Kennedy Havaalanı’ndaki TWA 

Terminal Binası’nın iyi bir örnek oldu unu söylemektedir. Araç ve insan trafi indeki 

yo unla ma sonucu güvenlik önlemlerindeki ve yapı donanımındaki yetersizlikler 

nedenleriyle binanın kullanımında zorluklar ortaya çıkmı tır. Bu nedenle yapının 

hemen yanına yeni ve büyük bir havaalanı binasının yapılması gündeme gelmi tir. 

Fakat yazar bu yeni binanın, Saarinen’in bu çok özgün ve de erli yapısının algısını 

ve kullanımına yönelik özenle ve bütüncül bir kurguyla tasarlanmı  süreklilikleri 

zedeleyece ini söyleyerek ele tirmektedir. Bugün ise, henüz sözü edilen yeni 

binanın yapılmamı  ve TWA Terminal Binası’nın da kullanılmıyor olması yapının 

gelece ine dair tartı maların sürdü ünü göstermektedir. 

Modern miras kavramının ortaya çıkı ı ile hem kuramsal yakla ımlar hem de 

uygulama tekniklerinin irdelenmesini gerektiren yeni durumlar ortaya çıkmı tır. 

Kuramsal açıdan de erlendirildi inde, korunması gerekli kültür varlıklarına yüklenen 

bazı de erler konusunda çeli kiler barındıran, tartı malı bir ortam olu maktadır. 

Uygulama teknikleri açısından bakıldı ında ise ta , tu la ve ah ap malzemelerin 

kullanıldı ı geleneksel yapım sistemlerindeki hasarlar kar ısında geli tirilen 

yöntemler, betonarme sistemlerde veya çelik, cam, alüminyum, plastik gibi yapı 

malzemelerine yapılacak müdahalelerde geçerlili ini kaybetmekte, yeni tekniklerin 

geli tirilmesi ve çıkan problemlere yeni çözümler üretilmesi gereklili i do maktadır.  

lk ba ta kar ıla ılan zorluk, modern yapıların sayıca çok fazla ve yaygın olması 

nedeniyle korunması gerekli olanların belirlenmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. 

Koruma ölçütlerinden teklik de eri – ender bulunan, özel ya da türünün son veya en 

iyi örne i olması- modern yapılar söz konusu oldu unda tamamen geçerlili ini 

yitirmektedir. Her ne kadar teklik de eri, Modern Mimarlı ın ikonik yapıları için 

geçerli bir kriter olarak uygun olsa da, koruma alanı, korunması gerekli yapıların 

sahip olması gereken de erlere dair kriterleri semboliklik, eskilik, teklik gibi o 

zamana kadar kabul edilenlerin ötesine ta ımı tır. Önemli tarihsel olay ya da 

ki ilerle ili kili olmak; belirli bir tipin, dönemin ya da yapım sisteminin örne i olmak; 

tekil olarak çok ayırt edici niteliklere sahip olmasa da bir bütünlü ün içinde önemli 
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bir parça olmak gibi kriterler getirilen bu açılıma örnektir. Tüm modern mimarlık 

örneklerinin korunması mümkün olamayaca ından öncelikle bunların tespit edilip 

önemlerine göre sıralanmaları gerekmektedir. Nicelik olarak fazla verilerin 

de erlendirilmesinde kullanılan kar ıla tırmalı analitik çalı malar bilimsel bir yöntem 

olarak kabul görmü  uygulamalardır. Amerika, ngiltere ve Kanada gibi ülkelerde 

koruma örgütleri tarafından analitik çalı ma yöntemleri izlenerek yapılan tespit 

çalı malarında öncelikle konut alanları, ticari yapılar, e itim ve endüstri yapıları ya 

da 50’ler, 60’lar gibi belirli tarih aralı ındaki yapılar eklinde çok çe itli ba lıklar 

belirlenmi  ve bu temalar do rultusunda analizler yapılmı tır. Kategoriler halinde 

belirlenen tüm yapılar arasında kar ıla tırmalı çalı malar sonrasında önem 

derecesine göre sıralamalar yapılmı tır. Bilimsel bir çalı ma sonucu ikna edici 

de erlendirmeler sayesinde korunması gerekli yapılar için tescil i lemlerinin 

uygulanması da daha kolay olmu tur (Prudon, 2008). 

Henket (1998), sosyal, teknik ve estetik açılardan yenilikçi, çok sayıda üretilmi  

modern yapıların korunması için üç yöntem sıralamaktadır. Buna göre, az sayıdaki, 

uluslararası alanda öneme sahip, öncü yapılar özgünlükleri bozulmadan korunmalı; 

belirli sayıdaki, ulusal ve yerel de erlere sahip yapılar pragmatik bir ekilde restore 

edilmeli ve çok sayıdaki, ihtiyaçlar do rultusunda yeniden kullanıma uygun bir 

ekilde müdahalelerle varlı ını sürdürebilecek ya da yok olacak yapılar da çe itli 

araçlarla belgelenerek korunmalıdır. Çizim, foto raf, video kaydı, modelleme, sözlü 

ve yazılı anlatımlar gibi araçlar kullanılarak yapılacak belgeleme çalı maları, 20. 

yüzyıl modern yapıları için kolayca ve etkili bir ekilde uygulanabilecek koruma 

yöntemlerinden biri olarak kullanılabilmektedir. Yakın dönemde yapılmı  oldukları 

için gerek mimarları tarafından gerekse hala hayatta olan kullanıcıları tarafından 

sa lanacak verilerin elde edilmesi kolay olmakta ve bu da modern yapıların 

belgelenmesi için avantajlı bir durum olu turmaktadır. 

Modern mimarlı ın koruma alanına girmesiyle ortaya çıkan kuramsal tartı malar, 

özgünlük kavramı ile koruma kuramının üç temel ölçütünün -eskilik, estetik ve tarihi 

belge de eri- yeniden tanımlanması temelinde ortaya çıkmı tır. Korumanın tarihsel 

geli iminde en çok sorgulanan kavramlardan biri olan özgünlükle ilgili olarak, ulusal 

ve uluslararası komitelerin öncülü ünde hazırlanan Nara Özgünlük Belgesi’nde, 

biçim ve tasarım, malzeme ve öz, kullanım ve i lev, gelenek ve teknikler, konum ve 

ortam, ruh ve duygu ve di er iç ve dı  etkenler ba lıkları altında niteliklerin 

de erlendirilmesi gerekti i belirtilmi tir. Böylelikle özgünlü ü, tasarım, malzeme, 

i çilik ve yerle im olmak üzere dört ana ba lık altında de erlendirip tanımlamak 

mümkün olmaktadır (Polat, 2008).  
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Modern yapılarla ilgili olarak özgünlük kavramı sorgulandı ında, modern mimarlı ın, 

yeni teknoloji ve yapım teknikleri, yeni malzemeler, prefabrikasyon sistemi, yeni 

planlama disiplini ve i levsellik gibi karakteristik özellikleriyle ili kili pek çok 

problemle kar ıla ılmaktadır. Yapı malzemelerinde kısa süre içerisinde görülen 

hasarlar, ilk olarak modern mimarlıkta kullanılmaya ba lanan yeni malzeme ve 

yapım tekniklerinin zamana ba lı de i imi konusundaki bilgi eksikli i, çabuk, ucuz 

üretim ve kötü i çilik gibi nedenlerden dolayı olu maya ba lamı tır. Sıklıkla 

kar ıla ılan problemler, çıplak beton yüzeylerdeki kırılma ve kopmalar, galvanize 

edilmemi  pencere do ramalarındaki bozulmalar, teras çatı detayları ve ince 

duvarların yalıtım kalitesindeki eksikliklerdir. Bu problemler kar ısında, ömrünü 

tüketmi  yapı malzemelerinin, malzeme özgünlü ünün sa lanması amacıyla 

korunması veya yeniden üretilmesi konusunda çeli kili bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda malzeme özgünlü ü yerine tasarım özgünlü ü ön plana çıkmakta ve 

uygulamaya yön vermektedir. Öte yandan, malzemede özgünlü ün korunması, bazı 

yapı malzemelerinin üretim teknolojisindeki hızlı geli meler kar ısında demode olup 

üretimden kalkması nedeniyle de mümkün olamamaktadır. Malzeme ile ilgili 

problemler yanında, tasarım özgünlü ünün korunması konusunda da çeli ki yaratan 

durumlarla kar ıla ılmaktadır. Yapıların devamlılı ının sa lanması için yeni kullanım 

gereklilikleri kar ısında, açık plan kurgusuyla olu turulmu  mekânsal nitelik, yeni 

ko ullara ba lı olarak iç mekânda bölümlerin olu turulmasına engel olmaktadır. 

Ayrıca geni  cam yüzeyler ve ince beton duvarlar çevresel faktörler kar ısında etkin 

enerji kullanımını zorla tırmakta, geni  cam yüzeylerde ince metal do ramalar 

yerine ısı yalıtımının sa lanması ve bakımının kolayla ması için farklı malzemede 

do ramalar kullanılması tercih edilebilmektedir. Bunların yanısıra, modern 

mimarlı ın tasarım dü üncesinin devinime odaklı geçicilik fikrini barındırması, bu 

yapıların uzun yıllar var olmaları niyetiyle korunmaları kar ısında çeli ki 

yaratmaktadır (Macdonald, 1996).  

Zamanla do anın etkileri kar ısında yapı üzerinde olu an, ya lanmanın izi olarak 

tariflenen patinanın yarattı ı eskilik de eri, modern yapıların görünümündeki net 

geometrik çizgilerle, keskin hatlarla birbirlerinden ayrılan pürüzsüz yüzeylerle olu an 

mükemmeliyetçi tavır kar ısında geçersiz kalmaktadır. Estetik de er, özgünlük 

kavramı ile birlikte tartı ılan bir konu olup, tasarım özgünlü ü ile birlikte, malzeme ve 

i çilik özgünlüklerinin önüne geçebilmektedir. Yapının i levi, cephe düzeni, plan 

eması, detaylar, mobilyalar ve renk kullanımı bütüncül tasarımın parçaları olarak 

de erlendirilmekte ve modern yapılar için ‘bütüncül olma de eri’ tanımlanmaktadır. 

Tarihsel de er ba lamında 20. yüzyıl yapıları de erlendirildi inde ise, belli 
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dönemlere ait bazı yapılar için, tarihi belge de erine sahip olsalar da, yıkıcı ve 

üzücü sonuçlara neden olmu  siyasi olayları hatırlattıkları için olumsuz anı de erleri 

ta ıdıkları ve yıkılmaları gerekti i yönünde tartı malar çıkmı tır (Polat, 2008).  

Modern dü ünce, Berman’ın (2003, 27) ifadesiyle ‘bizlere serüven, güç, co ku, 

geli me, kendimizi ve dünyayı dönü türme olanakları vaat eden; ama bir yandan da 

sahip oldu umuz her eyi, bildi imiz her eyi, oldu umuz her eyi yok etmekle 

tehdit eden bir ortam’ yaratmaktadır. Böyle bir ortamda olu an modern mimarlık 

dü üncesi de kalıcı ve anıtsal yapılar in a etme amacı barındırmıyor olsa da, aynı 

zamanda modern insan geçmi in deneyimlerini anlayıp ö renerek gelece i 

yaratabilece ine inanmaktadır. Modern yapılar korunurken, tasarım 

dü üncelerindeki dinamizm ve i levselli e saygı duyularak içlerindeki ya amı yok 

edip onları müzele tirmeden, uygun yeni fonksiyonlarla devamlılı ı sa lamak 

hedeflenmelidir (Heynen, 1998).  

“Koruma alanı, mevcut olanı muhafaza etmeye yönelik yakla ımıyla mimarlık bünyesinde 
dura an bir alan olarak algılanma e ilimindedir. Ancak bu genel kabulün aksine, mimarlık 
dü üncesi ve prati indeki de i imlerle ba lantılı olarak koruma, devingen bir tavır sergiler” 
(Polat, 2008a). 

Dünyanın her tarafına yayılmı  ve çok sayıda örnek sunan Modern Hareket ürünleri 

yenilikçi bir tasarım anlayı ı ve estetik yakla ımları ortaya çıkarmasının yanında 

politik, teknolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki geli meler ile uygarlık 

tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Önceki dönemlerdeki mimari anlayı lardan 

sayı(number), teknik(technique), amaç(intention), performans(performance), 

ya ayabilirlik(viability) ve cazibe(appeal) (Saint, 1996) ba lıkları altında 

de erlendirilebilecek farklılıklarla ayrılan modern mimarlık örneklerinin kültürel miras 

kapsamında de erlendirilmesiyle ortaya çıkan tartı maların süreklili i, de i en 

ko ullara ba lı olarak ortaya konacak yeni de erlerle ve yeni kültürel varlıkların 

tanımlanmasıyla gelecekte de devam edecektir:  

2.2.1 Koruma Örgütleri ve Çalı malarından Örnekler 

Modern mimarlı ın koruma kapsamında de erlendirilmesiyle ortaya çıkan 

tartı malarla geli en kavramsal tanımlardaki ve koruma prati indeki yeni yakla ım 

ve uygulamaların olu umunda, ulusal veya uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 

koruma örgütleri tarafından yapılan çalı malar önemli yer tutmaktadır.  

Bu konuda ba latılan ilk uluslararası örgütsel hareket, 1988’de Hollanda Eindhoven 

Teknik Üniversitesi’nden birkaç profesörün öncülü ünde yaratılan ve be -altı Avrupa 

ülkesinden kırk kadar uzmanın katılımıyla olu an bir ileti im platformu ile 

ba latılmı tır. Bir yıl içinde platforma katılan ülke sayısı on be , uzman sayısı ise 
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yüze ula ınca, 1990 yılında Eindhoven Konferansı düzenlenmi  ve bu toplantıda 

alınan “Eindhoven Kararları” do rultusunda çalı malar yapmak üzere resmi bir 

ekilde DOCOMOMO3 (International Working Party for DOcument and 

COnservation of Buildings, Sites and Neighborhood of the MOdern MOvement - 

Modern Hareketin Kentsel Ölçekli ya da Tekil Örneklerinin Belgelenmesi ve 

Korunması çin Uluslararası Çalı ma Grubu)  kurulmu tur.  

“Eindhoven Kararları: 

1. Modern Hareketin önemi konusunda, halkın, yetkili ki ilerin, uzmanların ve yapılı çevreyle 
ilgilenen e itim grubunun dikkatlerini çekmek 

2. Modern Hareketin ürünleri ile ilgili belgelerin; dosya, çizimler, foto raflar, ar iv belgeleri vb., 
belirlenmesi ve tanıtılmasını sa lamak 

3. Koruma alanında kullanılacak uygun teknik ve yöntemlerin geli mesini te vik etmek ve 
edinilen bilgilerin yayılmasını sa lamak 

4. Modern Hareketin önemli örneklerinin yıkılması ve bozulmasını önlemek 

5. Belgeleme ve koruma için finansal kaynak temin etmek 

6. Modern Hareket konusundaki bilginin ara tırılıp geli tirilmesini sa lamak” 
(http://www.docomomo.com/eindhoven_statement.htm, 24.05.2010). 

DOCOMOMO, kuruldu u tarihten itibaren konferanslar, seminerler, yayınlar, e itim 

programları gibi çe itli faaliyetlerle Modern Hareketin korunması konusuna 

odaklanmı , 53 ülkede çalı ma grubu bulunan, bu konuda dünya genelinde en etkili 

sivil toplum kurulu u olma özelli ine ula mı tır. 1990 yılında düzenlenen Eindhoven 

Konferansı’nın ardından iki senelik aralıklarla çe itli ülkelerde ve çe itli konu 

ba lıklarıyla konferanslar düzenlenmi tir. Bu konferanslarda tartı ılan temel sorunlar 

sırasıyla, Modern Hareketin önemli ürünlerinden toplu konut alanlarının yirminci 

yüzyıl mirası olarak de erlendirilmesi; Modern Hareketin mimari ürünlerinin ça da  

mimarlık ortamındaki geçerlili i; evrensellik amacını ta ıyan Modern Hareket 

kapsamında yerel yakla ımlarla olu mu  farklılıklar; sosyal alandaki ideolojik 

yakla ımların Modern Hareketin olu umundaki etkileri ile mimarlık ve ehircilik 

alanlarındaki yansımaları; Modern Hareket kapsamında de erlendirilen ehircilik 

anlayı ı ve uygulamalarının etkileri; modern mimarlık ürünlerinin sahip oldukları 

evrensel de erlerin tanımlanması; II. Dünya Sava ı sonrası modernle me 

hareketlerinin koruma alanına etkileri ile bu dönem ürünlerinin koruma kapsamında 

de erlendirilmesi; Avrupa ve Kuzey Amerika dı ında di er ülkelerdeki Modern 

Hareketin üretim biçiminin ve ürünlerinin de erlendirilmesi; de i en ko ullar 

kar ısında modern mirasın de erlendirilmesi ve kar ıla ılan sorunlardır. Bu yıl 

A ustos ayında Meksiko’da yapılacak on birinci uluslararası DOCOMOMO 

konferansının ana teması ise, kentsel alanlardaki hızlı geli imler sonucu ortaya 

çıkan günümüz metropol kentleri ve yeni gereksinimler kar ısında Modern Hareketin 

                                                
3 http://www.docomomo.com/general_information.htm, 24.05.2010.  
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önemi eklinde belirlenmi tir4. Konferansların yanında DOCOMOMO bünyesinde 

modern ürünlerin belgelemesi, modern yapı teknolojisi ve malzemelerinin özellikleri 

do rultusunda restorasyon yöntemlerinin belirlenmesi, modern kent ve peyzaj 

alanlarının koruma kapsamında de erlendirilmesi ve konuyla ilgili e itim 

programlarının olu turulması eklinde belirlenmi  amaçlar do rultusunda faaliyet 

gösteren uluslararası çalı ma grupları5 bulunmaktadır. Günümüzde, dünya 

genelinde farklı ülkelerden yakla ık 800 tane yapı ya da kentsel alanın ar ivlendi i 

belgeleme çalı malarında, Modern Hareketin teknik, sosyal ve estetik açıdan 

yenilikçi ürünler ortaya koydu u kabulü do rultusunda kayıt altına alınacak çe itli 

ürünlerin de erlendirilmesi için ölçütler belirlenmi tir. Seçilecek ürünlerin sa lıklı ve 

kolektif ya ama ve çalı ma mekânları ile i levsel tasarım anlayı ını ta ıması, 

biçimsel özelliklerinde yenilikçi yakla ımları yansıtmaları, yapı malzeme ve 

tekniklerinde yeni uygulamaları barındırmaları, dönemin getirdi i sosyal ve 

ekonomik geli meler do rultusunda yeni ihtiyaçlarla olu an yapı tiplerine örnek olma 

özelli ini ta ımaları gibi ko ullardan hangilerine ne ölçüde sahip olduklarının 

irdelenmesi gerekti i belirtilmi tir6.  

1945 yılından bu yana e itim, bilim, kültür ve ileti im alanlarında geli imi ve 

uluslararası i birli ini te vik etme amacı do rultusunda faaliyet gösteren UNESCO 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Birle mi  Milletler 

E itim, Bilim ve Kültür Kurumu), dünya genelinde anıtlar ve kültürel alanların 

korunması ve sürdürülebilir geli me ve barı ın sa lanmasında önemli yere sahip bir 

kurulu tur. Örgüt tarafından 2001 yılının ba ında ICOMOS ve DOCOMOMO ile 

birlikte hazırlanan “Modern Miras Programı” (Modern Heritage Programme)7 

çerçevesinde, 19. ve 20. yüzyıllardaki modern yapı örneklerinin de belirlenip koruma 

kapsamına alınması için çalı malar ba latılmı tır. Hollanda hükümetinin finansal 

deste iyle yürütülen bu çalı malarla amaçlanan, modernle me sürecinde mimarlık, 

kentsel planlama ve peyzaj alanlarında verilmi  örneklerin sahip oldukları miras 

de eri konusunda bilinç olu turulmasını sa lamaktır. Bu yeni program kapsamında, 

2002-2005 yılları arasında sırasıyla, Latin Amerika, Asya ve Pasifik, Afrika, Kuzey 

Amerika ve Akdeniz’in güney bölgelerinde var olan modern mirasla ilgili olarak 

bölgesel toplantılar düzenlenmi , Haziran 2009 tarihi itibariyle 19. ve 20. yüzyıllarda 

yapılmı  olan 29 tane kültürel varlık8 Dünya Miras Listesine alınmı tır. Modern 

Hareketin tekil ve kentsel ölçekli örnekleri arasından listeye seçilen varlıklar, 

                                                
4 http://www.docomomo.com/conferences.htm, 24.05.2010. 
5 http://www.docomomo.com/committees.htm, 24.05.2010. 
6 http://www.docomomo.com/momo_register.htm, 24.05.2010. 
7 http://whc.unesco.org/en/modernheritage, 24.05.2010. 
8 http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-38-3.pdf, 24.05.2010. 
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mimarlık ve ehircilik alanlarında ortaya çıkmı  yeni tasarım anlayı ı ile sosyal, 

ekonomik ve teknolojik geli meler do rultusunda yapılmı  öncü örnekler olmaları 

kabulüyle de erlendirilmi lerdir. Almanya, Weimar ve Dessau’daki Bauhaus yapıları; 

Hollanda, Utrecht’teki Rietveld Schröder Evi; Venezuella, Caracas’taki Ciudad 

Üniversitesi Kampüsü; Çek Cumhuriyeti, Brno’daki Tugendhat Villası; srail, Tel-

Aviv’deki Kent Merkezi; Fransa’nın Le Havre Kenti; Avustralya’daki Sydney Opera 

Binası; Almanya, Berlin’deki Modern Toplu Konut Alanı Dünya Miras Listesi’ne 

seçilmi  Modern Hareketin öncü örnekleri ( ekil 2.1) arasında bulunmaktadır. 

 

ekil 2.1 : UNESCO Dünya Miras Listesi’nden örnekler (resimler için kaynak;  
www.en.wikipedia.org, 24.05.2010). 
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ICOMOS9 (International Council on Monuments and Sites- Uluslararası Anıtlar ve 

Sitler Konseyi), tarihi anıtlar ve sitlerin korunması, muhafaza edilmesi ve 

de erlendirilmesine yönelik teori, yöntem ve teknikler ile ilgili her türlü ara tırmayı 

desteklemek ve yönlendirmek amacıyla, 1965 yılından bu yana faaliyetlerde 

bulunan bir sivil toplum kurulu u olarak, dünya genelinde etkin koruma örgütleri 

arasında yer almaktadır. Modern Hareketin korunması konusu, 1990’lı yılların 

ba ında örgütün çalı maları arasına girmeye ba lamı , 2000 yılında yayınlanan 

“Tehdit Altındaki Kültürel Miras” raporunda “Endüstri Mirası” ve “20. Yüzyıl Mirası” 

maddelerine yer verilmi 10, 2001 yılında ise, tüm çe itlili iyle 20. Yüzyıl Mirası’nın ve 

korunması konusunda yapılması gerekenlerin anla ılması, Anıtlar ve Sitler 

Günü’nde bu mirasa yer verilmesi, tehdit altındaki örneklere kar ı dikkatlerin 

çekilmesi ve UNESCO, DOCOMOMO, TICCIH, vb. koruma örgütleriyle ortakla a 

hareket edilerek konuyla ilgili çalı malar yapılması gibi amaçları olan Montreal 

Eylem Planı11 ba latılmı tır.  

Modern Miras konusunda faaliyet gösteren DOCOMOMO, UNESCO ve ICOMOS’un 

yanında daha pek çok uluslararası veya yerel ölçekte çalı malar yapan koruma 

örgütleri bulunmaktadır. Endüstri Mirası konusunda özelle mi  çalı malar yapan 

TICCIH12 (The International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage- Uluslararası Endüstri Mirası Koruma Kurulu u); Asya’daki Modern Miras’a 

odaklanan çalı malarıyla mAAN13 (Modern Asian Architecture Network- Asya 

Modern Mimarlık A ı); mimari e itim, mesleki çalı malar ve uluslararası 

yarı malarla mimarlık alanının geli imini hedefleyen ve “Kültürel Kimlik” teması 

altında mimari miras konusunda çalı malar yürüten UIA14 (The International Union 

of Architects- Uluslararası Birle mi  Mimarlar); koruma alanında geli imin 

sa lanması için yapılan çalı maları desteklemek amacıyla çe itli alanlarda 

faaliyetler gösteren World Monuments Fund15 (Dünya Anıtlar Fonu); yerel ölçekte 

çalı malar yürüten English Heritage16, US National Park Service17, MAPS18 

(Moscow Architecture Preservation Society- Moskova Mimari Koruma Toplulu u) bu 

örgütler arasında yer almaktadır.   

                                                
9 http://www.international.icomos.org/about.htm, 24.05.2010. 
10 http://www.international.icomos.org/risk/world_report/2000/trends_eng.htm, 24.05.2010. 
11 http://www.international.icomos.org/20th_heritage/montreal_plan.htm, 24.05.2010. 
12 http://www.mnactec.cat/ticcih/organisation.htm, 24.05.2010. 
13 http://www.m-aan.org/index.php/site/static/about_maan/, 24.05.2010. 
14 http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-4/1-missions-new.html, 24.05.10.  
15 http://www.wmf.org/content/core-programs, 24.05.10. 
16 http://www.english-heritage.org.uk/, 24.05.10. 
17 http://www.nps.gov/history/, 24.05.10. 
18 http://www.maps-moscow.com/?chapter_id=205, 24.05.10. 
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2.2.2 Restorasyon Uygulamalarından Örnekler 

Koruma disiplini içerisinde Modern Miras kavramının tanımlanmasıyla ortaya çıkan 

teorik tartı malar, bu mirasla birlikte koruma prati inde kar ıla ılan problemler ve 

çözümleriyle beraber ekillenmektedir.  

Örnekler incelendi inde genel olarak iki yakla ım biçiminin uygulandı ı 

görülmektedir. Biri koruma altına alınan modern mimarlık örneklerinin, özellikle 

‘ikonik’ olarak nitelendirilen örneklerin, belge de erlerinin ön plana çıkmasıyla müze 

olarak varlıklarının devam etmesi amaçlanarak restorasyonlarının yapılmasıdır. 

Verilen örneklerden biri bu yakla ımla restore edilmi  Le Corbusier’in La Roche 

Evi’dir. Bu tür uygulamalarda yeni ya am ekillerine ve de i en ko ullara ba lı 

kalınmaksızın, yapının tüm detaylarında, mobilyalarında, renklerinde özgün tasarım 

bütünlü ünün sa lanması amaçlanmaktadır. Bu uygulamalara benzer bir örnek de 

Mies van der Rohe’nin Barselona Pavyonu’dur. Sergi pavyonu olarak geçici bir süre 

kullanılması için yapılan pavyon, ça da  koruma kuramında olumsuz olarak 

de erlendirilen rekonstrüksiyon uygulamasıyla ba ka bir yerde yeniden yapılmı tır. 

Ancak bu uygulamada yapıya özel olan durum pavyonun ikonik örneklerden biri 

oldu u için müzele tirilerek korunması ve sergilenmesi gerekti i dü üncesinin 

kabulü olmu tur. Müzele tirilerek koruma yakla ımına örnek olarak Villa Savoye, 

Schröderhouse ve Sonneveld House yapıları da verilebilir ( ekil 2.2). Öte yandan, 

bu yakla ıma kar ılık modern mimarlı ın ruhundaki dinamizm fikrine ters dü tü ü 

yönünde ele tiriler yapılmaktadır.  

 

ekil 2.2 : Sonneveld Evi (foto raf: Öznur Berber, 2008). 

Di er restorasyon yakla ımı ise yapıların kullanım süreklili inin devam etmesi 

amaçlanarak yapılan uygulamalarla olu maktadır. Bu durumda betonarme yapıların 

onarımı, özgün malzemelerin ve detayların yeni kullanım ko ulları kar ısındaki 
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yetersizli i gibi problemler çıkmakta ve genel olarak uygulamalarda mümkün 

oldu unca tasarım özgünlü ünün korunması temel alınarak yeni ihtiyaçlara göre 

yapı malzemelerinde ya da plan özelliklerinde de i iklikler yapılabilmektedir. Burada 

önemli olan yeni kullanım biçiminin özgün i levle uygunlu udur.  

Restorasyon uygulamalarında önemli bir konu da ço u örnekte görüldü ü üzere, 

betonarme bir yapının tasarım bütünlü ünü bozmayacak bir ekilde 

sa lamla tırılması ve onarımının, yeniden yapılmasına oranla çok daha maliyetli 

olmasıdır. Bu noktada finansal kaynakların sa lanması ve devlet otoritesinin deste i 

önem kazanmaktadır.  

Bu bölümde farklı sorunları gündeme getiren üç farklı örnek üzerinde durulacaktır. 

Her biri modern mimarlık ürünlerinin korunması konusunda, tasarım özgünlü ünün 

ve mekânsal niteliklerin korunması, malzeme, detay ve sistemlerin süreklili inin 

sa lanması gibi kritik konularda farklı sorunlar barındırmaktadır. Modern mimarlık 

ürünlerinin korunması kapsamında yapılan ilk çalı malardan biri olan Hollanda’daki 

Zonnestraal Sanatoryum Yapıları’nda, çok fazla hasar görmü  bir yapının özgün 

i levini sürdürebilmesi için rekonstrüksiyon ya da restorasyon yapmak üzerine 

tartı malar; Paris’teki La Roche –Jeanneret Evleri’nde, özel bir i levden kamusal bir 

i leve geçi  amacıyla yapılan de i iklikler ve kar ıla ılan sorunlar; Helsinki’deki 

Kültür Evi’nde ise özgün i levinin günümüz ko ullarına uyarlanarak sürdürülmesi 

için yapılan ara tırma ve çalı malar ön plandadır. 

Zonnestraal Sanatoryum Yapıları, Hilversum 

Daha önce de bahsedildi i üzere, Hollanda Hilversum’daki Zonnestraal Sanatoryum 

yapılarının restorasyonu modern mimarlı ın korunması konusunda yapılan ilk 

çalı malar arasında yer almaktadır. Hollanda’nın öncü modernist mimarlarından Jan 

Duiker tarafından rasyonel yakla ımlarla tasarlanmı , betonarme yapım sistemi, 

yenilikçi detay uygulamaları ve geni  cam yüzeylerle olu turulmu  yalın cephe 

özelliklerini ta ıyan yapıların bir araya geli iyle kurulan kompleks, 1926-1931 yılları 

arasında in a edilmi tir. Bu tarihlerden otuz-kırk yıl sonra tüberküloz hastalı ının 

tamamen ortadan kalkaca ı yönündeki tahminler do rultusunda sanatoryum 

yapılarının da uzun yıllar var olmasının amaçlanmadı ı belirtilmektedir. Bu ekilde 

tasarım amacında geçicilik fikrini barındıran bir yapının restorasyonu ba tan ortaya 

çıkardı ı kavramsal çeli kiyle tartı ma yaratmaktadır. Nitekim 1957 yılında 

Sanatoryum genel hastane kullanımına devredilerek yeni i levin gereksinimleri 

do rultusunda ekler ve yenilemelerle de i ikli e u ramı , bazı kısımlarda özgün 

malzeme ve yapı elemanlarını tamamen kaybetmi tir. 1980’lerin ba ında yapılardan 
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bir tanesi i levsiz bırakılmı  ve zaman içinde oldukça bakımsız bir hale gelmi , 

üzerinde çe itli hasarlar olu mu tur ( ekil 2.3).  

 

ekil 2.3 : Zonnestraal Sanatoryumu restorasyon öncesi (Jonge, 1998). 

Bu durum, restorasyon kararları belirlenirken yapılara nasıl müdahale edilece i 

konusunda tartı malı bir süreç ortaya çıkarmı tır. Tartı malar, hasarlı yapının 

yıkılarak rekonstrüksiyonunun yapılması ile onarım ve güçlendirme çalı malarıyla 

korunarak restorasyonunun yapılması eklinde iki yakla ım üzerinedir. Malzeme 

özgünlü ünün tamamen kaybedilmesine neden olacak rekonstrüksiyon dü üncesi, 

sanatoryumun Hollanda Kültür Bakanlı ı tarafından Dünya Miras Listesi’ne aday 

olarak sunulmasıyla kabul edilemeyecek bir yöntem olarak de erlendirilmi  ve 

onarım ve güçlendirme çalı malarının yapılması kararı alınmı tır. Ancak bu ekilde 

yapılacak bir restorasyonun da bazı engeller ortaya çıkarabilece i ve malzeme 

özgünlü ünün mümkün oldu unca korunacak olmasına kar ın, rekonstrüksiyona 

göre çok daha maliyetli bir uygulama olaca ı, ayrıca ta ıyıcı sistemin güçlendirilmesi 

amacıyla yapı elemanlarının boyutlarında yapılacak de i ikliklerin tasarım 

özgünlü ünün bozulmasına, özellikle de tasarım fikrindeki hafif konstrüksiyon 

dü üncesinin devamlılı ının sa lanamamasına neden olaca ı belirtilmi tir. Orijinal 

yapıların korunması yönünde alınan temel restorasyon kararının ardından özgün 

tasarıma uygun yeni i lev önerisi için olasılıklar de erlendirilmi  ve sonuç olarak 

Hilversum Hastanesi’ne ba lı sa lık hizmetleri merkezi olacak ekilde restorasyon 

projelerinin hazırlanmasına karar verilmi tir. Hollanda Kültür Bakanlı ı’nın 

finansman deste iyle 1997 yılında restorasyon çalı malarına ba lanmı tır. Yeni 

kullanım eklinin özgün i leve yakınlı ı tasarım özgünlü ünün korunması açısından 

olumlu bir durum yaratsa da, farklı müdahalelerle de i ikli e u ramı  her bir yapı 

için farklı restorasyon yakla ımlarının geli tirilmesi gerekmi tir. Eklemeler yapılarak 

geni letilen kısımlar özgün hacimlerine dönü türülmü , farklı malzemeler 

kullanılarak yenilenmi  cam yüzeyler ise orijinal cephe özelliklerini yansıtacak 

ekilde uygun malzemeler ve aynı zamanda enerji tüketimini azaltmak amacıyla çift 

camlı do ramalar kullanarak yeniden yapılmı tır. Yeni i levin uygunlu u sayesinde 

iç mekân tasarımlarında da özgün biçimleni e benzer düzenlemeler yapılmı  ve 
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tasarım bütünlü ünü bozmayacak yeni bir iklimlendirme sistemi tasarlanmı tır. 

levsiz kalarak üzerinde hasarlar olu an yapı ise orijinal haline en yakın olan ve en 

dikkatli biçimde restore edilmesi gereken yapıdır. Çatı dö emesi ve balkon 

çıkmalarının bütünüyle yeniden yapılması gerekmesine ra men, ileri betonarme 

onarım tekniklerinin kullanılması ile yapının ta ıyıcı iskeleti, çok az bir görsel etki 

üretilerek tamir edilebilmi tir (de Jonge, 1998) ( ekil 2.4). 

 

 

ekil 2.4 : Hollanda, Hilversum’daki Zonnestraal Sanatoryumu restorasyon 
sonrası (http://nl.wikipedia.org/wiki/Sanatorium_Zonnestraal, 26.05.10). 

La Roche –Jeanneret Evleri, Paris 

Tiziano Aglieri Rinella (2008), 2005 yılında tamamladı ı doktora çalı ması 

kapsamında hazırladı ı “restorasyon dosyası”nda, Le Corbusier’in La Roche –

Jeanneret Evleri’nin bugüne kadar geçirdi i restorasyonların, bakım ve onarım 

amaçlı yapılan müdahalelerle geçirdi i de i imlerin dökümünü yapmaktadır. Bu 

dosyada aktarılanlara göre, La Roche –Jeanneret Evleri’nin geçirdi i en önemli 

restorasyon 1970 yılında, evlerin müze olarak halka açılması ve Le Corbusier 

Vakfı’nın ofis ve ar ivlerinin de oraya ta ınması için yenilenmesiyle gerçekle mi tir. 

Bu süreçte yapıda, iki evin avluları arasında bir geçidin açılması; eski foto raflarında 

gözükmeyen bir gölgeli in eklenmesi; Jeanneret Evi’nin ikinci katındaki tuvaletlerin 

ve bazı bölücü duvarların bir toplantı odası olu turmak için kaldırılması gibi 

de i iklikler yapılmı tır. Ayrıca, yapının halkın kullanımına açılacak olması 

nedeniyle güvenlik ve sa lıkla ilgili birtakım yasal zorunluluklara yanıt vermesi 

gereklili i de do mu tur. Örne in, büyük salondaki korkulukların yüksekli i ilgili 

yönetmeliklerdeki kuralları tam olarak kar ılayamamı , bu nedenle korkulukların 
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de i tirilmesi de Le Corbusier’nin mimarlı ının özgünlü ünü zedeleyece i için ilgili 

kurumlardan özel bir izin alınmı tır. Benzer bir problem çatı terası için de söz 

konusu olmu , burada da parapet yüksekli inin yetersiz olması, yeni korkuluklar 

eklenmesinin de tasarım özgünlü üne aykırı dü ece inden mümkün olmaması 

nedeniyle sorun çözülememi tir. Günümüzde çatı terası herhangi bir müdahalede 

bulunulmamı  durumdadır fakat bu nedenle ziyaretçilerin kullanımına da kapalıdır. 

Yapının ya adı ı bir ba ka önemli dönü üm de 1975 yılında, Le Corbusier Vakfı’nın 

mikrofilm odası için bir mekâna gereksinim duymasıyla gerçekle mi tir. Bu süreçte, 

Jeanneret oturma odasıyla (günümüzde kütüphane olarak kullanılmaktadır), La 

Roche yatak odasını (derne e ait mekân) ayıran bölücü duvarda bir kapı açılmı tır. 

Rinella,  bu müdahaleyi, Le Corbusier’in yapıda kurmaya çalı tı ı mimari promenad 

fikrini, promenadın süreklili ini kırarak zedeledi i için ele tirmektedir.  

1984 yılında ise güvenlikle ilgili yasal zorunluluklar nedeniyle, bu kez de, elektrik 

tesisatıyla ilgili bir sorun çıkmı  ve tesisatın bütünüyle yenilenmesi söz konusu 

olmu tur. Bu süreç sonucunda da, yapıdaki özgün pirinç elektrik dü meleri i levsiz 

hale gelmi  olsalar da, “modern” esteti e dair ikonlar olarak yorumlanmı  ve 

oldukları gibi korunmu lardır. 

1986 yılında, galerinin özgün linolyum zemin kaplamasının de i tirilmesi gerekmi , 

bunun üzerine tamamen aynı niteliklerde dö eme malzemesini bulmak mümkün 

olamadı ından çok benzer fakat renginde küçük bir de i ikli in oldu u bir malzeme 

temin edilmi tir. Bu konuda bir ba ka sorun da, bulunan malzemenin, orijinalinde 

oldu u gibi tek, yekpare ve sürekli bir yüzey olarak uygulanamamasında ortaya 

çıkmı  ve sonuçta zemin, aralarında çok ince birle im yerleri gözükecek ekilde 

parçalar kullanılarak kaplanabilmi tir. 

Yapının önemli elemanları arasında bulunan pencere do ramaları için hiçbir zaman 

hepsini kapsayan bir yenilemenin yapılmamı  oldu u belirtilmi tir. En çok 

yenilenenler kırılgan özellikleri nedeniyle ah ap do ramalar olmu , ancak orijinal 

ah ap do ramalardan bir tanesinin, yapının korunaklı bir yerinde bulunması 

nedeniyle zarar görmeden hala duruyor oldu u tespit edilmi tir. Metal do ramalar 

ise yenileriyle de i tirilmemi  sadece belli zamanlarda bakım geçirmi lerdir.  

Yapının restorasyonuyla ilgili bir di er önemli problemin, iç mekânlardaki çe itli renk 

kullanımının özgün durumuna dair do ru verilerin nasıl elde edilece i konusunda 

ortaya çıktı ı ve bu konuda, katmanlar üzerine çok detaylı ve titiz bir ara tırmanın 

yapılması gerekti i, ayrıca aynı çalı manın dı  cephenin orijinal rengini belirlemek 

konusunda da geçerli oldu u belirtilmektedir. 
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Rinella (2008), La Roche –Jeanneret Evleri’yle ( ekil 2.5) ilgili hazırlamı  oldu u 

“restorasyon dosyası” sonucunda, yapılar için yeni bir restorasyon kararı verilmesi 

durumunda müdahaleler belirlenirken ortaya çıkacak kritik meseleleri u ekilde 

özetlemektedir: 

1. Le Corbusier’in tasarım dü üncesinin iyi anla ılıp takip edilmesi (özellikle 

promenad fikrinin yapılan müdahaleler sonucunda zedelendi ini dü ündü ünü için 

bu madde üzerinde vurgu yapmaktadır). 

2. Orijinal mobilyaların gerek antikacılardan ara tırılması, gerekse Le Corbusier’nin 

çizimleri do rultusunda yeniden üretilmeleri ve yerlerine yerle tirilmeleri. 

3. ç mekânlardaki çok renklili in orijinal durumuna dair verilerin elde edilmesine ve 

orijinal boya malzemesi bugün üretilmedi i için hangi çe it boya kullanılaca ına dair 

detaylı ara tırılmaların yapılması ve Le Corbusier’nin renkler ve mekânlarla ilgili 

dü ünce ve denemelerinin izinin sürülmesi. 

 

ekil 2.5 : La Roche –Jeanneret Evleri (foto raf: Özlem Berber, 2008). 

Kültür Evi, Helsinki 

Avlar Aalto’nun Helsinki’deki önemli projelerinden olan Kültür Evi (The House of 

Culture), 1955-1958 yılları arasında in a edilmi  ve yapıyla ilgili ilk geni  kapsamlı 

restorasyon projesi de 1989 yılında gündeme gelmi tir. Bu süreç ve detaylarını 

Mustonen (1998) u ba lıklar altında anlatmaktadır: 

1. Restorasyon gereklili i: 1980’lerle beraber, kullanımı a ırlıkla ticari fonksiyonlara 

yönelen (konserler, seminerler vb. için kiralanarak) yapıda, bu süreçte 80’lerin 

sonunda ilk kez ciddi bir yenilemenin yapılması zorunlulu u ortaya çıkmı tır. 
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Yapının temel servislerinin günün standartlarına göre de i mesi ve yenilenmesi 

gereklili i, yapının tüm mekânlarında azımsanamayacak ölçüde görülen a ınma ve 

yıpranmalar ve iç sirkülâsyonunda yapılması gereken de i iklikler bu zorunlulu u 

ortaya çıkaran nedenlerin ba ında gelmektedir. Bu nedenle yapının sahipleri Yapı 

Koruma Yasası’na göre gere inin yapılması için ilgili kurumlara ba vurmu , 1991 

yılında yapı (o zaman Finlandiya’daki en genç tescilli yapı olarak) tescillenmi  ve 

böylelikle sahiplerine yapının i letmesine yönelik birtakım yükümlülükler getiriyor 

olsa da, restorasyonu için kamu kaynaklarından faydalanma imkânı do mu tur. 

2. Yapının de erlendirilmesi: Ulusal Eski Eserler Kurulu ile beraber gerçekle tirilen 

çalı ma sonucunda yapı ile ilgili bir “Koruma Sınıflandırması” olu turulmu tur. Buna 

göre yapının mekânları mimari de er ve durumlarına göre 4 kategoriye ayrılmı tır: 

Birinci kategorideki mekânlar, korunmaları herhangi bir fiziksel ya da teknik bir 

de i iklik gerektirmeyen, iyi durumda olan mekânlardır. kinci kategorideki ofis 

mekânları ve toplantı odaları için, bazı teknik de i ikliklerin yapılmasına ve yerlerine 

ba lı olarak kimilerinde gerçekle ecek i lev de i ikliklerine izin verilmi tir. Üçüncü 

kategoride ise, kafeterya ve sinema salonu gibi a ır derecede zarar görmü  

mekânlar vardır ve bunlar için de her bir mekânın kendi karakterine uygun olacak 

biçimde restorasyonlarına yönelik uygulamaların yapılmasına izin verilmi tir. 

Dördüncü kategoride olan bodrum katında da, teknik gereksinimler ve servislere 

yönelik daha geni  çaplı de i ikliklerin yapılabilece i kabul edilmi tir.  

3. Amaçlar: Yapının, yıllar içinde artık örtük bir hale gelmi  olan özgün atmosferi ve 

ifadesinin yeniden canlandırılması; günün standartlarına göre gerekli olan teknik 

i lev ve gereksinimlerin orijinalleriyle bir ayara getirilerek gerçekle tirilmesi; dü ük 

düzeyde müdahale içeren, hassas bir restorasyonun yapılması; detayları büyük 

ölçüde yapım süreci içinde tasarlanarak yapılan ve kayıtları bulunmayan yapının 

restorasyon sürecine, yapının 1950lerdeki tasarım ve uygulama çalı malarında yer 

almı  ofis ve firmaların da katılımının sa lanması (elde edilebilecek belgelerin, 

planların, ve hala ula ılabilir olan ki isel anıların sürece dahil olabilmesi için). 

4. Örnek çalı ma - Eski Sinema ‘Alppisali’: Yapının restorasyon süreci pek çok farklı 

yakla ımı içinde barındırmaktadır. Bazı mekânlar ve detaylar oldukları gibi 

bırakılmı , bazıları ise mümkün oldu unca orijinal hallerine döndürülmeye 

çalı ılmı tır. Merdivenler gibi, tamamen yeni eklemelerin yapılması da söz 

konusudur. En son bir disko olarak kullanılmı , zemini düzle tirilmi  ve tüm süreç 

boyunca çok fazla zarar görmü  sinema salonu ise, tüm bu farklı yakla ımların bir 

arada uygulamalarının gözlemlenebilece i bir örnektir. Salonun restorasyonunda 

görece iyi korunmu  olan giri  ve lobi kısmının sadece temizli i ve duvarlarının 
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boyası yapılmı ; gi eler kotundaki tuvalet alanları, eski projeksiyon odasından 

mekân kazanılarak geni letilmi  ve bir vestiyer eklenmi ; salonun düz dö emesi 

kaldırılmı  ve orijinal e imli dö emesi restore edilmi ; salon temizlenmi , duvarlar ve 

tavanındaki ah ap paneller üzerindeki çivi ve vidalar ayıklanmı ; salonun orijinal 

halinden daha aydınlık olması gerekti i için eski ı ıkların yerine yenileri 

yerle tirilmi ; ızgaralarla çalı an havalandırma sistemi korunmu ; elektrik tesisatı 

tamamen yeniden dö enmi ; eski projeksiyon odasının altına simültane tercüme 

amaçlı da kullanılabilecek iki servis mekanı eklenmi ; yeni bir oturma düzeni 

tasarlanmı tır. 

2.3 Türkiye’de Koruma Olgusunun Geli imi ve Modern Mimarlı ın Koruması 

Avrupa’da ortaya çıkıp geli en modern mimarlık ile ça da  koruma kuramının 

ülkemizdeki evrimsel süreci farklılıklar barındırdı ı için ayrı bir alt ba lık altında 

incelenmesi dü ünülmü tür. Modern Hareketin ülkemizdeki yansımaları Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasının ardından 1930’lu yıllarda belirgin bir ekilde 

görülmeye ba lamı tır. Bu yıllardan itibaren ülkemizdeki mimari üretim biçimleri 

dünyadaki de i imlerle etkile im halinde olmakla birlikte kendi içinde farklılıklar da 

barındıran hızlı bir ilerleme göstermi tir. Aynı ekilde bilimsel bir çalı ma alanı 

olarak ele alınan koruma yakla ımları da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 

belirginlik ve hız kazanan modernle me sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkmı tır. 

Modern dünyaya eklemlenmenin sa lanabilmesi amacıyla toplumsal, kültürel, 

ekonomik ve teknolojik alanlarda hızlı de i imlerin ya andı ı bu dönemde koruma 

alanında da, merkezi yönetim organları tarafından yasal ve örgütsel düzenlemeler 

yapılsa da, geç ba layıp sınırlı bir çevrede ilerleyen teorik üretimlerle pratik arasında 

kopukluklar ve uyumsuzluklar olu mu tur.  

Türkiye’nin mimarlık ve koruma tarihi üzerine bir de erlendirme yapılacak olursa, 

ya anan geli meleri, 19. yüzyıl ikinci yarısı, 1923, 1950, 1960, 1980 ve 2000 yılları 

arasında kalan dönemlerde meydana gelen, kırılma noktaları olarak 

yorumlanabilecek siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlardaki de i imlere ba lı olarak 

incelemek mümkün olmaktadır (Kayın, 2008).  

19. yüzyıl Osmanlı mparatorlu u’nun Avrupa ülkeleriyle en yo un biçimde kültürel 

temaslarda bulundu u bir dönemdir. Batı’nın savunma alanında artan teknik 

üstünlü ü ve silah gücü kar ısında Osmanlı’nın geri kalması Avrupa’daki teknolojik 

geli meleri takip etmeye ba lamasına neden olmu tur. Batı ile aynı teknik düzeye 

yükselerek askeri üstünlü ü yeniden ele alma iste iyle ba layan Batılıla ma 
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hareketleri Osmanlı’nın siyasi, sosyal ve kültürel yapısında da de i ikliklerin ortaya 

çıktı ı bir dönem yaratmı tır (Belge, 1983).  

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batılıla ma sürecinin bir bile eni olarak koruma 

alanında da geli meler ba lamı tır. Bu dönem öncesinde Osmanlılar’da tekil 

yapılarla ilgili olarak, ihtiyaçlar do rultusunda çe itli eklemeler ve de i ikliklerle 

yapılan bakım ve onarım çalı maları dı ında bilimsel bir koruma anlayı ından söz 

edilmemektedir. Batılıla ma döneminde Avrupa ülkeleriyle kurulan kültürel 

temasların etkisiyle, Fransız, Alman ve ngiliz arkeologların Osmanlı topraklarında 

yaptıkları kazı çalı maları sonucu elde ettikleri buluntuları kendi ülkelerine götürüp 

müzelerinde sergilemelerine kar ılık 1869 yılında Asar-ı Atika Nizamnamesi 

çıkarılmı tır. Bu nizamname ile birlikte korumayla ilgili ilk yasal düzenleme ve ilk 

olarak eski eser tanımı ve sınıflandırması yapılmı tır (Akın, 1993). 

1923’te Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması ve Atatürk ilke ve devrimleri 

öncülü ünde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ya anan yeniden 

yapılanma süreciyle ça da  Batı uygarlı ındaki modernle me hareketleri 

do rultusunda geli im sa lanması hedeflenmi  ve mimarlık alanında da hâkim olan 

Osmanlı canlandırmacılı ı anlayı ı yerine, Modern Hareket benimsenmi tir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında yo un imar faaliyetleriyle de i en fiziki çevrenin yanında, 

koruma çalı maları da a ırlıklı olarak arkeoloji ve müzecilik alanları ile Selçuklu ve 

Osmanlı anıt eserleri üzerine yo unla mı tır. Cumhuriyet’le birlikte, Osmanlı’nın 

geleneksel ya amından tamamen uzakla ılarak kültürel ve toplumsal alanlarda 

radikal de i imlerle modern bir devlet olu turma çabası sürerken, Osmanlı mirasına 

nasıl yakla ılaca ı çeli kiler barındıran problemli bir konu olmu tur (Kayın, 2008). 

Cumhuriyet’in ilanıyla ba layan süreçte, özgün kullanım de erlerini kaybedip 

sonraki yıllarda miras olarak nitelik kazanan Osmanlı’nın mimari ürünleri - saraylar, 

kasırlar, medreseler, sebil, çe me ve adırvanlar - yeni olu turulan kurumlar 

arasında da ıtılmı , i levini yitiren tekke, zaviye ve türbeler ise kapatılmı tır. Bu 

dönemde, yasal ve örgütsel düzenlemelerin yanı sıra yapılan ilk kapsamlı koruma 

çalı ması Maarif Vekâleti (Milli E itim Bakanlı ı) tarafından il müdürlüklerine verilen 

talimat do rultusunda ba layıp 1933 yılında tamamlanan ve 3500 anıtın yer aldı ı 

envanter hazırlama çalı ması olmu tur. Bu yıllarda merkezi yönetimin milli eserlerle 

ilgili korumacı yakla ımları olsa da, yerel yönetimlerin bilgisiz ve bilinçsiz 

uygulamaları pek çok kültürel varlı ın zarar görmesiyle sonuçlanmı tır (Madran, 

Özgönül, 2005).   
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1940’lı yıllarda dünyada yükseli e geçen milliyetçilik akımının etkisiyle mimarlık 

ortamında da tarihi süreklilik ve yerellik kavramları ön plana çıkmı  ve bu ortamda 

uluslararası modern üslup yerine ulusal kimli i yansıtacak bir mimarlık arayı ına 

girilmi tir. Bu arayı  do rultusunda tarihi dokulara ilgi artmı , geleneksel yapı 

tipolojilerinin belgelenmesi ve anla ılmasına yönelik Anadolu kentlerine uzanan 

çalı malar ba lamı tır (Kayın, 2008). 

1950’li yıllarda, çok partili siyasal sisteme geçi le Demokrat Parti’nin iktidara 

gelmesi ve izledi i liberal ekonomik politikalar sayesinde Anadolu’nun tarihinde ilk 

kez piyasa ili kilerinin egemenli i altına girmesiyle, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden 

farklı bir modernle me süreci ba lamı tır. Bilgin’in ifadesiyle “modernle me süreci 

artık merkezi otoritenin programları ve reflekslerinin yanı sıra, irili ufaklı insan 

gruplarının ve insanların piyasa içindeki davranı ları ve refleksleri tarafından da 

belirlenmeye ba lamı tır” (Bilgin, 1999). Sanayile menin ve kırdan kente göçün 

hızlandı ı, kentli nüfusun hızla arttı ı, özel giri im eliyle yürütülen yapım 

faaliyetlerinin, toplu konut, fabrika, i  merkezi gibi yapı programlarının 

uygulanmalarının ço aldı ı bu dönemde, ehircilik ve mimarlık alanlarında 

kaçınılmaz olarak ya anan pek çok de i imin yanında koruma alanında da özellikle 

yasal ve örgütsel düzenlemelerde geli meler ya anmı tır. 1951 yılında 5805 sayılı 

yasa ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK) kurulmu , 

görevleri ise koruma ilkelerini ve müdahale biçimlerini belirlemek ve uygulamaya 

yönelik kararlar vermek olarak belirlenmi tir. Bu yıllarda, uluslararası koruma 

örgütlerinin çalı malarına katılımların ba lamasının yanında, 1966 yılında Orta Do u 

Teknik Üniversitesi’nde ilk kez bilimsel bir yakla ımla koruma e itimi verilmeye 

ba lanmı tır. 1973 yılında çıkarılan 1710 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler yasası, sit 

ve koruma alanı tanımlarıyla anıtsal yapıların yanında çevresel de erlerin de göz 

önünde bulunduruldu u ça da  koruma yakla ımlarını içeren ilk koruma yasası 

olmu tur. 1983 yılında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası kabul 

edilerek, GEEAYK’ın bütüncül yapısı yerine, ilke olu turmak üzere Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, karar verip denetimi sa lamak üzere ise yerel 

yönetim temsilcilerinin de içinde yer aldı ı Bölgesel Koruma Kurulları 

olu turulmu tur. Bu yapılanma ve koruma yasası bazı ek yasalarla birlikte 

günümüzde halen geçerlili ini sürdürmektedir. Bu yasayla birlikte, anıtsal ve 

çevresel de erli yapı ve arkeolojik, tarihi, do al ve kentsel sit alanı tanımları 

yapılmı , bu varlıkların sahip oldukları de erlerle koruma ve kullanma biçimleri 

belirlenmi tir (Madran, Özgönül, 2005).   
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1950 sonrası ya anan süreçte koruma alanında bir yandan yasal ve örgütsel 

düzenlemelerde olumlu geli meler ya anmı , uluslararası koruma örgütlerinin 

çalı malarına katılım sa lanarak uluslararası sözle meler kabul edilmi  ve ulusal ve 

yerel ölçekte koruma çalı maları yürüten çe itli kurulu lar olu turulmu tur. Ancak bir 

yandan da toplumsal alandaki dönü ümler ve hızlı kentle menin yol açtı ı sorunlara 

kar ı organize ve planlı çözümlerin yeterince üretilememi  olması gibi nedenlerle 

tarihi çevrede ciddi kayıplar ya anmı tır.  

Kayın (2008) koruma alanında Türkiye’nin ya adı ı problemleri u ekilde 

sıralamaktadır; 

“Paradigma, örgütlenme, mevzuat ve uygulamaya yönelik modellerin Batıdan ithal süreçlerinde 
toplumsal, politik vb. odaklı içselle tirmelerin yeterince sa lanamaması; koruma alanının 
tarihinin büyük bir bölümünde çalı malarını, toplumla bulu amayan ya da anla ılamayan elitist 
bir yapıda sürdürmesi; korumanın mücadele temelli bir eylem kültürü içinde ve teknik-biçim 
temelli yakla ımlarla yaygınla masına ba lı olarak, paradigmanın özüne yönelik ve ortamın 
dönü üm ihtiyaçlarına uymayabilecek çalı maların geri planda kalması; korumanın özellikle 
siyaset ve sermaye alanında kültürel boyutunun ihmal edilerek, turizm vb. i levler aracılı ıyla 
gelir getirebilecek bir eylem olma özelli ine odaklanılması, popüler kültüre ve tüketim talebine 
giderek daha fazla teslim olunması; yerel ve küresel dinamikler arasındaki ili ki dengesinin iyi 
kurgulanamaması” (Kayın, 2008,105). 

Türkiye’de yapılı çevre üretim biçimleri yanında, kültürel varlıkların korunmasıyla 

ilgili yakla ım ve uygulamalarda ya anan problemler sürerken, 20. yüzyılın sonlarına 

do ru Avrupa’da ortaya çıkan modern miras kavramı 2000’li yılların ba ında 

ülkemizde de etkisini göstermeye ba lamı tır. Modern yapıların korunması üzerine 

kültürel varlıkların sahip oldu u de erler ve uygulama ekilleriyle ilgili olarak ortaya 

çıkan tartı malar bugün Türkiye’de de koruma alanının gündeminde yer almaktadır. 

Bir önceki bölümün konusu olarak ele alınan bu tartı maların ülkemizdeki 

yansımaları henüz olgunla mamı , geli me sürecine yeni girmi  bir koruma 

anlayı ını olu turmaktadır.  

 “Türkiye’nin Modernist dönemini tanımlayan yapıların kültür mirasının bir parçası olarak 
de erlendirilmesi, koruma ve restorasyon çalı malarında kuramsal alanda, uygulamada ve 
yasal alanda kar ıla ılabilecek sorunlar, 2000’li yıllarda ba layan bir süreçte uzmanlardan 
olu an kısıtlı bir çevrede tartı ılmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin modern miras konusunda 
koruma sürecinin ilk a aması olan “farkına varma” ve “kaygı duyma” sürecini ya adı ını 
göstermektedir. Bu miras, fiziksel özellikleri ile alı ılagelmi  mimari miras imgesini, “eski eser” 
görüntüsünü dolayısıyla kimli ini yansıtmamaktadır. Türkiye’nin modern mimarlık mirasının 
tanımı, kapsamı, kültürel miras ba lamındaki statüsü ve koruma sorunları, korumanın bu yeni 
alanının tartı ma ba lıklarıdır” (Polat, 2008,57). 

Türkiye modern mimarlık tarihi, kısa aralıklarla ortaya çıkıp farklı yakla ımlarla 

biçimlenen çe itli ürünleri barındırmaktadır. Koruma alanında ise öncelikle ele alınan 

modern mimarlık ürünleri, sayıları gittikçe azalmı  olan Erken Cumhuriyet Dönemi 

yapı örnekleridir. Bu dönemde, ça da  bir ülke yaratmanın azmi ve inancıyla 

gerçekle tirilen yo un imar faaliyetleri rasyonel-i levsel yakla ımlarla biçimlenen 

modern mimarlık dü üncesi do rultusunda geli tirilmi  ve ça da  yapı malzemeleri 

ve betonarme yapım sisteminin kullanımı yaygınla mı tır. Önceleri yapı üretimi 
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büyük ölçüde ithal malzemeye dayalı gerçekle tirilirken, 20. yüzyılın ikinci yarısında, 

yapı malzemesi endüstrilerinin geli tirilmesine ve yapı üretiminin endüstrile mesine 

yönelik adımlar atılmı  ve örne in, mar ve skan Bakanlı ı’nın kurdu u fabrikalarla 

1968 yılında ah ap, 1969 yılında hafif beton prefabrike konut üretimine ba lanmı tır 

(Alsaç, 1976). Nitekim Erken Cumhuriyet Dönemi yapıları ile o yıllarda Avrupa’da 

ortaya çıkarılan mimarlık ürünleri kar ıla tırıldı ında yapı teknolojisindeki 

geli melerin ülkemizde tam olarak ya anamadı ı, yapı üretiminde konvansiyonel 

yöntemlerin etkisinin devam etti i görülmektedir. Yurtdı ındaki örneklerde 

endüstriyel malzemeler, hafif strüktürler, geni  cam yüzeyler ve çıkmalar, özel detay 

çözümleri ve teknolojik geli melerin kullanıldı ı tasarımlar söz konusuyken, 

ülkemizdeki örneklerde betonarme kullanmasına ra men yı ma yapıları anımsatan 

kalın dolu tu la duvarlar ve cephelerde küçük açıklıklarla daha a ır strüktürlerin in a 

edildi i görülmektedir. Bu de erlendirmeyle ilgili olarak Tanyeli (2009), 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında mimari yapım teknikleri ve üretim biçiminin geli imine 

yönelik bir ilerlemeden söz edilemeyece ini, aksine geleneksel teknolojiye, 

malzemeye ve bilgiye daha fazla ba vurulur hale gelindi ini söylemekte ve bu 

görü ünü çe itli örneklerle açıklamaktadır. Verdi i örneklerden biri modernist 

yakla ımlarla tasarlanmı  Mecidiyeköy Likör Fabrikası’dır. Yapıyla ilgili olarak da, 

Geç Osmanlı döneminin kimi yapılarına göre yapım kalitesi ve teknolojik özellikler 

açısından üstünlü ünün söz konusu olmadı ını, dı  ve ara duvarlarında dolu tu la, 

dö emelerinde ise yüzyıl ba ından itibaren her tür yapıda yaygın biçimde görülen 

karosiman kaplamanın kullanıldı ını belirtmi tir. Erken Cumhuriyet Dönemi yapıları 

için yapılan de erlendirmelerle, Avrupa’da zamanının yeni teknoloji ve 

malzemeleriyle üretilen modern yapıların restorasyonları sırasında kar ıla ılan 

problemlerin tam olarak ülkemizdeki örnekler için söz konusu olmadı ı sonucuna 

varılmaktadır.  

Modern mirasın belirlenmesi için yapılacak de erlendirmelerin teori ve prati e 

yönelik alt yapısı ile yasal düzenlemelerin hazırlanması için kolektif çalı ma ve 

tartı ma ortamının yaratılmasında, DOCOMOMO Türkiye Çalı ma Grubu ile 

özellikle 2007 yılından itibaren yo un u ra lar gösteren Türkiye Mimarlar Odası’nın 

önemli katkıları bulunmaktadır.  

Türkiye’de modern miras konusunun de erlendirildi i ilk toplantı 2001 yılında, 

Mimarlar Odası Bursa ubesi tarafından düzenlenen “20. Yüzyıl Mimari Mirası” 

ba lıklı XIII. Uluslararası Yapı ve Ya am Kongresi olmu tur. 16 bildirinin sunuldu u 

toplantıda 20. yüzyılın adeta bir dirili  yüzyılı oldu u belirtilmi ; ya anan siyasal, 

ekonomik, sosyal, kültürel ve ekonomik devinimlerin insan ya amının geçti i ya am 
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çevrelerini nasıl etkiledi i ve mimariye yansımalarının belge olarak gelecek 

ku aklara aktarımında izlenmesi gereken metotlar, bu yüzyılı gelece e ta ımak için 

mimarlık alanında yapılmı  olanlar ve yapılması gerekenler (Kaprol, 2001,1) 

tartı ılmı tır.  

2002 yılında ise ardı ardına iki önemli geli me ya anmı tır. Birincisi, uluslararası 

koruma örgütü ICOMOS tarafından düzenlenen “Conservation of the 20th Century 

Architectural and Industrial Heritage- 20. Yüzyılın Mimarlık ve Endüstri Mirasının 

Korunması” ba lıklı konferansa stanbul’un ev sahipli i yapması, di eri ise 

DOCOMOMO Türkiye Çalı ma Grubu’nun olu turulmasıdır. 

DOCOMOMO Türkiye Çalı ma Grubu, bir grup akademisyenin giri imleri 

sonucunda, Paris’te gerçekle tirilen DOCOMOMO 2002 Konferansı’nda ana komite 

tarafından resmen tanınmı tır. Grubun hazırlamı  oldu u, konferans sırasında 

sergilenecek, Türkiye’nin 20. Yüzyıl Mimarlı ı Seçkisi ba lıklı poster çalı masında, 

1900’den 1970’lere kadar devam eden süreçte, yabancı veya yerli mimarlar 

tarafından yapılmı  91 tane yapı de erlendirilmi tir. Grup, üstlendikleri görevin 

önemi ile ilgili olarak, “bir yandan yerelci/ulusalcı tepkilerin tırmandı ı Türkiye’de 

‘kökü dı arıda’ bir mimarlık akımının ürünlerinin sahiplenilmesi gerçekle tirilmek 

durumunda, öte yandan modern mimarlı ın evrenselci yorumunun hâkim oldu u 

çevrelere ba ka ‘modernliklerin’ öyküsünün anlatılması zorunludur” (Grup 

Sekreteryası, 2002) ifadelerini kullanmı  ve ilk iki yıl için hedefledikleri çalı ma 

planını u ekilde belirlemi tir:  

“20. yüzyıl mimarlık ürünlerinin kapsamlı envanter çalı malarına ba layarak bir belge merkezi 
olu turmanın yolunu açmak; modern mimarlık ürünlerinin tescil edilmesi için bir baskı grubu 
olu turmak; çalı ma grubunun geni letilmesi için çalı malar yapmak; modern mimarlık akımının 
sorunlarını ve potansiyelini gündemde tutmak için hem bilimsel, hem de popüler anlamda 
kamuoyu olu turmak” (Grup Sekreteryası, 2002). 

DOCOMOMO Türkiye Çalı ma Grubu, ülke genelinde var olan modern mimarlık 

üretime dikkat çekilmesi ve tartı ma ortamı yaratılması amacıyla, ilk olarak 2004 

yılında Orta Do u Teknik Üniversitesi’nde gerçekle en, “Türkiye Mimarlı ında 

Modernizmin Yerel Açılımları” ba lı ı altında poster sunu larını içeren ve her yıl 

farklı bir kentte gerçekle tirilen bir etkinlik dizisi ba latmı tır. Ayrıca 2006 yılında, 

stanbul ve Ankara'da "Öteki" Modernizmler ba lıklı IX. Uluslararası DOCOMOMO 

Konferansı ile "Bir Konut Ütopyasının Korunması: Modern Mimarlık Mirasının 

Belgelenmesi ve Süreklili inin Sa lanması, Örnek Çalı ma: Ataköy - stanbul" 

ba lıklı I. Uluslararası DOCOMOMO Çalı tayı, DOCOMOMO Türkiye'nin ev 

sahipli inde gerçekle tirilmi tir.19 

                                                
19 http://www.yapi.com.tr/Etkinlikler/ixuluslararsi-docomomo-konferansi-oteki-modernizmler_48193.html 
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Türkiye Mimarlar Odası ise, 2007 yılında, Cumhuriyet Dönemi mimarlık mirası 

konusunda ihtiyaç duyulan dokümantasyonun elde edilmesi, kuramsal ve yasal 

zeminin olu turulması amaçlı tartı ma ortamının yaratılması, konuya ilgili yayınların 

arttırılması gibi hedeflerle, “Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının Belgelenmesi, 

Korunması ve De erlendirilmesi” konulu bir proje ba latmı tır. Projenin bir aya ı 

olarak Mimarlık Dergisi kapsamında bu tarihten itibaren süreklili ini koruyan, 

kuramsal tartı maların yapıldı ı, miras kapsamına alınması gereken örneklerin 

belirlendi i, uygulamaların de erlendirildi i “Cumhuriyet Dönemi Mimarlı ı” ba lıklı 

bölüm olu turulmu tur. Bölüm editörü olarak Kayın (2007a) bu projeyle ilgili 

yazısında Cumhuriyet Dönemi mimarlık mirasıyla ilgili olarak u ifadelere yer 

vermi tir: 

“20. yüzyılın üç çeyre ini kapsayan ve 21. yüzyıla uzanan Cumhuriyet Dönemi mimarlık 
ürünlerinin “kültürel miras” olarak potansiyellerinin de erlendirilmesi, mimarlık ve onun bir alt 
alanı olarak tariflenebilecek koruma alanının yeni sorunsallarından birini te kil etmektedir. (…) 
Cumhuriyet Dönemi mimarlı ının miras statüsü konu edildi inde, yaygın olarak Erken 
Cumhuriyet Dönemi’ndeki tarihsel referanslı mimarlı a odaklanma e ilimindeki koruma 
anlayı ının, yerini “geride bıraktı ımız her anın tarihe dâhil oldu u” kavrayı ıyla geli tirilecek 
farklı bir yakla ıma ivedilikle bırakması gerekmektedir. 

Yukarıdaki çerçeve içerisinde mevcut duruma bakıldı ında, Cumhuriyet Dönemi mimarlık 
mirasının ciddi sorunlarla yüzyüze oldu u saptanabilmektedir. Üzerinde geni  açılımlar 
yapılması önemle gerekli olan sorun kategorilerini, üç a amada özetlemek mümkündür:  

1. Cumhuriyet Dönemi mimarlık ürünlerinin, “kültürel miras” niteli i yeterli yaygınlık ve derinlikte 
irdelenmemi ; bu dönemin mimarlı ı gere ince belgelenememi tir.  

2. Cumhuriyet Dönemi mimarlık ürünlerinin “kültürel miras” olma potansiyeline yönelik olarak, 
kuram geli tirme, kriter olu turma, yasal statü belirleme vb. konularda önemli bo luklar 
bulunmaktadır.  

3. Cumhuriyet Dönemi mimarlık ürünlerinin dikkate de er bir bölümü “kültürel miras” olma 
potansiyeli tartı ılamadan ya da “kültürel miras” niteli i hakkında bir uzmanlık kabulü bulundu u 
halde, konuya ili kin yasal statü ve toplumsal mutabakat tesis edilemedi i için yok olmu  ve 
hızla yok olmaya devam etmektedir” (Kayın, 2007). 

Mimarlar Odası bu proje kapsamında “Korumada Yeni Kavramlar ve Yeni 

Yakla ımlar” ba lı ı altında bir dizi çalı tay yapılmasını planlamı tır. “Cumhuriyet’in 

Mimari Mirası”, “Kültürel Peyzaj”, “Endüstri Mirası” ve “Alan Yönetimi” temalarının 

tartı ıldı ı bu çalı tayların ilki Mayıs 2007’de Kastamonu’da gerçekle tirilmi tir. 

“Cumhuriyet’in Mimari Mirası” konulu atölye kapsamında yapılan tartı malar 

sonucunda, öncelikle yaygın ve hızlı bir ekilde yapılması gereken kapsamlı 

envanter çalı masında kar ıla ılan uzman eksikli i probleminin çözülmesi için 

üniversitelerin meslek örgütleriyle i birli i içinde olmasının önemi vurgulanmı tır. 

Koruma ölçütleri belirlenirken üslup, dönem ya da mimar tanımlarının sınırlayıcı bir 

de erlendirme sa ladı ı, bunların yanında yapıların teknik, ekonomik ve çevresel 

de erleriyle birlikte dönemin toplumsal ortamıyla ve içinde bulundu u kentin 

karakteristi iyle ekillenen kimlik, anı, simge, belge vb. de erlerinin göz önünde 

bulundurulaca ı geni  bir bakı  açısıyla de erlendirmelerin yapılması gerekti i 
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belirtilmi tir. Ayrıca, mevcut yasal düzenlemelerdeki eksikliklerle, uygulamada söz 

sahibi mimar, koruma kurulu üyesi, raportör ve bilirki i gibi uzmanların bilgilerindeki 

yetersizlikler üzerine dikkat çekilmi , bu eksikliklerin giderilmesi ve modern mimarlık 

mirasının korunması konusunda toplumsal bilincin olu turulabilmesi için toplantı ve 

yayın çalı malarının arttırılması, bilgilerin payla ılması hedeflenmi tir (Ergut, 2009). 

Türkiye’de modern mirasla ilgili olarak kar ıla ılan problemlerden bir di eri de, yakın 

bir geçmi te yapılmı  olmalarına ra men, bu yapılarla ilgili orijinal proje, eski 

foto raf, maket, yazı malar vb. belgelere ula ma a amasında ortaya çıkmaktadır. 

Bu sıkıntı ülkemizde ar ivcilikle ilgili ciddi eksikliklerin oldu unu göstermenin 

yanında, modern yapıların tüm iç mekân elemanları, malzemeleri ve detaylarıyla 

tasarım bütünlükleri bozulmadan korunmaları konusunda da büyük bir bo luk 

yaratmaktadır. Tanyeli (2001), ar ivcilik konusundaki bu yetersizli in sebepleriyle 

ilgili, nesnelerle kurdu umuz ili kilerde henüz modern yakla ımlar geli tiremedi imiz 

yönünde de erlendirmeler yapmaktadır. Geleneksel dünyada nesnelerle duygusal 

ili kiler kurulmadı ını ve bu nedenle nesnelere yönelik biriktirici bir tutum 

geli tirilemedi ini; buna kar ılık modern dünyada nesnelere kar ı bir ba ımlılı ın 

söz konusu oldu unu ve bu nedenle modern insanın, geleneksel insanın yaptı ı gibi 

nesneleri yı mak ya da i ine yaramaz olunca atmak yerine onları sistematik bir 

etkinlikle biriktirdi ini belirtmektedir.  

Türkiye’nin koruma tarihi kısa bir geçmi e dayanmaktadır. Modernle me sürecinin 

bir parçası olarak geli en koruma olgusu, Cumhuriyet’le birlikte aydınlanma 

dü üncesi temelinde geli meye ba lamı tır. 1950’li yıllardaki kırılmalarla ba layıp 

günümüzde de devam eden siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlardaki çalkantılı 

dönemler nedeniyle koruma alanında da, geli imi engelleyen olumsuz yakla ımlarla 

kar ıla ılmı tır. Ekinci (2005) bu durumu “1950 sonrasında bu aydınlanmacı ve 

devrimci ruh, yerini “muhafazakar” ve toprak ya masına ba lı bir liberalli e bıraktı ı 

için koruma konusunda daha ileri süreçler pek ya anamadı” eklindeki ifadesiyle 

açıklamaktadır. Ayrıca özellikle 1980’lerden sonra kültürel ve do al de erlerin 

korunmasını temel alan devlet politikalarının geli tirilmesi gerekirken tam tersine 

imar, çevre ve koruma mevzuatında yapılan arsa ve arazi rantını arttırmaya yönelik 

düzenlemeler sonucunda koruma adına kuramsal olarak kabul görmeyecek 

uygulamalar yapıldı ını belirtmi tir. 

Günümüzde yeni yasal düzenlemeler ve sivil örgütlenmelerle koruma bilincinin 

geli iminde ilerlemeler kaydediliyor olsa da, kuramsal yakla ımlarla uygulamalar 

arasında hala tam olarak uyum sa lanamadı ı görülmektedir. Koruma amaçlı 

uygulamaların gerçekle ebilmesi için olmazsa olmaz unsurlardan birisi finansal 
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deste in sa lanması oldu u için özellikle devletin korumaya yönelik yakla ımı bu 

noktada önem ta ımaktadır. Fakat devletin ranta dayalı koruma politikası ve 

duyarsız uygulamalarının devam ediyor olması, genel kabul görmü  kültür 

varlıklarının korunması konusunda ya anan tartı malı süreci sürdürmekte ve 

dolayısıyla modern mirasın korunması daha da problemli bir hale gelmektedir.  
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3. KADIKÖY HALKEV  B NASININ ÖZGÜN N TEL KLER  

3.1 Halkevleri  

Türkiye Cumhuriyet tarihinde önemli yer tutan, e itim ve kültür kurumu Halkevleri, 

farklı perspektiflerde ele alınıp de erlendirilebilecek, çok katmanlı bir olu umdur. 

Kurulu  nedenleri, olumlu ve olumsuz etkileri, siyasi propaganda aracı olarak 

kullanıldıkları ya da halkı ça da la ma yolunda bilinçlendiren kültür ve e itim 

kurumları oldukları vb. üzerine farklı vurgularla de erlendirmeler yapılsa da, sosyal 

ve kültürel alanlarda üretken bir ekilde yo un çalı maların yapıldı ı ve erken 

Cumhuriyet döneminin ruhunu etkin bir ekilde ta ıyan yerler oldukları açıkça 

anla ılmaktadır.  

im ek’e (2002) göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla ortaya çıkan 

modernle me hareketleri do rultusunda, toplumu yeni olu turulan ilke ve devrimlerle 

kurulan temeller üzerinde biçimlendirecek ve seferber edecek çe itli kurulu lara 

ihtiyaç duyulmu tur. Osmanlı mparatorlu u pek çok etnik ve dinsel toplulu u içinde 

barındıran geni  bir toplumsal mozai e sahipken, yeni Türkiye’nin homojenle tirici 

ve birle tirici dinamikleri bulunan üniter bir ulus-devlet olarak kuruluyor olması, bu 

yeni yapılanmayla uyumlu bir toplumun yaratılmasını gerektirmi tir. Bu dönemde, 

arzu edilen ekilde toplumu biçimlendirecek, yeni ideolojinin kurulması ve yeniden 

üretilmesinde faaliyetler gösterecek, kapsamlı ve yaygın bir kurum olarak Halkevleri 

olu turulmu tur.  

“(…) Dünyadaki büyük ekonomik krizin de etkisiyle hükümetin ülke ekonomisini kalkındırmakta 
ba arısız olması, eyh Sait syanı ve Menemen olayı gibi sosyal ve siyasi huzursuzlukların 
meydana gelmesi ve Kemalist dünya görü ü ile halkın kültürel de erleri arasında kapatılması 
zor uçurumların bulunması yeni hükümeti kendi idealleri do rultusunda sil ba tan yeni bir 
toplum yaratma projesine yöneltmi tir. Bir ba ka de i le Kemalist tek-parti, toplumu egemen 
iktidarın taleplerine uyarlama i ine giri mi tir. te bu ekilde Halkevleri ve benzeri kurulu ların 
ça ı açılmı  oldu ( im ek, 2002,218).” 

Bu ifadelerle Halkevlerinin siyasi manipülasyona dayalı olu umlar oldukları yönünde 

bir yakla ım geli tirilebiliyorsa da, aksi de erlendirmeler de yapılmaktadır. Çeçen’e 

(1990) göre, Halkevleri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından örgütlenmi , yönetilmi  

ve finansal destek sa lanmı , hatta parti bütçesinin yetersiz kaldı ı durumlarda 

çe itli kalemlerde ve de i ik isimler altında devlet bütçesinden de Halkevlerine 

yardımlar yapılmı  olsa da, iktidar partisinin politik kurumu haline dönü türülmemi  

ve e itim kültür kurumu olarak korunmaya çalı ılmı tır. smet nönü 1935 yılında 
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Halkevleri’nin Üçüncü Yıldönümü Kutlaması’nda yapmı  oldu u konu mada öyle 

demektedir: 

 “Halkevleri siyasi bir müessese de illerdir, sosyal ve kültürel kurumlardır. Onun için memleketin 
bütün ı ıklı evlatları bu toplantıda bulunarak zevklenmeli ve Halkevine hizmet etmeyi yurda 
kar ı bir ödev telakki etmelidir. Memur olsun, serbest meslek erbabı olsun herkes Halkevinde en 
temiz bir aile toplantısı gibi bulunmayı kendisi için estetik bir ey saymalıdır (Durukan, 
2006,76).” 

Çavdar (1984), Halkevleri ile ilgi yazısında, Recep Peker, Re it Galip ve smet 

nönü’nün çe itli söylev ve demeçlerinden derledi i ekliyle halkevlerinin kurulu  

amaçlarını, ulusu bilinçli, birbirini anlayan, birbirini seven, aynı ideale ba lı halk 

kütlesi halinde örgütlemek; kültür, ülkü, amaç ve dü ünce birli ini güçlendirecek bir 

toplum olmayı sa lamak; ulusal birli i olu turan, milli ruhu biçimlendiren ve yücelten 

kültür ö elerini ortaya çıkarıp geli tirmek; köylü ile kentli, köylü ile aydın zümreler 

arasındaki ili kileri düzenleyip arttıracak köycülük çalı malarının yapılmasını 

sa lamak; Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerini ve bu ilkelerin ülke düzeyinde nasıl 

uygulandı ını anlatmak için kullanılan bir merkez olmasını sa lamak olarak 

sıralamı tır.  

Halkevleri, 19 ubat 1932’de, Afyon, Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, 

Denizli, Diyarbakır, Eminönü ( stanbul), Eski ehir, zmir, Konya, Malatya ve 

Samsun’da olmak üzere on dört Halkevinin açılı ıyla faaliyete ba lamı , aynı yıl 24 

Haziran’da bunlara Antalya, Bilecik, Edirne, Gaziantep, Giresun, Silifke, Kastamonu, 

Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Rize, Sinop, ebinkarahisar, Tekirda , 

Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak Halkevleri eklenerek sayıları otuz dörde 

çıkmı tır (Toksoy, 2007). Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan Halkevleri 

Talimatnamesinde kuru  amaçları u ekilde belirtilmi tir; 

“Fırkamızın program temelleri Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve 
inkılâpçılıktır. Programımızı bu ana ve temel prensiplerin hakimiyeti ve ebedile mesi için bu 
vasıflarda kuvvetli vatanda lar yeti tirilmesini, milli seciyenin Türk tarihinin ilham etti i 
derecelere çıkmasını, güzel sanatların yükseltilmesini, milli kültürün ve ilmi hareket ve 
faaliyetlerin kuvvetlendirilmesini ehemmiyetli vasıtalar olarak tespit ve i aret eder. Bu esas ve 
vasıtaların hepsi birden medeniyet yolunda Türklü ün kaybetti i uzun yılları cesur, atılgan ve 
yorulmaz hamlelerle kazanacak nesiller yeti tirme i, medeniyet sahasında Türkün tabii meziyet 
ve kabiliyetleriyle mütenasip eref mevkiini tekrar almasını istihdaf eyler. Halkevlerinin gayesi bu 
u urda çalı acak mefkûreci vatanda lar için toplayıcı ve birle tirici yurtlar olmaktır (CHP, 
1932,5).” 

Hazırlanan talimatnamede, hedeflenen amaçlar do rultusunda halkın e itiminin 

sa lanması, her vatanda ın ilgisini çekebilecek bir faaliyet sahası bulabilmesi için 

çok çe itli alanlarda çalı ma kollarının olu turuldu u belirtilmektedir. Dokuz ubeden 

olu an bu çalı ma alanları, dil, tarih ve edebiyat ubesi, güzel sanatlar ubesi, 

temsil ubesi, spor ubesi, sosyal yardım ubesi, halk dershaneleri ve kurslar 

ubesi, kütüphane ve yayın ubesi, köycüler ubesi ile müze ve sergi ubesi olarak 

belirlenmi tir. Bununla birlikte, bir halkevinde bütün bu ubelerin aynı zamanda 
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açılması mümkün olmuyorsa en az üç tanesinin faaliyette bulunması artıyla 

halkevinin açılabilece i belirtilmi tir. Bu ubelerin olu turulmasındaki amaç, 

köylüsünden kentlisine tüm vatanda ların bilgi ve becerilerinin geli tirilip, bilinç ve 

e itim seviyelerinin arttırılarak modern hayat kar ısında pek çok alanda donanımlı 

bireyler olarak yeti tirilmelerinin sa lanması olmu tur. Bu do rultuda, çe itli 

konularda konferanslar düzenlenecek, tiyatrolar sergilenecek, okuma yazma, 

yabancı diller, sanat ve hayat bilgisi dersleri verilecek, kütüphaneler sayesinde 

okuma alı kanlı ı ve sevgisi arttırılacak, bilginin ço alması ve da ılması için dergi 

ve gazete gibi yayınlar çıkartılacaktır. Halkın güzel sanatlara kar ı ilgi ve be enisinin 

arttırılması için müzik, resim, heykel ve mimarlık alanlarında çalı malar yapılacak, 

özellikle müzik alanında halk ezgileri ara tırılıp notalarla melodik yapıları 

çıkartılacak, beynelmilel modern musiki ile milli türkülerin esas alınarak konserler 

düzenlenmesi veya bunların radyo, gramofon gibi araçlarla halka ula tırılması 

sa lanacaktır. Kültürel faaliyetlerin yanı sıra, halkın spor ve beden hareketlerine ilgi 

ve sevgisinin arttırılması, sportif faaliyetlerle milli birlik ve beraberlik ruhunun 

kuvvetlendirilmesi amaçlanmı tır. Halkevlerinin kendi imkânlarına göre belirlenecek, 

futbol, jimnastik, eskrim, boks, güre , otomobil, bisiklet, yüzme, ata binme, 

müdafaasız hayvanlar avı, iç sularda olta ve a  ile balık avları, silahla atıcılık, 

müdafaalı hayvanlar avı, sürgün avı ve at ko uları, milli cirit oyunu, da  ve kı  

sporu, yelkenli sürat hareketi, açık denizde balıkçılık ve yelken sporu gibi çok çe itli 

alanlarda spor etkinliklerinin yapılması kararla tırılmı tır. Bunların yanında, sosyal 

yardım ubesi ile kimsesiz kadınlar, çocuklar, ya lılar, hastalar, fakir aileler, i sizler 

gibi farklı ekillerde yardıma muhtaç vatanda lara kar ı sorumluluk bilincinin 

olu ması, müze ve sergi ubesi ile de kültür varlıkları ve sanat eserlerine kar ı ilgi 

ve duyarlılı ın arttırılması için çalı malar yapılacaktır (CHP, 1932). 

Böylesine yo un sosyal ve kültürel programlar ile biçimlendirilen halkevlerinin nicelik 

ve faaliyetleri her geçen yıl katlanarak artı  göstermi tir. 1932’de 14 Halkevi ile 

açılı  yapılmı ken 1951’de 478 Halkevi sayısına ula ılmı tır. Ayrıca, halkevleri 

talimatnamesinde kurulu  artı olarak belirtilen, en az üç ubenin açılması 

ko ulunun sa lanamadı ı küçük kasaba ve köylerde, Halkevleri yerine Halkodaları 

kurulmu tur. Bunların sayısı da, 1940 yılında 141 iken 1951 yılına kadar 4322’ye 

ula mı tır. En hızlı geli imin ya andı ı 1932-1940 tarihleri arasında Halkevleri 

kapsamında yurt genelinde, 23.750 konferans, 12.350 temsil, 9050 konser, 7850 

film gösterisi ve 950 sergi halka sunulmu tur. Bunun yanında, 1932 yılında 

Halkevlerindeki kurslardan yararlanan vatanda ların sayısı 900 iken, 1940 yılında 
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48.000’e, kütüphanelerden yararlananların sayısı ise 149.949 iken 2.557.853’e 

ula mı tır (Çavdar, 1984).  

Her yıl hazırlanan faaliyet raporları incelendi inde, Halkevlerinin çok sayıda insanın 

katılımıyla ne kadar aktif ve üretken kurumlar oldukları anla ılmaktadır ( ekil 3.1). 

Açılan ubelerde, Halkevleri Talimatnamesinde belirlenen hedefler do rultusunda 

çok çe itli ve faydalı kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler gerçekle tirilmi , pek çok 

Halkevi tarafından çok sayıda dergi ve kitap yayınlanarak geni  kitlelere ula ılmı tır. 

Kültür yuvası olarak tanımlanan Halkevleri sayesinde pek çok vatanda ın bilgi ve 

becerisi arttırılarak modern ya ama dahil edildi i gibi, kültür, sanat, politika 

alanlarında çok sayıda aydın, entelektüel, edebiyatçı, sanatçı, ö retmen, idareci vb. 

sıfatıyla önemli eserler veren ve etkili çalı malar gerçekle tiren vasıflı ki iler 

yeti mi tir (Toksoy, 2007).   

 

ekil 3.1 : CHP Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942 yılları arasındaki 
etkinliklerini gösteren grafikler ( im ek, 2002). 

Yurdun dört bir yanına yayılmı  Halkevi binaların temini için her türlü ihtiyaç, 

talimatnamede belirtildi i üzere Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sa lanmı tır. 

Sayıları katlanarak artmı  halkevlerinin ço u, var olan yapıların de erlendirilmesiyle, 

bir kısmı da çe itli ekillerde mimari projeleri hazırlatılarak yapılan yeni binalarla 

olu turulmu tur. Özellikle ilk yılların ardından, halkevlerine artan ilgiyle binaların ve 

çalı ma artlarının yetersiz kalması yeni halkevi binaları ihtiyacını do urmu tur.  

“Çalı maları çok geni leyen eski ve büyük Halkevlerinin yeni binalara geçme zamanı gelmi ti. 
Arsa ve projesini hazırlayan bölgeler yeni bina için merkeze geliyorlar ve parti merkezinden yeni 
bir yapı talep ediyorlardı. stekler üzerine Bayındırlık Bakanlı ı projeler bölümü Halkevlerinin 
kullanımı için yeni projeler hazırlayabiliyordu. Halkevlerinin ana statüsü ve çalı ma düzeni göz 
önünde bulundurularak hazırlanan projelerde, ba kan ve yönetim kurulu ile beraber her kol için 
ayrı çalı ma bürosu oluyor ve bunun yanı sıra kurslar için dershaneler, konferans ve konserler 
için büyük salonlar, tiyatro sahnesi ve sinema için makine odası gibi bölümlere yer veriliyordu. 
Salonlar alt katta yer alırken, idari bölümler bütünüyle üst katta konumlandırılıyordu. Genelde 
Halkevi binaları için dü ünülen projeler bu do rultuda idi (Çeçen, 1990,176).” 

Binaların projeleri Bayındırlık Bakanlı ı Yapı leri Umum Müdürlü ü tarafından 

hazırlanabildi i gibi, Mü avir Mimarlık Bürosu tarafından da hazırlananlar olmu tur. 

Bu büro, kaza ve köylerdeki binaların bir program dâhilinde hızla in a edilebilmeleri 

amaçlanarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterlik tarafından 1940 yılında 

alınan karar do rultusunda ve Yüksek Mimar Ahmet Sabri Oran’ın idaresinde 
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kurulmu tur. Bunların yanında, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açılan ulusal 

proje yarı malarıyla ve özel mimarlık ofislerine verilen sipari lerle projeleri 

hazırlanmı  Halkevi Binaları da olmu tur. Farklı ekillerde hazırlanan projelerin bir 

kısmı in a edilmeden kalmı , bir kısmı uygulanmı sa da sonraki yıllarda 

yıkılmı lardır. Ayrıca 1940 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Mü avir Mimarı Yüksek 

Mimar Ahmet Sabri Oran tarafından, büyüklüklerine göre ayrılan tip projeler 

hazırlanmı  ancak bunlar da in a edilmemi tir (Durukan, 2006).  

Halkevi projeleri incelendi inde, talimatnamede belirtilen program do rultusunda 

i levselli in ön plana çıktı ı ve planların benzer kurgularla olu turuldu u görülür. 

Halkevi binaları temel olarak, derslik ve idari bölümlerin bulundu u e  büyüklükteki 

odaların sıralanmasıyla olu turulmu  büro kısmı ile konferans, sinema, tiyatro gibi 

etkinliklerin yapılaca ı çok amaçlı kullanılacak büyük salon mekânı olmak üzere iki 

kısımdan olu maktadır. Bu ekilde her binanın plan düzeninde benzerlikler olsa da, 

yapı programının büyüklü üne, yerin özelliklerine, mimarın tasarım yakla ımlarına 

ba lı olarak, hacimlerin bir araya geli lerindeki ve cephe düzenlerindeki farklılıklarla, 

her binanın ayrı karakterleri oldu u görülmektedir. Ancak bu farklılıkların yanında, 

her projede modern mimari anlayı ın ortak bir dil olarak kullanıldı ı görülür. Halkın 

bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması, modern ya ama ayak uydurması, Türk milletinin 

örnek alınan Avrupa ülkelerindeki ça da lık seviyesine ula ması gibi amaçlarla 

olu turulan Halkevleri, di er kamu yapılarında da oldu u gibi, mimari özellikleriyle 

de ça da  ülkelerde uygulanmakta olan dönemin modern mimarlık anlayı ına uygun 

olacak ekilde yapılmı lardır.  

Ye ilkaya’ya (2003) göre, Halkevlerinin mimari biçimleni lerinde Kemalist ideolojinin 

etkileri olmu tur. Bu ba lamda yapmı  oldu u çalı masında öncelikle ideoloji ile 

mimarlık arasındaki ili kileri de erlendirmi , siyasi erk ya da genel olarak gücün, 

mimarlıktan ideolojik bir araç olarak faydalanabilece ini, mekânın, iktidarın veya 

ideolojilerin i aretlerini ‘örtük’ olarak ya da do rudan bir ‘propaganda’ aracı olarak 

da kullanılabilece ini belirtmi tir. Bu do rultuda yapmı  oldu u analizlerle, Halkevi 

binalarının konumlanması ve biçimleni lerini etkileyen ideolojik yakla ımlar üzerine 

bazı saptamaları olmu tur. Halkevleri kent içinde genellikle, modern ehircilik 

anlayı ı do rultusunda olu turulan ve üzerlerinde Atatürk anıtının bulundu u 

Cumhuriyet Meydanları çevresindeki Hükümet Kona ı, Belediye Binası, Gazi Okulu 

gibi kamu yapılarının arasında yer almaktadır. Modern mimarlıkta sık rastlanan kule 

ya da kulele tirilmi  merdivenkovası gibi yapı elemanları, kent içinde bir i aret 

olarak Halkevi binalarında da kullanılmı lardır. Bunların yanında, yapı önünde 

bahçe ve avlu eklinde halkın toplanabilece i meydan düzenlemeleri ve buna ba lı 
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olarak da binalarda, bu toplanma meydanlarına açılan ‘Hitap Balkonları’ yapılmı tır. 

Ayrıca, o dönemlerde ülkede, özellikle devlet yapılarında modern tarzda ürün veren 

yabancı mimarlar bulunurken, halkevleri binaları sadece Türk mimarlar tarafından 

projelendirilmi lerdir.  

Halkevleri, 1932-1951 yılları arasındaki ilk çalı ma döneminin ardından Demokrat 

Parti’nin iktidara gelmesiyle kapatılmı tır. Halkevlerinin kurulu  nedenleri üzerine 

farklı bakı  açılarıyla farklı de erlendirmeler yapıldı ı gibi kapatılma nedenleri ile 

ilgili olarak da farklı vurgularla de i ik yorumlar yapılmaktadır.  

20. yüzyılın ilk yarısı dünyada oldu u gibi ülkemizde de hızlı bir ekilde ortaya çıkıp 

ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda radikal de i imlere sebep olan 

olayların ya andı ı bir dönem olmu tur. Böyle bir ortamda, ülkemizde 1950’li yıllara 

geçi le farklı bir dönem ba lamı  ve bu dönemde yeni iktidar partisinin ilk 

uygulamalarından biri de Halkevlerinin kapatılması olmu tur. Sonraki yıllarda 

Halkevleri yeniden açılmı  olsalar da ilk dönemlerindeki kadar etkin olmamı lardır.  

“Cumhuriyet Halk Partisi, halkçı uygulamalarına daha geni  yer bulabilmek için toprak 
reformuna yönelirken, toprak reformundan ürken büyük toprak sahipleri de Demokrat Parti’nin 
kurulu una giden yolu açıyorlardı. Türkiye’nin önde gelen büyük çiftlik ve toprak sahipleri 
Demokrat Parti örgütlenmesi içinde yer alıyorlar, bu hareketi destekliyorlar ve kendilerine ba lı 
olan köylü kesimleri de kı kırtarak, kendi hareketlerini bir halk hareketi gibi gösterebilme çabası 
içine giriyorlardı. (…) kinci Dünya Sava ı’nın zor geçen yıllarında, ekonomik sıkıntıdan bunalan 
kitleler de yeni siyasal örgütlenmeler aracılı ı ile Kemalist devrimlere kar ıt bir çizgiye do ru 
yönlendiriliyorlardı. Demokrat Parti bu noktada dinsel ho görü ile liberal kapitalizmi 
bütünle tirme çabası içinde bir parti olarak ki ilik kazanıyor ve Atatürk devrimlerine tümüyle 
kar ıt bir politikayı yava  yava  uygulamaya getiriyordu. Bu durum da, Halkevlerinin 
kapatılmasına kadar gidecek olan süreci ba latıyordu (Çeçen, 1990,371).” 

Halkevlerinin kapatılmasının ardından tüm ülkedeki Halkevi binaları ve di er mal 

varlıklarına devletçe el konulmu  ve bu mallar kurumlar arasında payla tırılmı , 

gerekli görülmeyenler satılmı  ya da kiralanmı tır (Çeçen, 1990).  

Elazı , Bursa, Eminönü, zmit, Kadıköy, Mu la, Adana ve Mersin Halkevleri farklı 

i levler kazandırılarak günümüze ula an az sayıdaki halkevi binaları arasında yer 

almaktadır. Bu yapıların bugüne ula malarındaki en büyük etken i levsel 

yeterliliklerini devam ettiriyor olmalarıdır. Bu binalar, halk e itim merkezi, kültür 

merkezi, tiyatro salonu, milli e itim müdürlü ü ya da belediye gibi yeni i levlerle ve 

bu yeni kullanım ekilleriyle ortaya çıkan gereksinimler do rultusunda yapılan, 

özgün tasarım bütünlü ünü bozacak ekilde bazı müdahalelerle varlıklarını 

sürdürmektedir.  

1934 yılında dönemin Elazı  Valisi Tevfik Sırrı Gür tarafından yaptırılmı  Elazı  

Halkevi, Halkevlerinin kapatılmasının ardından, 1952-1972 yılları arasında kız 

ilkö retmen okulu, 1972-1982 yılları arasında lise ve e itim enstitüsü olarak 

kullanılmı tır. 1982’den bugüne kadar ö retmenevi olarak varlı ını sürdürmektedir 
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(Mimarlar Odası Elazı  ubesi, 2009). Simetrik bir plana sahip olan yapı, giri  

aksında yer alan toplantı, gösteri, balo vb. etkinliklerin yapılaca ı büyük salon 

mekânı ile iki yana uzayan kollara yerle tirilmi  büro ve hizmet mekânlarından 

olu maktadır. Eski foto raflarıyla kar ıla tırıldı ında cephe düzeninde bazı 

de i ikliklerin yapıldı ı, teras çatısının kırma çatıya dönü türüldü ü görülmektedir 

( ekil 3.2).  

 

ekil 3.2 : Elazı  Halkevi giri  katı planı ile eski ve yeni foto rafları (Mimarlar 
Odası Elazı  ubesi, 2009). 

Bursa Halkevi Binası 1938 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açılan ulusal 

proje yarı masında birinci seçilen Münevver Belen’nin projesi do rultusunda 

yapılmı tır (Arkitekt, 1938). Cumhuriyet Meydanı üzerinde ve parti binası yanında 

konumlanan yapı, farklı yüksekliklerdeki kütlelerin kare biçiminde bir iç avlu 

olu turacak ekilde bir araya geli leriyle olu turulmu tur. Yarı ma projesi 

incelendi inde ( ekil 3.3), giri  katında, yola paralel yerle tirilmi  ve kolonlar 

üzerinde yükseltilmi , tek katlı lineer kütlenin altında olu an yarı açık mekân 

sayesinde iç avlu ile dı  mekân birbirine ba lamaktadır. Avlunun gerisinde kalan ve 

arka cepheye açılan kütle içerine iki kat yüksekli indeki büyük salon ile onun bir alt 

katına yerle tirilmi  spor salonu bulunmaktadır. Ön ve yan cephelere açılan kollarda 

ise büro ve derslik mekânları ile kütüphane yer almaktadır.  

 

ekil 3.3 : Bursa Halkevi yarı ma projesi, kat planlar ve cepheler (Arkitekt, 1938a). 



 44 

Yapı günümüzde Ahmet Vefik Pa a Bursa Devlet Tiyatrosu olarak kullanılmaktadır. 

Yapının ön cepheden çekilmi  güncel foto rafına ( ekil 3.4) baktı ımızda avluya 

geçi in kapandı ı ve kolonlar üzerinde duran tek katlı lineer kütlenin iki katlı oldu u 

görülmektedir. 

 

ekil 3.4 : Bursa Halkevi mevcut durumu (www.panoramio.com) ile tasarım 
projesi perspektif çizimi (Arkitekt, 1938a). 

Seyfi Arkan tarafından 1939 yılında projesi hazırlanan ve 1941 yılında hizmete giren 

zmit Halkevi Binası, 1980 yılından bu yana, zmit Halk E itim Merkezi ve Ak am 

Sanat Okulu olarak hizmet vermektedir. Yapı, halkevlerinin kapatılmasının ardından 

1980’e kadar geçen süre içersinde, ehir Lokantası, Turizm Müdürlü ü, 

Ö retmenler Lokali, Musiki Cemiyeti gibi kurum ve kurulu lar tarafından 

kullanılmı tır. Bina iki kısımdan olu maktadır ( ekil 3.5, ekil 3.6). Birici kısımda 

büro ve derslik mekânları, ikinci kısımda ise çok amaçlı kültür salonu bulunmaktadır 

(www.izmithem.gov.tr).  

 

ekil 3.5 : zmit Halkevi planı (Ye ilkaya, 2003) ve uygulama a amasından 
foto rafı (www.arkitera.com). 

 

 

ekil 3.6 : zmit Halk E itim Merkezi foto rafları (www.izmithem.gov.tr, 
www.panoramio.com). 
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Mu la Halkevi 1939 yılında, döneminin Bayındırlık Müdürü Sait Bey tarafından in a 

edilmi tir. Vali ve Hükümet Kona ı ile birlikte Halkevi binası da Cumhuriyet Meydanı 

üzerinde konumlandırılmı tır. Yapının kütlesi, meydanın yuvarlak formuna göre yay 

eklinde uzun dikdörtgen plan üzerine oturmaktadır. 1960’lı yıllarda Yatılı Ö retmen 

Okulu olarak kullanıldı ı dönemde, yapıya üçüncü bir kat ilave edilmi , giri  

aksındaki açık kolonatlı kısım ve birinci kattaki yarı açık mekânlar kapatılmı tır 

( ekil 3.7). Mu la Halkevi günümüzde Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli 

olarak kullanılmaktadır (Mimarlar Odası Mu la ubesi, 2009). 

 

ekil 3.7 : Mu la Halkevinin 1940 ve 2009 yıllarından foto rafları (Mimarlar 
Odası Mu la ubesi, 2009). 

Seyfi Arkan tarafından tasarlanan Adana Halkevi, 1940 yılında bölgenin o 

dönemlerde en önemli ve i lek caddelerinden biri olan stasyon Caddesi üzerinde 

yapılmı tır ( ekil 3.8).  

 

ekil 3.8 : Adana Halkevi Binası eski foto rafı (Mimarlar Odası, 2010) ve 
yapının planları (Durukan, 2006). 

Yapı günümüzde Adana Büyük ehir Belediye Binası olarak kullanılmaktadır. T 

eklinde plan üzerine oturan binanın bir koluna sonraki yıllarda sekiz katlı bir bina 

eklenmi  ve Büyük ehir Belediyesini büyütmek için bu kısım yapıya ilave edilmi tir. 

Yapının orta aksı üzerinde bulunan geni  merdivenli giri le ana hole geçilmektedir. 

Bu hol aynı zamanda aynı aks üzerinde yer alan büyük temsil salonunun fuayesi 

olarak kullanılmaktadır. Giri  holünden her iki yana uzanan kollardan birinde idare 

bölümüne, di erinde ise çe itli kurslar için tasarlanmı  odalar yer almaktadır Ön 

cephe üzerinde olu turulan kolonatlı yarı açık mekânın a ırlıklı etkisiyle, yapıya 

anıtsal bir ifade kazandırılmı tır (Durukan, 2006) ( ekil 3.9). Genellikle villa tarzında 
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modernist yapı örneklerinin de bulundu u stasyon Caddesi’ndeki geni letme 

çalı maları sırasında halkevi binasının sembolik elemanlarından kule, binadan 

ayrılarak caddenin içinde kalmı tır. Yapı 2002 yılında tescillenmi tir (Tanyeli, 2003). 

 

ekil 3.9 : Adana Halkevi mevcut kullanımı, Adana Büyük ehir Belediye 
Binası foto rafları (Adana KTVKBK, 2006). 

Günümüzde varlı ını sürdüren az sayıdaki Halkevi binaları arasında yer alan 

Kadıköy Halkevi, mimari karakteri, i levsel sürdürülebilirli i ve özgün tasarım 

bütünlü ünün korunması ba lamında de erlendirildi inde önemli bir yere sahiptir. 

Kadıköy Halkevi Binası, 1938 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açılan 

ulusal mimari proje yarı ması sonucunda birinci seçilen Rüknettin Güney’in projesi 

do rultusunda yapılmı tır. Oldukça büyük bir yapı olan Kadıköy Halkevi Binası, 

halkevleri talimatnamesinde belirtilen tüm ubeleri ve parti idare heyeti ofislerini 

barındıracak ekilde rasyonel yakla ımlarla ve uluslararası modern üslubun 

etkisinde tasarlanmı tır. Günümüzde yapının bir kısmı Kadıköy Halk E itim Merkezi, 

di er kısmı ise Kadıköy Adliyesi’nin bir parçası olarak kullanılmaya devam 

etmektedir. 

3.2 Yapının Mimarı 

Kadıköy Halkevi Binası’nın sahip oldu u de erlerin tespiti ve yapının özgün 

karakterinin do ru bir ekilde anla ılabilmesi için mimarı Rüknettin Güney’i ve 

mimarlı a yakla ımını anlamak önemlidir. Bu dü ünceler do rultusunda olu turulan 

bölümde, Güney’in tasarlamı  oldu u di er yapıları ve yapmı  oldu u i ler 

ara tırılarak mimarlı ı hakkında fikir sahibi olunması amaçlanmaktadır.  

Rüknettin Güney, Cumhuriyet döneminde ülkemizde geli en modern mimarlı a 

özellikle stanbul’daki çalı malarıyla önemli katkılarda bulunmu , bugün ne yazık ki 

hepsi var olmayan pek çok ürün ortaya koymu  ancak buna ra men ismi pek 
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bilinmeden kalmı , ‘unutulmu  Cumhuriyet dönemi mimarlarından biri’ (Tanyeli, 

1996) olmu tur. 

Güney, birkaç ku ak boyunca Osmanlı bürokrasisi içinde çe itli pozisyonlarda görev 

almı  stanbullu ailenin bir ferdi olarak 1904 yılında dünyaya gelmi tir. Galatasaray 

Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris’teki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda (Ecole 

National des Beaux Arts) e itim görmü  ve 1932 yılında buradan mezun olarak bir 

süre Paris’te kalıp Auguste Perret’nin bürosunda çalı mı tır. Buradaki en fazla iki yıl 

süren çalı ma döneminin ardından Türkiye’ye dönerek, o yıllarda ba arılı bulunan 

neredeyse her genç mimarın bir süre görev aldı ı Maarif Vekâleti -Milli E itim 

Bakanlı ı- Yapı leri Bürosu’nda bir süre çalı mı tır. Bu süre içerisinde Rüknettin 

Güney, 1935 yılında Arkitekt dergisinde yayımlanan, bir yıl öncesinde belediye 

tarafından açılmı  stanbul Tiyatro ve Konservatuarına ait uluslararası proje 

yarı masına elektrik ve tesisat mühendisi Ra it ile birlikte Ankara’dan katılmı  ve 

projeleri dördüncülü e de er görülmü tür ( ekil 3.10).  

 

ekil 3.10 : stanbul Tiyatro ve Konservatuarına ait yarı ma projesi, 1934 
(Arkitekt, 1935). 

Asıl olarak Rüknettin Güney’in en önemli projelerini üretti i dönem, Cumhuriyet’in 

kurulu unun ilk yıllarında stanbul’da hem vali hem de belediye ba kanı olarak görev 

yapan Lütfi Kırdar zamanında, stanbul Belediyesi’nde, sonlarına do ru mar 

Müdürü olarak çalı tı ı 1938-49 yılları arası olmu tur. Güney’in bu dönemi için 

Tanyeli, ‘Lütfi Kırdar’ın Cumhuriyet Ça ı’nda neredeyse benzersiz olan yönetimi 

sırasında onun bir tür “Kent Ba mimarı” gibi çalı tı ını söylemek yanlı  olmaz’ 

ifadesini kullanmı tır. Güney bu çalı ma süresi boyunca, Florya ve Taksim Belediye 

Gazinoları ( ekil 3.11), Kadıköy Halkevi, Tenis, Eskrim ve Da cılık Kulübü ( ekil 

3.12), Beyo lu Evlendirme Dairesi, Taksim Meydanı’nda Maksem önündeki 

düzenleme, Be ikta  Barbaros Heykeli çevre düzeni, Zincirlikuyu Mezarlı ı ve ana 

kapısı ve Ta lık çevre düzeni projelerinin olu um ve yapımıyla do rudan kendisi 

ilgilenerek, modern kent planlamasının gerektirdi i yeni yol ve meydan çalı maları, 

Taksim Gezisi, Elmada -Harbiye yerle me ve park sistemi, Abbasa a, Emirgan, 
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Akaretler ve Ni anta ı Parkları ile Eminönü, Be ikta , Üsküdar, Kadıköy, Beyazıt ve 

Taksim Meydanları, Dolmabahçe ve çevresi gibi peyzaj çalı malarında ise en 

azından fikirleriyle yer alarak pek çok i e imza atmı tır.  

Demokrat Parti’nin iktidara geçmesi üzerine Lütfi Kırdar, stanbul valili i ve belediye 

ba kanlı ı görevinden ayrılmı , bununla birlikte Rüknettin Güney de, belediyede 

geçen oldukça verimli bu on bir yılın ardından mar Müdürlü ü görevinden çekilerek 

serbest çalı ma hayatına ba lamı tır (Tanyeli, 2007).  

 

ekil 3.11 : Taksim Belediye Gazinosu, 1940-1942 (Arkitekt, 1943) mevcut de ildir. 

 

ekil 3.12 : Tenis, Eskrim ve Da cılık Kulübü, 1945 (Arkitekt, 1945) mevcut de ildir. 

Bundan sonra, 1960’da kısa süreli ine yine stanbul Belediyesi’nde mar Müdürlü ü 

ve 1964-66 yılları arasında da stanbul Üniversitesi Yapı leri Dairesi Ba kanlı ı 

görevlerinde bulunsa da 3 Ekim 1970 tarihindeki ölümüne kadar serbest çalı ma 

hayatını sürdürmü tür (Bingüler, 1970). Bu döneminde Güney, ço unlukla apartman 

ve villa tarzında binalar yapmı tır. Bu çalı malarından bazıları, Divan Oteli (Arkitekt, 

1956), Kervansaray Apartmanı (Arkitekt, 1960), Konak Sineması (Arkitekt, 1960) 
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dönemin mimarlık dergisi Arkitekt’de yayınlanmı tır ( ekil 3.13). Güney’in yapıları 

arasından günümüze ula anlardan Maçka, Ta lık’ta bulunan nönü Evi ile i li, 

Halaskarzi Caddesi üzerindeki Çukurova Apartmanı da Mimarlar Odası stanbul 

Büyükkent ubesi tarafından hazırlanan stanbul Mimarlık Rehberi’nin modern 

mimarlıkla ilgili bölümü için seçilmi  yapılar arasındadır ( ekil 3.14).  

 

ekil 3.13 : Divan Oteli, 1956 (Arkitekt, 1956), Kervansaray Apartmanı, 1959-
1960 (Arkitekt, 1960), Kent Apartmanı, 1967-1968 (Tanyeli, 2004). 

 

ekil 3.14 : nönü Evi, 1940 (Tanyeli, 2007), Çukurova Apartmanı, 1950’ler 
(Tanyeli, 2004), Bayer Apartmanı, 1950’ler (Tanyeli, 1996). 

Ölümü ardından Rüknettin Güney’i anmak üzere yakın dostu hsan Bingüler 

tarafından kaleme alınmı  ve Arkitekt dergisinde yayınlanmı  yazıda Bingüler, 

Güney’in mimarlı ını u ifadelerle anlatmı tır:  

“Klasik mimarinin bütün ekollerine vakıf olan Rüknettin Güney dünyadaki bütün sanat 
cereyanlarını yakınen takip etmi  ve in a etti i her binada yenilikler getirmi tir. Mimaride 
hafifili i sevmezdi ve ‘ mimaride hüner marifet göstermek de il güzeli arayıp bulmaktır’ derdi. 
(…) Eserlerinde bariz bir özellik ferahlıktır. Hiçbir eserinde fakirlik, cılızlık ve sıkıntı yoktur. Hiçbir 
i inde ve davranı ında da ahsi menfaat ve endi elerin zebunu olmamı  ve kendini kaprislere 
kaptırmamı tır. Yenilik yapaca ım diye eksantrik eylere iltifat etmemi tir (Bingüler, 1970).” 

Tanyeli (2007) ise Rüknettin Güney’in mimarlı ı ile ilgili olarak unları söylemektedir: 

“Geç 1930’lar ve tüm 40’lı yıllar boyunca Güney’in mimari retori i Fransa’daki ö renimiyle 
ba lantılı olmu tur. Türkiye’nin bu zaman aralı ında Modernimsi ya da tereddütlü bir Modernist 
mimarlıktan tarihselci-ulusalcılı a do ru de i en çizgisi onun ürünlerinde de yankı bulur. Ama 
yine de Güney ça da larının ço undan daha az yalpalamı tır. Modern dönemde de, sonrasında 
da, o hep Perret’nin de onaylayabilece i bir yönelim çerçevesinde çalı ır (Tanyeli, 2007).” 
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Rüknettin Güney’in i leriyle ilgili günümüze ula mı  özel bir ar ivi olmaması 

üzücüdür. O lu Ahmet Güney ile yapılan görü mede bu sıkıntı bir kez daha açı a 

çıkmı , verdi i ürünlerle ilgili toplu bir ar ivin kendi ailesine bile ula madı ı 

anla ılmı tır. 

Rüknettin Güney’in yapıları arasında Kadıköy Halkevi Binası de erlendirildi inde 

yapının, hem kapsamı bakımından hem de modern mimarlı ın yorumlanı ı 

açısından önemli bir yere sahip oldu u görülmektedir.  

Rüknettin Güney Kadıköy Halkevi Binası için hazırlamı  oldu u proje raporunda u 

ifadelere yer vermi tir: 

“Bahariye Caddesi, dar oldu undan, tiyatro ve müsamere salonlarından aynı zamanda çıkılacak 
halkın yolu kapamaması ve otomobillerine rahatça binebilmeleri için bina antresi geri çekilmi , 
önünde avlu bırakılmı tır.  

Bu avluda enlik günleri bir kısım halk da toplanarak fuaye balkonunda söylenecek nutukları 
dinleyebilir. Parti ba kanı odasındaki balkondan da sokaktan geçen halk kitlesine hitap edilebilir.  

(…)Sa  tarafta tamamen müstakil idare kısmı, sol tarafta halk kısmı dü ünülmü tür.  

(…)Spor salonu gayet havadar ve aydınlık, istirahat verici bir manzara, kitap rafları için uzun bir 
duvar lazım oldu u nazarı itibara alınarak tertip edilmi tir.  

(…)Binadan tamamıyla ayrı en üst katında banyosu ile bir misafir odası ayrılmı  terasındaki 
pergolanın gülleri binanın harici görünü ünü güzelle tirecektir.  

Resim ve heykel atölyeleri, cepheleri ve bir kısım tavanları buzlu camdan dü ünülmü , içeride 
perdeler vasıtasıyla her istenilen ı ık tanzimatı mümkün olabilecektir. 

Halkevi idare kısmı, parti kısmı, mütalaa kısmı, tiyatro, toplantı ve spor kısımları; hepsi müstakil 
olarak dü ünülmü , bunların merkezine en ferah ve iki tarafa manzaralı, havuzlu avluya ve en 
güzel manzaraya nazır istiharat salonu, gazino ve büfe konulmu tur.” (Arkitekt, 1938) 

Rapordan anla ıldı ı üzere, bina projeleri hazırlanırken en önemli tasarım girdisinin 

biçim-i lev uyumu oldu u söylenebilir. Plan çözümlerindeki rasyonel yakla ımlar, 

kübik kütlelerle olu turulmu  ve modern mimarlı ın karakteristik ö elerinin 

kullanıldı ı asimetrik cephe düzeni ile Kadıköy Halkevi Binası’nın, Güney’in ortaya 

çıkardı ı ürünler arasında özel bir örnek oldu u görülmektedir.  

3.3 Yapının Kent çindeki Yeri ve Çevresi 

Kadıköy Halkevi Binası, stanbul ili, Kadıköy ilçesi, Cafera a mahallesinde Bahariye 

Caddesi üzerinde yer almakta olup, 18 Pafta, 1218 Ada, 195 Parsel’de kayıtlı 

bulunmaktadır. Yapı, kuzey-güney do rultusunda uzanan Bahariye Caddesi’nin 

do u kanadında ve tam olarak orta bölümünde yer almaktadır. Yapının arazisi 

caddeyi dik kesecek ekilde, do u-batı do rultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir 

alan olup, kuzeyde Halil Etham Sokak, do uda Hacı Ahmet Bey Sokak, güneyde 

Kuzu Kestane Sokak ve batıda Bahariye Caddesi ile çevrelenen yapı adası içinde 

yer almaktadır. Kadıköy sahil yoluna paralel uzanan Bahariye Caddesi, kuzeyde 

Altıyol kav ak noktası ile güneyde Bahariye Havuz Meydanı arasında yer alan, 
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ticaret, e lence, kültür, sa lık, e itim ve ibadet gibi alanlarda hizmet veren 

mekânların bulundu u oldukça yo un kullanıma sahip bir caddedir. Kadıköy sahili, 

Altıyol kav a ı ve Moda semtini birbirine ba layan nostaljik tramvay hattı Bahariye 

Caddesi’nin ortasında yer alan tek eritli yoldan geçmektedir. Bu yol tek yönlü araç 

trafi ine açık olsa da yo un ve hızlı araç geçi i söz konusu olmazken, kalabalık 

yaya dola ımının caddeye hâkim oldu u görülür. Ayrıca, e lence ve kültür 

alanlarının varlı ı sayesinde Bahariye Caddesi günün geç saatlerine kadar 

kullanıcıya sahiptir ( ekil 3.15).  

 

ekil 3.15 : Hava foto rafı üzerinde Kadıköy Halkevi Binası’nın yeri (Google 
Earth, 2010). 

Ekdal (2004), caddenin eskiden, ba lık, bahçelik ve a açlık geni  arazilerin oldu u 

ve halkın temiz hava almak ve gezinmek için çıktı ı bir yer oldu unu belirtilmektedir. 

Bahariye semti, 1960’lara kadar, ba ta Ermeniler olmak üzere, Rumlar ve 

Yahudilerin ya adı ı, oldukça karı ık ve görece ortalama gelir düzeyi her zaman 

yüksek bir nüfusa sahip olmu tur. Belki bunun da etkisiyle Bahariye, Kadıköy’ün 

sinemalar semti olma özelli ini kazanmı  bir yerdir (Belge, 1994).  

Geçmi ten beri güçlü kültür potansiyeline sahip olan Kadıköy’de, ilk olarak Rum 

Ortodoks Kilisesi’nin vakfı tarafından yapılan Apollon Tiyatrosu’ndan söz 

edilmektedir. Bugün Reks Sineması olarak kullanılan yapı, daha önceden de farklı 

isimler alarak birkaç kere yeniden yapılmı tır. kinci olarak 1927 yılında Süreyya 

Sineması yapılmı  ve kısa süre içerisinde Kadıköy’ün en be enilen sineması 

olmu tur. 1938 yılında ise, Balkanların en güzel yapısı olarak isim yapmı  Opera 

Sineması yapılmı tır. Ne yazık ki, bina sahibinin ölümü sonrasında bakımsız kalmı , 

1976 yılında yıkılmı  ve yerine ticaret amaçlı kullanılmakta olan Opera Pasajı 

yapılmı tır (Giz, 1988). 
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1938-39 yıllarında J.Pervititch tarafından Kadıköy için hazırlanmı  sigorta planları, 

Bahariye Caddesi üzerindeki yapıla manın tarihsel sürecinin anla ılmasında yol 

gösterici olmaktadır. Haritalara bakıldı ında o yıllarda cadde üzerinde, bugün de var 

olan Süreyya Sineması ve yanındaki Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ayia Triada Rum 

Kilisesi ve Surp Levon Ermeni Kilisesi’nin haricinde, kimisi bahçe içinde üç dört katlı 

kâgir yapılarla, iki üç katlı ah ap yapıların ço unlukta oldu u görülür. Ayrıca bu 

haritalar üzerinde Kadıköy Halkevi Binası arazisinin yeri de tespit edilebilmektedir. 

Kadıköy için hazırlanmı  rehber planındaki 280 numaralı ada üzerinde ‘HALKEV  

yeni binası’ yazısı görülür ( ekil 3.16). 

 

ekil 3.16 : J. Pervititch’in Kadıköy, Rehber Planı (1938-39). 

Anıtsal yapı niteli indeki Süreyya Opera Binası, Bahariye Caddesi üzerinde önemli 

bir odak noktası olu turmaktadır. Yapı, II. Abdülhamit dönemi Osmanlı Pa alarından 

Serasker Rıza Pa a’nın o lu olan Süreyya lmen (1874-1955) tarafından 

yaptırılmı tır. Süreyya lmen’in, ya amı boyunca asker, i  adamı, siyasetçi, sanayici 

kimlikleri ve kamu yararına yapmı  oldu u çe itli çalı malarıyla, ülkenin ekonomik, 

kültürel ve sosyal alanlarda geli imine önemli katkıları olmu tur (Ersun, 2001). 1927 

yılından beri sinema salonu olarak faaliyet gösteren yapı, 2004 yılında Kadıköy 

Belediyesi’nin öncülü ünde, Süreyya Sineması’nın opera binasına dönü türülmesi 



 53 

projesi do rultusunda ba latılan restorasyon çalı maları sonucunda 2007 yılında 

Süreyya Opera Binası olarak faaliyete geçmi tir (Öztürk,2007). Görkemli cephesiyle 

dikkatleri çeken bina, çe itli etkinliklerle dolu yo un bir programla i levini halen 

sürdürmekte ve bu sayede kültürel alandaki geli ime sa ladı ı katkıların yanında bir 

taraftan da, Bahariye Caddesi üzerindeki ya amın canlılı ını arttırmaktadır.  

1950’li yıllarda ba layarak 1980 sonrasında hızla artan kentlerdeki büyüme ve 

yo unla ma Kadıköy’ü ve dolayısıyla Bahariye Caddesi’nin karakterini de 

etkilemi tir. Özellikle 1985’te kabul edilen imar kanunu ile parselde birden fazla yapı 

yapılmasının mümkün hale gelmesi ile zaten sayıları azalmı  bahçe içindeki 

kö klerin etrafına çok katlı apartmanların yapılmasının önü açılmı tır (Akbulut, 

1994).  

Günümüzde Bahariye Caddesinin her iki yanında, a ırlıklı olarak yedi katlı biti ik 

nizamda yapılmı  apartmanlar ve i  hanları bulunmaktadır. Cadde üzerinde sadece 

dört noktada bo  alanların kalmı  oldu u görülmektedir. Bu alanlar tescilli parseller 

olup, birincisi Altıyol Kav ak noktasından giri te yer alan Surp Levon Ermeni Katolik 

Kilisesi’nin, ikincisi Süreyya Opera Binası’nın, üçüncüsü Kadıköy Halkevi Binası ile 

hemen yanındaki Bahariye lkö retim Okulu’nun ve sonuncusu da Ayia Triada Rum 

Ortodoks Kilisesi’nin bahçeleri sayesinde olu an bo luklardır ( ekil 3.17).  

 

ekil 3.17 : Bahariye Caddesi Yapılı Çevre Analizi. 

Bahariye Caddesi ve çevresinde, nüfus artı ı ve yo un yapıla ma sonucu olumsuz 

de i imler olsa da bu bölge, sinema ve tiyatroların çok sayıda bulundu u, sosyal ve 

kültürel etkinliklerin de er gördü ü ve yo un katılımın oldu u bir yer olma özelli ini 

geçmi ten günümüze kadar ta ımaya devam etmektedir. 
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3.4 Yapının Tarihi 

Cumhuriyet’in ilanı sonrasındaki yıllarda modernle me yolunda hızlı adımlar 

atılırken Lütfi Kırdar’ın valilik ve belediye ba kanlı ı zamanında stanbul’da, 

amaçlanan modern kent kurgusu içerisinde pek çok imar çalı ması yapılmı tır. Bu 

çalı malar arasında önemle bahsedilen i lerden bir de Kadıköy’e yapılan yeni 

halkevi binası olmu tur ( stanbul Belediyesi, 1944).  

Kadıköy’de bir halkevi açılması ilk olarak 1930’lu yılların ba ında gündeme gelmi tir. 

O dönemin Cumhuriyet Halk Partisi stanbul Ba kanı Cemal Tunca tarafından 

stanbul milletvekillerinden Hakkı inasi Erel ve Naci Ali Moralı’ya bu görev verilmi  

ve içinde kendileriyle birlikte, evki Sungur, Burhanettin Yenisey, Prof. Zühtü nhan, 

Mehmet Ali, Mithat Cemal Nemli ve Cemal Arseven’in bulundu u bir komite 

olu turulmu tur. Dönemin dayanı ma ruhuna güzel bir örnek olarak, bu komitenin 

u ra larıyla halktan ve çe itli kurulu lardan yakla ık 6000 lira toplanmı  ve ah ap 

bir bina kiralanarak 22 ubat 1935 tarihinde resmen Kadıköy Halkevi ( ekil 3.18) 

açılmı tır (Kadıköy Halkevi, 1938).  

 

ekil 3.18 : Kadıköy Halkevi ilk binası ( stanbul Belediyesi, 1944). 

Halkevleri talimatnamesinde belirlenmi  bütün ubelerin açılmı  oldu u Kadıköy 

Halkevi, açıldı ı günden itibaren büyük bir ilgiyle kar ılanan yo un faaliyetler içinde 

olmu  ve kısa bir süre sonra kullanılan yapı yetersiz gelmeye ba lamı , daha verimli 

çalı malar elde edilmesi adına, içinde sahnesi, okuma, konferans ve spor salonları 

bulunacak yeni bir binaya ihtiyaç duyulmu tur. 

“Kadıköy Halkevimizin kurulu  ve açılı ı henüz bir sene olmadı ı halde bütçesinin darlı ına 
ra men büyük neticeler elde edilmi  ve Halkın Evimize olan ilgisi ve verdi i önem gittikçe 
artmakta bulunmu tur. ngilizce, Fransızca, almanca, talyanca, Türkçe, piyano, mandolin, 
kitara, koral derslerine devam eden talebenin sayısı bini geçmektedir. Bu kurslar o kadar ra bet 
görmektedir ki ekseriya aynı zamanda birkaç ders birbirine rastlamakta ve bo  yer 
bulunamadı ından dolayı kira ile tutulan ayrı salonlar ve muhtelif mekteplerin dershanelerinde 
ders vermek güçlü ü kar ısında bulunulmaktadır.  
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Evimizde en de erli bilginlerimiz tarafından verilmekte olan ve Halkı tenvi eden tarihi, ilmi, fenni, 
içtimai, iktisadi konferanslara büyük bir istekle gelen Halkın bir kısmı salonların küçüklü ü 
dolayısıyla geri dönmek mecburiyetinde kalmakta ve istifade edememektedir. Yüz ki iyi tecavüz 
eden Koral ve Orkestira heyeti küçük salonumuzu tamamen doldurdu u ve Halka yer kalmadı ı 
cihetle, hariçte Tiyatro ve sinemaları kira ile tutmak ve bütçemizin kaldıramayaca ı yükler altına 
girmek mecburiyeti hasıl olmaktadır. 

Temsil heyetimizin ayda birkaç defa halka temsiller vermesi kabil oldu u halde salon kirası 
yüzünden bu temsillerin verimini azaltmak zarureti önünde kalınmaktadır. 

Kitap okumak için bir salonumuz bulunmaması okumak iste er gençli in ve Halkın 
kütüphanemizden de layıkı veçhile istifade edememelerine sebep olmaktadır.” (Moralı, 1935)20 

Yeni bina talebi üzerine yapılan ara tırmalar sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi 

genel merkezinin onayı ve finansal deste iyle Bahariye Caddesi üzerinde mühendis 

Raif Bey’e ait arsa satın alınmı  ve buraya yapılacak yeni binanın tasarlanması için 

ulusal proje yarı ması açmı tır. 

“Kadıköy Halkevi Kura ı yapılmak üzere mühendis Raif’ten (13.500) Liraya alınacak olan 
arsanın alım muamelesi bugün ikmal olunmu  ve parası tamamen ödenmi tir.” (Üstünda , 
1936)21 

Kadıköy Halkevi’nin ilk binasının yeri 1938 yılında Jacques Pervititch’in hazırlanmı  

oldu u sigorta planlarından Bahariye haritasında 103 numaralı ada üzerindeki “Halk 

Evi” yazısından anla ılmaktadır ( ekil 3.19). 

 

ekil 3.19 : J. Pervititch’in Kadıköy Bahariye Planı (1938). 

                                                
20 Cumhuriyet Ar ivi’nde, 490.1.0.0 / 1725.1009 numaralı dosyadaki Kadıköy Halkevi Binası in aatı ile 
ilgili yazı malar içerisinde bulunan, CHP Kadıköy lçesi Ba kanı Naci Ali Moralı tarafından CHP 
lyönkurul Ba kanlı ı’na yazılmı  11.11.1935 tarihli dilekçeden alıntı yapılmı tır.  

21 Cumhuriyet Ar ivi’nde, 490.1.0.0 / 1725.1009 numaralı dosyadaki Kadıköy Halkevi Binası in aatı ile 
ilgili yazı malar içerisinde bulunan, stanbul Valisi ve C.H. Partisi Ba kanı Muhittin Üstünda  tarafından 
CHP Genel Sekreterli i’ne yazılmı  24.09.1936 tarihli dilekçeden alıntı yapılmı tır. 
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Ayrıca, bir önceki bölümde bahsedildi i üzere, Pervititch’in Kadıköy Rehber 

Planı’nda görülen, 280 numaralı ada üzerindeki ‘HALKEV  yeni binası’ yazısı 

do rultusunda, Bahariye ve Bahariye-Ku dili mevkii için hazırlanmı  oldu u planlara 

bakıldı ında 280 numaralı adada meyilli bo  bir arazinin bulundu u görülmektedir. 

Planlardan anla ıldı ı üzere Kadıköy Halkevi Binası yapılırken, çevresinde üç dört 

katlı bahçe içinde kâgir yapıların, bir hamamın, büyük bahçe içinde Aptullah Pa a 

Kona ı’nın, arka parsellerinde ise dü ük kotta yer alan geni  bahçelik alanların 

oldu u görülmektedir ( ekil 3.20). 

 

ekil 3.20 : J. Pervititch’in Kadıköy Bahariye-Ku dili Planı (1939). 

1938 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açılan ulusal proje yarı ması için 

hazırlanan “Kadıköyünde yaptırılacak Parti ve Halkevi binası Proje müsabaka 

artnamesi”nde, her mimar ve mühendisin bu yarı maya katılabilece i ve projelerin 

25.01.1938 tarihine kadar Kadıköy Halk Partisi’nde olu turulmu  komisyon 

ba kanlı ına teslim edilmesi gerekti i belirtilmi tir. Yarı ma jürisi, stanbul Vali ve 

Belediye Ba kanı ve Parti lyön Kurul Ba kanlı ı öncülü ünde, stanbul Saylavı 

Selah Cimcoz, Akademi Profesörlerinden Arif Hikmet ve Bruno Taut, Yüksek 

Mühendis Mektebi’nden Prof. Debbe, Belediye mar Müdürü Ziya Kocainan ve Parti 

lçe Yönkurul Ba kanı Naci Moralı olarak belirlenmi  ve kazanan yarı macılar için 

birinciye 1000 lira, ikinciye 600 lira ve üçüncüye 400 lira verilmesi kararla tırılmı tır. 
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Yarı maya gönderilecek projeler için 1/500 ölçekli vaziyet planı, 1/200 ölçekli plan, 

kesit ve görünü ler ile yine 1/200 ölçekli maket ve bunların yanında projeyi 

açıklayan rapor ve kolayca kontrolü mümkün bir ekilde binanın hacminin 

gösterilmesi istenmi tir. Yarı maya on yedi mimar katılmı  fakat projelerden biri 

maketsiz olması nedeniyle elenmi  ve de erlendirme sonucunda, Rüknettin 

Güney’in projesi birincili e, A.Sabri Oran ve Emin Onat’ın projesi ikincili e, Leman 

Cevat Tomsu’nun projesi üçüncülü e ( ekil 3.21) de er görülmü tür (Arkitekt, 

1938).  

 

ekil 3.21 : Kadıköy Parti ve Halkevi Binası Proje Yarı ması sonucu dereceye 
giren projeler (Arkitekt, 1938). 

Rüknettin Güney’in 1453 rumuzlu projesi için Jüri de erlendirmesinde u ifadeler 

kullanılmı tır; 

“Bu projede bina arsaya öyle konmu tur ki, eldeki arazi tamamile bina ile örtülmedi inden 
ba ka, sokak cihetinde(tarafında) geni  bir ön avlu ve arka cihetinde de bir bahçe kalmı  ve 
manzara ile güne  ve rüzgârdan azami istifade olunmu tur.  

Plan taksimatı sade ve sarih olmakla beraber gayet kullanı lı ve giri  yerinin tesiri güzel, umumi 
ve bir parti ve halkevine yakı ır intibaı vermektedir. 

Misafir odasının mücerret(tek ba ına) bulunması, kütüphanenin her türlü gürültüden uzak, 
sakin, ferah ve açıklık bir yere konulması, karanlık ve dar salonlar bırakılmaması bu projenin 
kuvvetli cihetlerini te kil etmektedir. 

Mimari bakımdan bu binanın holleri, salonları, iyi, ferah muntazam tesir bıraktı ı gibi esas 
medhale(giri  yeri) girenlerin manzara ile beraber bütün binayı ihata(kavrama) etmesi imkânını 
vermektedir. Ön cephesinde Türk karakteri ziyade barizdir.” (Arkitekt, 1938, s.52) 

Yarı manın sonuçlanmasının ardından yapının mimarı Rüknettin Güney tarafından 

uygulama projeleri hazırlanmı , binanın ke if bedeli çıkarılmı  ve bir an önce 

in aatın ba laması için Parti bütçesinden kaynak temin edilmi tir. Bayındırlık 
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Bakanlı ı’nın da onayı alınarak (129.262) Lira ke if bedelli Kadıköy Halkevi Binası 

için 17 Mayıs 1939 tarihinde ihalesinin yapılmasına karar verilmi  ve ihale duyurusu 

stanbul’da Cumhuriyet, Ankara’da Ulus, zmir’de Anadolu gazetelerinde 15, 20, 25 

ve 30 Nisan 1939 tarihlerinde ilan edilmi tir. Kapalı zarf usulü ile yapılan ihaleye 

Mühendis Ekrem Hakkı Ayverdi, Mimar Müteahhit Süruri Sayarı (GSA 1929 

mezunu), Mimar Viktor Adaman (ESA Paris 1900 mezunu), Sazma  irketi namına 

Ziya Kocainan, Mühendis Müteahhit Nebil Sarpel, Mühendis Nacil Setlik ve Muzaffer 

Belgen, Müteahhit Mustafa Ongun ve Tahir Tu  (GSA 1934 mezunu), n aat 

Müteahhidi E ref Sami Ölçer, Kazım Ardalı (GSA 1929 mezunu), Yüksek Mühendis 

Fehmi Ölçüm ile Asım Osman Köknar katılmı tır. Katılımcılar tarafından stanbul 

Cumhuriyet Halk Partisi lyönkurul Ba kanlı ına teslim edilen zarflar ihale 

komisyonu tarafından incelenmi  ve ihalenin 15.10 oranında en çok eksiltmeyi 

yapmı  Mühendis Ekrem Hakkı Ayverdi’ye verilmesi kararına varılmı tır22.  

“Kadıköy’de yapılacak olan Halkevi kura ının (129.262) Lira ke if bedelli in aatı için yapılan 
eksiltmeye, eksiltme günü olarak ilan edilmi  olan 17/5/939 Çar amba günü saat 14 de kadar 
onbir firmadan kapalı zarf alınmı  ve bu zarflar aynı gün saat 15 de eksiltme ve ihale komisyonu 
ve talipler huzurunda açılmı tır. Taliplerin ehliyetleri tedkik ve tespit olunduktan sonra açılan 
teklif mektupları okunmu  ve neticede bu in aatı ke if bedelinin %15.10 noksaniyle mühendis 
Ekrem Hakkı Ayverdi’nin yapma ı taahhüt ve teklif eyledi i görülmü  ve di er talipler arasında 
bu kadar tenzilat yapan bulunmamı  oldu undan eksiltme ve ihale komisyonunun ittifakla 
verdi i karar üzerine Kadıköy Halkevi kura ının (129.262) Lira ke if bedelli in aatı %15.10 
noksanıyla mühendis Ekrem Hakkı Ayverdi’ye ihale olunmu tur.” (1939)23 

Binanın in aatına 11 Haziran 1939 tarihinde ba lanmı , arsanın meyilli olması ve 

büyük hafriyat gerektirmesi nedeniyle bir ay içinde tamamlanan hazırlıklar 

sonucunda 10 Temmuz 1939 tarihinde temel atma merasimi yapılmı tır. Ayrıca, 

alınan arsanın darlı ı sebebiyle binanın sıkı ık bir vaziyete girmesi ve bahçe 

yapılamayacak olması nedenleriyle arsanın biti i indeki Abdullah Pa a’ya ait 

araziden bir kısmının istimlâk yolu ile alınması kararla tırılmı  ve bu do rultuda 

gereken i lemlerin yapılması sonucunda 18 A ustos 1939 tarihinde arsanın tapusu 

Cumhuriyet Halk Partisi üzerine geçirilmi tir.  

“Kadıköy Halkevi kura ı arsasına eklenmek üzere (18.054) liraya istimlak olunan 4.022 metre 
murabbaı Abdullah Pa a varisi Sedad Pa a kızı Gülizar ay a Ula ’a ait Cafer a a mahallesi 
Bahariye caddesi eski 25, 25 ve yeni 59, 59/2 kapı numaralı iki parça arsanın C.H.P. adına 
fera  muamelesi 18/8/939 günü yapılmı  ve bedeli bulunan (18.054) lira Kadıköy Halkevi in aat 
tahsisatından tesviye olunmu tur.” (1939)24 

n aat sürecinde arsanın geni letilmesiyle birlikte binanın uygulama projelerinde 

yapılan bazı de i iklikler, ke if bedellerindeki de i imler ve bunun yanında artan 

                                                
22 Cumhuriyet Ar ivi, 490.1.0.0 / 1725.1009 numaralı dosya 
23 Cumhuriyet Ar ivi’nde, 490.1.0.0 / 1725.1009 numaralı dosyadaki Kadıköy Halkevi Binası in aatı ile 
ilgili yazı malar içerisinde bulunan, stanbul Valisi ve C.H. Partisi Ba kanlı ı tarafından CHP Genel 
Sekreterli i’ne yazılmı  25.05.1939 tarihli dilekçeden alıntı yapılmı tır. 
24 Cumhuriyet Ar ivi’nde, 490.1.0.0 / 1725.1009 numaralı dosyadaki Kadıköy Halkevi Binası in aatı ile 
ilgili yazı malar içerisinde bulunan, C.H.P. stnbul Vilayet dare Heyeti Reisi tarafından CHP Genel 
Sekreterli i’ne yazılmı  19.08.1939 tarihli dilekçeden alıntı yapılmı tır. 
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malzeme fiyatlarının yarattı ı ekonomik problemler sebebiyle in aat süresi uzamı  

ve bina 1943 yılında tamamlanmı tır. Binanın yapım a amasında, mimarı Rüknettin 

Güney kontrol mimarı olarak uygulamaları takip etmi , ancak bir taraftan da stanbul 

Belediyesi’nde devam eden görevi nedeniyle, onun yerine in aatı sürekli takip 

edecek ve ücreti C.H.Partisi tarafından verilecek bir Sürveyan(nezaretçi) 

görevlendirilmi tir. Ayrıca 08.11.1940 tarihli bir dilekçeden anla ıldı ı üzere, 

Rüknettin Güney’in askerli e davet edilmesi sebebiyle yerine Belediye mar Bürosu 

mimarlarından yüksek mimar Ecved A kan (GSA 1929 mezunu) görevlendirilmi tir. 

Yapının betonarme projeleri Rüknettin Güney’in de onayı alınarak Mühendis Ekrem 

Hakkı Ayverdi n aat Müteahhitli i sorumlulu unda hazırlanmı tır ( ekil 3.22). 

Uygulama projeleri üzerindeki, sürveyan olabilece i dü ünülen O.Ada  tarafından 

yazılmı  notlardan kesin olarak anla ıldı ı üzere in aat sürecinde yapının 

tasarımında bazı de i iklikler yapılmı tır. Bunlardan en önemlisi yapının dairesel 

bölümüne, arazi e imi dolayısıyla ikinci ve üçüncü bodrum katlarının eklenmi  

olmasıdır ( ekil 3.23). Binanın sıhhi ve elektrik tesisatı, sıcak sulu tulumbalı 

kalorifer tesisatı ile konferans ve spor salonu ısıtma ve havalandırma tesisatı için 

ayrı ihaleler düzenlenmi  ve C.H.Partisi Mü avir Mimarı A.Sabri Oran tarafından 

yazılmı  bir dilekçeden anla ıldı ı üzere, kalorifer tesisatı Mütehassıs(Uzman) 

Leontitis tarafından yapılmı  ve stanbul Nafia Müdürlü ü’nde görevli Yüksek 

Mühendis Nezihe Önyay tarafından da kontrol ve tashih edilmi tir ( ekil 3.24). 

Yapının iç mekân düzenlemesi a amasında mobilyalar Dekoratör rfan Bernhardt 

tarafından tasarlanmı  ve en kısa sürede yeni halkevi binasına yerle ilebilmesi için 

gerekli olanlara öncelik verilerek mobilyaların ihale ve imalatı iki a amalı olarak 

yapılmı tır. Tiyatro ve loca koltukları, tahta iskemleler, saksılık, portmanto, vestiyer, 

kapıcı ve gazino gi eleri ile gazino ve oyun masalarının yapımı için 23.07.1942 

tarihinde yapılan ilk ihaleye stanbul Marangozlar Kooperatifi, Cevad Bey Fabrikası 

ve Ahmet Tezel katılmı  ve sonuçta ihaleyi kazanan Sultanahmet Dikilita  

kar ısında marangoz fabrikası sahibi Ahmet Tezel olmu tur. Kütüphane ve kitap 

dolapları, okuma ve memur masaları, heykel kolonlar, kollu iskemleler, kürsü ve 

sıraları içeren ikinci kısım mobilyası için 6.11.1942 tarihinde yapılan pazarlık 

sonucunda ise imalat i i yine Ahmet Tezel’e ihale edilmi tir. Ayrıca Kadıköy Halkevi 

Binası ile ilgili yazı malar arasında, tiyatro sahnesi perdelerinin yapımı ile ilgili olarak 

dekoratör rfan Bernhardt tarafından hazırlanacak ke if ve artnameler 

do rultusunda, Kadıköy ve Kars Halkevleri sahne perdeleri yapımına talip olan 

hsan Günsav’ın teklifinin de erlendirilece inden söz edilmektedir25.  

                                                
25 Cumhuriyet Ar ivi, 490.1.0.0/1725.1009, 490.1.0.0/1726.1017, 490.1.0.0/1726.1014 no.lu dosyalar. 
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ekil 3.22 : Betonarme projelerindeki imzalar (C. Ar ivi, 490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil 3.23 : n aat sürecinde yapıdaki de i iklikler için alınan notlar 
(C.Ar ivi,490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil 3.24 : Kalorifer tesisatı projesi (C.Ar ivi,490.1.0.0/1725.1012). 

Kadıköy Halkevi Binası’na, Cumhuriyetin ilanından sonra geçen ilk yirmi yıl 

içerisinde yapılan imar çalı malarının anlatıldı ı stanbul Belediyesi (1944) 

tarafından hazırlanmı  kitapta yer verilmi  ve binanın açılı  töreninin Halkevlerinin 

on birinci yıl dönümü olan 21.11.1943 tarihinde Vali ve Belediye Ba kanı Lütfi Kırdar 

tarafından yapıldı ı belirtilmi tir. Ayrıca stanbul Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk 

Partisinin ve Halkevlerinin kurulu undaki yüksek gayenin gerçekle tirilmesi için 
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hiçbir yardımı esirgemedi i, dört yıl boyunca 881.200 lira yardımda bulunuldu u ve 

Eminönü Halkevi salonu ile Kadıköy’ünde en modern ve en mükemmel bir Halkevi 

binasının yapılmasının sa landı ı açıklanmı tır.  

Halkevlerinin 11. Kurulu  Yılı Kutlamaları çerçevesinde yapılan özel bir törenle 

hizmete açılan Kadıköy Halkevi Binası’nın açılı  töreni programı sırasıyla u ekilde 

anlatılmaktadır; 

 “Törene saat 14.30’da stiklal Mar ı ile ba lanmı  ve bunu takiben binanın alt kat salonunu 
dolduran seçkin davetlilerin huzurunda kürsüye çıkan Halk Partisi stanbul dare Heyeti Reisi 
Suat Hayri Ürgüplü bir açılı  konu ması yapmı tır. Suat Hayri, törende hazır bulunanları saygı 
ile selamladıktan sonra, bu yıl çalı maya açılan yeni Halkevlerinin en güzelinin, güzel stanbul’a 
nasip oldu unu söyleyerek konu masına ba lamı  ve sözlerine öyle devam etmi ti (…)  

Hayri Ürgüplü’nün iste i üzerine binanın açılı ını Lütfi Kırdar gerçekle tirmi ti. Açılı ın ardından 
nönü’nün radyodan nutku ve Ba bakan ükrü Saraço lu’nun konu ması dinlenmi ; bunların 
ardından Kadıköy Halkevi Reisi Vecihi Bereketo lu, davetlilere te ekkür konu ması yapmı tı. 
Halkevi orkestrası tarafından verilen konseri, koro konseri takip etmi , en son jimnastik 
salonunda, Kadıköy semti gençlerinin kızlar ve erkekler tarafından ayrı ayrı tekrarlanan beden 
hareketleri ile bir kız ö rencinin valsi seyredilmi ti. Davetliler binada açılan 112 parça resim ve 
heykelden olu an sergiyi de gezmi lerdi. Davetlilere verilen kokteylle törene son 
verilmi tir.”(Malkoç, 2009, 107-108) 

Kadıköy Halkevi bünyesinde gerçekle tirilen faaliyetler yeni binaya geçi le artarak 

devam etmi tir. Her yıl ulusal bayramlar ve yıldönümlerinde özenle hazırlanmı  

sergi, konser, sinema ve tiyatro gösterileri gibi etkinliklerle çe itlendirilen 

programlarla törenler gerçekle tirilmi tir. Yönetici kadrolar ile halkın bir araya 

geldi i, Kadıköy halkının sorunlarının ve isteklerinin dile getirildi i toplantılar 

düzenlenmi ; yapı, stanbul Dilsizler Cemiyeti, Kadıköy Çocuk Esirgeme Kurumu, 

Haydarpa alılar Cemiyeti, Ye ilay Gençlik ubesi gibi çe itli sivil toplum 

kurulu larının çalı malarına ev sahipli i yapmı tır. Kadıköy Halkevi’nde ilk kurulan 

Güzel Sanatlar ubesi kapsamında aktif bir ekilde resim, heykel, keman, 

viyolonsel, piyano, mandolin, gitar, orkestra, koral, an ve caz çalı maları 

yapılmı tır. Ayrıca mimari bölümün katkılarıyla Kadıköy’ün tarihi ve arkeolojik 

incelemesi yapılmı , çe itli yerlerde rastlanan tarihi ta ların Halkevinde 

toplanmasıyla küçük bir müze olu turulmaya ba lanmı  ve ‘Eski Kadıköy’ ismiyle, 

kaynak yetersizli i nedeniyle yayımlanamayan bir kitap hazırlanmı tır. Sosyal 

Yardım ubesi kapsamında çok sayıda yoksul aileye ücretsiz sa lık hizmeti 

sunulmu  ve yiyecek, giyecek, yakıt gibi temel ihtiyaçları kar ılanmı tır. Yardımların 

yapılabilmesi için Halkevi bütçesinden ayrılan ödene in yanında balo, konser, 

müsamere gibi çe itli etkinliklerle toplanan paralar sayesinde ube için finansal 

kaynak sa lanmı tır. Ayrıca Halk Dershaneleri ve Kurslar ubesi, Dil, Tarih, ubesi, 

Kütüphane ve Yayın ubesi, Temsil ile Spor ubesi kapsamında e itim ve ö retim 

amaçlı faaliyetlerle çok sayıda insanın özellikle gençlerin yeti tirilmesinde önemli 

katkılarda bulunulmu tur. Kadıköy Halkevi’nin açılı ından itibaren faaliyete ba lamı  
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Spor ubesi Halkevinin yeni binaya ta ınmasıyla çok daha etkin ve verimli 

çalı maya ba lamı tır. Aletli jimnastik, grup jimnasti i, tenis, güre , boks, futbol, 

basketbol, voleybol, eskrim, bayanlar toplu jimnasti i ve yüzme gibi dallarda yo un 

bir ekilde spor faaliyetleri gerçekle tirilmi tir. Kadıköy Halkevi, “Türkiye’de ilk 

basketbol takımının kurulması, voleybolun yaygınla ması, ilk üniversiteler ve 

yüksekokullar arası spor müsabakalarının” yapılması eklindeki faaliyetlere ev 

sahipli i yapmasıyla ülkemizin spor alanındaki geli imine önemli katkılar 

sa lamı tır. Bunların yanında Köycülük ubesi kapsamında ekipler kurulmu  ve 

çalı ma sahası içinde yer alan Dolayoba, Yaylar Köyü, ıhlar, Kurt Köyü, 

Samandıra, Sarıgazi, çerenköy, Bakkalköy, Merdivenköy gibi köylere gidilerek 

halkın bilinçlenmesi ve ihtiyaçlarının kar ılanması adına çe itli çalı malar yapılmı tır 

(Malkoç, 2009).  

Böylesi etkili ve yaygın faaliyetlerin gerçekle tirildi i Kadıköy Halkevi, di er tüm 

Halkevleriyle birlikte Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle ortaya çıkan tartı malar 

sonucu alınan kararlar do rultusunda kapatılmı tır. 8 A ustos 1951 günlü ve 5830 

sayılı kanunla Halkevleri ile Cumhuriyet Halk Partisi binaları ve di er mal varlıklarına 

devletçe el konulmu , “5830 sayılı kanunla hazineye intikal eden menkul ve 

gayrimenkul malların idare ve tasfiyeleri hakkında yönetmelik” ile kitaplar Milli 

E itimin kitaplıklarına devredilmi , di er e ya ve müzelik eserler Milli emlak 

Müdürlü ü’nün yönetimine bırakılmı , sahne, müzik ve spor malzemeleri için Milli 

E itim Bakanlı ının görü ünün alınmasına, demirba  e yaların devlet daireleri, 

hastaneler ve okullara devredilmesine karar verilmi tir. Ayrıca devlet kurulu larının 

gereksinimlerinden fazla olan e yalar ile bina ve arsalar satılmı  veya gelir elde 

etmek üzere kiraya verilmi tir (Çeçen, 1990).  

Malkoç (2009), bu dönemde stanbul’daki Halkevlerinin Milli E itim Bakanlı ı’na 

devredilmesine karar verildi ini ve Kadıköy Halkevi’nin 2 Ekim 1951 tarihinde teslim 

i lemlerinin yapılarak binanın tasfiye edildi ini belirtmektedir.  

Kadıköy Halkevi’nin tasfiyesinden sonra bina iki kısma ayrılarak bir tarafı Adalet 

Bakanlı ı’nın, di er tarafı da Milli E itim Bakanlı ı’nın kullanımına verilmi tir. Ak am 

Gazetesi’nde çıkan habere göre 2 Kasım 1952 tarihinde Kadıköy Adliyesi eski 

ah ap binasından yeni halkevi binasına ta ınmı  ( ekil 3.25), 1953 yılında ise 

Kadıköy Halk E itim Merkezi açılmı tır (Koç, 1994). 

Yapı, 19 Haziran 1981 tarihinde Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 

tarafından 12853 sayılı kararla tescillenmi tir. Bu karar ile, Kadıköy lçesi, 

Rasimpa a, Osmana a, Cafera a Mahallelerini içeren 1 ile 53 kadastral paftaların 
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kapsamında stanbul Rölöve ve Anıtlar Teknik Müdürlü ünün hazırladı ı eski eser 

tespitleri ile ilgili çalı ma do rultusunda verilmi  ve Kadıköy Halkevi Binası’nın da 

içinde yer aldı ı çok sayıda yapı, korunması gerekli dini-resmi-sivil mimarlık 

örnekleri ve ye il-do al-anıt olarak tescil edilmi tir ( ekil 3.26).  

 

ekil 3.25 : Ak am Gazetesi’ndeki Kadıköy Halkevi Binası’na Kadıköy 
Adliyesi’nin ta ındı ı haberi (1952). 

 

ekil 3.26 : Kadıköy Halkevi Binası tescil kararı. 
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Kadıköy Halkevi Binası, yapımından yakla ık 40 sene gibi kısa bir süre sonrasında 

koruma altına alınmı  olsa da, Halk E itim Merkezi ve Adliye kurumlarının ihtiyaçları 

do rultusunda, gerekli izinler alınmaksızın yapılan ekler ve bakım-onarım 

müdahaleleri sonucu, yapının özgün karakterinde kayıplara neden olacak 

de i iklikler oldu u görülmektedir.  

Özellikle 1990’lı yılların ba ında Halk E itim Merkezi tarafından kullanılan bölümde 

kapsamlı bakım ve onarım çalı maları yapılmı , özellikle tiyatro salonu ve özgün 

dö emeler ba tan a a ıya yeni malzemeler ve farklı tasarım anlayı ıyla 

de i tirilmi lerdir. 1986 yılından beri e itimci sıfatıyla Kadıköy Halk E itim 

Merkezi’nde görevde bulunan ve günümüzde kurumdaki müdür yardımcılarından biri 

olan Ali Osman Köro lu’nun ifadelerine göre; o yıllarda merkezin tiyatro salonunda 

sahne alan oyunculardan Suna Keskin’in gündeme getirdi i onarım talebi, 1989-

1991 yılları arasında Milli E itim Bakanı Avni Akyol ile tanı ıklı ı vesilesiyle dikkate 

alınmı  ve Köksal Toptan’ın Bakanlık görevi sırasında onarım ihalesi yürürlü e 

konmu tur. 1992 yılı ubat ayında Kadıköy Halk E itim Merkezi yenilenerek tekrar 

faaliyete ba lamı tır. Bu dönemde yapılan onarımla ilgili gerek kurumun kendi 

ar ivinde gerekse stanbul l Milli E itim Müdürlü ü'ndeki dosyası içinde herhangi bir 

belgeye ula ılamamı tır.  

Koç (1994), Kadıköy Halk E itim Merkezi Kütüphanesi ile ilgili yazısında, 1980’de 

binanın kullanılmaz hale gelmesiyle depoya kaldırılan kitapların, 1992’deki onarım 

sonrasında stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden bir grubun katkılarıyla 

yeniden düzenlenerek önemli bir kısmının dijital ortama aktarıldı ından 

bahsetmektedir. Nitekim bugün kütüphane kısmında yer alan kitaplık ve içindeki 

eserler Halkevinden kalan özgün parçalar arasında yer almaktadır ( ekil 3.27).  

 

ekil 3.27 : Kütüphanede yer alan özgün kitaplık. 
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2004 yılında Kadıköy Cumhuriyet Ba savcılı ı’nca yapılan Kadıköy Adliye Binasının 

tescil kaydının kaldırılması ve onarım talebi üzerine, stanbul II numaralı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.11.2004 gün ve 94 sayılı kararı ile 

stanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden bilirki i raporu istenmi tir. 

12.11.2004 tarihli bilirki i raporunda yapının, Halkevi olarak önemi vurgulanmı  ve 

“ICOMOS, DOCOMOMO gibi uluslararası koruma örgütlerinin gündeminde olan 

20.yüzyıl modern mimari mirasın korunması gereklili i kapsamında önemli bir örnek” 

oldu u belirtilmi tir. Bunun üzerine, stanbul II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 08.12.2004 gün ve 135 sayılı kararı ile yapının tescil 

kaydının devamı ve basit onarımın yapılabilece i yönünde karar verilmi tir. Bu 

tarihlerde Kadıköy Adliye Binası Basit Onarım i kapsamında yapılan ve özgün 

tasarım bütünlü ünü bozan en önemli müdahale ön cephede görülen, giri  kapısı 

üzerindeki demir do ramalı cam yüzeyin, farklı modüler sistem ve alüminyum 

do rama kullanılarak yenilenmesi olmu tur26.  

Kadıköy Halkevi Binasının özgün i levini yitirmesi ve Halk E itim Merkezi ile Adliye 

kurumlarının kullanımına bırakılması ile görmü  oldu u müdahalelerin tespit ve 

de erlendirilmesi ileriki bölümlerde ayrıntılı bir biçimde yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Bu belgeler Kadıköy’ün ba lı bulundu u stanbul V numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu ar ivindeki A-159 numaralı dosya içinde yer almaktadır.  
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4. KADIKÖY HALKEV  B NASI RESTORASYON PROJES N N HAZIRLANMASI 

4.1 Kadıköy Halkevi Binasının Mevcut Durumunun Belgelenmesi 

4.1.1 Yapının Araziye Yerle imi 

Yapı, kuzeydo u-güneybatı aksı üzerindeki Bahariye Caddesi’ne paralel bir ekilde 

ve caddeden biraz geriye çekilerek yerle tirilmi  giri  kütlesi ile bu kültenin her iki 

ucuna dik açı olu turacak ekilde eklemlenmi  iki koldan olu ur. Ana kütlenin 

güneybatı ucuna takılan lineer kol Bahariye Caddesi’ne (kuzeybatı yönüne) do ru, 

kuzeydo u ucuna takılan di er kol ise arka soka a (güneydo u yönüne) do ru 

uzanmaktadır. Bu arkaya uzanan kol, barındırdı ı i levler nedeniyle iri bir kütle olup, 

uç noktasında yarım silindir biçiminde bir form alarak tamamlanır.  

Bina yakla ık 3500 m2 e imli bir arazi üzerine yerle mi tir. Belediyeden temin edilen 

hali hazır plana göre, yapının bulundu u noktada Bahariye Caddesi’nin zemin kotu 

deniz seviyesinden yakla ık 30 metre, arka sokaktan ise yakla ık 13,5 metre 

yüksekte bulunmaktadır. Yapıyı olu turan üç kütlenin L eklinde birbirlerine 

ba lanmasıyla biri cadde tarafında di eri ise arka tarafta olmak üzere iki açık alan 

olu turulmu tur. Bu alanlardan Bahariye Caddesi üzerindeki, peyzaj düzenlemesiyle 

bina giri ine hizmet ederken, arka taraftaki bütünüyle otopark olarak 

kullanılmaktadır. Yakla ık 700 m2 alana sahip ön bahçeden yakla ık 3,5 metre 

a a ıda, geni  bir teras biçimindeki arka bahçe, arka sokaktan iki kademeli olarak 

her biri yakla ık 5’er metre yükselen istinat duvarlarıyla desteklenmektedir. Yapının 

birinci bodrum katı arka bahçeye otururken, yarım silindir biçimindeki parçası, 

e imden yararlanılarak olu turulmu  ikinci ve üçüncü bodrum katları ile arka sokak 

zemin kotu seviyesine kadar inmektedir.  

Bahariye Caddesi’nin, e imli topografyaya sahip Kadıköy’ün yüksek bir noktasında 

yer alması nedeniyle Kadıköy Halkevi Binası da güzel bir kent manzarasına sahiptir. 

Nitekim, proje raporunda “binaya girdi imizde geni  camların arkasından çok latif bir 

manzara te kil eden, Fenerbahçe, Marmara ve ye illiklerle kar ıla ırız” ifadesi 

kullanılmı tır (Arkitekt, 1938)27.  

                                                
27 Cumhuriyet Ar ivi’nde, 490.1.0.0 / 1726.1017 numaralı dosyadaki Kadıköy Halkevi Binası in aatı ile 
ilgili yazı malar içerisinde, 31.03.1941 tarihli, C.H.Partisi mü avir mimarı A.Sabri Oran tarafından 
C.H.P Genel Sekreterli ine yazılmı  ve yapıyla ilgili ele tirilerin sunuldu u dilekçede u ifadeler yer 
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Günümüzde yapı çevresindeki çok katlı, yo un yapıla ma nedeniyle yapıldı ı 

zamanın manzaralı görü  alanına tam olarak sahip olmadı ı görülmektedir. Yine de 

yapının, arazisinin geni li i, yüksek kotta yer alması ve güneybatı tarafında, dü ük 

kottaki geni  bir bahçe içinde yer alan üç katlı Bahariye lkö retim Okulu’nun 

bulunması sayesinde halen ferah bir konumunun oldu u söylenebilir.  

4.1.2 Plan Analizleri 

Bahsedildi i üzere iki farklı kurumun - Kadıköy Halk E itim Merkezi ve Kadıköy 

Adliyesi - kullanımında olan yapı, Bahariye Caddesi’ne paralel yerle tirilmi  orta 

kütlenin içine eklenmi  bölücü duvarlarla hiçbir ba lantı olu mayacak ekilde ikiye 

ayrılmı  durumdadır. Yapıya giri ler orta kütlenin kuzeybatı kenarı üzerinde yer alır 

ve giri lerden kuzeydo u taraftakinden Kadıköy Halk E itim Merkezi’ne, güneybatı 

taraftakinden ise Kadıköy Adliyesi’ne aittir. ki ayrı bina gibi kullanılan yapının 

mevcut durum plan analizlerinin de ayrı ba lıklar altında aktarılması uygun 

görülmü tür.  

Genel olarak yapıyı olu turan ana kütlelerin –üç lineer kol ve arka soka a basan 

yarım silindir biçimindeki kısım– planlarında ana kurgunun her katta benzer biçimde 

tekrarlandı ı görülür. Kuzeydo u-güneybatı aksı üzerindeki orta kütle içindeki plan 

organizasyonu genel olarak, her iki uzun kenarda (kuzeybatı ve güneydo u 

kenarları) sıralanmı  mekânlar ve aralarında bulunan hol ya da koridor eklindeki 

dola ım alanlarından olu mu tur. Kütlenin kuzeydo u ve güneybatı yönündeki uç 

kısımlarında ise dı  duvarlara yaslanan ve tüm katları birbirine ba layan merdivenler 

bulunmaktadır. Orta kütlenin güneybatı ucuna eklenmi  ve Bahariye Caddesi’ne 

uzanan kol içindeki plan organizasyonu, kütlenin kuzeybatı kenarı -ön bahçeye 

bakan kenar- boyunca ilerleyen bir koridor ve koridora ba lanan odalardan 

olu maktadır. Orta kütlenin kuzeydo u ucuna eklenmi  ve arka soka a uzanan kol 

içinde ise geni  açıklıkların geçildi i konferans ve spor salonu olmak üzere iki büyük 

mekân bulunmaktadır. Bu kol içinde de, güneybatı kenarı boyunca -arka bahçeye 

bakan kenar- ilerleyen bir koridor bulunmaktadır. Koridorun sonunda, silindirik kütle 

içindeki dairesel mekânlara ula ılmaktadır.  

Asimetrik plan kurgusuna sahip yapıda, orta kütle içindeki mekânların bir kısmı ile 

konferans ve spor salonlarının bulundu u kol içindeki mekânlar Halk E itim Merkezi 

                                                                                                                                     

almaktadır: “Meyil doloyısiyle bina arka cephesinin irtifaı bütün bu muhitte mevcut binaların irtifalarını 
mübala alı bir surette a mı  bulunuyor ve Halkevi binası ile di er binalar arasında bariz bir ahenksizlik 
vücuda gelmi tir. Göztepe ve Kızıltoprak cihetinden binaya bakıldı ı takdirde binanın mahalli karaktere 
hiç intibak etmedi i ve zafir nispetlerden müte ekkil bir manzara tablosunu andıran Kadıköy gibi bir 
muhit içinde Halkevi binası silueti çok a ır ve ezici bir tesir yapmaktadır.” 
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tarafından kullanılırken, Bahariye Caddesi’ne uzanan kol ile orta kütle içindeki di er 

mekânlar Kadıköy Adliyesi tarafından kullanılmaktadır ( ekil 4.1). 

 

ekil 4.1 : Kadıköy Halkevi Binası mevcut kullanım ekli. 
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4.1.2.1 Kadıköy Halk E itim Merkezi Plan Analizleri 

Giri  Katı Planı 

Yapının kuzeybatısında, Bahariye Caddesi üzerinde yer alan ön bahçeye açılan 

ZK01A Giri  Mekânına, ba langıç seviyesi sıfır kotu olarak kabul edilen altı 

basamaklı merdivenden ya da merdivenin yanındaki %17 e ime sahip 6 m 

uzunlu undaki düz rampadan çıkılarak ula ılmaktadır. ZK01A Mekânı, 16 m2 

kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +0.89 m olan yarı açık bir mekândır. 

Kuzeydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ve cam bölmeli ah ap kapıdan, danı ma 

benzeri bir i levle kullanılan ve 13 m2 alana sahip ZK02A mekânına geçilir. ki 

mekân arasında, bir banko üzerine yerle tirilmi  sürgülü geni  bir pencere ile 

ba lantı sa lanmaktadır. ZK01A mekânının güneydo u duvarı üzerinde Halk E itim 

Merkezi’nin ana giri  kapısı bulunmaktadır. 292x242 cm boyutlarında ikisi açılır dört 

kanattan olu an bu cam bölmeli ah ap kapıdan geçilerek ZK03A Mekânı-Hol’e 

( ekil D.23) ula ılır. 35 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +0.89 m olan 

holün içinde güneydo u ve güneybatı duvarlarına biti ik yerle tirilmi  bilet gi esi 

olarak kullanılan bir banko yer almaktadır. Holün güneydo u duvarı üzerindeki 

açıklıktan ZK04 Mekânına, kuzeydo u kenarını olu turan 414x233 cm 

boyutlarındaki ikisi açılır dört kanattan olu an cam bölmeli ah ap kapıdan ise ZK05 

Mekânı-Hol’e geçilir.  

ZK05 Mekânı ( ekil D.24, ekil D.25) 86,5 m2 kullanım alanına sahip olup dö eme 

kotu +0.89 m’dir. Holün kuzeydo u kenarında U eklinde üç kollu merdivenler 

bulunmaktadır. Bir koldan birinci bordum katına inilirken di er koldan birinci kata 

çıkılmaktadır. Merdiven basamakları granit kaplanma, merdiven korkulu u demir, 

küpe te ise ah aptır. Hol, kuzeydo u cephesinde bulunan, merdiven bo lu u 

boyunca tüm katlarda kesintisiz devam eden dü ey pencerelerle ı ık almaktadır. 

Holün kuzeybatı duvarı üzerinde üç adet tek kanatlı ah ap kapı bulunmaktadır. 

Güneybatı tarafındaki kapıdan ZK06 Mekânına, kuzeydo u tarafındaki kapıdan 

ZK08 Mekânına ve ortadaki kapıdan ZK07 Mekânına girilir. Müdür ba yardımcısı 

odası olarak kullanılan ZK06 mekânı, 20 m2 kullanım alanına sahip olup dö eme 

kotu +0.88 m’dir. Odanın kuzeybatı duvarı üzerinde, ön bahçeye bakan 122 cm 

çapında ah ap do ramalı yuvarlak pencere bulunmaktadır. Memur odası olarak 

kullanılan ZK07 Mekânı, 23 m2 kullanım alanına sahip olup dö eme kotu +0.88 

m’dir. Odanın kuzeybatı duvarı üzerinde, ön bahçeye bakan 55x196 cm 

boyutlarında dört adet PVC do ramalı pencere bulunmaktadır. Erkekler tuvaleti 

olarak kullanılan ZK08 Mekânı, 24 m2 kullanım alanına sahip olup dö eme kotu 

+0.89 m’dir. Tuvalet mekânının kuzeybatı duvarı üzerinde ön bahçeye bakan 122 
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cm çapında ah ap do ramalı yuvarlak pencere ile 55x196 cm boyutunda ah ap 

pencere bulunmaktadır. Tuvaletler için yapılmı  dört adet kabin, mekânın kuzeybatı 

duvarına yaslanacak ekilde yapılmı  ve bu nedenle yuvarlak pencerenin bir bölümü 

önüne tu la duvar örülerek kapatılmı tır. ZK05 Mekânı-Hol’ün güneydo u duvarının 

ortasındaki 203x243 cm boyutlarındaki açıklıktan ZK09A Mekânı-Koridor’a geçilir. 

11,5 m2 kullanım alanına sahip, dö eme kotu +0.89 m olan bu mekândan 

güneydo u yönüne ilerlendi inde altı basamak çıkılarak +1.73 m dö eme kotuna 

ula ılır ve çift kanatlı ah ap kapıdan geçilerek konferans salonuna girilir. 178x195 

cm boyutlarındaki bu kapıdan geçildikten sonra dokuz basamak daha çıkılarak 

+3.22 m dö eme kotuna, konferans salonunun basamaklarla yükselen e imli 

zemininin orta noktasına ula ılır.  

ZK09A mekânının kuzeydo u ve güneybatı kenarlarında, üzerlerinde tek kanatlı 

kapılar bulunan cam bölmeli ah ap bölücü duvarlar bulunmaktadır. Kuzeydo u 

tarafındaki kapıdan ZK09B Mekânına güneybatı tarafındaki kapıdan ZK09C 

Mekânına geçilir. Müdür Yardımcılarının çalı ma odası olarak kullanılan ZK09B 

Mekânı ( ekil D.26) 44 m2 kullanım alanına sahip olup dö eme kotu +0.89 m’dir. 

Odanın kuzeydo u duvarı üzerinde Halil Etham Sokak’a bakan ah ap do ramalı çift 

kanatlı pencere ile yapının kuzeydo u cephesinde bulunan, 1.42 metre geni li inde 

ve 21 metre uzunlu undaki balkona çıkılan çift kanatlı alüminyum kapı 

bulunmaktadır. Mekânın güneydo u duvarında bulunan tek kanatlı ah ap kapıdan 

ZK09B’ mekânına geçilir. 23 m2 kullanım alanına sahip ve +0.73 m dö eme 

kotundaki bu mekân, çalı ma odası olarak kullanılmakta ve kuzeydo u duvarındaki 

PVC do ramalı çift kanatlı pencere ile ı ık almaktadır. ZK09C Mekânı ( ekil D.27) 

42 m2 kullanım alanına sahip olup dö eme kotu +0.89 m’dir. Derslik olarak 

kullanılan mekân aynı zamanda güneybatı duvarı üzerindeki çift kanatlı cam bölmeli 

ah ap kapı ile ZK04 Mekânı-Koridor’a ba lanmaktadır. Odanın güneydo u duvarı 

üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan ar iv olarak kullanılan ZK09C’ Mekânına 

geçilir.  

Kuzeybatı güneydo u aksı üzerinde bulunan, 135 m2 kullanım alanına sahip uzun 

bir koridor olan ZK04 Mekânının ( ekil D.28) dö eme kotu ZK03A holü giri inde 

+0.89 m iken, koridor sonunda +0.84 m’ye dü mektedir. Yakla ık 37 m uzunlu unda 

ve 3,80 m geni li indeki koridorun güneybatı duvarı üzerinde arka bahçeye bakan 

terasa çıkılan pencereli ah ap bir kapı ile duvar boyunca kolon aksları arasına 

yerle tirilmi  ortalama 290x175 cm boyutlarında yedi adet, ortası sabit yandakiler 

açılacak ekilde üç kanatlı pencereler bulunmaktadır. Arka bahçeye bakan +0.82 

dö eme kotundaki terastan yirmi sekiz tane basamakla -4.00 dö eme kotundaki 
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bahçeye inilir. Bu merdivenin dı  taraftaki demir korkuluk, terasa çıkıldıktan sonra da 

devam ettirilerek terasın Adliye tarafında kalan kısmına geçi  engellenmi tir. ZK04 

Mekânı-Koridorun kuzeydo u duvarı üzerinde çıkıntı olu turacak ekilde görülen 

dokuz adet kolon ve üç adet kapı bulunmaktadır. Bunlardan kuzeybatı tarafındaki 

kapıdan ZK09C Mekânı-Derslik’e, güneydo u tarafındaki ilk kapıdan ZK09 Mekânı-

Konferans Salonu’na ve ikinci kapıdan da ZK10 Mekânı-Sahne Arkası’na 

geçilmektedir. ZK09 mekânına geçilen çift kanatlı ah ap kapı ile konferans 

salonunun +0.86 m olan en dü ük dö eme kotundaki sahne önü bölümüne girilir. 

Giri  kapısıyla aynı aksta ve salonun kuzeydo u duvarı üzerinde çift kanatlı 

alüminyum do ramalı bir kapı daha bulunmaktadır. 198x244 cm boyutlarındaki bu 

kapıdan yapının kuzeydo u cephesinde bulunan balkona çıkılmaktadır. Konferans 

salonunun tavan ve duvarları, akusti in sa lanması amacıyla di ler olu turacak 

ekilde birbirine eklenmi  kaplamalı sunta levhalarla kapatılmı tır ( ekil D.40, ekil 

D.41). Salonunun güneydo u duvarı önünde be  basamakla çıkılan +1.72 m 

dö eme kotundaki sahne, kuzeybatı duvarı ortasında birinci kata açılan kapısı ve 

kapı üzerinde, ikinci katta bulunan ve salona hizmet eden teknik odalar çıkma 

olu turacak ekilde salona bakmaktadır. Salonun oturma düzeni, basamaklı bir 

biçimde kuzeybatı yönüne do ru yükselerek birinci kat dö eme kotuna ula acak 

ekilde olu turulmu tur. 420 m2 kullanım alanına sahip, en dü ük dö eme kotu 

+0.86 m ve en yüksek dö eme kotu +4.92 m olan konferans salonu 550 ki ilik 

kapasiteye sahiptir. Sahne arkasında 105 m2 kullanım alanına sahip ve +1.72 

dö eme kotundaki ZK10 mekânı bulunmaktadır ( ekil D.42). Bu mekâna, ZK04 

koridorunun kuzeydo u duvarı üzerindeki sonuncu kapıdan geçilerek de 

ula ılmaktadır. Tek kanatlı ah ap bir kapıyla sa lanan bu geçi e ula mak için 

koridorun sonundaki +0.84 m dö eme kotundan altı basamakla yükselen döner 

merdivenden çıkılması gerekmektedir.  

Bu merdivenin biti i inde, koridorun sonundaki ZK11 Mekânı dö eme kotuna 

inilmesi için yapılmı  altı basamaklı düz bir merdiven daha bulunmaktadır ( ekil 

D.29). Bu merdiven ile -0.13 m dö eme kotuna inilir ve çift kanatlı ve cam bölmeli 

kapıdan geçilerek ZK11 Mekânı-Anfi Salon’a ula ılır ( ekil D.30). Çok amaçlı 

kullanılan bu salon, yapının güneydo u ucuna yerle tirilmi  silindirik kütle içindeki 

dairesel odalardan biri olup, 100 m2 kullanım alanına ve basamaklı bir zemin 

düzenlemesine sahiptir. Anfi salon özelli indeki bu odanın en dü ük dö eme kotu -

0.11 m iken, en yüksek dö eme kotu +0.70 m’dir. E risel duvarı üzerine 

yerle tirilmi  ve kuzeydo u, güneydo u ve güneybatı yönlerinde mekânı saran yedi 

tane ah ap pencere ile ı ık almaktadır. Ortalama 300x173 cm boyutlarında ortası 
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sabit yanları açılacak ekilde üç kanatlı pencerelerden, kuzeydo u ve güneybatı 

yönlerine bakan ilk pencerelerin orta kısımlarına çift kanatlı kapılar yerle tirilmi tir. 

Bu kapılar ile mekânın dairesel duvarıyla aynı formda ve dı arıdan tüm mekânı 

saracak ekilde yapılmı  balkona ula ılmaktadır. Balkonun güneybatı tarafında 

kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan bir kapı ile ZK04 koridoruna ba lantı 

sa lanmı tır.  

Birinci Kat Planı 

Birinci katın plan kurgusu giri  katıyla benzer özelliklere sahiptir. U eklindeki üç 

kollu merdivenle giri  katından birinci kata çıkıldı ında 1K01 Mekânı-Hol’e ula ılır 

( ekil D.31, ekil D.32). Bu mekân 83 m2 kullanım alanına sahip olup dö eme kotu 

+4.80 m’dir. Kuzeybatı tarafında hole açılan yan yana üç mekân bulunmaktadır 

( ekil D.33). Bunlardan güneybatı tarafındaki 20 m2 kullanım alanına sahip ve 

dö eme kotu +4.80 m olan 1K02 Mekânıdır. Sekreter odası olarak kullanılan 

mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde, ön bahçeye bakan 122 cm çapında ah ap 

do ramalı yuvarlak pencere bulunmaktadır. Kuzeydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı 

ah ap kapı ile müdür odasına ba lantı sa lanmı tır. Güneybatı duvarı üzerindeki 

kapıdan sekreter odasına, güneydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan 

1K01 holüne açılan 1K01A Mekânı-Müdür Odası, 27 m2 kullanım alanına sahip ve 

dö eme kotu +4.80 m’dir ( ekil D.34). Odanın kuzeybatı duvarı üzerinde 610x315 

cm boyutlarında, ortadaki iki parça hareketli her iki yandaki üçer parçalık kısımlar 

sabit olacak ekilde sekiz parçalı ah ap kapı bulunmaktadır. Her parçada geni  cam 

yüzeylerin oldu u ah ap kapı do ramasında, zeminden 235 cm yükseklikte yatay 

kayıt yapılmı tır. Üst kısımda kalan kareye yakın camlar sabittir. Bu açıklıktan, 

yapının kuzeybatı tarafındaki ön bahçesine ve Bahariye Caddesi’ne bakan ve 150 

cm geni li inde, 1300 cm uzunlu undaki dikdörtgen balkona çıkılmaktadır. 

Balkonun güneybatı kenarından yakla ık 1 m2 alan kaplayan ve do algaz ısıtma 

tesisatı için eklenmi  bacanın bir bölümü geçmektedir. 1K01A Mekânı-Müdür 

odasının kuzeydo usunda, 1K01 holünden girilen bir di er küçük hole açılan tek 

kanatlı ah ap kapı ile giri in sa landı ı 1K03 Mekânı-Tuvalet bulunmaktadır. 17 m2 

kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +4.80 m olan mekân içersinde tuvaletler için 

dört kabin bulunmaktadır. Bayanlar tuvaleti olarak kullanılan 1K03 mekânının 

kuzeybatı duvarı üzerinde, ön bahçeye bakan bir di er 122 cm çapında ah ap 

do ramalı yuvarlak pencere bulunmaktadır.  

1K01 holünün güneydo u duvarının ortasında, çift kanatlı tablalı ah ap kapı ile 

+4.92 m dö eme kotundaki en üst noktasından konferans salonuna girilmektedir. 

+5.04 m kotunda olan kapı e i ine holden iki basamak çıkılarak ula ılır. 1K01 
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mekânının güneybatı tarafında ise yine küçük bir hol ve buna açılan çift kanatlı 

ah ap kapı ile geçi in sa landı ı 1K05 Mekânı-Kütüphane bulunmaktadır. 

Kuzeybatı güneydo u aksı üzerinde bulunan yakla ık 39 m uzunlu unda ve 3,80 m 

geni li inde bir koridor biçimindeki mekân 143 m2 kullanım alanına sahip olup 

kütüphane olarak kullanılmaktadır ( ekil D.35, ekil D.36). Mekânının dö eme kotu 

giri te +4.72 m iken son kısmında +4.63 m’ye dü mektedir. Giri  katındaki ZK04 

Mekânı-Koridor ile benzer özelliklere sahip mekânın, güneybatı duvarı üzerinde arka 

bahçeye bakan sekiz adet ortası sabit yandakiler açılacak ekilde üç kanatlı 

pencere bulunmaktadır. Yine mekânın kuzeydo u duvarı üzerinde çıkıntı 

olu turacak ekilde dokuz adet kolon ve kolonlar arasında ah ap kitaplıklar 

bunmaktadır. Kütüphanenin güneydo u duvarı üzerindeki çift kanatlı ve cam bölmeli 

kapıdan geçilerek kütüphane tarafından kullanılan bir di er bölüme, 1K06 Mekânına 

geçilmektedir. Günlük yayın okuma bölümü olarak kullanılan bu mekân, yapının 

silindirik kütle içindeki dairesel odalardan biri olup, 100 m2 kullanım alanına sahip ve 

dö eme kotu +4.63 m’dir ( ekil D.37, ekil D.38). E risel duvarı üzerine 

yerle tirilmi  ve kuzeydo u, güneydo u ve güneybatı yönlerinde mekânı saran yedi 

tane ah ap pencere ile ı ık almaktadır. Ortalama 300x173 cm boyutlarında ortası 

sabit yanları açılacak ekilde üç kanatlı pencerelerden, kuzeydo u ve güneybatı 

yönlerine bakan ilk pencerelerin orta kısımlarına çift kanatlı kapılar yerle tirilmi tir 

( ekil D.39). Bu kapılar ile mekânın dairesel duvarıyla aynı formda ve dı arıdan tüm 

mekânı saracak ekilde yapılmı  balkona ula ılmaktadır. Balkonun güneybatı 

tarafında kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan PVC bir kapı ile 1K05 mekânına 

ba lantısı vardır.  

kinci Kat Planı 

Asma kat özelli indeki ikinci katta konferans salonuna hizmet eden teknik odalar 

bulunmaktadır. Birinci kattaki 1K01 Mekânı-Hol’den L eklinde iki kollu merdiven 

çıkılarak 2K01 mekânına ula ılı . 2K01 mekânı asma katın balkonu olarak 

kullanılmakta ve bu kattaki mekânlar arasındaki ba lantıyı sa lamaktadır. 30 m2 

kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +8.78 olan 2K01 balkonu, birinci kat holünün 

güneydo u ve güneybatı duvarlarına ba lı bir ekilde konsol biçiminde yapılmı tır. 

Güneydo u tarafında balkona açılan, her biri 9 m2 kullanım alanına sahip, yan yana 

dizilmi  dört adet mekân –2K03A, 2K03B, 2K03C, 2K03D– bulunmaktadır. 

Mekânlara giri ler tek kanatlı ah ap kapılarla sa lanmakta ve ortada kalan iki 

mekân sürgülü açılan ah ap do ramalı pencerelerle konferans salonuna 

açılmaktadır. Kuzeybatı tarafında 68 m2 kullanım alanına sahip ve depo olarak 

kullanılan 2K02 Mekânı bulunmaktadır. Bu mekânın 2K01 balkonu bitiminde yer 
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alan giri  kapısı iz bırakılmayacak ekilde duvar örülerek kapatılmı tır. Depo, adliye 

tarafından kullanılmakta olup giri i mekânın güneybatı duvarı üzerindeki 

pencereden sa lanmaktadır. Pencereye adliyenin ikinci katındaki pencereden 

çıkılan çatıdaki kiremitler üzerine metal levhalarla yapılmı  yürüme yolundan 

geçilerek ula ılmaktadır.  

Birinci Bordum Katı Planı 

Giri  katındaki ZK05 mekânından, U eklinde üç kollu merdivenden inilerek birinci 

bodrum katına, 1BK01 Mekânı-Hol’e ula ılır. Kantine ait masaların bulundu u ve 96 

m2 kullanım alanına sahip holün dö eme kotu -3.78 m’dir ( ekil D.43, ekil D.44). 

Mekânın kuzeybatı tarafında üç oda ve kantin bulunmaktadır. Bu mekânlardan 

güneybatı tarafındaki ilk oda 14 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -3.78 m 

olan 1BK02 Mekânıdır. Ö retmen odası olarak kullanılan bu mekânın kuzeybatı 

duvarında 97x216 cm boyutlarında ve alt kenarı yerden 177 cm yükseklikte olan bir 

pencere bulunmaktadır. Bu pencere toprak altındaki havalandırma bo lu una 

açılmaktadır. Bu bo luk, yapının kuzeybatı cephesinde bulunan, denizlik 

seviyesinde zeminle birle en ve metal tellerle kapatılmı  açıklıklardan hava ve ı ık 

almaktadır. Bu mekânın kuzeydo u tarafında 9 m2 kullanım alanına sahip ve 

dö eme kotu -3.78 m olan 1BK03 Mekânı bulunmaktadır. Trafo odası olarak 

kullanılan bu mekân tek kanatlı ah ap kapı ile holün kantine do ru geni ledi i alana 

açılmaktadır. 1BK01A Mekânı-Kantin, holün kuzeybatı tarafına do ru geni leyen 

kısmı üzerine yerle tirilmi , ah ap strüktürlü bölücü bir duvar yapılarak holden 

ayrılmı tır. Bu duvar üzerinde bulunan, panjur ile kapatılan pencere bo lu u ve 

önündeki büfe ile mü terilerle kantin arasında ba lantı sa lanmı tır. Bu büfenin 

güneybatı tarafında kantinden hole açılan tek kanatlı ah ap kapı bulunmaktadır. 

Kantinde 1BK02 mekânıyla aynı özelliklere sahip dört adet pencere bulunmaktadır. 

Bunlardan üç tanesi, duvar üzerindeki izlerden anla ıldı ı üzere önlerine duvar 

örülerek kapatılmı , bir tanesi de ya lıboya ile boyanmı  ve kullanım dı ı 

bırakılmı tır. Kantinin kuzeydo u tarafında biçki diki  odası olarak kullanılan 1BK04 

Mekânı bulunmaktadır.  16 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -3.78 m olan 

oda kuzeydo u duvarı üzerinde yer alan 312x200 cm boyutlarında PVC do ramalı 

pencere ile Halil Etham Sokak’a açılmaktadır.  

1BK01 Mekânı-Hol’ün güneybatı duvarı üzerinde kuzeybatı tarafında ortadaki ikisi 

açılan dört kanatlı cam bölmeli, di er taraftaki ise tek kanatlı iki adet ah ap kapı 

bulunmaktadır. 300x373 cm boyutlarındaki dört kanatlı kapıdan 1BK13A Mekânına 

geçilir. Dernek odası olarak kullanılan bu mekân 12 m2 kullanım alanına sahip olup, 

dö eme kotu -3.87 m’dir. Di er tek kanatlı ah ap kapıdan ise 1BK12A Mekânına 
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geçilmektedir. Bilgisayar laboratuarı olarak kullanılan bu mekân 37,5 m2 kullanım 

alanına sahip olup dö eme kotu -3.78 m’dir ( ekil D.45). Mekânın güneybatı duvarı 

üzerinde arka bahçeye bakan 173x207 cm boyutlarında PVC do ramalı pencere 

bulunmaktadır. Güneydo u duvarı üzerinde kullanılmayan ya lı boya ile boyanmı  

çift kanatlı ah ap do ramalı pencere ile duvarın üst kısmını kaplayacak ekilde 

demir do ramalı cam yüzey bulunmaktadır. Kuzeydo u duvarı üzerinde ise iki kolon 

arasına yerle tirilmi  ve spor salonu balkonuna bakan ah ap pencere 

bulunmaktadır.  

1BK01 Mekânı-Hol’ün güneydo u duvarının uç kısımlarında çift kanatlı ah ap 

kapılar bulunmaktadır. Bu kapıların her ikisinden de 1BK05 Mekânı-Spor Salonu 

Balkonu’na ula ılmaktadır. Açık lkö retim Okulu, Açık Lise, Açık Meslek Lisesi 

programları için hazırlanan kitapların depolanıp da ıtıldı ı bir yer olarak kullanılan 

balkon, ortalama 200 cm geni li indeki salonu çepeçevre saran balkonun kuzeybatı 

tarafında dört basamaklı loca kısmı yer almakta ve bu kısımda geni li i 420 cm’e 

çıkmaktadır ( ekil D.54). 163 m2 dola ım alanına sahip balkonun dö eme kotu -

3.87 m’dir. Mekânın güneydo u tarafındaki kol üzerinde bölücü panel duvarlarla 

kapatılarak depo amaçlı kullanılmak üzere 17 m2 alana sahip iki oda –1BK05A, 

1BK05B– olu turulmu tur. Bu odalar parmaklıklı metal kapılarla balkona 

açılmaktadır ( ekil D.55). 1BK05 Mekânı, kuzeydo u duvarı üzerindeki ortalama 

306x200 cm boyutlarında, kolonlar arasına yerle tirilmi  dokuz adet ah ap 

do ramalı pencereyle Halil Etham Sokak’a bakmaktadır ( ekil D.56). Aynı ekilde 

mekânın güneybatı duvarı üzerinde de kolonlar arasına yerle tirilmi  sekiz adet 

ah ap do ramalı pencere bulunmaktadır. Arka bahçe ile spor salonu balkonu 

arasında olu turulmu  ve yuvarlak kolonların bulundu u yarı açık koridorun derslik 

olarak kullanılacak odalar sa lamak amacıyla kapatılmasıyla bahçeye bakan balkon 

pencereleri günümüzde bu odalara açılmaktadır. Kuzeybatı tarafından dördüncü 

pencerenin, do rama ekli ve açıklık ölçüsü de i tirilerek üzerine tek kanatlı demir 

kapı takılmı tır. Bu kapıdan 1BK12C Mekânı-Hol’e çıkılır. 11 m2 kullanım alanına 

sahip ve dö eme kotu -3.89 m olan bu holden geçilerek arka bahçeye çıkılmaktadır. 

Holün kuzeybatı duvarları üzerinde bulunan tek kanatlı kapıdan 1BK12B Mekânına 

geçilir. 21 m2 kullanıma alanına sahip bu mekân derslik olarak kullanılmaktadır. 

Mekânın güneybatı duvarı üzerinde yuvarlak kolonlar arasına yerle tirilmi , yerden 

220 cm yukarıda ve 155 cm yüksekli inde arka bahçeye bakan ve dı  taraflarında 

demir parmaklıklar takılmı  iki adet ah ap do ramalı pencere bulunmaktadır. Ayrıca, 

mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde kullanılmayan ya lı boya ile boyanmı  çift 

kanatlı ah ap do ramalı pencere ile duvarın üst kısmını kaplayacak ekilde demir 
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do ramalı cam yüzey bulunmaktadır. Kullanılmayan pencere 1BK12A Mekânına 

açılır. Kuzeydo u duvarı üzerinde ise kolonlar arasına yerle tirilmi  ve spor salonu 

balkonuna bakan iki tane ah ap pencere bulunmaktadır. 1BK12C holünün 

güneydo u duvarında bulunan tek kanatlı ah ap kapıdan 1BK12D Mekânına geçilir. 

21 m2 kullanıma alanına sahip bu mekân derslik olarak kullanılmaktadır ( ekil 

D.46). Mekânın güneybatı duvarı üzerinde yuvarlak kolonlar arasına yerle tirilmi , 

yerden 220 cm yukarıda ve 155 cm yüksekli inde arka bahçeye bakan ve dı  

taraflarında demir parmaklıklar takılmı  iki adet ah ap do ramalı pencere 

bulunmaktadır. Kuzeydo u duvarı üzerinde ise kolonlar arasına yerle tirilmi  ve 

spor salonu balkonuna bakan iki tane ah ap pencere bulunmaktadır ( ekil D.47). 

1BK12D Mekânının güneydo usunda arka bahçeden tek kanatlı demir bir kapı ile 

girilen 1BK12E Mekânı bulunmaktadır. Seramik atölyesinin bir bölümü olarak 

kullanılan bu mekân, 35 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -3.83 m’dir 

( ekil D.48). Mekânın güneybatı duvarı üzerinde yuvarlak kolonlar arasına 

yerle tirilmi , yerden 220 cm yukarıda ve 155 cm yüksekli inde arka bahçeye bakan 

ve dı  taraflarında demir parmaklıklar takılmı  üç adet ah ap do ramalı pencere 

bulunmaktadır. Kuzeydo u duvarı üzerinde ise kolonlar arasına yerle tirilmi  ve 

spor salonu balkonuna bakan iki tane ah ap do ramalı pencere ve merdiven altı 

bo lu u kullanılarak olu turulmu  bir ni  bulunmaktadır. Mekânın güneydo u 

tarafında iki basamak çıkılarak ula ılan do ramasız kapı bo lu undan geçilerek 

1BK11 Mekânına ula ılır. 22 m2 kullanım alanına sahip, dö eme kotu -3.42 m olan 

ve seramik atölyesinin di er bir bölümü olarak kullanılan mekân, aynı zamanda bu 

kattaki dairesel mekânın içinde olu turulmu  odalardan biridir.  

Birinci bodrum katında bulunan dairesel mekânın içindeki odalar, seramik atölyesine 

ait olan dı ında, sahne kullanıcılarına hizmet eden kulis bölümü olarak 

kullanılmaktadır. Kulise ula mak için önce, giri  katının +1.72 m dö eme kotundaki 

ZK10 sahne arkası mekânının güneydo u ve güneybatı duvarları kesi im 

noktasında bulunan L biçimindeki merdivenle ara kat özelli indeki AK01 Mekânı-

Hol’e inilmesi gerekmektedir. Toplam kullanım alanı 148 m2 ve dö eme kotu -0.37 

m olan sahne altındaki ara katta, biri güneydo u di eri kuzeybatı tarafında yer alan 

hol biçimindeki bo luklar –AK01, AK02 Mekânı– ile bunların arasına yerle tirilmi  10 

m2 kullanım alanına sahip dört tane oda –AK03, AK04, AK05, AK06 Mekânı– 

bulunmaktadır. Odalar arasında holleri birbirine ba layan kısa koridorlar 

olu turulmu tur. Giri  katından sahne altı mekânına ula ımın sa landı ı merdivenin 

devamındaki üç kollu merdivenle ara kattan birinci bodrum katındaki 1BK06 Mekânı-

Hol’e inilir. Bir kısmı koridor biçiminde olan bu dola ım mekânı 20 m2 kullanım 
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alanına sahip ve dö eme kotu -3.42 m’dir ( ekil D.49, ekil D.50). Kuzeybatısında 

spor salonu balkonu, güneydo usunda dairesel mekânın bulundu u bu holde 

tuvalet ve du  yeri gibi hizmet mekânları bulunmaktadır. Holün güneydo u duvarı 

üzerindeki 156x220 boyutlarında ah ap pervazlı kapı bo lu undan 1BK08 

Mekânına geçilerek kulis odalarının bulundu u dairesel mekâna giri  yapılır. Hol 

özelli indeki 1BK08 Mekânı 7,5 m2 kullanım alanına sahip olup ( ekil D.51), 

kuzeydo usundaki tek kanatlı ah ap kapıdan 12 m2 kullanım alanına sahip 1BK09 

Mekânına, güneydo usundaki çift kanatlı ah ap kapıdan ise 1BK10 Mekânına 

geçilmektedir. 24 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -3.42 m olan 1BK10 

Mekânının kuzeydo u ve güneybatı taraflarında simetrik bir ekilde yerle tirilmi  

iki er oda bulunmaktadır ( ekil D.52, ekil D.53). Odaların eklenmesiyle bütünlü ü 

bozulmu  dairesel mekânın pencere ve cephe özellikleri üst kattakilerle aynıdır. 

Pencerelerin dı  taraflarına demir parmaklıklar takılmı tır. 

kinci Bodrum Katı Planı  

Birinci bodrum katındaki 1BK01 mekânından, L eklinde iki kollu merdivenden 

inilerek ikinci bodrum katına, 2BK01 Mekânı-Hol’e ula ılır ( ekil D.59). 92 m2 

kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -7.48 m olan bu holün kuzeybatı duvarı 

üzerinde iki adet tek kanatlı ah ap kapı bulunmaktadır. Kapılardan güneybatı 

tarafında olan 2BK02 Mekânına kuzeydo u tarafında olan 2BK03 Mekânına 

açılmaktadır. Bayanlar tuvaleti olarak kullanılan 2BK02 Mekânı, 21 m2 kullanım 

alanına sahip olup dö eme kotu -7.48 m’dir. Mekânın güneybatı duvarına biti ik 

yerle tirilmi  üç adet tuvalet kabini ile giri  kapısının kar ısındaki lavaboların oldu u 

kısım bir duvarla birbirinden ayrılmı tır. Mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde yerden 

170 cm yüksekte bulunan ve 137x128 cm boyutlarında iki adet ah ap do ramalı 

pencere bulunmaktadır ( ekil D.62). Bu pencereler toprak altındaki havalandırma 

bo lu una bakmaktadır. Erkekler tuvaleti olarak kullanılan 2BK03 Mekânı, 12 m2 

kullanım alanına sahip olup dö eme kotu -7.48 m’dir. Mekânın giri inde yer alan 

küçük holün güneybatı duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan du  alma yeri 

olarak yapılmı  2BK03A mekânına ula ılmaktadır. 10 m2 kullanım alanına sahip bu 

mekân i levine uygun bir ekilde kullanılmamaktadır. Mekânın kuzeybatı duvarı 

üzerinde yerden 170 cm yüksekte bulunan 240x128 cm boyutlarında camları 

kırılmı  ah ap do ramalı pencere bulunmaktadır ( ekil D.63). Aynı boyutlardaki bir 

di er pencere de tuvalet olarak kullanılan kısımda bulunmaktadır. Giri  holünün 

kuzeydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan depo olarak kullanılan 

2BK03B mekânına ula ılmaktadır.  
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2BK01 Mekânı-Hol’ün kuzeydo u tarafında yer alan merdivenin yanından dört 

basamaklı bir merdiven daha bulunmaktadır. Bu merdivenden -6.86 m dö eme 

kotuna çıkılarak Halil Etham Sokak’a açılan tek kanatlı demir kapıya ula ılır. Kapı 

önündeki sahanlı ın kuzeybatı tarafında, üst kata çıkan iki kollu merdivenin altında 

olu an bo luk kapatılarak 2BK01A Mekânı olu turulmu tur. Depo olarak kullanılan 

bu mekâna demir parmaklıklı kapıdan girilir.  

Holün güneydo u duvarı ortasında, 427x215 cm boyutlarında ikisi açılan dört kanatlı 

ah ap kapı bulunmaktadır ( ekil D.60). Gerekti inde kullanılan bu kapıdan 2BK04 

Mekânı-Spor Salonuna ula ılmaktadır. Kapının spor salonuna bakan yüzünde 

sürgülü açılan demir parmaklıklar bulunmaktadır.  

Holün güneybatı duvarı üzerinde bulunan 312x268 cm boyutlarındaki açıklıktan 

2BK05 Mekânı-Hol’e geçilir ( ekil D.61). 24 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme 

kotu -7.46 m olan bu holden 2BK04, 2BK06, 2BK09 ve 2BK12 Mekânlarına geçi  

sa lanmaktadır. 2BK05 mekânına girilen açıklı ın güneydo u tarafında bulunan tek 

kanatlı ah ap kapı ile 2BK04 Mekânı-Spor Salonuna ula ılmaktadır. Holün 

güneydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan 2BK06 Mekânı-Koridor’a 

girilir. 83 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -7.52 m olan koridor yakla ık 

24 m uzunlu unda ve 3,5 metre geni li indedir ( ekil D.70). Giri  kapısının yanında, 

koridorun kuzeydo u duvarı üzerindeki 186x220 cm boyutlarında çift kanatlı ah ap 

kapı ile 2BK04 Mekânı-Spor Salonuna girmektedir. Salona ula mak için ço unlukla 

bu giri  kullanılmaktadır. Koridorun dö eme kotundan 8 cm a a ıda kalan spor 

salonunun dö eme kotu -7.60 m ve kullanım alanı 500 m2’dir. Yakla ık 31 m 

uzunlu unda ve 16 m geni li indeki salonun kuzeydo u ve güneybatı duvarları 

üzerinde aynı aks üzerinde dokuzar adet kolon çıkıntısı bulunmaktadır. Salonun 

güneydo u tarafındaki dokuzuncu kolonların aksı üzerinde e it aralıklarla 

yerle tirilmi  iki adet dairesel kolon bulunmaktadır. Bu kolonların arasına örülmü  ek 

duvarlarla salon içersinde ayrı bir bölüm olu turulmu tur. Yuvarlak kolonlar 

arasındaki duvarın ortasında 240x224 cm boyutlarında ortadaki açılan üç kanatlı 

ah ap kapı bulunmaktadır. Bu kapı ile 2BK04A Mekânına girilir. Derslik olarak 

kullanılan bu mekân, 29 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -7.62 m’dir. 

Odanın güneydo u duvarı üzerinde, dairesel mekân 2BK08 Mekânına açılan 

228x215 cm boyutlarında çift kanatlı ah ap kapı, kuzeydo u tarafında ah ap 

panellerle ayrılmı , depo olarak kullanılan 13 m2 alana sahip 2BK04B Mekânı 

bulunmaktadır. Spor salonunun güneybatı duvarı üzerinde koridora açılan ikisi çift 

kanatlı bir tek kanatlı üç ah ap kapısı, ayrıca 2BK01 holüne açılan geni  dört kanatlı 

bir kapısı bulunmaktadır.  
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2BK06 Mekânı-Koridor’un sonunda, güneydo u duvarı üzerinde bulunan tek kanatlı 

ah ap kapıdan 2BK07A Mekânı-Hol’e geçilir. 10 m2 kullanım alanına sahip ve 

dö eme kotu -7.54 m olan bu mekânın güneybatı duvarı üzerinde üçüncü bordum 

katına inilen merdiven bulunmaktadır. Mekânın kuzeydo u duvarı üzerinde spor 

salonuna geçi i sa layan çift kanatlı ah ap kapı bulunmaktadır. Güneydo u duvarı 

üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan ikinci bir hole, 2BK07B Mekânına girilir. 12 m2 

kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -7.59 m olan bu mekânın güneydo u duvarı 

üzerinde bulunan çift kanatlı ah ap kapıdan dairesel mekân, 2BK08 Mekânına girilir. 

106 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -7.59 m olan bu mekân konfeksiyon 

atölyesi olarak kullanılmaktadır. Dairesel kolonlar arasına örülmü  e risel duvar 

üzerine yerle tirilmi  ve kuzeydo u, güneydo u ve güneybatı yönlerinde mekânı 

saran yedi tane ah ap pencere bulunmaktadır ( ekil D.71, ekil D.72). Pencerelerin 

dı  taraflarına demir parmaklıklar takılmı tır. Ortalama 300x173 cm boyutlarında 

ortası sabit yanları açılacak ekilde üç kanatlı pencerelerden, kuzeydo u ve 

güneybatı yönlerine bakan ilk pencerelerin orta kısımlarına çift kanatlı kapılar 

yerle tirilmi tir. Bu kapılar ile mekânın dairesel duvarıyla aynı formda ve dı arıdan 

tüm mekânı saracak ekilde yapılmı  balkona ula ılmaktadır. Balkonun güneybatı 

tarafında kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan cam bölmeli PVC kapı ile 2BK07B 

mekânına ba lantısı vardır. Dairesel mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan çift 

kanatlı ah ap kapı ile spor salonu içindeki 2BK04A Mekânına girilmektedir. 

2BK06 Mekânı-Koridor’a geçi in sa landı ı 2BK05 Mekânı-Hol’ün güneybatı duvarı 

üzerinde bulunan 157x212 cm boyutlarında ah ap pervazlı kapı bo lu u 

bulunmaktadır. Buradan 33 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -7.46 m 

olan, kuzeydo u güneybatı do rultusunda uzanan 2BK09 Mekânı-Koridora 

geçilmektedir. Koridor giri  bölümünde kuzeybatı tarafına do ru geni leyerek hol 

biçimini almaktadır ( ekil D.64). Koridor boyunca, mekânın kuzeybatı ve güneydo u 

taraflarında sıralanmı  iki er tane oda bulunmaktadır. Bu odaların koridora bakan 

duvarları üzerinde, yerden 236 cm yukarıda ve 94 cm uzunlu unda –tavana kadar– 

tepe pencereleri bulunmaktadır ( ekil D.65). Kuzeybatı tarafındaki ilk odaya, 

2BK09A Mekânına hol biçimini aldı ı giri  bölümüne bakan tek kanatlı ah ap 

kapıdan girilmektedir. Bu mekânın güneybatısındaki 2BK09B Mekâna giri  koridorun 

kuzeybatı duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı ile sa lanmı tır. Bu kapı ile aynı 

hizada, koridorun güneydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan 2BK09C 

Mekânına girilir. 31 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -7.46 m olan bu 

mekân derslik olarak kullanılmaktadır. Mekânın ortasında, güneydo u duvarından 

133 cm uzaklıkta, 53x53 cm boyutlarında kare kesitli bir kolon bulunmaktadır ( ekil 
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D.66). Mekânın tavanında, bu kolona saplanan kuzeydo u güneybatı aksı 

üzerindeki kiri lerle güneydo u duvarı arasında kalan kısımda dört adet cam ı ıklık 

bulunmaktadır. Bu ı ıklıkların üst kotu arka bahçenin bu kısmında yer alan 

kaldırımın dö eme kotunu olu turmaktadır. 2BK09C Mekânının kuzeydo usunda 

2BK09D Mekânı bulunmaktadır. 32 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -

7.46 m olan bu mekân derslik olarak kullanılmaktadır. Mekâna giri , spor salonu 

tarafındaki 2BK06 koridorunun giri  kapısının yanında, koridorun güneybatı duvarı 

üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı ile sa lanmakta olup, 2BK09 Mekânı-Koridor’un 

güneydo u duvarı üzerinde bu mekâna açılan kapatılmı  bir kapının izi 

bulunmaktadır. Bu mekân, 2BK09C mekânı ile benzer özelliklere sahip olup, 

içersinde 50x50 boyutlarında kare kesitli bir kolon ve tavanının güneydo u tarafında 

iki adet cam ı ıklık bulunmaktadır.  

Kuzeydo u güneybatı do rultusunda uzanan 2BK09 Mekânı-Koridor’un güneybatı 

ucunda 2BK10 Mekânı bulunmaktadır. Bu mekâna giri  156x215 cm boyutlarında 

çift kanatlı ah ap kapı ile sa lanmaktadır. Soyunma odası ve depo olarak kullanılan 

bu mekân, 49 m2 kullanım alanına sahip olup dö eme kotu -7.46 m’dir ( ekil D.67). 

Du  alma yeri olarak tasarlanmı  mekânın kuzeybatı ve güneybatı kenarlarında, 

duvarları dik kesecek ekilde yerle tirilmi  paravan eklindeki 200 cm 

yüksekli indeki duvarlarla bölümler olu turulmu tur. Du  kabinleri olarak yapılmı  

bu bölümler günümüzde kullanılmamaktadır ( ekil D.69). Mekânın ortasında, 

yerden 59 cm yükseklikte ve sekizgen biçiminde bir göbekta ı bulunmaktadır ( ekil 

D.68). Motifli mermer dö emesi, zemindeki su olu u ve göbekta ı ile hamamı 

ça rı tıran bu mekân, güneydo u duvarına biti ik bir ekilde tavana yerle tirilmi  üç 

adet cam ı ıklıkla aydınlanmaktadır. Di er odalardakilerle aynı ekilde, bu 

ı ıklıkların üst kotu da, arka bahçenin bu kısmında yer alan kaldırımın dö eme 

kotunu olu turmaktadır. 

2BK06 ve 2BK09 koridorlarına geçi in sa landı ı 2BK05 holünün kuzeybatı 

duvarındaki tek kanatlı demir kapı, kazan dairesi olarak kullanılan 2BK11 Mekânına 

açılmaktadır. 35 m2 kullanım alanına sahip kazan dairesinin giri  kapısından 

geçildikten sonra dört basamak inilerek -7.98 m dö eme kotuna ula ılır. Mekânın 

ortasında 62x62 cm kare kesitli bir kolon, kuzeybatı tarafında 12 m2 kullanım 

alanına sahip ve adliye bölümünün ısıtma tesisatı için kullanılan 2BK11A Mekânı 

bulunmaktadır. Bu mekânın tek kapılı demir kapısı ve kuzeybatı duvarı üzerinde yer 

alan, bu kattaki tuvalet pencereleriyle aynı özellikte bir penceresi vardır. 2BK11 

Mekânının güneybatı duvarında bulunan tek kanatlı demir kapıdan 2BK12 Mekânına 

geçilir. -7.57 dö eme kotundaki bu mekâna dik bir rampa çıkılarak ula ılmaktadır. 76 
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m2 kullanım alanına sahip 2BK12 Mekânı da kazan dairesinin bir kısmı olarak 

kullanılmaktadır. Mekânın ortasında, kuzeydo u güneybatı do rultusunda e it 

aralıklarla yerle tirilmi  62x62 cm kare kesitli iki adet kolon, kuzeybatı duvarı 

üzerinde ise yine tuvalet pencereleriyle aynı özellikte iki pencere bulunmaktadır.  

Üçüncü Bodrum Katı Planı 

kinci bodrum katındaki 2BK07A Mekânı-Hol’ün güneybatı duvarı üzerindeki 21 

basamaklı merdivenden inilerek üçüncü bordum katına, 3BK01 Mekânı-Hol’e 

ula ılır. 11,5 m2 kullanım alanına sahip bu mekânın dö eme kotu -11.13 m’dir ( ekil 

D.73). Mekânın kuzeybatı duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı ile merdiven altı 

bo lu u kapatılarak olu turulmu  ve depo olarak kullanılan bölüme girilir. Holün 

kuzeydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı 3BK02 Mekânına açılmaktadır. 

Derslik olarak kullanılan bu mekân 36 m2 kullanım alanına sahip olup dö eme kotu -

11.13 m’dir ( ekil D.74). Mekânın güneydo u duvarı üzerinde, kolonlar arasına 

yerle tirilmi  294 cm geni li inde ve dairesel mekâna bakan tepe penceresi 

bulunmaktadır.  

3BK01 Mekânı-Holünün güneydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan 

3BK04 Mekânına geçilmektedir. 104 m2 kullanıma alanına sahip ve dö eme kotu -

11.13 m olan bu mekân derslik olarak kullanılmaktadır. Yapı arsasının en alt kotuna 

oturan mekânın e risel duvarları arasındaki kalın kesitli altı adet kolon, çıkıntı 

olu turarak ortaya çıkmaktadır. Kolonlar arasında, yerden 110 cm yükseklikte ve 

ortalama 300x160 cm boyutlarında yedi adet pencere bulunmaktadır ( ekil D.75). 

Pencere do ramalarının özellikleri, üst kattaki dairesel mekânların pencerelerinden 

farklıdır. Ortadaki ikisi açılacak ekilde yapılmı  ve orta hizasında yatay kayıtları 

olan dört parçalı pencerelerin dı  yüzeyleri demir parmaklıklarla kapatılmı tır. 

Pencereler, Halil Etham Sokak’a basan bahçe duvarlarıyla çevrilmi , -11.04 m 

dö eme kotundaki iç bahçeye bakmaktadır. Mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde 

3BK02 mekânına bakan tepe penceresi ile duvarın kuzeydo u ucunda tek kanatlı 

ah ap kapı bulunmaktadır ( ekil D.76).  

Bu kapıdan 3BK03 Mekânına girilir. 3BK03 Mekânı 58 m2 kullanım alanına sahip 

olup dö em kotu -11.04 m’dir. Kuaförlük e itiminin verildi i bu mekân, güneydo u 

duvarı üzerindeki demir kapı ile iç bahçeye açılmaktadır ( ekil D.77, ekil D.78). 

Mekânın kuzeydo u ve güneydo u duvarlarının kesi ti i alanda, 7 m2 kullanım 

alanına sahip, tuvalet olarak kullanılan ve içinde iki tane kabin bulunan 3BK03B 

Mekânı bulunmaktadır. Bu mekân kuzeydo u duvarı üzerindeki yerden 240 cm 

yukarıda bulunan 90x57 cm boyutlarında vasistas pencere ile Halil Etham Sokak’a 
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açılmaktadır. Tuvalet mekânının kuzeybatı tarafında, 3BK03 Mekânından demir 

do ramalı sabit cam bölme duvarla ayrılan küçük bir hol bulunmaktadır. 5 m2 

kullanım alanına sahip bu 3BK03A Mekânında bulunan be  basamaklı merdiven ile 

-10.07 m dö eme kotuna çıkılmaktadır. Üst kottaki merdiven sahanlı ı üzerinde, 

Halil Etham Sokak’a çıkılan tek kanatlı demir kapı bulunmaktadır. Kapı önündeki 

sokak kotu -10.12 m’dir.  

4.1.2.2 Kadıköy Adliyesi A Blok Plan Analizleri 

Giri  Katı Planı 

Yapının kuzeybatısında, Bahariye Caddesi üzerinde yer alan ön bahçeden, 

ba langıç seviyesi sıfır kotu olarak kabul edilen altı basamaklı merdiven ile ZK01B 

Giri  Mekânının +0.83 m olan dö eme kotuna çıkılmaktadır. 26 m2 kullanım alanına 

sahip ve adliye giri -çıkı ının kontrol edildi i güvenlik bölümüne ayrılmı  holün 

içerisinde, biri giri e di eri çıkı a hizmet eden iki ayrı alan tanımlanmı tır ( ekil 

D.79). Bu alanlar kuzeybatı güneydo u do rultusundaki kolon aksları üzerine 

yerle tirilmi  metal paravanlarla birbirlerinden ayrılır. Her iki alanda da dı arıyla 

ba lantı, kolonlar arasına yerle tirilmi , ortadaki ikisi açılır dört kanatlı cam bölmeli 

ah ap dı  kapı ve alüminyum do ramalı ve geni  cam yüzeyli otomatik açılır iç kapı 

ile sa lanmı tır. Güneybatı tarafındaki alan giri , kuzeydo u tarafındaki alan çıkı  

için kullanılmaktadır. Giri in önünde kapı detektörü ile güneybatı tarafında, çanta 

kontrolü yapan güvenlik görevlileri için PVC do ramalı panellerle olu turulmu  bir 

bölme bulunmaktadır. Giri  holünün güneydo u tarafında kolonlar arasına 

yerle tirilmi , tavana kadar pencerelerle yükseltilmi , dört kanatlı cam bölmeli ah ap 

kapılar bulunmaktadır. Bu kapılardan kuzeydo u tarafındaki, yarı yüksekli ine kadar 

önüne duvar örülerek kapatılmı tır. Güneybatı tarafındaki kapı ile ZK03C Mekânı-

Hol’e girilmektedir ( ekil D.80, ekil D.81). 34 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme 

kotu +0.83 m olan mekânın kuzeydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan 

ZK03B Mekânına girilmektedir. 18 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +0.85 

m olan bu mekân hâkim/savcı çalı ma odası olarak kullanılmaktadır. Duvarları, 

yerden 135 cm yüksekli e kadar ah ap kaplanmı tır ( ekil D.83). Odanın kuzeybatı 

duvarını, güvenlik kontrolüne ayrılmı  giri  holüne bakan ve önü duvar örülerek 

kapatılmı  dört kanatlı cam bölmeli kapı olu turmaktadır.  

ZK03C Mekânı-Hol’ün güneydo u duvarı üzerindeki, giri  kapısıyla aynı do rama 

özelliklerine sahip ancak camları ya lıboya ile boyanmı , 282x252 cm boyutlarında 

ortadaki ikisi açılır dört kanatlı cam bölmeli ah ap kapı ile ZK12A Mekânına girilir. 50 

m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +0.80 m olan bu mekân duru ma salonu 
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olarak kullanılmaktadır. Mekânın kuzeydo u duvarı aynı zamanda, Halk E itim 

Merkezi bölümünün giri  katındaki ZK04 Mekânı-Koridor’unun duvarıdır. Bu duvarın 

önünde, üç basamak çıkılarak ula ılan +1.32 m dö eme kotundaki platform üzerine 

yerle tirilmi  hâkim kürsüsü bulunmakta olup, duvar boydan boya ah ap kaplıdır 

( ekil D.82). Duru ma salonunun güneydo u duvarı üzerinde kolonlar arasına 

yerle tirilmi , yerden 27 cm yükseklikte ve 220 boyunda üç adet PVC do ramalı 

pencere bulunmaktadır. Bu pencereler, yapının güneydo u tarafındaki arka bahçeye 

açılan terasa bakmaktadır. Mekânın güneybatı tarafında, giri  kapısı ile bu yöndeki 

son pencerenin bir bölümünü dik olarak kesecek ekilde eklenmi  bir duvar ve 

üzerinde tek kanatlı ah ap kapı bulunmaktadır. Bu kapıdan ZK12B Mekânına girilir. 

23 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +0.80 m olan bu mekân hâkim/savcı 

çalı ma odası olarak kullanılmaktadır. Mekânın güneydo u duvarı üzerinde, salonla 

aynı ekilde bir adet PVC do ramalı pencere bulunmaktadır. ZK03C Mekânı-Hol’ün 

kuzeybatı duvarı üzerinde, giri  kapısının güneybatı tarafında bulunan çift kanatlı 

cam bölmeli ah ap kapı ile ZK02B Mekânına girilmektedir. 13 m2 kullanım alanına 

sahip ve dö eme kotu +0.83 m olan mekân güvenlik görevlilerinin odası olarak 

kullanılmaktadır. Bu odanın kuzeybatı duvarı bütünüyle, ön bahçeye bakan PVC 

do ramalı cam yüzeyden olu turulmu tur.  

ZK03C Mekânı-Hol’ün güneybatı duvarı üzerinde iki açıklık bulunmaktadır. 

Bunlardan güneybatı tarafındaki çift kanatlı ah ap bir kapı olup ZK13A Mekânı-Hol’e 

açılmaktadır. 6 m2 kullanım alanına sahip bu küçük holün güneydo u duvarı 

üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı ile ZK13B mekânına girilir. Çalı ma odası olarak 

kullanılan bu mekân 13 m2 kullanım alanına sahip olup dö eme kotu +0.83 m’dir. 

Mekânın güneydo u duvarı üzerinde, arka bahçeye açılan terasa bakan PVC 

do ramalı pencere bulunmaktadır. Mekânın güneybatı duvarı, pencereyi dik 

kesecek ekilde yerle tirilmi , ah ap panellerle olu turulmu  bölücü bir duvardır. 

ZK13A holünün güneybatı duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan ZK13C 

Mekânına girilir. 23 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +0.83 m olan mekân, 

memur çalı ma odası olarak kullanılmaktadır. Mekânın güneydo u duvarı üzerinde, 

ZK13B odasındaki pencerenin devamı olan ve aynı ekilde terasa bakan PVC 

do ramalı pencere bulunmaktadır. Yerden 27 cm yüksekte ve 220 boyundaki, kapı 

özelli ine sahip bu pencerelerden terasa çıkılabilmektedir. ZK13C Mekânının 

güneybatı duvarı üzerinde, giri  kapısı ile aynı hizada 125x150 cm boyutlarında 

ah ap do ramalı pencere bulunmaktadır. Bu pencere, yapının güneybatı tarafındaki 

Bahariye Caddesi ile arka bahçe arasındaki ba lantı yoluna bakmaktadır.  
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ZK03C Mekânı-Hol’ün güneybatı duvarı üzerinde iki açıklıktan kuzeybatı tarafındaki, 

156x242 cm boyutlarında ah ap pervazlı kapı bo lu udur. Buradan ZK14 Mekânı-

Hol’e geçilir ( ekil D.84). Mekânın güneybatı tarafında, giri  açıklı ının kar ısında, 

tüm katları ba layan merdiven bo lu u bulunmaktadır. U eklinde iki kollu 

merdivenin güneydo u kolundan üst kata çıkılırken, kuzeybatı kolundan alt kata 

inilmektedir. Merdivenin dökme mozaik basamakları, demir korkulu u ve ah ap 

küpe tesi vardır ( ekil D.85). Güneybatı duvarı üzerinde, merdiven bo lu u 

boyunca kesintisiz devam eden 152x1350 cm boyutlarında pencere bo lu u 

bulunmaktadır. Bo luk,  demir do ramalı, merdiven sahanlı ı seviyesinde olanlar 

açılan di erleri sabit pencerelerle kapatılmı tır. Merdivenin kuzeybatı tarafında, yan 

yana yerle tirilmi , 7 m2 kullanım alanına sahip ve +0.83 m kotunda ZK15 ve ZK16 

Mekânları bulunmaktadır. Mekânlara giri  ZK14 holünün güneybatı duvarı 

üzerindeki ah ap kapılar ile sa lanmaktadır. Çalı ma odası olarak kullanılan ZK15 

mekânının güneybatı duvarı üzerinde 152x167 cm boyutlarında ve denizlik seviyesi 

yerden 74 cm yüksekte yatay kayıtın altındaki iki parça yanlara açılır ve üst iki parça 

vasistas biçiminde olan ah ap do ramalı pencere bulunmaktadır. Erkekler tuvaleti 

olarak kullanılan ZK16 mekânı içinde güneybatı duvarına yaslanacak ekilde 

yerle tirilmi  tuvaletler için iki kabin ve bu duvar üzerinde yerden 175 cm yükseklikte 

iki adet 60x67 cm boyutlarında vasistas pencere bulunmaktadır. Bu tuvalet 

mekânının kuzeybatı tarafında yine tuvalet olarak kullanılan ZK17 mekânı 

bulunmaktadır. 10 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +0.83 m olan 

mekâna, ZK14 holünün kuzeybatı duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapıdan 

geçilerek girilmektedir. Adliye çalı anları tarafından kullanılan tuvaletin kapısı kilitli 

durdu u için girilememi tir. Bu mekânın güneybatı duvarı üzerinde di er tuvaletle 

aynı ekilde iki adet vasistas pencere bulunmaktadır.  

ZK14 Mekânı-Hol’ün kuzeybatı duvarı üzerinde yer alan 158x242 cm boyutlarındaki 

ah ap pervazlı kapı bo lu undan geçilerek ZK18 Mekânı-Koridor’a girilir. Kuzeybatı 

güneydo u do rultusunda uzanan, 24 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu 

+0.82 m olan koridorun geni li i 194 cm ve uzunlu u 1250 cm’dir.  

Koridorun kuzeydo u duvarı üzerinde, ön bahçeye bakan, 360x173 cm boyutlarında 

ve ortadaki sabit kenardakiler açılır üç kanattan olu an iki adet ah ap do ramalı 

pencere bulunmaktadır. Koridorun güneybatı duvarı üzerinde bulunan üç adet tek 

kanatlı ah ap kapılarla ZK19, ZK20 ve ZK21 mekânlarına girilmektedir. Çalı ma 

odası olarak kullanılan, 21 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +0.82 m olan 

mekânların her birinin güneybatı duvarı üzerinde ortalama 150x173 cm boyutlarında 

çift kanatlı açılır ah ap do ramalı pencereler bulunmaktadır. ZK18 Mekânı-
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Koridor’un kuzeybatı duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı ile koridorun devamı 

niteli indeki ZK18A Mekânına girilir. Bu mekânda da aynı ekilde ön bahçeye bakan 

360x173 cm boyutlarında ah ap do ramalı pencere bulunmaktadır. Mekânın 

kuzeybatı duvarı üzerinde yer alan tek kanatlı ah ap kapı Cumhuriyet 

Ba savcısı’nın çalı ma odası olarak kullanılan ZK23 Mekânına açılmaktadır. 32 m2 

kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +0.82 m olan mekânın kuzeydo u duvarı 

üzerinde 143x173 cm boyutlarında tek kanat açılır ah ap do ramalı pencere 

bulunmaktadır. Kuzeybatı duvarı üzerinde, uç kısımlara yerle tirilmi  ah ap gömme 

dolaplar ve orta kısımda 314x171 cm boyutunda ah ap do ramalı pencere 

bulunmaktadır. Bahariye Caddesi’ne bakan pencerenin dı  kısmında, parapet 

biçiminde korkulu u olan ve günümüzde kullanılmayan dar bir balkon 

bulunmaktadır. Gömme dolapların derinli inden yararlanılarak olu turulmu , girinti 

eklindeki balkon bo lu unun dı  kenarı cephe duvarıyla aynı yüzeydedir. ZK23 

Mekânının güneydo u duvarı üzerinde iki adet tek kanatlı ah ap kapı 

bulunmaktadır. Bu kapılardan güneybatı tarafındaki 2 m2 kullanım alanına sahip 

ZK22C Mekânı-Tuvalet’e açılmaktadır. Di er kapı sekreter odası olarak kullanılan, 9 

m2 kullanım alanına sahip ZK22A Mekânına açılır. Sekreter odası aynı zamanda, 

kuzeydo u tarafındaki ZK18A koridoruna açılmaktadır. Odanın güneybatı tarafında, 

tek kanatlı ah ap kapı ile girilen, 1,5 m2 kullanım alanına sahip ve mutfak olarak 

kullanılan ZK22B Mekânı bulunmaktadır. Bu mekânın ile ZK22C tuvalet mekânının 

ayıran ek duvar nedeniyle mekânların güneybatı duvarı üzerinde yer alan 150x173 

cm boyutlarında ah ap do ramalı pencere ikiye bölünmü , tuvalet tarafında kalan 

kısım, üst kotta vasistas pencere olu turacak ekilde duvar örülerek kapatılmı tır.  

Birinci Kat Planı 

U eklinde iki kollu merdivenden birinci kata çıkıldı ında ilk olarak 1K08 Mekânı-

Hol’e girilir ( ekil D.86). 24 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +4.83 m olan 

holün kuzeydo u tarafında, Halk E itim Merkezi kısmına do ru uzanan 1K07 

Mekânı-Koridor bulunmaktadır ( ekil D.89, ekil D.90). Bu bölümün kuzeybatı 

tarafında bulunan mekânların tümü (1K09, 1K10A, 1K10B, 1K10B’, 1K11), dı  

duvarlarını olu turan alüminyum do ramalı camlarla ön bahçe ve Bahariye 

Caddesi’ne açılmaktadır. Bu effaf duvarlar yapının kuzeybatı cephesindeki geni  

cam yüzeyi olu turmaktadır. 1K07 Mekânı-Koridor’un kuzeybatı duvarına biti ik 

sırasıyla 1K09, 1K10A ve 1K10B Mekânları bulunmaktadır. Hâkim ve savcılar için  

çalı ma odası olarak kullanılan 1K09 Mekânı, 18 m2 kullanım alanına sahip ve 

dö eme kotu +4.86 m’dir. Mekâna giri , 1K08 holünün kuzeydo u duvarı üzerinde 

bulunan tek kanatlı ah ap kapı ile sa lanmaktadır. Bu mekânla e  büyüklükteki 
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1K10A Mekânı aynı ekilde çalı ma odası olarak kullanılmakta olup, mekâna giri , 

1K07 koridorunun kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan tek kanatlı ah ap kapı ile 

sa lanmaktadır. 1K10B Mekânı 20 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu 

+4.86 m’dir. Koridorun kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan çift kanatlı ah ap kapı ile 

sa lanmaktadır. Mekânın kuzeydo u duvarı, kuzeybatı kenarındaki cam cephe 

duvarıyla birle tirilmeyerek bir geçi  bo lu u olu turulmu tur. Buradan geçildi inde 

1K10B’ Mekânına girilir. 14 m2 kullanım alanına sahip ve çalı ma odası olarak 

kullanılan bu mekânın güneydo u duvarı üzerinde, 1K07A Mekânına açılan ancak 

kullanılmayan tek kanatlı ah ap kapı bulunmaktadır.  

1K07A Mekânı, 22 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +4.86 m’dir. Mekâna 

giri , 1K07 koridorunun kuzeydo u duvarı üzerindeki, 139x245 cm boyutlarında çift 

kanatlı PVC do ramalı kapı ile sa lanmaktadır. Kapı bo lu u ah ap pervazlarla 

çevrili olup, PVC do ramanın bunların üzerine eklenmi  oldu u görülür. Baro odası 

olarak kullanılan mekânın içinde bulunan tek kanatlı ah ap kapı ile 1K11 Mekânına 

geçi  sa lanmaktadır ( ekil D.91). 21 m2 kullanım alanına sahip ve baro odası 

i levine hizmet eden bu mekânın kuzeydo u tarafında Halk E itim Merkezi’nin 

birinci katında bulunan ve sekreter odası olarak kullanılan 1K02 Mekânı yer 

almaktadır. Aynı ekilde, 1K07A Mekânının kuzeydo u duvarı, Halk E itim Merkezi 

kütüphane kısmına giri in bulundu u kısımdaki holün güneybatı duvarı ile aynıdır.  

1K07 Mekânı-Koridor’un güneydo u duvarı üzerindeki kapılardan kuzeydo u 

tarafındaki ilk kapı, tek kanatlı ah ap bir kapı olup buradan 1K12 Mekânı-Hol’e 

geçilmektedir. Bu mekân 6 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +4.86 m’dir. 

Holün kuzeydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı, 1K12A Mekânına açılır. 

Çalı ma odası olarak kullanılan mekân, 23 m2 kullanım alanına sahip olup, 

güneydo u duvarı üzerindeki, denizlik seviyesi yerden 81 cm yüksekte ve 291x163 

cm boyutlarında ah ap do ramalı pencere ile arka bahçeye açılmaktadır. Mekânın 

duvarları bütünüyle ah ap kaplanmı tır. Mekânın kuzeydo u duvarı aynı zamanda, 

Halk E itim Merkezi’ndeki kütüphanenin giri  bölümünün güneybatı duvarıdır. 1K12 

Mekânı-Holün güneydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı, 1K12B 

Mekânına açılır. Çalı ma odası olarak kullanılan mekân, 18 m2 kullanım alanına 

sahip olup, güneydo u duvarı üzerindeki 288x174 cm boyutlarında PVC do ramalı 

pencere ile arka bahçeye açılmaktadır.  

1K12 Mekânı-Holün güneybatı duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı, 1K13 

Mekânına açılmaktadır. 1K13 Mekânına aynı zamanda, 1K07 Mekânı-Koridor’un 

güneydo u duvarı üzerindeki iki adet tek kanatlı ah ap kapı açılmakta ancak 

bunlardan 1K12 holünün yanında bulunan kapı kullanılmamaktadır. 50 m2 kullanım 
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alanına sahip ve dö eme kotu +4.86 m olan mekân duru ma salonu olarak 

kullanılmaktadır. Mekânın kuzeydo u duvarı üzerinde 1K12 holüne çıkılan kapı ile 

hâkim kürsüsü bulunmaktadır. Holden girilen kapının önünde, dö eme kotu +5.12 m 

olan bir platform bulunmaktadır. 1K07 koridorundan mekâna açılan ancak 

kullanılmayan kapı, bu platform ile dö emenin yükseltilmesi nedeniyle 

kullanılamamaktadır. Bu platformun yanında, hâkim kürsüsünün üzerinde bulundu u 

ve dö eme kotu +5.35 m olan ikinci bir platform daha vardır. Kürsünün arkasında 

kalan duvar yüzeyi tamamen ah ap kaplanmı tır. Mekânın güneydo u duvarı 

üzerinde, arka bahçeye bakan ve ortalama 290x174 cm boyutlarında PVC 

do ramalı iki adet pencere bulunmaktadır.  

1K13 Mekânının güneybatı tarafında 1K14 Mekânı bulunmaktadır. Duru ma salonu 

olarak kullanılan 1K14 Mekânına giri , merdivenin önündeki 1K08 holünün 

güneydo u duvarı üzerindeki çift kanatlı ah ap kapı ile sa lanmaktadır. 1K14 

Mekânı 43 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +4.83 m’dir. Mekânın 

güneybatı duvarı önünde, üç basamak çıkılarak ula ılan, dö eme kotu +5.31 m olan 

ve üzerinde hâkim kürsüsünün yer aldı ı platform bulunmaktadır. Kürsünün 

arkasında kalan duvar yüzeyi bütünüyle ah ap kaplanmı tır. Mekânın güneydo u 

duvarı üzerinde, 480x248 cm boyutlarında ortadaki iki kanat açılır, altı bölümlü PVC 

do ramalı cam bölmeli kapı bulunmaktadır. Bu kapıdan +4.80 m dö eme kotunda, 

arka bahçeye bakan balkona çıkılmaktadır. 100 cm geni li inde ve 625 cm 

uzunlu undaki balkonda, 95 cm yüksekli inde demir korkuluk bulunmaktadır. 1K14 

Mekânının kuzeybatı tarafında merdiven bo lu u bulunmaktadır.  

Merdiven önündeki 1K08 Mekânı-Hol’ün güneybatı duvarı üzerinde bulunan tek 

kanatlı ah ap kapılar ile 1K15 ve 1K16 Mekânlarına ula ılmaktadır. Merdiven 

bo lu unun kuzeybatı duvarına biti ik yerle tirilmi  1K15 Mekânı, 7 m2 kullanım 

alanına sahip ve dö eme kotu +4.83 m’dir. Santral görevlisinin çalı ma odası olarak 

kullanılan bu mekânın güneybatı duvarı üzerinde, denizlik seviyesi yerden 72 cm 

yüksekte ve 140x173 cm boyutlarında çift kanatlı ah ap do ramalı pencere 

bulunmaktadır. Mekânın kuzeybatı duvarına biti ik yerle tirilmi  ve tuvalet olarak 

kullanılan 1K16 Mekânı aynı ekilde, 7 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu 

+4.83 m’dir. Mekânın güneybatı duvarı üzerinde, denizlik seviyesi yerden 190 cm 

yukarıda ve 60x48 cm boyutlarında iki adet vasistas pencere bulunmaktadır. 

1K08 Mekânı-Hol’ün kuzeybatı duvarı üzerinde yer alan 157x244 cm boyutlarındaki 

ah ap pervazlı kapı bo lu undan geçilerek 1K17 Mekânı-Koridor’a girilir ( ekil 

D.87). Kuzeybatı güneydo u do rultusunda uzanan, 34 m2 kullanım alanına sahip 

ve dö eme kotu +4.83 m olan koridorun geni li i 196 cm ve uzunlu u 1710 cm’dir. 
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Koridorun kuzeydo u duvarı üzerinde, ön bahçeye bakan üç adet, 360x173 cm 

boyutlarında ve ortadaki sabit, kenardakiler açılır üç kanattan olu an ah ap 

do ramalı pencere bulunmaktadır. Koridorun güneybatı duvarı üzerinde bulunan 

dört adet tek kanatlı ah ap kapılar ile 1K18, 1K19, 1K20 ve 1K21 mekânlarına 

girilmektedir. Çalı ma odası olarak kullanılan, 21 m2 kullanım alanına sahip ve 

dö eme kotu +4.83 m olan mekânların her birinin güneybatı duvarı üzerinde 

ortalama 150x173 cm boyutlarında çift kanatlı açılır ah ap do ramalı pencereler 

bulunmaktadır. 1K20 ve 1K21 mekânları arasındaki duvar hizasında, koridor 

üzerinde 156x 244 cm boyutlarında ah ap pervazlı kapı bo lu u bulunmaktadır. 

1K17 Mekânı-Koridor’un kuzeybatı duvarı üzerindeki çift kanatlı ah ap kapı ile 1K22 

Mekânına girilmektedir. Duru ma salonu olarak kullanılan bu mekân, 35 m2 

kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +4.83 m’dir. Mekânın kuzeydo u duvarı 

üzerinde ön bahçeye bakan, 150x173 cm boyutlarında çift kanatlı ah ap pencere 

bulunmaktadır. Mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde yer alan, 320x330 cm 

boyutlarında, ortadaki ikisi açılır yanlardakiler sabit ve cam bölmeli dört kanatlı 

ah ap kapı ile Bahariye Caddesi’ne açılan balkona çıkılır. Balkon kapısının 260 cm 

yüksekli indeki yatay kayıt üzerinde, kareye yakın boyutlarda dört parça sabit 

pencere bulunmaktadır. Balkonun bo lu u duvarlarla kapatılmı  ve çıkma eklinde 

cephe yüzeyinden dı arıya, Bahariye Caddesi’ne do ru uzatılmı tır. Balkonda 97 

cm yüksekli inde demir korkuluklar bulunmaktadır. Mekânın güneybatı duvarı 

önünde, iki basamak çıkılarak ula ılan ve dö eme kotu +5.23 m olan bir platform ve 

üzerine yerle tirilmi  hâkim kürsüsü bulunmaktadır. Bu bölümdeki duvar yüzeyleri 

bütünüyle ah ap kaplanmı tır.  

kinci Kat Planı 

kinci kata çıkıldı ında ilk olarak 2K05 Mekânı-Hol’e girilir. 30 m2 kullanım alanına 

sahip ve dö eme kotu +8.85 m olan holün güneydo u duvarı üzerinde yer alan tek 

kanatlı ah ap kapılar, 2K06 ve 2K07 Mekânlarına açılmaktadır ( ekil D.92). Çalı ma 

odası olarak kullanılan 2K06 Mekânı 20 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu 

+8.85 m’dir. Mekânın güneydo u duvarı üzerinde, arka bahçeye bakan 200x145 cm 

boyutlarında PVC do ramalı pencere bulunmaktadır. Kuzeydo u duvarı üzerinde 

ise biri 155x147 cm boyutlarında çift kanatlı, di eri 66x147 cm boyutlarında tek 

kanatlı ah ap do ramalı pencereler bulunmaktadır. Bu pencerelerin her ikisi de, 

bo lukları içersine raflı, sabit dolaplar yapılarak kapatılmı tır. Mekânın güneybatı 

duvarı üzerinde, 2K07 Mekânına açılan tek kanatlı kullanılmayan ah ap bir kapı 

bulunmaktadır. Duru ma salonu olarak kullanılan 2K07 Mekânı 43 m2 kullanım 

alanına sahip ve dö eme kotu +8.86 m’dir. Mekânın güneybatı tarafında hâkim 



 90 

kürsüsü bulunmaktadır. Kürsünün oturdu u platformun dö eme kotu +9.40 m olup, 

bu kısımdaki duvarlar boydan boya ah ap kaplıdır. Salonun güneydo u duvarı 

üzerinde, 485x247 cm boyutlarında ortadaki iki kanat açılır, altı bölümlü PVC 

do ramalı cam bölmeli kapı bulunmaktadır. Bu kapıdan +8.81 m dö eme kotunda, 

arka bahçeye bakan balkona çıkılmaktadır. 100 cm geni li inde ve 990 cm 

uzunlu undaki balkonun dı  kenarının ortasında 30x60 cm kesitinde dikdörtgen bir 

kolon bulunmaktadır. Kolonun güneybatı tarafında 95 cm yüksekli inde demir 

korkuluk, kuzeydo u tarafında aynı yükseklikte betonarme parapet bulunmaktadır. 

2K05 Mekânı-Hol’ün kuzeydo u duvarı üzerinde, 163x235 cm boyutlarındaki kapı 

bo lu undan geçilerek 2K04 Mekânı-Koridor’a ula ılmaktadır. 20 m2 kullanım 

alanına sahip koridorun dö eme kotu +8.93 m’dir. Koridorun kuzeybatı duvarı 

üzerinde kolonlar arasına yerle tirilmi , denizlik seviyesi yerden 174 cm yüksekte 

olup tavana kadar uzayan PVC do ramalı üç adet pencere bulunmaktadır. 

Koridorun güneydo u duvarı üzerinde üç adet tek kanatlı ah ap kapı bulunmaktadır 

( ekil D.93). Kapılar sırasıyla 2K04D, 2K04C ve 2K04B Mekânlarına açılır. 23 m2 

kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +8.92 m olan 2K04D mekânı, çalı ma odası 

olarak kullanılmakta olup, güneydo u duvarı üzerindeki 318x204 cm boyutlarında 

PVC do ramalı pencere ile arka bahçeye açılmaktadır. Mekânın güneybatı duvarı 

üzerinde dı  tarafları görülen ve 2K06 Mekânına açılan, ancak iç tarafları dolaplarla 

kapatılmı  oldukları için kullanılmayan ah ap pencereler bulunmaktadır. Bunlardan 

çift kanatlı pencerenin dı  tarafında, duvarlara saplanacak ekilde e it aralıklarla 

yerle tirilmi  altı adet, 5 cm çapında daire kesitli yatay demirlerden olu an parmaklık 

bulunmaktadır. Tek kanatlı pencerenin dı  tarafında, aynı ekilde duvarlara 

saplanacak ekilde yerle tirilmi  iki adet 5 cm çapında daire kesitli dü ey 

demirlerden olu an parmaklık bulunmaktadır. 2K04C Mekânı duru ma salonu olarak 

kullanılmakta olup 39 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +8.90 m’dir. 

Mekânın güneydo u duvarı üzerinde arka bahçeye bakan PVC do ramalı pencere 

bulunmaktadır. Pencerenin ön tarafında, 325 cm geni li inde ve iki basamak 

çıkılarak ula ılan +9.20 m dö eme kotundaki platformla mekânın zeminde kot farkı 

yaratılmı tır. Kuzeydo u duvarına yaslanan hâkim kürsüsünün bulundu u 

platformun dö eme kotu +9.40 m’dir. 2K04B Mekânı aynı ekilde duru ma salonu 

olarak kullanılmakta olup, 39 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +8.90 

m’dir. Mekânın güneydo u duvarı üzerinde kolonlar arasına yerle tirilmi , arka 

bahçeye bakan iki adet PVC do ramalı pencere bulunmaktadır. Pencerelerin ön 

kısmında, mekânın yarısını kaplayacak ekilde yapılmı , iki basamak çıkılarak 

ula ılan ve dö eme kotu +9.27 m olan bir platform bulunmaktadır. Salonun 
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kuzeydo u duvarına yaslanacak ekilde yerle tirilmi  +9.27 m dö eme kotundaki 

di er platform üzerinde hâkim kürsüsü yer almaktadır.  

2K04 Mekânı-Koridor’un sonunda, kuzeydo u duvarı üzerinde bulunan tek kanatlı 

ah ap kapı ile 2K04A mekânına girilir. 16 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme 

kotu +8.90 m olan bu mekân çalı ma odası olarak kullanılmaktadır. Mekânın 

kuzeybatı duvarı üzerinde, koridor pencereleri ile aynı özellikler sahip PVC 

do ramalı ah ap pencere bulunmaktadır. Mekânın kuzeybatı duvarı aynı zamanda, 

Halk E itim Merkezi kısmının ikinci katında bulunan asma kat balkonunun güneybatı 

duvarı olmaktadır. 2K04 koridorun son penceresi önünde demir bir merdiven 

bulunmaktadır. Bu merdiven ile pencere kotuna ula ılıp buradan çatıya 

çıkılmaktadır. Kiremitler üzerine yerle tirilmi  metal levhalarla olu turulmu  yürüme 

yolu ile Halk E itim Merkezi kısmının ikinci katında bulunan ve adliye tarafından 

kullanılan 2K02 Mekânı-Depo’nun güneybatı duvarı üzerindeki pencere bo lu una 

ula ılarak buradan mekânın içine girilmektedir.  

Üçüncü Kat Planı 

Üçüncü kat planına bütün olarak bakıldı ında, 960x1030 cm boyutlarında kareye 

yakın düz bir dö eme ve her biri üzerinde aynı yüksekliklerde üçer pencere bulunan 

dı  duvarlardan olu tu u görülmektedir. Bu alan içersinde ek duvarlarla bölünmü  

odalar bulunmaktadır. 

Üçüncü kata çıkıldı ında ilk olarak 3K01 Mekânı-Hol’e girilir ( ekil D.94). 13 m2 

kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +12.60 olan bu mekânın kuzeybatı duvarı 

üzerinde, denizlik seviyesi yerden 127 cm yüksekte ve ortalama 293x175 cm 

boyutlarında PVC do ramalı iki adet pencere bulunmaktadır. Holün güneybatı 

duvarı üzerinde, merdiven bo lu unun bulundu u kısımda, 260x175 cm 

boyutlarında ve denizlik seviyesi, dö eme kotu +11.09 m sahanlık zemininden 277 

cm yüksekte olan aynı özelliklere sahip bir pencere daha bulunmaktadır ( ekil 

D.96). 3K01 Mekânı-Hol’ün kuzeydo u duvarı üzerinde bulunan tek kanatlı ah ap 

kapı ile hâkim/savcı çalı ma odası olarak kullanılan, 10 m2 taban alanına sahip ve 

dö eme kotu +12.60 olan 3K01A Mekânına girilmektedir. Mekânın kuzeybatı ve 

kuzeydo u duvarları üzerinde, holdekilerle aynı özelliklere sahip iki pencere 

bulunmaktadır. Pencerelerin denizlik seviyesi altında kalan duvarı yüzeyleri ah ap 

kaplamalıdır.  

3K01 Mekânı-Hol’ün güneydo u duvarı üzerinde bulunan, 147x206 cm 

boyutlarındaki pervazsız kapı açıklı ından 3K01C Mekânına girilir ( ekil D.97). 4,5 

m2 kullanım alanına sahip küçük bir hol niteli indeki bu mekânın kuzeydo u duvarı 
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üzerinde bulunan tek kanatlı ah ap kapı 3K01B mekânına açılmaktadır. 21 m2 

kullanım alanına sahip ve dö eme kotu +12.60 olan bu mekân çalı ma odası olarak 

kullanılmaktadır. Mekânın kuzeydo u duvarı üzerinde, denizlik seviyesi yerden 126 

cm yüksekte ve ortalama 265x175 cm boyutlarında iki adet, güneydo u duvarı 

üzerinde aynı yüksekliklerde ve 296 cm geni li inde bir adet PVC do ramalı 

pencere bulunmaktadır. Bu mekânın kuzeybatı tarafında 3K01A odası,  güneybatı 

tarafında 3K01D Mekânı bulunmaktadır. 3K01D mekânına giri , 3K01C holünün 

güneydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı kapı ile sa lanmaktadır. 12 m2 kullanım 

alanına sahip ve dö eme kotu +12.60 olan bu mekân çalı ma odası olarak 

kullanılmaktadır. Odanın güneydo u duvarı üzerinde denizlik seviyesi yerden 123 

cm yüksekte ve 192x180 cm boyutlarında PVC do ramalı pencere bulunmaktadır. 

Mekânın güneybatı duvarı üzerinde bulunan, 90x200 cm boyutlarında ah ap 

pervazlı kapı açıklı ı ile 3K01E Mekânına ula ılmaktadır. 11 m2 kullanım alanına 

sahip ve çalı ma odası olarak kullanılan mekânın güneydo u ve güneybatı duvarları 

üzerinde birer adet PVC do ramalı pencere bulunmaktadır ( ekil D.98). 

Pencerelerin denizlik seviyesi yerden 126 cm yüksekte olup, güneydo u tarafındaki 

295x177 cm, güneybatı tarafındaki 267x177 cm boyutlarındadır. 3K01E Mekânının 

kuzeybatı tarafında 3K01F Mekânı bulunmaktadır. 11 m2 kullanım alanına sahip ve 

ar iv olarak kullanılan bu mekâna giri , merdiven önündeki 3K01 holünün güneybatı 

duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı ile sa lanmaktadır. Mekânın güneydo u 

duvarı boydan boya ah ap kaplanmı tır. Güneybatı duvarı üzerinde, denizlik 

seviyesi yerden 126 cm yüksekte ve 257x177 cm boyutlarında PVC do ramalı 

pencere bulunmaktadır. Merdiven bo lu u, mekânın kuzeybatı tarafındadır.  

Tez çalı ması sürecinde, üçüncü kat planında de i iklik yapıldı ı görülmü tür. 2009 

yazında yapılan bu müdahalede, 3K01A Mekânı yeni yapılan bir duvar ile 3K01 

holüne do ru geni letilmi tir ( ekil D.95).   

Birinci Bodrum Katı Planı 

Birinci bodrum katına inildi inde ilk olarak merdiven önündeki 1BK14 Mekânı-Hol’e 

girilir ( ekil D.99). 24 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -3.87 olan holün 

kuzeybatı tarafında, yapının Bahariye Cadde’sine uzanan bölümü ile kuzeydo u 

tarafında, Halk E itim Merkezi bölümüne do ru uzanan kısım bulunur. Holün 

kuzeydo u duvarı üzerinde, merdivenin kar ısında, 304x366 cm boyutlarında 

ortadakiler açılır, cam bölmeli dört kanatlı kapı ile 1BK13 Mekânına girilir. Yakla ık 

300 cm geni li inde ve 1400 cm uzunlu unda, 43 m2 kullanım alanına sahip koridor 

biçimindeki mekân ar iv olarak kullanılmaktadır ( ekil D.102). Mekânın kuzeybatı 

duvarı üzerinde bulunan iki adet kapı ile 1BK15 ve 1BK16 Mekânlarına girilmektedir. 
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Aynı ekilde ar iv i leviyle kullanılan bu mekânlara girilememi tir. 1BK13 mekânının 

kuzeydo u duvarı, Halk E itim Merkezi’nin birinci bodrum katındaki dernek odası 

olarak kullanılan 1BK13A mekânı duvarı ile aynıdır.  

1BK14 Mekânı-Hol’ün güneydo u duvarı üzerinde, 157x240 cm boyutlarında ah ap 

pervazlı kapı bo lu u ile 1BK18 Mekânı-Koridor’a girilir ( ekil D.107). Yakla ık 200 

cm geni li inde ve 1220 cm uzunlu unda, 24 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme 

kotu -3.79 m olan koridorun kuzeybatı duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı ile 

1BK17 Mekânına girilmektedir. Bu mekâna aynı zamanda, koridorun güneydo u 

duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı ile ula ım sa lanmı tır. Bu kapının önünde 

mekânın içine giri i engelleyecek ekilde yerle tirilmi  bir banko bulunmaktadır. 60 

m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -3.81 m olan mekân memurlar için 

çalı ma odası olarak kullanılmaktadır ( ekil D.108). Mekânın güneydo u duvarı 

üzerinde kolonlar arasına yerle tirilmi , arka bahçeye açılan 306x240 cm 

boyutlarında üç adet PVC do ramalı pencere bulunmaktadır. Pencere denizlikleri, iç 

mekân dö emesinden 66 cm, arka bahçe dö emesinden yakla ık 62 cm yüksektedir 

( ekil D.109). Mekânın kuzeybatı duvarı üzerinde, 1BK18 koridoruna bakan, 

denizlik seviyesi yerden 222 cm yüksekte ba layıp ve yakla ık 300x98 cm 

boyutlarında tepe pencereleri bulunmaktadır ( ekil D.110).  

Mekânın güneybatı duvarı üzerinde bulunan tek kanatlı ah ap kapı ile 1BK18A 

Mekânına girilir. Hâkim ve savcılar için çalı ma odası olarak kullanılan mekân, 16,5 

m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -3.81 m’dir. Mekânın asıl giri i, 1BK18 

koridorunun güneydo u duvarı üzerindeki tek kanatlı ah ap kapı ile sa lanmı tır. 

1BK17 Mekânı ile benzer ekilde, odanın kuzeybatı duvarı üzerinde koridora bakan, 

tepe penceresi ile güneydo u duvarı üzerinde arka bahçeye açılan bir tane PVC 

do ramalı pencere bulunmaktadır. Mekânın güneybatı duvarı üzerinde 1BK19 

Mekânı ile ba lantı sa layan bir kapı bulunmakta ancak kullanılmamaktadır. 1BK19 

Mekânına giri , 1BK18 koridorunun güneybatı duvarı üzerinde bulunan tek kanatlı 

ah ap kapı ile sa lanmı tır. 40 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -3.79 m 

olan mekân, memurlar için çalı ma odası olarak kullanılmaktadır. Giri  kapısının 

önüne bir banko ve banko yüksekli inde bir kapı yerle tirilmi tir. Mekânın 

güneydo u duvarı üzerinde, arka bahçeye açılan 478x240 cm boyutlarında PVC 

do ramalı pencere bulunmaktadır. Pencerenin 165 cm geni li indeki parçası, cephe 

duvarı ve pencereye biti ik bir ekilde yapıya eklenmi  kutu biçimindeki ek yapı 

sebebiyle kullanılmamaktadır. Mekânın kuzeybatı duvarı merdiven bo lu u 

duvarıyla aynıdır.  
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Merdiven bo lu unun kuzeybatı tarafında, giri leri 1BK14 Mekânı-Hol’e bakan 

1BK20 ve 1BK21 Mekânları bulunmaktadır. 7 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme 

kotu -3.87 olan bu mekânlardan 1BK20 çay oca ı, 1BK21 tuvalet olarak 

kullanılmaktadır. Ça  oca ının giri  kapısının yanında bir banko ve güneybatı duvarı 

üzerinde tezgâh bulunmaktadır. Tezgâhın üst üstünde, denizlik seviyesi yerden 185 

cm yükseklikte ve 150x126 cm boyutlarında ah ap do ramalı pencere 

bulunmaktadır. Tuvalet mekânının güneybatı duvarı üzerinde aynı özelliklerde bir 

pencere ve duvara yaslanmı  iki adet kabin bulunmaktadır.  

1BK14 Mekânı-Hol’ünün kuzeybatı tarafında, kuzeybatı güneydo u do rultusunda 

uzanan, 184 cm geni li inde ve 1565 cm uzunlu unda, 30 m2 kullanım alanına 

sahip ve dö eme kotu -2.77 m olan 1BK22 Mekânı-Koridor bulunmaktadır. 

Koridorun dö eme kotuna, koridorla aynı geni likteki altı basamaklı merdivenden 

çıkılarak ula ılmaktadır. Koridorun güneybatı duvarı üzerinde bulunan dört adet tek 

kanatlı ah ap kapılar ile 1BK23, 1BK24, 1BK25 ve 1BK26 mekânlarına girilmektedir 

( ekil D.103). Çalı ma odası olarak kullanılan, 20,5 m2 kullanım alanına sahip ve 

dö eme kotu -2.77 m olan mekânların her birinin güneybatı duvarı üzerinde 

ortalama 157x122 cm boyutlarında çift kanatlı açılır ah ap do ramalı pencereler 

bulunmaktadır. Pencereler, Bahariye Caddesi ile arka bahçe arasındaki ba lantı 

yoluna açılmaktadır ( ekil D.104, ekil D.105, ekil D.106). Koridorun sonunda 

bulunan tek kanatlı ah ap kapı ile 1BK27 Mekânına girilmektedir. Ar iv olarak 

kullanılan bu mekân 34,5 m2 kullanım alanına sahip ve dö eme kotu -2.76 m’dir. 

Dı  duvarlarının büyük bir bölümü toprak altında kalan mekânın kuzeybatı duvarı 

üzerinde üst kotta kapatılmı  pencere yeri bulunmaktadır.  

4.1.3 Cephe Analizleri 

Yapının cephe biçimleni i genel olarak, farklı büyüklüklerdeki kübik kütlelerin 

asimetrik bir kurguyla bir araya geli leriyle olu mu tur. Sade biçimlenme, yatay 

pencere düzeni, dolu-bo  hacimler ve çıkmalarla olu turulmu  yüzey hareketleri, 

ta ıyıcı elemanların dı a vurumu, dairesel formlar ve bir noktada olu turulmu  kule 

biçimindeki yapılanma, yapının cephe kompozisyonlarını olu turan ö eler olarak 

sıralanabilir.  

Bu özelliklere bakılarak Kadıköy Halkevi Binası’nın, Aslano lu’nun (2010) modern 

mimarlık ürünlerinin biçimsel özellikleri için sıraladı ı; “biçim-i lev uyumu, asimetrik 

düzenlenmi  yalın kübik kütleler, erit ve kö e pencereleri, Le Corbusier’nin ev-gemi 

yakı tırması sonucu yaygınla an dairesel pencereler, yalın metal boru korkuluklar, 
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‘simanarme’nin imkan tanıdı ı düz dam, teras, konsol çıkmalar, balkonlar” eklindeki 

karakteristik ö eleri ta ıdı ı görülmektedir. 

Kuzeybatı Cephesi (Ön Cephe) 

Yapının giri  cephesidir. Bahariye Caddesi’ne bakan giri  cephesi farklı 

katmanlardan olu an bir yapıya sahiptir. En önde, yapının caddeye uzanan lineer 

kütlesinin dar cephesi bulunmaktadır. Bu cephenin zemin kotu -0.31 m, saçak kotu 

ise +9.94 m’dir. Cephenin giri  katı bölümünün orta aksı üzerinde, 372x242 cm 

boyutlarında üst kotu +3.88 m olan dikdörtgen bo luk bulunmaktadır. Bo lu un 

içinde, cephe duvarı yüzeyinden 66 cm geride duran duvar üzerinde 314x170 cm 

boyutlarında ah ap do ramalı pencere bulunmaktadır. Bo lu un altında kalan 

kısımda zemin ile birle en yakla ık 310x62 cm boyutlarında pencere izi 

bulunmaktadır. Cephenin birinci kat bölümünde, orta aks üzerinde yer alan 520x473 

cm boyutlarında, üst kotu +9.24 m olan dikdörtgen çıkma bulunmaktadır. Cephe 

duvarı yüzeyinden 70 cm önde olan çıkma, balkon olarak kullanılmaktadır. Balkon 

içinde 316x324 boyutlarında dört parçalı cam bölmeli ah ap kapı bulunmaktadır. 

Balkon korkulu u, en üstteki 5 cm di erleri 3 cm çapında ve e it aralıklarla 

yerle tirilmi  yatay yuvarlak demir parçalardan meydana gelmi tir. Cephenin ince 

yatay bant eklindeki beton çatı silmesi üzerinde marsilya kiremidi ile örtülmü  kırma 

çatının dar kenarı görülmektedir.  

Kuzeybatı cephesindeki di er katman, Bahariye Caddesi’ne paralel yerle tirilmi  

giri  kütlesi cephesi ile olu maktadır. Giri  katı bölümünde, uzun merdivenden 

çıkılarak ula ılan giri  kapıları bulunmaktadır. Adliye giri i sa  tarafta, Halk E itim 

Merkezi giri i sol taraftadır. Giri  kısmında yer alan mekânların cam duvarlarının her 

biri farklı malzeme ve biçimlerde do ramalar kullanılarak olu turulmu tur. Giri  

kısmının sol tarafında kalan bölümde, cephe duvarı yüzeyinden 192 cm öne çıkmı , 

yakla ık 1850 cm uzunlu unda bir teras bulunmaktadır. Terasın, en üstteki 5 cm 

di erleri 3 cm çapında ve e it aralıklarla yerle tirilmi  yatay yuvarlak demir 

parçalardan meydana gelmi  korkulu u vardır. Bu kısımda duvar üzerinde, ortada 

be  adet 56x206 cm boyutlarında dikdörtgen ve her iki yanda birer tane yuvarlak 

pencereler bulunmaktadır. E it aralıklarla yan yana sıralanmı  dikdörtgen 

pencerelerin beton denizlikleri, yatayda uzayan bir bant eklinde yapılmı tır. 

Yuvarlak ve dikdörtgen pencerelerin hizasında, terasın ön bahçe zeminine oturdu u 

duvar üzerinde ve zemine de ecek ekilde yerle tirilmi  be  adet yakla ık 165x64 

cm boyutlarında ve kafes biçiminde tel ile kapatılmı  pencere açıklıkları 

bulunmaktadır. Giri  kütlesinin birinci kat bölümü, cephe geni li inde ve duvar 

yüzeyinden 150 cm öne uzayan, üst kotu +9.48 m ve alt kotu +4.49 m olan çıkma 
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biçimindedir. Yatay dikdörtgen biçimdeki çıkma yüzeyi yakla ık, 3230 cm 

geni li inde ve 500 cm yüksekli inde olup, yapının sol kenarından 200 cm içeriden 

ba layıp sa daki Bahariye Caddesi’ne uzanan kütleye saplanmaktadır. Çıkma 

yüzeyi, zemin ve çatı dö eme pla ı ile sol kenarındaki duvarın aynı yüzeyde 

kesintisiz birle mesiyle çerçeve içine alınmı tır. Çıkma cephesinin, Bahariye 

Caddesi’ne uzanan kütleye saplandı ı noktadan sola do ru 1900 cm geni li indeki 

bölümü, yatayda 4, dü eyde 24 parçadan olu an, alüminyum do ramalı geni  cam 

duvar ile olu turulmu tur. Çıkmanın di er bölümü balkon biçimindedir. Bu bölümde, 

balkon içinde kalan duvar yüzeyinde, giri  katı cephesindekilerle aynı hizada iki adet 

yuvarlak pencere ve ortalarında 610x305 cm boyutlarında ve sekiz parçalı cam 

bölmeli ah ap kapı yer almaktadır. Balkon korkulu u, en üstteki 5 cm di erleri 3 cm 

çapında ve e it aralıklarla yerle tirilmi  be  adet yatay yuvarlak demir parçalardan 

olu maktadır. Balkon bo lu u ile geni  cam yüzey arasında, giri  katındaki terasın 

zemininden çıkarak yükselen ve toplam 15 m uzunlu unda ve üst kotu +16.25 m 

olan bir baca bulunmaktadır. Baca kütlesinin geni li i, giri  ve birinci katlarda 95 cm, 

üst kat seviyelerinde 140 cm’dir. Balkon bo lu unun oldu u bölümde cephe duvarı, 

çıkmanın üzerinden ikinci kat seviyesine kadar yükselmektedir. Sa ır düz bir duvar 

olan ve sçak kotu +12.26 m olan bu bölümün üzerinde marsilya kiremidi ile 

kaplanmı  kırma çatının dar kenarı görülmektedir. Çıkma çatısının bir kısmı bu 

yüzeye saplanırken di er kısmı geride kalan katmana saplanmaktadır. Tek tarafa 

e imli olup, marsilya kiremidi ile kaplanmı tır.  

Kuzeybatı cephesindeki üçüncü katman, yapının ikinci ve üçüncü katlarının cephe 

düzeni ile olu maktadır. Bahariye Caddesi’ne uzanan kütle ile birinci kattaki 

çıkmanın cam cephesi hizasında bulunan bu katman, sa  tarafta üçüncü kat 

seviyesine yükselen, sol tarafta ikinci kat seviyesindeki yatay uzayan kütlelerin 

cephe düzeni ile olu maktadır. Kule biçimindeki, üçüncü kat seviyesine yükselen 

bölümün cephe düzeni, ikinci kat seviyesindeki sa ır duvar yüzeyi üzerindeki 

kolonlar arasına yerle tirilmi  üç adet dikdörtgen pencere ile olu maktadır. 

Pencerelerin beton denizlikleri, yatayda uzayan bir bant eklinde olup, sa ır duvar 

yüzeyi üzerinde bir çizgi olu turmaktadır. Bu bölümde, saçak kotu +16.25 m olan ve 

ince yatay bant eklindeki beton çatı saça ı üzerinde marsilya kiremidi ile örtülmü  

topuz çatı bulunmaktadır. Çatının üst orta noktası üzerine paratoner yerle tirilmi tir. 

kinci kat seviyesindeki bölümün cephe düzeni benzer ekilde, kolonlar arasına 

yerle tirilmi  dört adet dikdörtgen pencere ile olu maktadır. Pencerelerin denizlik 

kotunun biraz a a ısından, birinci kattaki çıkmanın e imli çatısı ba lamaktadır. Bu 
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bölümde, beton çatı saça ı üzerinde boyalı ah ap alınlıklar görülmekte olup daha 

kalındır ve be ik çatısı aynı ekilde marsilya kiremidi ile kaplanmı tır.  

Kuzeydo u Cephesi (Yan Cephe) 

Kuzeydo u cephesi, yapı arsasının kuzeydo u kenarından geçerek Bahariye 

Caddesi ile birle en Halil Etham Sokak’a bakmaktadır. Bu cephe de farklı 

katmanlardan olu makta olup en öndeki katman, soka a oturan ve yapının 

konferans ve spor salonlarının bulundu u iri kütlesinin yan cephesidir. Bu kütlenin 

sa  kenarında sokak kotu -4.60 m ve cephe yüksekli i 16,85 m iken, sol kenarında 

sokak kotu -11.00 m ve cephe yüksekli i 25,55 m olmaktadır. Bu bölümde, yatay ve 

dü ey hatlar olu turularak tasarlanmı  bir düzen görülmektedir. Birinci bordum katı 

seviyesinde, kolonlar arasına yerle tirilmi  bir dizi pencere, pencerelerin cephe 

geni li ince kesintisiz devam eden ve üst kotu -2.75 m olan beton denizlikleri ve üst 

kotlarındaki duvar yüzeyinin öne çıkarılmasıyla olu turulmu  yatay hat ile cephe 

yüzeyi iki parçaya ayrılmaktadır. Bu hattın üst tarafında dü ey ta ıyıcılar duvar 

yüzeyinden 10 cm dı arı ta ırılarak açı a çıkarılmı tır. Bu ekilde olu an 44 cm 

geni li indeki dü ey bantlar, yatay hattı olu turan pencere denizliklerine kadar 

süreklilik göstermektedir. Cephe üzerindeki dü ey bantların sayısı on üç adet olup, 

aralarında kalan duvar yüzeyleri sol taraftan ilk on parça için yakla ık olarak aynı 

geni likteyken, son iki parçada bu geni lik artmı tır. Ortalama 300 cm geni li inde 

olan aralıklar, sa  taraftan ilk aralıkta 400 cm, ikinci aralıkta 716 cm’dir. Bu en geni  

parçanın orta aksı üzerinde, duvardan 16 cm dı arı ta ırılarak olu turulmu , 27 cm 

geni li inde ve 1170 cm uzunlu unda be  adet dü ey bant bulunmaktadır. 

Cephedeki yatay hattı olu turan beton pencere denizliklerine basan bantların 

arasındaki effaf duvarlar, yine yatay hattı olu turan pencerelerin üst kotundaki bant 

hizasında kesintiye u ramaktadır. effaf duvarlar yatayda on parçadan olu an PVC 

do ramalı pencerelerle olu turulmu tur. Cephenin orta kısımlarında, giri  katı 

seviyesinde bulunan ve 21 m uzunlu unda konsol biçimindeki balkonun dö eme 

pla ı di er bir yatay çizgiyi olu turmaktadır. Balkonun iç kısmında,  iki tane 195x245 

boyutlarında alüminyum do ramalı çift kanatlı kapı ve bir tane 160x115 cm 

boyutlarında PVC do ramalı pencere açıklı ı bulunmaktadır. Ayrıca sa  taraftaki 

kapının sa ında 150x115 cm boyutlarında ah ap do ramalı bir pencere daha 

bulunmaktadır. Kapıların üst kısımlarında ve arasında kalan duvar yüzeyinde 

kapatılmı  kapı izleri bulunmaktadır. Aynı ekilde balkonun üst kısmında, kapı 

izleriyle aynı hizada ve birinci kat seviyesinde kapatılmı , üst kotu +8.23 m ve 

çapları yakla ık 190 cm olan altı adet yuvarlak pencerenin izleri bulunmaktadır. 

Cepheyi iki parçaya ayıran yatay hattın alt tarafında kalan bölümün genel karakteri 
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sa ır duvar yüzeyi eklinde olup iki tane soka a açılan tek kanatlı demir kapı 

bulunmaktadır. Bunlardan biri, cephenin sa  tarafında, ikinci bodrum katı 

seviyesinde ve sokak kotunun -6.20 m oldu u noktada bulunmaktadır. Bu kapının 

e ik seviyesi sokak kotunun yakla ık 60 cm a a ısında kalmı tır. Cephenin sol 

kenarının yanında ve üçüncü bodrum katı seviyesinde, duvar yüzeyinin 15 cm geri 

çekilmesiyle olu turulmu , çerçeve eklinde ve 293x203 cm boyutlarında yan yana 

iki girinti bulunmaktadır. Çerçevelerin alt kenarında beton denizlikler vardır. Sa daki 

çerçeve içinde, demir bir kapı ve yanında 170x56 cm boyutunda bir pencere, di er 

çerçeve içinde sol üst kö eye dayanan 90x57 cm boyutlarında bir tane vasistas 

pencere bulunmaktadır. Cephenin sokak seviyesindeki kısımlarında, sıva ile kalınlık 

verilerek yapılmı  ve e ime göre ekillenerek basamak biçimde inen bir hat ile 

cephe duvarı hareketlendirilmi tir. Cephenin ince yatay bant eklindeki beton çatı 

silmesi üzerinde marsilya kiremidi ile örtülmü  kırma çatısı bulunmaktadır. Sol 

tarafta cephenin bir kısmı üçüncü kat seviyesine kadar yükselmektedir. Ancak ana 

kütlenin çatı silmesi yükselen kısımda kesilmeyerek devam etmektedir. Bu bölümün 

çatısı da marsilya kiremidi ile örtülmü  kırma çatıdır ve bu cephede dar kenarı 

görülmektedir.  

Kuzeydo u cephesindeki ikinci katman, sol tarafta Halil Etham Sokak’ın geriye 

do ru kıvrıldı ı noktada sokak kotu ile aynı seviyeye inen, yapının silindir 

biçimindeki parçasının yan cephesi ile olu maktadır. Be  katlı kütlenin cephe 

düzeninde her katta benzer özelliklerin tekrarlandı ı görülmektedir. Her katta cephe 

duvarlarıyla aynı formda ve konsol biçiminde duvardan ta an balkonların parapet 

eklindeki korkulukları, katları sınırlayan yatay bantlar olu turmaktadır.  Parapetlerin 

üzerinde ortalama 60 cm yüksekli inde demir korkuluk bulunmaktadır. Parapet ve 

korkulukların arkasından duvarların e riselli i ile kıvrılarak yerle tirilmi  pencereler 

bulunmaktadır. Pencerelerin beton denizlikleri kesintisiz devam ettirilerek duvar 

yüzeyinde yatay bir erit olu turmaktadır. Sadece en alttaki, üçüncü bodrum katı 

seviyesindeki kısımda pencereler arasındaki kolonlar duvardan ta arak görülmekte 

ve pencere denizlikler bulunmamaktadır. Ayrıca üst kattaki pencere do ramaları 

ortası sabit ve geni  üç parçalı iken, bu kattakiler dört parçalı ve her bir parçanın 

ortasında yatay kayıtları olan do ramalardır. lk üç katın pencereleri önünde her 

katta farklı biçimlerde demir parmaklıklar bulunmaktadır. Bu bölümde yapı ile sokak 

duvarlarla birbirinden ayrılmı  ve iç kısımda büyük bir bölümü kullanılmayan bir 

bahçe olu mu tur. Bahçe duvarları, kuzeydo u cephesinin ilk katmanını olu turan 

duvar yüzeyi ile aynı hizadan ba lamakta ve ba langıç bölümünde demir parmaklıklı 

bir bahçe kapısı bulunmaktadır. Silindirik kütlenin çatı bölümünde, çatı silmesinin 94 
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cm altından balkonların hizasına kadar konsol biçiminde çıkan ve ince yatay bir bant 

görünümü olu turan saçak bulunmaktadır. Az e imli çatı dö emesi, oluklu 

alüminyum levhalar ile kaplanmı tır.  

Kuzeydo u cephesindeki üçüncü katman, sa  tarafta ön bahçenin arkasından 

görünen ve yapının Bahariye Caddesi’ne uzanan parçasının yan cephesi ile 

olu maktadır. Giri  katı ile birinci katın cephe verdi i iki kat yüksekli indeki bu 

katmanda aynı ölçülerde ve aynı hizada pencereler bulunmaktadır. Giri  katı 

seviyesinde, sa  tarafta 150x177 cm boyutlarında ah ap do ramalı bir pencere ile 

sol tarafta kolonlar arasına yerle tirilmi  üç adet ah ap do ramalı pencere 

bulunmaktadır. Pencerelerin denizlik kotu +1.47 m’dir. Kolonların yüzeyleri duvar 

yüzeyinden geride oldu u için pencereler yatay bir çerçeve içinde kalmaktadır. 

Yakla ık 1200x180 cm boyutlarındaki bu çerçevenin alt kenarı, kesintisiz uzayan 

yatay bir erit görünümünde beton denizlik ile olu mu tur. Birinci kat seviyesindeki 

cephe düzeni de aynı ekilde tekrar etmektedir. Bu kattaki pencerelerin denizlik kotu 

+5.47 m’dir Aralarındaki tek fark sa  taraftaki tek pencerelerin ah ap 

do ramalarındaki de i iklikler nedeniyle olu maktadır. Giri  katındaki do rama, biri 

sabit ve daha geni  iki parçalı iken birinci kattaki, ikisi de aynı geni likte ve ortasında 

yatay kayıt bulunan iki parçadan olu maktadır. Bununla birlikte birinci kat 

seviyesinin sa  kenarının gerisinde kuzeybatı cephesindeki çıkmanın yan duvarı 

görülmektedir. Kütlenin, ince yatay bant eklindeki beton çatı silmesi üzerinde 

marsilya kiremidi ile kaplanmı  kırma çatısı vardır.  

Güneydo u Cephesi (Arka Cephe) 

Güneydo u cephesi üç katmandan olu maktadır. Birinci katman yapının silindir 

biçimindeki kütlesinin arka cephesi ile olu ur. Be  kat yüksekli indeki kütlenin ilk 

katı e imli sokak kotundan sa  kenarda 160 cm sol kenarda 280 cm yüksekte olup 

kütlenin önünde sokak ile yapıyı ayıran bahçe duvarı bulunmaktadır. Bahçe duvarı 

sol tarafa do ru uzayarak yan parseldeki binanın arka bahçesini olu turan terasın 

istinat duvarı olmaktadır. Kütlenin cephe düzeninde her katta benzer özelliklerin 

tekrarlandı ı görülmektedir. Her katta cephe duvarlarıyla aynı formda ve konsol 

biçiminde duvardan ta an balkonların parapet eklindeki korkulukları, katları 

sınırlayan yatay bantlar olu turmaktadır.  Parapetlerin üzerinde ortalama 60 cm 

yüksekli inde demir korkuluk bulunmaktadır. Parapet ve korkulukların arkasından 

duvarların e riselli i ile kıvrılarak yerle tirilmi  pencereler bulunmaktadır. 

Pencerelerin beton denizlikleri kesintisiz devam ettirilerek duvar yüzeyinde yatay bir 

erit olu turmaktadır. Sadece en alttaki, üçüncü bodrum katı seviyesindeki kısımda 

pencereler arasındaki kolonlar duvardan ta arak görülmekte ve pencere denizlikler 
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bulunmamaktadır. Ayrıca üst kattaki pencere do ramaları ortası sabit ve geni  üç 

parçalı iken, bu kattakiler dört parçalı ve her bir parçanın ortasında yatay kayıtları 

olan do ramalardır. lk üç katın pencereleri önünde her katta farklı biçimlerde demir 

parmaklıklar bulunmaktadır. Kütlenin çatı bölümünde, çatı silmesinin 94 cm altından 

balkonların hizasına kadar konsol biçiminde çıkan, ince yatay bir bant görünümü 

olu turan ve saçak kotu +8.83 m olan saçak bulunmaktadır. Az e imli çatı 

dö emesi, oluklu alüminyum levhalar ile kaplanmı tır. 

Güneydo u cephesinin ikinci katmanı silindir biçimindeki kütlenin arkasında kalan, 

konferans ve spor salonunu barındıran iri kütlenin sa ır cephesidir. Ayrıca bu sa ır 

cephe ile aynı yüzeyde ve silindir biçimindeki kütlenin sol tarafında, yapının arka 

bahçesini olu turan terasın istinat duvarı ve üzerinde, ortalama 100 cm aralıklarla 

yerle tirilmi  beton ayaklar üzerine yerle tirilmi  beton harpu ta ile olu turulmu , 70 

cm yüksekli inde ve üst kotu -3.12 m olan korkuluk bulunmaktadır. Korkulu un alt 

hizasında, istinat duvarını sonlandıran beton silme bulunmaktadır. Yapının sokak 

kotundan ortalama 10 m yüksekte bulunan arka bahçesini destekleyen istinat 

duvarının önünde, dairesel kütlenin önündeki bahçe duvarının uzayarak birle ti i 

istinat duvarı bulunmaktadır.  

Güneydo u cephesini olu turan üçüncü katman, yapının giri  kütlesinin arka 

cephesi ile olu maktadır. Be  kat yüksekli indeki cephenin arka bahçe ile aynı 

kottaki ilk katı, yapının birinci bodrum katı olmaktadır. lk katın cephesinde kolonlar 

arasına yerle tirilmi  PVC do ramalı be  adet pencere bulunmaktadır. Sol ba taki 

pencere di erlerine göre daha geni tir ancak sa  yarısı önüne eklenen kutu 

biçimindeki yapı ile bir bölümü kapatılmı tır. Sa  ba taki pencere ise bir üst kattaki 

terasa çıkan tek kollu merdivenin önünü kapatmasıyla tam olarak görülmemektedir.  

Giri  katı seviyesinde en önde, cephe geni li inde uzayan terasın dö emesi ve 

dö emeyi ta ıyan kiri in yüksekli i ile olu an yatay bant görünümündeki duvar ve 

üzerinde en üstteki 5 cm di erleri 3 cm çapında ve e it aralıklarla yerle tirilmi  be  

adet yatay yuvarlak demir parçalardan olu an korkuluk bulunmaktadır. Cephe 

duvarı üzerinde, sa  kenara biti ik ba layarak kolonlar arasına yerle tirilmi  dört 

adet ve PVC do ramalı dört parçalı kapı açıklı ı bulunmaktadır. Bunlardan her iki 

kenardaki üzerinde panjur bulunmaktadır. Kolonların yüzeyleri duvar yüzeyinden 

geride oldu u için açıklıklar yatay bir çerçeve içinde kalmaktadır. Cephenin sol 

tarafında duvar geriye çekilerek bir girinti olu turulmu tur. Bu duvar üzerinde 

478x216 cm boyutlarında PVC do ramalı altı parçalı kapı açıklı ı bulunmaktadır. Bu 

do rama üzerinde de panjur bulunmaktadır. Birinci kat seviyesindeki cephe düzeni 

giri  katı ile benzer özelliktedir. Cephe duvarı üzerindeki dört adet kapı açıklı ı 
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yerine bu katta çerçeve içinde pencereler bulunur. Pencerelerin kesintisiz devam 

eden beton denizlikleri vardır ve her birinin önüne panjur takılmı tır. Sol tarafta 

duvar geriye çekilerek cephe üzerinde girinti olu turulmu  ve aynı ekilde duvar 

üzerine kapı yerle tirilmi tir. Alt katta bu bölümdeki kapı ile terasa çıkılırken bu katta 

girinti ile olu an balkona çıkılmaktadır. Balkonun sol kenarı, dı  cephe duvarı 

hizasına kadar öne çıkan duvar ile kapalıdır. Ni  biçimindeki balkonda en üstteki 5 

cm di erleri 3 cm çapında ve e it aralıklarla yerle tirilmi  be  adet yatay yuvarlak 

parçalardan olu an demir korkuluk bulunmaktadır. kinci kat seviyesinde cephe 

düzeni bazı de i iklikler göstermektedir. Sol taraftaki balkon olu turan girinti ve bu 

kısımdaki kapı açıklı ı aynı ekilde tekrarlanmaktadır. Ancak balkon içersindeki 

duvar yüzeyi sa a do ru geni lemekte ve üzerinde 196 cm geni li inde bir pencere 

bulunmaktadır. Pencerenin alt kısmı, duvar ile birlikte sa a do ru geni leyen 

balkonun parapet biçimindeki korkulu u nedeniyle görülmemektedir. Balkonun, alt 

kattaki ile aynı hizada ve aynı özelliklerde demir korkulu u da vardır. Balkonun sa  

tarafında, önde duran cephe duvarı ile aynı yüzeyde kolonlar arasına yerle tirilmi  

dört adet PVC do ramalı pencere bulunmaktadır. Pencerelerin + 9.88 m kotundaki 

beton denizlikleri, balkonun parapet duvarının bitimine kadar kesintisiz devam 

ederek yatay bir çizgi olu turur. Pencerelerin üst kenarı çatı saça ı ile 

birle mektedir. Saçak kotu +12.40 m olan betonarme saça ın üst kısmında ah ap 

alınlık tahtaları vardır. Bu bölüm Marsilya kiremidi ile kaplanmı  be ik çatı ile 

örtülmü tür. Üçüncü kat seviyesinde, ikinci kattaki geni leyen balkonla aynı hizada 

yapının kule biçimindeki bölümü bulunmaktadır. Alt katta, pencereler ile birle en çatı 

saça ı, ana kütlenin sol kenarına kadar devam eder ve böylelikle olu an yatay hat 

ile kule biçimindeki kısım alt kattan ayrılır. Bu bölümün cephe düzeni, kolonlar 

arasına yerle tirilmi  üç adet dikdörtgen pencere ile olu maktadır. Pencerelerin 

beton denizlikleri, yatayda uzayan bir bant eklinde cephe geni li inde kesintisiz 

devam eder. nce yatay bant eklindeki, saçak kotu +16.18 m olan beton çatı saça ı 

üzerinde marsilya kiremidi ile örtülmü  topuz çatı görülmektedir. Çatının üst orta 

noktası üzerine paratoner yerle tirilmi tir. Güneydo u cephesinin üçüncü katmanını 

olu turan bu cephe üzerine eklenmi  çok sayıdaki klima ve borular nedeniyle 

görüntü kirlili i olu maktadır.  

Güneybatı Cephesi (Yan Cephe) 

Güneybatı cephesi, kendi içlerinde yüzey farklılıkları olan iki katmandan olu ur. 

Cephenin zemin çizgisi, iki kademe ile arka soka ın zemin kotundan yükselen ve 

teras biçimini alan arka bahçe ile bahçeyi Bahariye Caddesi’ne ba layan ara yolun 

dö emesini kesmektedir. E imli olan bu ba lantı yolunun bahçe üzerindeki en alt 
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kotu ile Bahariye Caddesi üzerindeki en üst kotu arasında yakla ık 330 cm kot farkı 

bulunmaktadır. lk katman, Bahariye Caddesi’ne uzanan lineer kütle ile biraz 

gerisinde duran kule biçimindeki kütlenin yan cephesi ile olu ur. Üç kat 

yüksekli indeki lineer kütlenin cephe düzeni her katta benzer özellikler 

göstermektedir. Bu kütlenin sol kenarında zemin kotu -0.85 m iken sa  kenarında -

4.21 m’dir. Birinci bodrum katı seviyesindeki ilk katın cephesinin sol tarafı, Bahariye 

Caddesi’ne çıkan ba lantı yolunun e imli olması nedeniyle toprak altında 

kalmaktadır. Cephe duvarı üzerinde, kolon aksları arasına iki erli gruplar halinde 

yerle tirilmi  ve aralarında 60 cm geni li inde duvarlar olan on adet pencere 

sıralanmaktadır.  Ara duvarların yüzeyi 10 cm geride oldu u için pencereler yatay bir 

çerçeve içinde kalmaktadır. Sadece sa  ba tan iki pencere cephe duvarı ile aynı 

yüzeydedir. Her bir pencere ortalama 150x126 cm boyutlarında olup, denizlik kotu -

2.03 m olan beton denizlikleri kesintisiz birle erek yatay bir bant olu turmaktadır. ki 

parçalı ah ap do ramalı pencerelerden sa  taraftaki iki tanesinde dü ey kayıt orta 

hizaya yerle tirilmemi  ve pencerelerin önüne büyük havalandırma boruları 

eklenmi tir. Her bir pencerenin önüne demir parmaklıklar takılmı tır. Pencerelerin 

sa  tarafında, tüm katlar boyunca yükselen 140 cm geni li inde demir do ramalı 

pencere bulunmaktadır. Bu pencere açıklı ı en alt kotta demir kapı eklenerek birinci 

bodrum katı seviyesinin a a ısında kalacak ekilde uzatılmı  ve önüne kapı e ik 

kotuna inen be  basamaklı bir merdiven ile merdiveni örten oluklu alüminyum levha 

kaplı bir saçak eklenmi tir. Giri  katı ve birinci kat seviyesinde ayını geni likte ve 

hizada ancak 176 cm yüksekli inde yatay bir hat olu turan pencereler 

bulunmaktadır. Giri  katındaki pencerelerin denizlik kotu +1.48 m ve birinci 

kattakilerin ise +5.49 m’dir. Bu katlarda cephenin sol tarafında birer tane kapatılmı  

dikdörtgen pencere izi bulunmaktadır. Giri  katındaki pencerelerde bazı farklılıklar 

görülür. Sol ba tan birinci pencere açıklı ının yarısının bir bölümü duvar örülerek 

kapatılmı  ve do ramaların üst bölümüne yatay kayıt eklenerek vasistas pencereler 

olu turulmu tur. Sa  ba taki pencere de aynı do rama özelliklerine sahip olup sol 

tarafındaki iki pencere açıklı ı, üst kenarla birle en iki er tane vasistas pencere 

yerle tirilecek ekilde duvarla kapatılmı tır. Ayrıca bu katta, dü ey merdiven 

penceresinin sa  tarafında geride duran duvar yüzeyi üzerinde 135x150 cm 

boyutlarında bir adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Birinci kat seviyesindeki 

pencereler açıklıkları giri  katıyla aynı boyutlarda olup hepsinde iki parçalı ah ap 

do ramalar bulunur. Sadece sa  ba tan ikinci açıklık iki tane vasistas pencere 

olu turulacak ekilde duvarla kapatılmı tır. Bu katta sol kenarın gerisinde yapının 

kuzeybatı cephesindeki Bahariye Caddesi’ne bakan çıkmanın yan cephe duvarı 

görülmektedir. Kütlenin, ince yatay bant eklindeki, saçak kotu +9.94 m olan beton 
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çatı silmesi üzerinde marsilya kiremidi ile kaplanmı  kırma çatısı vardır. Güneybatı 

cephesinin ilk katmanı sa  tarafındaki duvar yüzeyi biraz geride duran ve üçüncü 

kat yüksekli ine ula an kule biçimindeki kütlenin yan cephesi ile sonlanır. Alt 

katlarda bu kütle hizasındaki duvar yüzeyi, giri  katı seviyesindeki tek pencere 

dı ında tamamen sa ır duvardır. Üçüncü kat seviyesindeki kule biçimindeki kütlenin 

cephe düzeni, kolonlar arasına yerle tirilmi  üç adet dikdörtgen pencere ile 

olu maktadır. Pencerelerin beton denizlikleri, yatayda uzayan bir bant eklinde 

cephe geni li inde kesintisiz devam eder. nce yatay bant eklindeki beton çatı 

saça ı üzerinde marsilya kiremidi ile örtülmü  topuz çatı görülmektedir. Çatının üst 

orta noktası üzerine paratoner yerle tirilmi tir. Güneybatı cephesinin bu katmanı 

üzerine eklenmi  çok sayıdaki klima ve borular nedeniyle görüntü kirlili i 

olu maktadır. 

Güneybatı cephesini ikinci katmanı, konferans ve spor salonunu barındıran iri kütle 

ile buna eklenen silindir biçimindeki kütlenin yan cepheleri ile olu ur. Bunların 

önünde arka bahçeye bakan teras ve bahçe kotundan terasa çıkan merdivenin yan 

cepheleri görülmektedir. Konferans ve spor salonunu barındıran kütlenin cephesini 

olu turan ilk kat, arka bahçe zemini ile aynı kotta olan birinci bodrum katıdır. Bu 

katta cephe geni li inde ortalama 300 cm aralıklarla yerle tirilmi  yuvarlak kolonlar 

bulunmaktadır. Kolonların arasındaki bo luklar, üst kısımlarında pencereler bulunan 

duvarlarla kapatılmı tır. Ah ap do ramalı ve dört parçalı pencerelerin yüksekli i 

ortalama 150 cm olup önlerine demir parmaklıklar takılmı tır. Üst kotlar -0.24 m’dir. 

Sa  kenardan üçüncü aralıktaki pencerenin altında tek kanatlı demir bir kapı, altıncı 

aralıkta duvar yerine üzerinde kapı kanadı olan demir parmaklık bulunmaktadır. 

Giri  katı ile birinci kat seviyesindeki cephe düzeni aynıdır. Sol kenara biti ik bir 

ekilde sa a do ru sıralanan sekiz pencere bulunmaktadır. Kolonlar arasına 

yerle tirilmi  bu pencereler, di er cephelerde oldu u gibi, kolonların duvar 

yüzeyinden 10 cm geride kalması ile pencereleri saran yatay bir çerçeve 

olu maktadır. Kesintisiz birle en beton pencere denizlikleri cephe üzerinde yatay 

bantlar olu turmaktadır. Pencerelerin her biri üç parçalı ah ap do ramalı 

pencerelerdir. Sadece giri  katındaki pencere dizisinde sol ba taki, terasa açılan çift 

kanatlı ah ap do ramalı ve cam bölmeli bir kapıdır. kinci kat seviyesinde, cephe 

duvarının gerisinde kalan konferans salonunun sa ır duvarı bulunmaktadır. Giri  

katındaki pencerelerin denizlik kotu +1.49 m ve birinci kattakilerin ise +5.51 m’dir.  

Bu bölümde, kolonlar duvar yüzeyinden 10 cm ta arak dü ey bantlar 

olu turmaktadır. Ayıca duvarlar üzerine, salonun iklimlendirme sistemine ait oldu u 

dü ünülen klimalar eklenmi tir. Bu bölümde, ince yatay bant eklindeki, saçak kotu 
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+12.27 m olan beton çatı silmesi üzerinde marsilya kiremidi ile örtülmü  kırma çatı 

bulunmaktadır. Sa  tarafta cephenin bir kısmı üçüncü kat seviyesine kadar 

yükselmektedir. Bu bölümün çatısı da marsilya kiremidi ile örtülmü  kırma çatıdır ve 

bu cephede çatının dar kenarı görülmektedir. Güneybatı cephesindeki ikinci 

katmanın son parçasını, yapının silindir biçimindeki kütlesi olu turmaktadır. Di er 

cephelerinde oldu u gibi, her katta cephe duvarlarıyla aynı formda ve konsol 

biçiminde duvardan ta an balkonların parapet eklindeki korkulukları, katları 

sınırlayan yatay bantlar olu turmaktadır. Parapetlerin dı  yüzeyleri, konferans ve 

spor salonunu barındıran kütlenin duvarlıyla aynı hizadadır. Parapetlerin üzerinde 

ortalama 60 cm yüksekli inde demir korkuluk bulunmaktadır. Parapet ve 

korkulukların arkasından duvarların e riselli i ile kıvrılarak yerle tirilmi  pencereler 

bulunmaktadır. Pencerelerin beton denizlikleri kesintisiz devam ettirilerek duvar 

yüzeyinde yatay bir erit olu turmaktadır. Sadece en alttaki, üçüncü bodrum katı 

seviyesindeki kısımda pencereler arasındaki kolonlar duvardan ta arak görülmekte 

ve pencere denizlikler bulunmamaktadır. Ayrıca üst kattaki pencere do ramaları 

ortası sabit ve geni  üç parçalı iken, bu kattakiler dört parçalı ve her bir parçanın 

ortasında yatay kayıtları olan do ramalardır. lk üç katın pencereleri önünde her 

katta farklı biçimlerde demir parmaklıklar bulunmaktadır. Silindirik kütlenin çatı 

bölümünde, çatı silmesinin 94 cm altından balkonların hizasına kadar konsol 

biçiminde çıkan ve ince yatay bir bant görünümü olu turan saçak bulunmaktadır. Az 

e imli çatı dö emesi, oluklu alüminyum levhalar ile kaplanmı tır. Silindir biçimindeki 

kütlenin bu cephesinde, balkon parapet duvarlarında sıva dökülmeleri ve özellikle 

bodrum katlardakiler üzerinde bir iki noktada bitki olu umları görülmektedir.  

4.1.4 Ta ıyıcı Sistem ve Malzeme Analizleri 

Yapının ta ıyıcı sistemi betonarmedir. Ta ıyıcı elemanların bir kısmı yapı üzerinde 

okunabiliyor olsa da özellikle yatay ta ıyıcı elemanlar asma tavan kullanımı 

nedeniyle görülememektedir. Halk E itim Merkezi ve Adliye tarafından aktif bir 

ekilde kullanılan yapı, sürekli bakım görmekte oldu undan yapı elemanları 

üzerinde ciddi boyutta herhangi bir hasar tespit edilmemi tir. Sadece bazı 

noktalarda, yalıtım problemi nedeniyle olu mu  sıva dökülmeleri ve renk de i imleri 

ile ikinci bodrum katında bulunan kazan dairesi bölümündeki birkaç kolonun zemine 

yakın kısımlarında betonda kopmalar oldu u ve donatı demirlerinin açı a çıktı ı 

görülmü tür. Benzer ekilde, kuzeybatı cephesinin sol üst kö esindeki beton çatı 

silmesinde ve kuzeydo u cephesi üzerindeki dı arı ta an kolonlardan bir tanesinin 

kenarında ve aynı cephe üzerindeki balkon dö emesinin sol ucunda betonun 

kopması ile donatının açı a çıktı ı görülür.  
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Yapının strüktür özelliklerinin emalar üzerinden daha iyi anla ılaca ı dü ünülerek 

a a ıdaki ekillere yer verilmi tir ( ekil 4.2, ekil 4.3, ekil 4.4). emalar 

hazırlanırken yapıdan gelen izler ve yapıya ait özgün statik planları kullanılmı tır. 

Orijinal planları bulunmayan katlar için yapıdaki izlerin yetersiz olması ve yapı 

üzerinde raspa çalı masının yapılamaması nedeniyle tam olarak strüktür eması 

hazırlanamamı tır. Konferans ve spor salonunu barındıran kütlenin kuzeydo u 

duvarı üzerindeki kolonlar 40x90 cm, güneybatı duvarı üzerindeki ise 40x110 cm 

kesit ölçülerin olup, ortalama 350 cm aks aralı ında yerle tirilmi lerdir. Yapının di er 

kısımların farklı boyutlarda ve aks aralıklarında kolonlar bulunmaktadır.  

 

ekil 4.2 : kinci bodrum katı strüktür planı. 

 

ekil 4.3 : Birinci bodrum katı strüktür planı. 
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ekil 4.4 : Giri  katı strüktür planı. 

Yapının statik kontrolü ile ilgili olarak, 1999 Marmara depremi sonrasında Halk 

E itim Merkezi Müdürlü ü tarafından stanbul Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birli i’ne yapılan 16.11.1999 tarihli ve 2635 sayılı ba vurusu sonucunda hazırlanan 

11.08.2000 tarihli ve 1959 sayılı bilirki i raporunda, “yatay ve dü ey ta ıyıcılarda 

herhangi belirgin ve önemli araz saptanmamı tır”, “büyük açıklıklar gayet özenli bir 

biçimde geçilmi tir” ifadeleri bulunmaktadır. Yine Halk E itim Merkezi Müdürlü ü 

tarafından, kazan dairesi bölümündeki hasarlarla ilgili olarak özel bir büroya – OLPE 

Mimarlık Mühendislik San.Tic.Ltd. t.– teknik rapor hazırlatılmı  ve ödenek ayrılması 

için bakanlı a ba vuruda bulunulmu tur. 26.02.2008 tarihli ve irket ka esiyle 

birlikte Y.M.M O uz Bıyık tarafından imzalanmı  raporda, “ilk olarak mevcut yerde 

bulunan ve içerisinde yeterli izolasyonun yapılmadı ı tespit edilen su deposunun 

yapılması ve tüm iç yüzeyinin seramikle kaplanması gerekmektedir. Su sızdırmazlı ı 

sa landıktan sonra depoya biti ik durumda bulunan kolonlara güçlendirme (takviye) 

yapılması önerilmektedir” ifadesi bulunmakta ve kolonların güçlendirilmesiyle ilgili 

teknik yöntemler açıklanmaktadır. Yapılan bu çalı ma henüz bir sonuca 

ula mamı tır. Bu rapordan anla ıldı ı üzere, kazan dairesindeki kolonlar su ile fazla 

temasta bulundukları için zamanla içlerine sızan suyun yarattı ı basınçla betonda 

kopmalar meydana gelmi tir ( ekil 4.5).  

Yapının özgün duvarları 8x10x21 cm boyutlarında altı delikli tu la kullanılarak 

olu turulmu tur. Özgün duvar kalınlıkları 40 cm, 25 cm ve 15 cm olarak 

de i mektedir. Yapının içindeki ek duvarın kalınlıkları 10-15 cm arasında 

de i mektedir. Bu ek duvarların bir kısmı ah ap panellerle olu turulmu  bölücü 

duvarlardır ( ekil 4.6).  
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ekil 4.5 : Kalorifer dairesindeki hasarlı kolonlar. 

 

ekil 4.6 : Özgün tu la duvar örgü sistemi. 

Özgün dö eme kaplaması olarak yapının bazı bölümlerinde karo mozaik ve ah ap 

parke ve düz ah ap kaplama görülmektedir. Ayrıca merdiven kısmında dökme 

mozaik kullanılmı tır. Bu özgün dö eme malzemeleri ( ekil 4.7) a ırlıklı olarak 

Adliye tarafında görülmektedir.  
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Halk E itim Merkezi bölümünde ise dö eme tamamen yenilenmi tir. Sadece birinci 

kattaki 1K06 Mekânı, birinci bodrum katındaki 1BK13A Mekânı ile 1BK12B, 

1BK12C, 1BK12D, 1BK12E Mekânları ve spor salonunun dö emesinde özgün 

malzemeler korunmu tur.  

Kütüphane kullanımında olan 1K06 Mekânı dö eme kaplaması, 4x39 cm 

boyutlarında parçalarla olu turulmu  ah ap parkedir. Duvar kenarlarında dö eme 

kaplamasında 4x25 cm boyutlarında parçalar kullanılarak bir çerçeve 

olu turulmu tur. 1BK13A, 1BK12B, 1BK12C, 1BK12D ve 1BK12E Mekânlarında 

karo mozaik dö eme kaplaması bulunmaktadır.  

Ayrıca 1BK13A dı ındaki mekânlarda dö eme üzerinde, ikinci bodrum katındaki 

2BK06 koridorunun do al ı ıktan faydalanmasını sa layan demir do ramalı cam 

ı ıklıklar ( ekil 4.8) vardır.  

Spor salonunda 7x30 cm boyutunda parçalarla olu turulmu  ah ap parke dö eme 

kaplaması, parça boyutları kar ıla tırıldı ında kütüphanedeki malzeme ile aynı 

olmasa da yapıya ait eski foto raflar arasındaki spor salonu görüntülerinden 

anla ıldı ı üzere salonun kaplaması mevcut kaplama ile aynı olarak 

algılanmaktadır.  

Adliye tarafında tüm koridor ve hollerde özgün kaplama karo mozaik görülmektedir. 

Ayrıca bu kısımdaki merdiven özgün karakterini bütünüyle korumaktadır.  

 

ekil 4.7 : Özgün dö eme; karo mozaik, ah ap parke ve dökme mozaik 
basamaklar. 
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ekil 4.8 : Özgün cam ı ıklıklar. 

Yapının kapı ve pencere do ramalarının bir kısmı PVC do ramalarla de i tirilmi  

olsa da özgün oldu u dü ünülen elemanlar da bulunmaktadır ( ekil 4.9).  

 

ekil 4.9 : Özgün kapı ve pencere do ramalarından örnekler. 
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Özellikle Adliye tarafındaki Bahariye Caddesi’ne uzanan kütle içindeki odalarda 

bulunan pencerelerin, do rama inceli i, sürgülü kilit sistemi ve kesitinde dı  

denizli e oturan do ramanın S biçimindeki formu orijinal ya da geç dönem eki 

pencereler olabileceklerini dü ündürmektedir. Yapının eski foto raflarından 

yararlanılarak bazı elemanların kesin olarak özgün oldu u neticesine 

ula ılabilmektedir. 

Bunların yanı sıra yapı üzerindeki izlerden yararlanılarak özgün malzemeler 

konusunda tespitler yapılması mümkün olmaktadır ( ekil 4.10). Ancak bunun için 

daha detaylı bir çalı ma – sıva veya boyanın kaldırılması, dö emenin sökülmesi vb. 

– gerekmektedir.  

 

ekil 4.10 : Müdahaleler sonucu görülemeyen özgün malzeme örnekleri. 

Özgün yapı malzemeleri ile ilgili olarak, Cumhuriyet Ar ivi’nde bulunan belgeler 

arasındaki “Kadıköy Halkevi Binası kmali n aatına Ait Fenni artname” içersindeki 

malzeme tanımları ve uygulama anlatımları önemli bilgiler sa lamaktadır. 

artnamede sıralanan malzemelerle, özellikle mevcut yapı üzerinde bulunanlar ile 

ilgili tanımların aktarılmasının faydalı olaca ı dü ünülmektedir.  

“Cam Dö eme: Kabul edilecek tafsilat resmine göre 0.035m lik korniyer ve T demirinden camlar 
ebadında taksimatlı gayet temiz i çilikle kaynaklı olarak çerçeve yapılıp çatal kro elerle betona 
tespit edilecek bir katı süleyn ve üç katı istenilen renkte ya lı boya ile boyanacak ve 0.03m 
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sihanında intihap edilecek tutotuvar camları bu çerçeve içerisine hususi macunla gayet dikkatli 
konacak ve katiyen su sızdırmayacaktır. 

Mozayik Basamak: Kabul edilecek tafsilat resmi mucibince ve intihap edilecek renk ve 
büyüklükte pirinçle ve gayet temiz i çilikle muntazam perdahlı mozayik basamak yapılıp 
çimentolu harçla gayet düzgün yerlerine konacaktır. Mozayik basamaklar muntazam kalıplar 
dahilinde ve 0.800 çakıl 0.400 kum 300 kilo çimentodan mürekkep harçla yapılacak üzerine 
0.025m sihanında mozayik bulunacaktır. Her basamak içinde 3 adet 14m/m lik demir çubuk 
bulunacaktır. 

Mozayik Çini: ntihap edilecek cins renk ve irilikteki ta larla 0.20x0.20 ve 0.30x0.30 ebadında 
hususi surette gayet itinalı imal edilmi  mozayik çini 1.00m3 temiz kum 300 kilo çimentodan 
mürekkep ve askari 0.02m. sihanında harçla akıntılar verilmek artı ile gayet düzgün dö enecek 
faslı mü tereklerine çimento erbet akıtmak sureti ile kapatılacak ve bıçkı tala ı ile 
temizlenecektir. Yapılacak tecrübeler neticesinde dö emenin hiçbir yerinde su 
toplanmayacaktır. 

Ah ap Çerçeve ve Harici Camlı Kapılar: Bütün profil ve tahta kalınlıkları kabul edilecek tafsilat 
resminin aynı olmak artı ile kuru budaksız çıralı çamdan temizi 0.045m kalınlı ı ve ayrıca 
kendinden soyma ya murluk ve binili kapıların alt kısımları istenilen ekilde masif veya iki taraflı 
piyasanın en iyi cins 5m/m sihanında kontr pila ı kaplı olarak gayet temiz i çilikle imal 
olunacaktır. Kasası kagir duvarın in ası esnasında vaz edilmi  olan ah ap takozlara vidalar 
tespit edilecektir. ntihap edilecek piyasanın en iyi sürgü, mente e veya Amerikan mente e, kilit, 
alüminyum halitasından mamul Top, aynası spanyolet ve teferruatı yerlerine vidalarla tespit 
olunacaktır. Mente eler kapılarda her kanatta üç adet ve çerçevelerde her kanatta iki adet 
olacaktır. Camlar Belçika malı veya mümasili 5m/m sihanında buzsuz veya buzlu olacaktır ve 
yerlerine ba sız çiviler ve piyasanın en iyi cins süleyenli macunu ile vaz edilecek, cam ve 
takımlar ah aba bir kat boya sürüldükten sonra takılacaktır. Ah ap aksam budakları yakılıp ılak 
sürüldükten sonra birinci nevi malzeme ile ihzar edilmi  astar, som macun ve üç kat istenilen 
renkte ya lı boya ile boyanacaktır.” (C.Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1723.1007.2) 

4.2 Yapılan Müdahalelerin Tespiti ve Özgün Tasarımın Belirlenmesi 

Kadıköy Halkevi Binası’nın özgün tasarımının belirlenmesine yönelik yapılan 

ara tırmalarda ba vurulan birinci kaynak Cumhuriyet Ar ivi’nde bulunan orijinal 

proje ve belgeler ile çe itli kaynaklardan elde edilen yapıya ait eski foto raflar 

olmu tur. Ar iv belgeleri, büyük ölçüde yol gösterici olsa da bazı konularda yetersiz 

kalmı tır. Yapının in aatı sırasında orijinal projeler üzerinde de i iklikler yapıldı ı 

tespit edilmi , ayrıca çizimler arasında tutarsızlıkların ve detay gösterimlerinde 

yetersizliklerin oldu u görülmü tür. Özellikle iç mekânlarda kullanılan yapı 

elemanlarının belirlenmesine yönelik güvenilir ve belirleyici kaynaklar 

bulunamamı tır. Bu durumda yapı üzerindeki izlerden yararlanılmı  ve benzer 

özellikteki malzemeler örnek alınmı tır.  

Yapı üzerindeki müdahalelerin belirlemesine yönelik yapılan çalı malar sonucunda 

belirli dönemleri içeren bir analiz yapılamamı tır. Özellikle, özgün i levini kaybetti i 

1950’li yıllardan sonra yapının her iki bölümüne de farklı zamanlarda farklı 

müdahaleler yapılmı tır. Yapının iki kısma ayrılmasından önce, Cumhuriyet 

Ar ivi’nde bulunan 2.3.1944 tarihli dilekçeden anla ıldı ı üzere, yalıtım problemleri 

nedeniyle akmaya ba layan çatılarda, sahne üstü kısmının kur un, büyük salon ve 

büro kısımlarının ise Eski ehir kiremidi ile örtülmesi eklinde bir de i iklik söz 

konusu olmu tur.  
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Halk E itim Merkezi olarak kullanılan kısımdaki en kapsamlı de i im, 1991-1992 

yılları arasında yapılan bakım ve onarım çalı masıyla olmu tur. Bu çalı malarla ilgili 

belge bulunamamı  olsa da, önceki bölümlerde adı geçen, 1986 yılından beri 

e itimci sıfatıyla Halk E itim Merkezi’nde görevde bulunan ve bugün kurumdaki 

müdür yardımcılarından biri olan Ali Osman Köro lu’nun anlattıkları yol gösterici 

olmaktadır. Onarım sırasında, tiyatro salonu bütünüyle yenilenmi  farklı malzemeler 

ve tasarım anlayı ıyla bugünkü halini almı tır. Neredeyse bütün dö eme 

kaplamaları, özgün dö eme üzerine uygulanarak granit kaplama ile yenilenmi tir. 

Birinci bodrum katındaki kulis kısmına bölücü duvarlar eklenerek odalar – 1BK10, 

1BK10A, 1BK10B, 1BK10C ve 1BK10D Mekânları – olu turulmu tur. Bunlarla 

birlikte bu dönemde, aynı kattaki spor salonu balkonunun güneybatısında bulunan 

ve özgün projede arka bahçeye açılan yarı açık bir mekân olarak tasarlanmı  

koridor bölümüne 1BK12B, 1BK12C, 1BK12D ve 1BK12E mekânları eklenmi tir. 

Ayrıca ikinci bodrum katındaki 2BK09C, 2BK09D ve 2BK10 mekânları, güneydo u 

tarafındaki havalandırma bo lu u ile mekânları ayıran özgün duvarların 

kaldırılmasıyla geni letilmi  ve bo lu un üzerini örten dö eme üzerindeki cam 

ı ıklıklar mekânların içine alınmı tır. Ancak bu uygulama ile bo lu un topra a de en 

yı ma duvarındaki yalıtım yetersizli i nedeniyle mekânlar içinde rutubet problemi 

olu mu tur. 

Bunların yanı sıra, 1950’li yıllardan günümüze kadar Halk E itim Merkezi’nin 

ihtiyaçları do rultusunda özellikle derslik ve çalı ma alanları olu turmak için özgün 

mekânlar ek duvarlarla bölümlere ayrılmı tır. Aynı ekilde Adliye tarafında da, 

özellikle yapının giri  kütlesi içindeki, özgün i levleri atölye ve sınıf olan geni  

mekânlar, hâkim ve savcılar ile personel için çalı ma odaları olu turmak amacıyla 

ek duvarlarla bölümlere ayrılmı tır. Adliye tarafında görülen ve yapının özellikle 

cephe karakterini büyük ölçüde bozan müdahale, ikinci kat planında, giri  kütlesinin 

üst kısmında bulunan ve özgün projede teras olarak tasarlanmı  alanın kapatılması 

ve içine yerle tirilen ek duvarlarla 2K04, 2K04A, 2K04B, 2K04C ve 2K04D 

mekânlarının olu turulması olmu tur. Benzer ekilde üçüncü kat planındaki tüm 

mekânlar da ek duvarlarla olu turulmu  olup, bu katın özgün projede cihannüma 

olarak tek bir mekân eklinde tasarlanmı  oldu u görülmektedir. stanbul V no.lu 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ar ivindeki yapıya ait dosya 

içindeki belgeler do rultusunda edinilen bilgiye göre 2004 yılında da Adliye 

Binası’nda bakım ve onarım çalı ması yapılmı tır. Adalet Bakanlı ı Teknik ler 

Daire Ba kanlı ı tarafından hazırlanmı , 01.12.2004 tarihli raporda yapılacak i ler, 

mevcut ah ap giri  kapısı korunarak iç kısma fotoselli açılır kapanır kapı; giri  kapısı 
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üzerindeki demir do ramanın yerine uygun renk ve kesitte elektrostatik toz boyalı ısı 

yalıtımlı alüminyum do rama; PVC pencere do ramaları; akan çatı onarımı; dı  

cephe boyası; eskiyen koridor merdivenlerinin üzerine yapay granit ile kaplama ve 

dı  kapı giri indeki özgün blok mermer merdiven basamaklarının cilasının yapılması 

eklinde sıralanmı tır. Bu i lerden hepsinin yapılmı  oldu u görülmektedir. Ancak 

yapı üzerindeki PVC do ramalar arasında hangilerinin bu dönemde yapıldı ı 

bilinmemektedir.  

Dönemler konusunda belirsizlikler oldu u için Dönem Analizi yapılırken özgün proje, 

in aat sırasındaki ekler ve dönem ekleri eklinde üç ba lık olu turulmu tur. ‘Yapının 

Tarihi’ ba lıklı bölüm içersinde bahsedildi i üzere, in aat sürecinde yapının 

tasarımında bazı de i iklikler yapılmı tır. Bunlardan en önemlisi yapının silindir 

biçiminde yükselen kısmında, arazi e imi dolayısıyla ikinci ve üçüncü bodrum 

katlarının yapılmı  olmasıdır. kinci bodrum katı özgün projede, sporcular terası 

olarak tasarlanmı , kütleyi ta ıyan dairesel kolonlarla sınırlanan yarı açık bir 

mekândır. Eklenen bodrum katlarının yanı sıra, yapının Bahariye Caddesi’ne 

uzanan parçası içindeki ZK23 ve 1K22 Mekânları’nın kuzeydo u duvarları üzerinde 

yer alan pencerelerin, di er pencerelerle benzer özellikler ta ıyor olmaları 

nedeniyle, özgün projelerde bulunmasalar da in aat sırasında yapılmı  

olabilecekleri dü ünülmü tür.  

Dönem ekleri ba lı ı altında ise restitüsyon projesinde bulunmayan yapı elemanları 

tespit edilmi tir. Dönem ekleri a ırlıklı olarak, yapıya yüklenen yeni fonksiyonlar 

nedeniyle olu turulmu , özgün plan kurgusundaki mekânsal bütünlükleri bozan ek 

duvarlardan olu maktadır. Ayrıca özgün dö eme üzerine yerle tirilmi  yeni 

kaplamalar ile yeni açılmı  ya da kapatılmı  açıklıklar dönem eki olarak 

de erlendirilmi tir. Bu analizde özgün malzemelerdeki de i iklikler ve niteliksiz 

malzeme kullanımları dönem eki olarak de erlendirilmemi tir.   

4.3 Yeni Kullanım Biçimine Yönelik Müdahalelerin Belirlenmesi 

Kadıköy Halkevi Binası’nın restorasyon projesi hazırlanırken, sahip oldu u 

de erlerin ortaya çıkarılması, özgün tasarımındaki biçim-i lev uyumunun yeniden 

sa lanması ve yapının bütünüyle Halk E itim Merkezi kullanımına verilerek özgün 

i levinin devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.  

Kadıköy Halk E itim Merkezi, çe itli alanlarda verilen kurslar ve düzenlenen 

etkinliklerle oldukça yo un bir programa sahiptir. 2008 yılında hazırlanan tanıtım 

kitapçı ında belirtildi i üzere Halk E itim Merkezi bünyesinde, ihtiyaçlar 
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do rultusunda sürekli güncellenerek yenilenen yüzden fazla bran ta kurs 

verilmektedir. Sosyal ve kültürel, mesleki ve teknik e itim, okuma yazma ve Açık 

lkö retim Okulu, Açık Lise, Açık Meslek Lisesi ile engelli e itimi eklinde dört ana 

ba lık altında toplanan kurslar, müzik, tiyatro, güzel sanatlar, halkoyunları, çe itli 

meslek kolları, çocuk bakımı ve e itimi, okuma yazma, bilgisayar, hobi, dil kursları 

alt ba lıklarında çe itlenmektedir. Mesleki ve teknik e itim verilen kurslar arasında, 

hasta ve ya lı bakımı, kuaförlük, cilt bakımı epilasyon, masörlük, hazır giyim, 

konfeksiyon, makine el nakı ı, servis elemanlı ı, satı  elemanlı ıı, muhasebe gibi 

daha pek çok farklı alan bulunmaktadır. Kursların yanı sıra spor kulüplerinin 

faaliyetleri ile çok sayıda toplantı, sempozyum, sergi, konferans, gösteri, gezi gibi 

çe itli etkinlikler düzenlenmektedir. 2007-2008 e itim ö retim yılı faaliyet 

istatistiklerinde, 145 tiyatro, 69 toplantı, 51 gösteri, 62 panel, 85 sergi, 39 konser, 7 

bale olmak üzere toplam 458 adet etkinlik düzenlenmi  ve bunlara katılanların sayısı 

toplam 195.400 ki i olarak gösterilmi tir. Böylesine yo un çalı an bir kurum olan 

Kadıköy Halk E itim Merkezi’nin büyük ölçüde Halkevi misyonunu devam ettirdi i 

görülmektedir. Fakat Kadıköy Halkevi Binası’nın Halk E itim Merkezi tarafından 

kullanılan bölümü, kurumun yüklendi i programı tam olarak kar ılayamadı ı için 

bazı faaliyetler ba ka binalarda ayarlanan mekânlarda sürdürülebilmektedir. Yer 

konusunda ya anan bu sıkıntıyla Kadıköy Halkevi Binası’nın bütünüyle Halk E itim 

Merkezi kullanımına verilmesi için oldukça geçerli bir neden daha ortaya 

çıkmaktadır.  

Yapının özgün i levine uygun bir ekilde, Halk E itim Merkezi kullanımına verilmesi 

önerisi üzerinden hazırlanan restorasyon projesinde, yapılacak müdahaleler 

belirlenirken öncelikle yapının mekânsal bütünlü ünü bozan eklerden arındırılması, 

özgün mekân özelliklerinin –geni , ferah, aydınlık vb.– ortaya çıkarılması ve i levsel 

açıdan özgün plan kurgusunun yeniden olu turulması amaçlanmı tır. Bu do rultuda 

yapı içerisinde tespit edilen tüm ek bölücü duvarlar kaldırılacak, mekân bütünlükleri 

açı a çıkarılacak ve ortaya çıkacak geni  holler ile kütleler arasındaki kesintisiz 

ba lantıların yeniden kurulması sa lanacaktır.  

Tezin ikinci bölümündeki ‘Restorasyon Uygulamalarından Örnekler’ ba lı ı altında 

bahsedilen Aalto’nun Helsinki’deki Kültür Evi için belirlenen koruma yakla ımları, 

Kadıköy Halkevi Binası restorasyonu için benzer problemleri içeren bir örnek 

olu turmaktadır. Aalto’nun Kültür Evi de erlendirilirken yapı içindeki mekânlar 

mimari de er ve durumlarına göre kategorilere ayrılmı  ve her grup için farklı 

koruma yakla ımları geli tirilmi tir. Belirlenen kategoriler içindeki, i leve göre bazı 

teknik de i ikliklerin yapılmasına ve yerlerine ba lı olarak kimilerinde gerçekle ecek 
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i lev de i ikliklerine izin verilen mekânlar tanımının, Kadıköy Halkevi Binası’nın 

özellikle konferans salon kısmı için uygun oldu u görülmektedir. Bununla birlikte 

Kültür Evi’nin restorasyonu için belirlenen amaçlardan özellikle, yapının kaybedilmi  

özgün atmosferi ve ifadesinin yeniden canlandırılarak dü ük düzeyde müdahale 

içeren, hassas bir restorasyonun yapılması ve gerekli mekânlarda günün 

standartlarına göre ihtiyaç duyulan teknik i lev ve gereksinimlerin orijinalleriyle bir 

ayara getirilerek uygulanmasının Kadıköy Halkevi için de geçerli oldu u 

dü ünülmektedir.  

Kadıköy Halkevi’nin restorasyonu için, özgün planda Parti dare Heyeti’nin 

kullanımına ayrılmı  olan Bahariye Caddesi’ne uzanan kütle içindeki mekânların 

aynı ekilde, Halk E itim Merkezi yönetim ve e itmen kadrosu tarafından 

kullanılması önerilmektedir. Ayrıca bu bölümdeki bazı odaların ihtiyaçlar 

do rultusunda derslik olarak kullanılmasında da bir sakınca görülmemektedir. 

Yapının giri  kütlesi içindeki ek duvarların kaldırılmasıyla ortaya çıkacak geni  

mekânlar atölye ve derslik olarak kullanılacaktır. Giri  katında, giri  antresinin 

arkasındaki, özgün planda gazino olarak kullanılan mekânın sergi, kokteyl, kermes 

gibi etkinliklere hizmet edecek ekilde çok amaçlı kullanımı önerilmektedir. Bu tür 

etkinlikler sayesinde bu mekânın arka bahçeye bakan ve günümüzde etkin bir 

ekilde kullanılamayan geni  terası aktif bir kullanıma sahip olabilecektir. Ayrıca giri  

kütlesinin ikinci katında misafirhane olarak tasarlanmı  bölüm ve yine bu kattaki, 

eklerinden temizlenerek ortaya çıkarılacak teras kısmı için kantin, lokal gibi i levlerle 

herkesin kullanımına açık kullanım biçimleri önerilmektedir. Cihannüma olarak 

tasarlanmı  üçüncü kattaki mekânın da, alt kattaki i leve ba lı olarak özel parti, 

toplantı, kutlama organizasyonları için kullanılabilece i dü ünülmektedir. Bu 

bölümlere herkes tarafından kullanılabilecek ticari fonksiyonlar yüklenmesinin aynı 

zamanda Halk E itim Merkezi bütçesine katkı sa layaca ı dü ünülmü tür.  

Eklerin kaldırılarak özgün tasarım özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik alınan 

kararlar sırasında, bütünüyle de i tirilmi  konferans salonuna ne ekilde müdahale 

edilece i problemli bir durum olu turmaktadır. Bu durum kar ısında üç seçenek 

olu tu u dü ünülmektedir. Birinci seçenek, i levsel yetersizlikler nedeniyle 

yenilenmi , bamba ka özellikler kazandırılmı  salonun, tasarım bütünlü ünün 

sa lanması amacıyla eski foto raf, sözel anlatımlar ve detaysız bir gösterimle 

çizilmi  projelere dayanarak özgüne uygun bir ekilde yeniden yapılmasıdır. Bu 

durumda özgün kullanım biçiminin yetersizli i ve özgün malzemeler ile tasarım 

özelliklerinin tam olarak yakalanamaması nedenleriyle sahte bir görünüme sahip ve 

kullanılamayan bir mekân olu turulması riski do maktadır. kinci seçenek salonun 
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mevcut haliyle müdahale edilmeden bırakılmasıdır. Bu durumda salona e imli 

oturma düzeni yapılması nedeniyle duvar örülerek kapatılmı  cephe ve iç koridorlara 

açılan kapı ve pencere bo lukları da aynı ekilde kalacak ve özellikle cephede 

tasarım bütünlü ü sa lanamamı  olacaktır. Üçüncü seçenek, salonun mevcut iç 

düzenlemesi oldu u haliyle korunurken, cephe ve koridor duvarları üzerine hiçbir 

ekilde kullanılamayacak olsalar da kapatılmı  kapı ve pencerelerin, özgün 

tasarımın izleri olarak yeniden açılması ya da duvar yüzeyinde ni  benzeri izler 

olu turularak yerlerinin bir ekilde belli edilmesidir. Bu durumda özgün tasarım 

yakla ımında temel olu turan biçim-i lev uyumu geçerlili ini yitirecek ve iz olarak 

açılan pencereler dekoratif ö elere dönü mü  olacaktır. Uygun müdahale biçiminin 

belirlenmesi ve bu seçenekler kar ısında nasıl bir tavır geli tirilebilece i konuları 

de erlendirilirken yapının sahip oldu u de erler gözden geçirilerek hangilerinden 

ödün verilebilece i dü ünülmelidir. Bu do rultuda, yapının i levsel 

sürdürülebilirli inin tasarım özgünlü ünün önüne geçti i dü ünülmekte ve konferans 

salonunun mevcut haliyle müdahale edilmeden bırakılması önerilmektedir. Sadece 

kuzeydo u cephesinde duvar yüzeyindeki sıva izleri ile yerleri algılanabilen yuvarlak 

pencerelerin, cephenin özgün karakterinde etkili elemanlar oldu u dü ünülerek iç 

mekâna bakan yüzleri kapalı kalacak olsa da cephe üzerinde görülmeleri için 

yeniden açılmaları dü ünülmektedir. Aynı ekilde özgün projede konferans 

salonunun kuzeydo u duvarı üzerindeki balkona açılan kapılardan ortada 

bulunanlardan üç tanesinin, kapatılmı  olsalar da dı  duvar yüzeyinde girintiler 

olu turularak cephe üzerinde izlerinin görünür olması önerilmektedir. Ayrıca 

salonun, akusti in sa lanması amacıyla tasarlanmı  iç mekân düzenlemesinin –

testere di i eklinde yerle tirilmi  panellerle olu turulmu  iç kabuk– bu alanda 

çalı an uzmanlarla yeniden de erlendirilmesi ve parçalı bir tasarımla olu turulacak 

bir düzenlemeyle, yuvarlak pencerelerin içerden de görülebilmelerinin 

sa lanabilece i dü ünülmektedir. Böyle bir durumda birinci kattaki kütüphane 

koridoruna bakan yuvarlak pencerelerin açılması da söz konusu olabilecek ve en 

azından bu katta mekânlar arası ba lantı bu pencereler sayesinde yeniden 

kurulabilecektir.  

Mekân bütünlüklerinin yanı sıra restorasyondaki amaçlardan bir di eri de yapı 

malzemelerinde özgünlü ün sa lanmasıdır. Bu do rultuda yapı üzerindeki tüm PVC 

kapı ve pencere do ramalarının kaldırılarak özgün oldukları dü ünülen ah ap 

do ramalara uygun yenileriyle de i tirilmesi önerilmektedir. Kuzeybatı cephesinde 

giri in üst kısmında bulunan geni  cam açıklı ın, de i tirilerek yeniden yapılmı  

alüminyum do ramaları kaldırılacak ve yerine özgün do rama özelliklerine sahip 
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cam cephe yeniden olu turulacaktır. Bu müdahale kararı konusunda, özgün demir 

do ramanın yapılamaması veya yapılsa bile yapının ısı yalıtımı ihtiyacının tam 

olarak kar ılanamaması eklinde problemler ortaya çıkabilece i dü ünülmü tür. Bu 

durumda, demir do rama yerine farklı malzeme kullanılacaksa en azından kesit 

inceli inin mümkün oldu unca yakalanması ve pencere parça oranlarının özgüne 

uygun yapılması önerilmektedir. Do ramalarla birlikte dö eme kaplamalarında da 

özgünlü ün sa lanabilmesi önemlidir. Halk E itim Merkezi bölümündeki yenilenmi  

kaplama malzemelerinin özgün karo mozaik üzerine yerle tirildi i bilgisi üzerine 

özgün dö eme biçiminin açı a çıkarılması konusunda ciddi sıkıntılar 

ya anmayaca ı dü ünülmektedir. Yeni kaplamaların altından özgün malzemenin 

çıkmaması veya kırılmı , bozulmu  bir halde çıkması durumunda yapı üzerindeki 

özgün karo mozaiklerle aynı boyut ve renklerde yeni kaplamanın yapılması, e er 

aynı malzeme üretilemiyorsa baskın olmayacak mat renkler kullanılarak yeni karo 

mozaik kaplama yapılabilece i önerilmektedir. Ayrıca iç mekân duvar ve 

tavanlarındaki kartonpiyerler kaldırılarak asma tavan olan katlarda, yapının eski 

foto raflarından anla ıldı ı üzere, Adliye giri indeki iç holün tavan kaplamasının 

özgün oldu u bilgisi do rultusunda aynı özelliklerde yeni tavan kaplaması yapılması 

dü ünülmü tür.  

Yapının cepheleri için belirlenen restorasyon müdahaleleri arasında en ba ta, farklı 

renkler kullanılarak uygulanmı  mevcut cephe boyasının kaldırılması gelmektedir. 

Kaldırılan boyanın altından özgün cephe boyasına ula ılırsa aynı renk olu turularak, 

ula ılamazsa yapının eski foto raflarından anla ıldı ı üzere kırık beyaz renk 

kullanılarak yapının, tüm dı  yüzeyleri aynı renkte olacak ekilde yeniden 

boyanması önerilmektedir. Bununla birlikte, yapının mimari karakterine uygun 

olmayan kiremit kaplı kırma çatılarının kaldırılarak özgüne uygun bir ekilde teras 

çatılara dönü türülmesi gerekti i dü ünülmektedir. Ayrıca cephe karakterinin 

yapının mimari de erine önemli katkısı oldu u dü ünüldü ünden kapatılmı  

açıklıkların yeniden olu turulması, do rama ekillerinin eski foto raflar ı ı ında 

yeniden aynı biçimde uygulanması ve eklerin kaldırılması amaçlanmı tır. Sadece, 

daha önce sözedildi i gibi konferans salonu cephesinde tasarım özgünlü ünden 

ödün verilmesi söz konusu olmaktadır. Bu kısımda sıva üzerindeki izlerden 

anla ıldı ı üzere, özgün projelerde görülen, salondan balkona açılan kapıların dört 

tanesi kapatılmı tır. Bu kapı açıklıklarının i levsiz kalmı  oldukları için yeniden 

açılmaması ve duvar yüzeyinin iz kalmayacak ekilde yeniden sıvanarak boyanması 

önerilmektedir.  
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Yapının ön ve arka bahçeleri için sade, tasarım özgünlü üne uygun yeni bir peyzaj 

düzenlemesinin yapılması önerilmektedir. Günümüzde tamamıyla otopark olarak 

kullanılan arka bahçenin gerekiyorsa bir bölümünün otoparka ayrılması geri kalan 

kısmının oturma alanları olu turulup a açlandırılarak düzenlenmesi ve ön bahçenin 

Bahariye Caddesi’ne yakın kısımlarında etkinlik platformları olu turulması 

dü ünülmektedir.  

Binanın strüktürel yapısı ile ilgili ciddi müdahale gerektiren herhangi bir probleminin 

olmadı ı önceki bölümlerde açıklanmı  oldu undan bu konu ile ilgili olarak bu 

a amada bir çalı ma yapılmamı tır. Yapının bazı bölümlerinde çatılar, balkon 

dö emeleri ve bodrum kat duvarlarının yalıtım detaylarındaki yetersizlikler nedeniyle 

olu an sıva dökülmesi ve renk de i imi gibi bozulmaların oldu u görülmü tür. 

Özellikle silindir biçimindeki kütlenin güneybatı tarafındaki balkonların tavanlarında 

ve parapet duvarlarında bu tip bozulmalar yo unla mı tır. Bu bölümlerdeki detay 

çözümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.   

Sonuç olarak, restorasyon müdahalelerinin gösterildi i Müdahale Analizi lejantında, 

dönem eklerinin kaldırılması, özgün malzeme ile de i tirilecek yapı elemanları, i levi 

gere i müdahale edilmeyecek dönem ekleri ve hasar onarımı ba lıkları 

olu turulmu tur.  
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5. SONUÇ VE TARTI MA 

Tez kapsamında, çalı ılan Kadıköy Halkevi Binası, hem Erken Cumhuriyet 

Dönemi’nde uluslararası modern üslup benimsenerek yapılan mimarlık 

örneklerinden biri olarak, hem de Cumhuriyet’le birlikte temelleri atılan modern hayat 

tarzının, özellikle kültürel ve toplumsal alanlarda geli mesinin en önemli sa layıcısı 

olarak kabul edilebilecek halkevi olu umunun bir parçası olarak, de erli bulunan 

kültürel varlıklarımız arasında yer almaktadır. Bu çalı mayla, Kadıköy Halkevi Binası 

koruma kapsamında de erlendirilmi , mevcut durumu belgelenmi , bina üzerinde 

yapılan tespit ve analiz çalı maları ve tarihsel ara tırmalar do rultusunda yapının 

restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmı tır. Bugün yapı iki ayrı i levle hizmet 

veriyor olup bir takım de i iklikler görmü  olsa da, bir bölümünün Kadıköy Halk 

E itim Merkezi olarak yo un bir ekilde kullanılıyor olması binanın özgün i levine 

uygunlu u açısından olumlu olarak kabul edilmi  ve restorasyon projesi 

hazırlanırken bu i levin devamı amaçlanmı tır.  

Kadıköy Halkevi Binası, koruma kapsamında de erlendirildi inde, kültür varlıklarına 

yüklenen de erlerden pek ço una sahiptir. Öncelikle, Türkiye’nin modernle me 

sürecinde önemli bir yere sahip Halkevlerinin bir parçası olması nedeniyle belge 

de eri ta ımaktadır. Kadıköy Halkevi binası, döneminin sosyal ve kültürel ya amını 

anlatan, binlerce insanın içinde yer aldı ı güzel sanatlar, müzik, tiyatro, edebiyat, 

spor, sosyal yardım vb. alanlarda faaliyetlerin gösterildi i mekânları barındırarak 

“toplumun anlayı , gereksinme ve ili kilerinin somut göstergesi” (Madran, 2009,101) 

olma özelli ini ta ıyan kültürel bir varlıktır. Sahip oldu u bu özellikler sayesinde yapı 

aynı zamanda anı de eri ta ımaktadır. Bunların yanında, Kadıköy’ün kültürel 

açıdan, her zaman oldu u gibi canlı ve üretken bir yer olması ve Kadıköy Halkevi 

Binasında da kültürel etkinliklerin yo un bir biçimde hala devam etmesi nedeniyle 

kimlik de eri ta ıdı ı da dü ünülmektedir.  

Belge, anı ve kimlik de erlerinin yanında yapı, mimari karakteriyle de Erken 

Cumhuriyet döneminde Türkiye’de geli en modern mimarlık hareketinin önemli bir 

örne i olarak mimari de ere sahiptir. Halkevlerinde olu turulan programlarla 

hedeflenen sosyal ve kültürel alanlardaki ça da la ma dü üncesinin, yapıların 

mimari karakterlerine de yansıdı ı görülmektedir. Halkevi binaları incelendi inde, 

aynı programa sahip olsalar da her birinde modern üslubun farklı ekillerde 
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yorumlandı ı görülmektedir. Tüm projelerin Türk mimarlarca hazırlanmı  oldu u 

dü ünülürse yapıların Türkiye’deki modern mimarlık arayı larının bir yansıması 

oldu u anla ılmaktadır. Kadıköy Halkevi binası da, özellikle stanbul Belediyesi’nde 

görevli oldu u dönemde çok sayıda ürün veren Rüknettin Güney’in uluslararası 

modern üslubu en iyi yorumladı ı örneklerden biri olma özelli ini ayrıca 

ta ımaktadır. Güney’in projelendirdi i yapıların bir kısmının yıkılmı  oldu u 

dü ünüldü ünde Kadıköy Halkevi Binası ayrı bir önem kazanmaktadır. Yapının 

mimari karakterinin yanında rasyonel plan çözümleriyle i levsel de er ta ıdı ı ve bir 

bölümünün Halk E itim Merkezi tarafından yo un bir ekilde kullanılıyor olmasıyla 

da süreklilik de erine sahip oldu u görülmektedir. Bunların yanında, yapının mevcut 

kullanım ekli ve zaman içinde yapılmı  müdahaleler de erlendirildi inde özgünlük 

de erini tam olarak ta ımadı ı anla ılmaktadır.  

DOCOMOMO uluslararası organizasyonu tarafından kullanılan koruma ölçütleri, 

incelenen binaların, sa lıklı ve kolektif ya ama ve çalı ma mekânları ile i levsel 

tasarım anlayı ını ta ımaları, biçimsel özelliklerinde yenilikçi yakla ımları 

yansıtmaları, yapı malzeme ve tekniklerinde yeni uygulamaları barındırmaları ve 

döneminin sosyal ve ekonomik geli meleri do rultusunda yeni ihtiyaçlarla olu an 

yapı tiplerine örnek olmaları gibi ko ullar dikkate alınarak belirlenmi tir. Bu 

do rultuda Kadıköy Halkevi Binası de erlendirildi inde, sosyal ve mimari –hem 

i levsel hem biçimsel– özellikleri açısından yenilikçi yakla ımların ortaya koyuldu u, 

ancak yapı malzeme ve teknikleri için, yeni betonarme yapım sisteminin kullanımı 

yanında dolu tu la duvarlar gibi geleneksel sistemlerin devam etti i görülmektedir.   

Sonuç olarak Kadıköy Halkevi Binası’nın, belge, anı, kimlik ve süreklilik de erleri ile 

mimari ve i levsel de er olarak tanımlanmı  koruma ölçütlerine uygun oldu u 

sonucuna ula ılmı tır. Binanın, yapımının ardından kırk yıl gibi kısa bir süre sonra 

tescillenerek korunması gerekli kültür varlı ı niteli ini kazanması olumlu bir 

geli medir. Ayrıca Kadıköy Halkevi Binası, DOCOMOMO Türkiye çalı ma grubunun, 

aynı tarihte uluslararası organizasyon tarafından kabul edildi i DOCOMOMO 2002 

Paris konferansı için hazırlamı  oldu u “Türkiye’nin 20. Yüzyıl Mimarlı ı Seçkisi” 

posterinde de yer almaktadır. Ancak yapının mevcut durumu incelendi inde tescil 

kararı unutulmu  gibi durmakta, olumsuz uygulamalar neticesinde sahip oldu u 

de erlerin tam olarak fark edilmedi i dü ünülmektedir. Yapının restorasyon projesi 

hazırlanırken sahip oldu u de erlerin ortaya çıkarılması, tüm yapının Halk E itim 

Merkezi’nin kullanımına verilerek özgün i levinin devam ettirilmesi ve mümkün 

oldu unca tasarım bütünlü ünün ortaya çıkarılması amaçlanmı tır. 
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Tezin Kadıköy Halkevi Binası üzerinden tartı maya açtı ı ve katkıda bulunmayı 

hedefledi i bir di er alan da, ülkemizdeki koruma kavrayı ına 20. yüzyıl Modern 

Mimarlık ürünlerinin de katılması yönünde geli tirilmesi gereken toplumsal bilinçtir. 

Ne yazık ki Modern Mimarlık ürünleri, koruma tartı maları söz konusu oldu unda, 

daha eski ve geleneksel mirasla kar ıla tırıldı ında aynı derecede kabul 

görmemekte, de i en ya am artları, yapım teknolojileri, ihtiyaçlar, vb kar ısında 

dayanamayarak çok hızlı bir ekilde tahrip olmakta ve hatta teker teker 

yıkılmaktadırlar. Oysa ki bu dönem yapılarının, Kadıköy Halkevi Binası örne inde 

oldu u gibi, günümüz gereksinmelerine uygun olarak yapılacak restorasyonlarla 

ya ama dahil edilmeleri mümkündür. Böylelikle 20. yüzyıl Modern Mimarlık 

ürünlerinin, pek çokları tarafından güç fark edilen özel ve özgün niteliklerinin göz 

önüne çıkartılabilece i ve bu yapıların da korunması gerekti ine dair bilincin 

geli mesine yönelik olumlu bir etki üretilece i dü ünülmektedir. 
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EK C: Kadıköy Halkevi Binası le lgili Cumhuriyet Ar ivinde Bulunan Belgelerden 

Örnekler 
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EK A: KADIKÖY HALKEV  B NASI AVAN – YARI MA PROJES   

 

ekil A. 1 : Maket foto rafı, kuzey ve batı cephesi (Arkitekt, 1938). 

 

ekil A. 2 : Maket foto rafı, güney ve do u cephesi (Arkitekt, 1938). 

 

ekil A. 3 : Maket foto rafı, kuzey ve do u cephesi (Arkitekt, 1938). 
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ekil A. 4 : Giri  katı planı (C.Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 

 

ekil A. 5 : Birinci kat planı (C. Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 

 

ekil A. 6 : kinci kat planı (C. Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 
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ekil A. 7 : Üçüncü kat planı (C. Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 

 

ekil A. 8 : Birinci bodrum katı planı (C. Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 

 

ekil A. 9 : kinci bodrum katı planı (C.Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 
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ekil A. 10: Konferans ve spor salonundan geçen kesit (C. Ar ivi, dosya no: 
490.1.0.0/1725.1011). 

 

ekil A. 11 : Giri  aksından geçen kesit (C. Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 

 

ekil A. 12 : Konferans ve spor salonunun enine kesiti (C. Ar ivi, dosya no: 
490.1.0.0/1725.1011). 

 

ekil A. 13 : Giri  cephesine bakan kesit, Kesit BB’ (C.Ar ivi, dosya no: 
490.1.0.0/1725.1011). 
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ekil A. 14 : Batı cephesi (C. Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 

 

ekil A. 15 : Kuzey cephesi (C. Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 

 

ekil A. 16 : Do u cephesi (C. Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 

 

ekil A. 17 : Güney cephesi (C. Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1725.1011). 
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EK B: KADIKÖY HALKEV  B NASININ ESK  FOTO RAFLARI 

 

ekil B. 1 : Giri  cephesi (kaynak: Ahmet Güney). 

 

ekil B. 2 : Spor salonu iç görünü ü (kaynak: Ahmet Güney). 

 

ekil B. 3 : Spor salonunda jimnastik gösterisi (kaynak: Ahmet Güney). 
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ekil B. 4 : Bodrum kattaki soyunma odasından görünü  (kaynak: Ahmet Güney). 

 

ekil B. 5 : Binanın giri i (C. Ar ivi, dosya no: 490.1.0.0/1017). 

 

ekil B. 6 : Kuzey cephesi, bina giri i ( stanbul Belediyesi, 1944). 
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ekil B. 7 : Ön bahçe ve bina giri i (Cumhuriyet Devrinde stanbul, 1949). 

 

ekil B. 8 : Güneydo u cephesi ( stanbul Belediyesi, 1944). 

 

ekil B. 9 : Güneydo u cephesi (Cumhuriyet Devrinde stanbul, 1949). 
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ekil B. 2 : Güney Cephesi ( stanbul Belediyesi, 1944). 

 

ekil B. 11 : Atölye mekânı iç görünü ü ( stanbul Belediyesi, 1944). 

 

ekil B. 12 : Konferans salonu iç görünü ü, locaya bakı  ( stanbul 
Belediyesi, 1944). 
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ekil B. 13 : Konferans salonu iç görünü ü, sahneye bakı  
(Cumhuriyet Devrinde stanbul, 1949). 

 

ekil B. 14 : Kütüphane odası iç görünü ü ( stanbul Belediyesi, 1944). 

 

ekil B. 3 : Giri  holünden görünü  ( stanbul Belediyesi, 1944). 
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ekil B. 4 : 2004 yılındaki onarım öncesinde giri  cephesinin durumu 
(Kadıköy Belediyesi, dosya no. 98/1323). 
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EK C: KADIKÖY HALKEV  B NASI LE LG L  CUMHUR YET AR V NDE 

BULUNAN BELGELERDEN ÖRNEKLER 

 

ekil C. 1 : Kadıköy Halkevi Binası arsasının alınması ile ilgili dilekçe (dosya 
no: 490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 2 : Kadıköy Halkevi Binası proje yarı ması sonucu ile ilgili dilekçe 
(dosya no: 490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 3 : Kadıköy Halkevi Binası in aatı ihalesi ile ilgili dilekçe (dosya 
no: 490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 4 : Kadıköy Halkevi Binası in aatı ihalesi ve katılanlar ile ilgili 
dilekçe, sayfa 1 (dosya no: 490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 5 : Kadıköy Halkevi Binası in aatı ihalesi ve katılanlar ile ilgili 
dilekçe, sayfa 2 (dosya no: 490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 6 : Kadıköy Halkevi Binası in aatı ihalesi ile ilgili dilekçe (dosya no: 
490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 7 : Kadıköy Halkevi Binası için alınan ilave arsa ile ilgili dilekçe 
(dosya no: 490.1.0.0/1725.1009). 



 148

 

ekil C. 8 : Kadıköy Halkevi Binası I.kısım in aatı için Müteahhit Ekrem Hakkı 
Ayverdi tarafından yapılan i ler ke fi, sayfa 1 
(490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 9 : Kadıköy Halkevi Binası I.kısım in aatı için Müteahhit Ekrem Hakkı 
Ayverdi tarafından yapılan i ler ke fi, sayfa 2 (490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 10 : Kadıköy Halkevi Binası I.kısım in aatı için Müteahhit Ekrem Hakkı 
Ayverdi tarafından yapılan i ler ke fi, sayfa 3 
(490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 11 : Kadıköy Halkevi Binası yapımı ke if bedelleri ile ilgili dilekçe, 
sayfa 1 (dosya no: 490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 12 : Kadıköy Halkevi Binası yapımı ke if bedelleri ile ilgili dilekçe, 
sayfa 2 (dosya no: 490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 13 : Kadıköy Halkevi Binası yapımı ke if bedelleri ile ilgili dilekçe, 
sayfa 3 (dosya no: 490.1.0.0/1725.1009). 
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ekil C. 14 : Kadıköy Halkevi Binası mobilya tasarımı ile ilgili dilekçe (dosya 
no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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ekil C. 15 : Kadıköy Halkevi Binası mobilya yapımı ile ilgili dilekçe (dosya 
no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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ekil C. 16 : Kadıköy Halkevi Binası mobilya yapımı ile ilgili dilekçe (dosya 
no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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ekil C. 17 : Kadıköy Halkevi Binası mobilya yapımı tahmini bedel listesi ile 
ilgili dilekçe (dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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ekil C. 18 : Kadıköy Halkevi Binası mobilya yapımı ihalesi ile ilgili dilekçe 
(dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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ekil C. 19 : Kadıköy Halkevi Binası ikinci kısım mobilya yapımı tahmini 
bedel listesi ile ilgili dilekçe (dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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ekil C. 20 : Kadıköy Halkevi Binası ikinci kısım mobilya yapımı ihalesi ile 
ilgili dilekçe (dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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ekil C. 21 :  Kadıköy Halkevi Binası ikmal in aatı masrafları ile ilgili dilekçe 
(dosya no: 490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 22 : Kadıköy Halkevi Binası kalorifer tesisatı projesi ile ilgili dilekçe 
(dosya no: 490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 23 : Kadıköy Halkevi Binası sahne perdesi ile ilgili dilekçe (dosya no: 
490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 24 : Teras çatıların izolasyon problemi ile ilgili dilekçe (dosya no: 
490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 25 : C.H.P. Mü avir Mimarı Sabri Oran’ın yapıyla ilgili ele tirileri, 
sayfa 1 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 26 : C.H.P. Mü avir Mimarı Sabri Oran’ın yapıyla ilgili ele tirileri, 
sayfa 2 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 27 : C.H.P. Mü avir Mimarı Sabri Oran’ın yapıyla ilgili ele tirileri, 
sayfa 3 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 28 : C.H.P. Mü avir Mimarı Sabri Oran’ın yapıyla ilgili ele tirileri, 
sayfa 4 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 29 : C.H.P. Mü avir Mimarı Sabri Oran’ın yapıyla ilgili ele tirileri, 
sayfa 5 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 30 : C.H.P. Mü avir Mimarı Sabri Oran’ın yapıyla ilgili ele tirileri, 
sayfa 6 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 31 : C.H.P. Mü avir Mimarı Sabri Oran’ın yapıyla ilgili ele tirileri, 
sayfa 6 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1017). 
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ekil C. 32 : 16.5.1939 tarihli proje, giri  katı – giri  holü ve fuaye kısmı 
(dosya no: 490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 33 : 16.5.1939 tarihli proje, giri  katı – Parti kısmı (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008).  
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ekil C. 34 : 16.5.1939 tarihli proje, giri  katı – tiyatro salonu (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 35 : 16.5.1939 tarihli proje, birinci kat – Parti Ba kanı Odası (dosya 
no: 490.1.0.0/1724.1008). 
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ekil C. 36 : 16.5.1939 tarihli proje, birinci kat – Parti kısmı (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 37 : 16.5.1939 tarihli proje, birinci kat – atölye ve sınıflar (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 
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ekil C. 38 : 16.5.1939 tarihli proje, birinci kat - tiyatro salonu kısmı, hol 
(dosya no: 490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 39 : 16.5.1939 tarihli proje, ikinci kat (dosya no: 490.1.0.0/1724.1008). 
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ekil C. 40 : 16.5.1939 tarihli proje, üçüncü kat (dosya no: 490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 41 : 16.5.1939 tarihli proje, birinci bodrum katı – Parti kısmı (dosya 
no: 490.1.0.0/1724.1008). 
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ekil C. 42 : 16.5.1939 tarihli proje, birinci bodrum katı – sınıflar (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 43 : 16.5.1939 tarihli proje, birinci bodrum katı – hol (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 
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ekil C. 44 : 16.5.1939 tarihli proje, birinci bodrum katı – kulis bölümü (dosya 
no: 490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 45 : 16.5.1939 tarihli proje, ikinci bodrum katı – kazan dairesi, 
soyunma odası (dosya no: 490.1.0.0/1724.1008).  
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ekil C. 46 : 16.5.1939 tarihli proje, ikinci bodrum katı – hol (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 47 : 16.5.1939 tarihli proje, ikinci bodrum katı sporcular terası 
(dosya no: 490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 48 : 16.5.1939 tarihli projeler üzerindeki Mimar Rüknettin Güney’in 
imzası (dosya no: 490.1.0.0/1724.1008). 
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ekil C. 49 : 16.5.1939 tarihli proje, giri  aksından geçen kesit (dosya no: 
490.1.0.0/1726.1014). 

 

ekil C. 50 : 16.5.1939 tarihli proje, konferans ve spor salonundan geçen 
kesit (dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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ekil C. 51 : 10.7.1939 tarihli statik proje, zemin kat tavanı (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 52 : 10.7.1939 tarihli statik proje, birinci kat tavanı (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 
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ekil C. 53 : 10.7.1939 tarihli statik proje, çatı dö emesi (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 54 : 29.6.1939 tarihli statik proje, bordum kat kolonları (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 
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ekil C. 55 : 6.7.1939 tarihli statik proje, kolon boyutları (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 56 : 6.7.1939 tarihli statik proje, bodrum kattan kiri  boyutları 
(dosya no: 490.1.0.0/1724.1008). 

 

ekil C. 57 : 10.7.1939 tarihli statik proje, kiri  boyutları (dosya no: 
490.1.0.0/1724.1008). 
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ekil C. 58 : 1942 tarihli mobilya çizimleri, no:1 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 

 

ekil C. 59 : 1942 tarihli mobilya çizimleri, no:2 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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ekil C. 60 : 1942 tarihli mobilya çizimleri, no:3 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 

 

ekil C. 61 : 1942 tarihli mobilya çizimleri, no:4 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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ekil C. 62 : 1942 tarihli mobilya çizimleri, no:5 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 

 

ekil C. 63 : 1942 tarihli mobilya çizimleri, no:6 (dosya no: 490.1.0.0/1726.1014). 
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EK D: YAPININ MEVCUT DURUMUNU GÖSTEREN FOTO RAFLAR 

 

ekil D. 1 : Kuzeybatı cephesi ve ön bahçe (foto raf: Cemal Emden). 

 

ekil D. 2 : Kuzeybatı cephesi ve ön bahçe. 

 

ekil D. 3 : Kuzeybatı-kuzeydo u cephesi. 
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ekil D. 4 : Kuzeybatı cephesi. 

 

ekil D. 5 : Kuzeydo u cephesi ve Halil Etham Sokak. 

 

 

ekil D. 6 : Kuzeydo u cephesi. 
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ekil D. 7 : Kuzeydo u cephesi. 

 

ekil D. 8 : Kuzeydo u cephesi. 

 

ekil D. 9 : Kuzeydo u cephesi (silindirik kütle). 
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ekil D. 10 : Güneydo u cephesi (silindirik kütle). 

 

ekil D. 11 : Güneybatı cephesi. 

 

ekil D. 12 : Güneybatı-güneydo u cephesi ve arka bahçe. 
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ekil D. 13 : Güneybatı cephesi. 

 

ekil D. 14 : Güneybatı cephesi (silindirik kütle). 

 

ekil D. 15 : Güneydo u cephesi. 
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ekil D. 16 : Güneydo u cephesi. 

 

ekil D. 17 : Güneybatı cephesi. 

 

ekil D. 18 : Güneybatı cephesi. 
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ekil D. 19 : Güneybatı cephesi. 

 

ekil D. 20 : Çatı foto rafı. 

 

ekil D. 21 : Çatı foto rafı. 
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ekil D. 22 : Çatı foto rafı. 

 

ekil D. 23 : Halk E itim Merkezi giri  katı, ZK03A mekânı. 

 

ekil D. 24 : Halk E itim Merkezi giri  katı, ZK05 mekânı. 
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ekil D. 25 : Halk E itim Merkezi giri  katı, ZK05 mekânı. 

 

ekil D. 26 : Halk E itim Merkezi giri  katı, ZK09B mekânı. 

 

ekil D. 27 : Halk E itim Merkezi giri  katı, ZK09C mekânı. 
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ekil D. 28 : Halk E itim Merkezi giri  katı, ZK04 mekânı. 

 

ekil D. 29 : Halk E itim Merkezi giri  katı, ZK04 mekânı. 

 

ekil D. 30 : Halk E itim Merkezi giri  katı, ZK11 mekânı. 
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ekil D. 31 : Halk E itim Merkezi birinci kat, 1K01 mekânı (foto raf: Cemal Emden). 

 

ekil D. 32 : Halk E itim Merkezi birinci kat, 1K01 mekânı. 

 

ekil D. 33 : Halk E itim Merkezi birinci kat, 1K01 mekânı. 
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ekil D. 34 : Halk E itim Merkezi birinci kat, 1K01A mekânı. 

 

ekil D. 35 : Halk E itim Merkezi birinci kat, 1K05 mekânı. 

 

ekil D. 36 : Halk E itim Merkezi birinci kat, 1K05 mekânı. 
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ekil D. 37 : Halk E itim Merkezi birinci kat, 1K06 mekânı. 

 

ekil D. 38 : Halk E itim Merkezi birinci kat, 1K06 mekânı. 

 

ekil D. 39 : Halk E itim Merkezi birinci kat, 1K06 mekânı. 



 200

 

ekil D. 40 : Halk E itim Merkezi birinci kat, ZK09 mekânı-konferans 
salonu (foto raf: Cemal Emden). 

 

ekil D. 41 : Halk E itim Merkezi birinci kat, ZK09 mekânı-konferans salonu. 

 

ekil D. 42 : Halk E itim Merkezi birinci kat, ZK09 ve ZK10 mekânı. 
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ekil D. 43 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK01 mekânı. 

 

ekil D. 44 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK01 mekânı. 

 

ekil D. 45 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK12A mekânı. 
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ekil D. 46 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK12D mekânı. 

 

ekil D. 47 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK12D mekânı. 

 

ekil D. 48 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK12E mekânı. 
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ekil D. 49 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK06 mekânı. 

 

ekil D. 50 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK06 mekânı. 

 

ekil D. 51 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK08 mekânı. 
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ekil D. 52 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK10 mekânı. 

 

ekil D. 53 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK10 mekânı. 

 

ekil D. 54 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK05 mekânı-spor salonu. 
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ekil D. 55 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK05 mekânı-spor salonu 

 

ekil D. 56 : Halk E itim Merkezi birinci bodrum katı, 1BK05 mekânı-spor salonu. 

 

ekil D. 57 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK04 mekânı-spor salonu. 
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ekil D. 58 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK04 mekânı-spor salonu. 

 

ekil D. 59 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK01 mekânı. 

 

ekil D. 60 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK01 mekânı. 
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ekil D. 61 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK01 mekânı. 

 

ekil D. 62 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK02 mekânı. 

 

ekil D. 63 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK03 ve 2BK03A mekânı. 
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ekil D. 64 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK09 mekânı. 

 

ekil D. 65 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK09 mekânı. 

 

ekil D. 66 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK09C mekânı. 



 209

 

ekil D. 67 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK10 mekânı. 

 

ekil D. 68 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK10 mekânı. 

 

ekil D. 69 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK10 mekânı. 
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ekil D. 70 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK06 mekânı. 

 

ekil D. 71 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK08 mekânı. 

 

ekil D. 72 : Halk E itim Merkezi ikinci bodrum katı, 2BK08 mekânı. 
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ekil D. 73 : Halk E itim Merkezi üçüncü bodrum katı, 3BK01 mekânı. 

 

ekil D. 74 : Halk E itim Merkezi üçüncü bodrum katı, 3BK02 mekânı. 

 

ekil D. 75 : Halk E itim Merkezi üçüncü bodrum katı, 3BK04 mekânı. 
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ekil D. 76 : Halk E itim Merkezi üçüncü bodrum katı, 3BK04 mekânı. 

 

ekil D. 77 : Halk E itim Merkezi üçüncü bodrum katı, 3BK03 mekânı. 

 

ekil D. 78 : Halk E itim Merkezi üçüncü bodrum katı, 3BK03 mekânı. 
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ekil D. 79 : Adliye A Blok giri  katı, ZK01B mekânı. 

 

ekil D. 80 : Adliye A Blok giri  katı, ZK03C mekânı. 

 

ekil D. 81 : Adliye A Blok giri  katı, ZK03C mekânı. 
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ekil D. 82 : Adliye A Blok giri  katı, ZK12A mekânı. 

 

ekil D. 83 : Adliye A Blok giri  katı, ZK03B mekânı. 

 

ekil D. 84 : Adliye A Blok giri  katı, ZK14 mekânı. 
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ekil D. 85 : Adliye A Blok giri  katı, ZK14 mekânı. 

 

ekil D. 86 : Adliye A Blok birinci kat, 1K08 mekânı. 

 

ekil D. 87 : Adliye A Blok birinci kat, 1K17 mekânı. 
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ekil D. 88 : Adliye A Blok birinci kat, 1K08 mekânı. 

 

ekil D. 89 : Adliye A Blok birinci kat, 1K07 mekânı. 

 

ekil D. 90 : Adliye A Blok birinci kat, 1K07 mekânı. 



 217

 

ekil D. 91 : Adliye A Blok birinci kat, 1K11 mekânı. 

 

ekil D. 92 : Adliye A Blok ikinci kat, 2K05 mekânı. 

 

ekil D. 93 : Adliye A Blok ikinci kat, 2K04 mekânı. 
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ekil D. 94 : Adliye A Blok üçüncü kat, 3K01 mekânı. 

 

ekil D. 95 : Adliye A Blok üçüncü kat, 3K01 mekânı (yeni hali). 

 

 

ekil D. 96 : Adliye A Blok üçüncü kat, 3K01 mekânı. 
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ekil D. 97 : Adliye A Blok üçüncü kat, 3K01 ve 3K01C mekânları. 

 

ekil D. 98 : Adliye A Blok üçüncü kat, 3K01E mekânı. 

 

ekil D. 99 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK14 mekânı. 
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ekil D. 100 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK14 mekânı. 

 

ekil D. 101 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK14 ve 1BK20 mekânları. 

 

ekil D. 102 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK13 mekânı. 
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ekil D. 103 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK22 ve 1BK23 mekânları. 

 

ekil D. 104 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK24 mekânı. 

 

ekil D. 105 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK25 mekânı. 
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ekil D. 106 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK26 mekânı. 

 

ekil D. 107 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK18 mekânı. 

 

ekil D. 108 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK17 mekânı. 
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ekil D. 109 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK17 mekânı. 

 

ekil D. 110 : Adliye A Blok birinci bodrum katı, 1BK17 mekânı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 225

EK E: KADIKÖY HALKEV  B NASI RÖLÖVE Ç Z MLER  
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EK F: KADIKÖY HALKEV  B NASI REST TÜSYON Ç Z MLER   
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EK G: KADIKÖY HALKEV  B NASI RESTORASYON Ç Z MLER   
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