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ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NDAKĠ SEYFĠ ARKAN YAPILARININ 

KORUMA SORUNLARI 

ÖZET 

Zonguldak‟ta taş kömürü üretimine 19. yüzyılın ortalarında başlanmış, üretimin 

artmasıyla bölgede yoğun işçi nüfusu meydana gelmiştir. İşçilerin barınması için 

yerli ve yabancı şirketler tarafından Havza‟ya yapılar yapılmıştır. Cumhuriyet 

döneminde başlatılan planlamalar kentin genel karakterinde önemli değişiklikler 

yaratmıştır.  

Türkiye İş Bankası Havza‟nın sosyal ve teknik açıdan gelişmesi için yatırımlar 

yapmış, bu amaçla Seyfi Arkan‟a iki adet proje hazırlatmıştır. Seyfi Arkan 1934-

1936 yılları arasında Zonguldak Kömür Havzası‟nda, TÜRKİŞ ve KÖMÜRİŞ 

çalışanlarının kullanımına yönelik kent ölçeğinde iki adet işçi konutları kompleksi 

projesi tasarlamıştır. Günümüzde Türkiye Taşkömürü Kurumu mülkiyetinde olan 

TÜRKİŞ projesine ait yapılar Zonguldak Üzülmez ve Asma Mahalleri‟nde, 

KÖMÜRİŞ projesine ait yapılar ise  Zonguldak Kozlu Beldesi Kılıç Mahallesi‟nde 

yer almaktadır.  

 

Mimar Seyfi Arkan, Atatürk‟ün mimarı olarak anılan Cumhuriyet dönemi Türk 

mimarıdır. Arkan Zeki Sayar, Şevki Balmumcu, Burhan Arif ve Sedad Hakkı Eldem 

ile aynı dönemde Sanayi-i Nefise Mektebi‟nde (bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi, 

Güzel Sanatlar Fakültesi) mimarlık eğitimi görmüştür. Mezun olduktan sonra 

Avrupa‟ya gönderilmiş, 1929-1933 yılları arasında Berlin‟de Hans Poelzig‟in 

atölyesinde çalışmıştır.  

 

Seyfi Arkan‟ın şehircilik ve tek yapı ölçeğinde çok sayıda eseri vardır. Florya Deniz 

Köşkü, İller Bankası, Üçler Apartmanı, Tahran ve Şimran Türkiye Büyükelçilik 

Binası gibi mesleki hayatının en önemli eserlerini Arkan, 1930-1940 yılları arasında 

gerçekleştirmiştir.  

 

Tez çalışması kapsamında, Zonguldak Kömür Havzası‟nda Seyfi Arkan‟ın 

tasarladığı iki projeye ait yapılar koruma açısından incelenmektedir. Çalışma, mevcut 

durumun ayrıntılı bir şekilde belgelenmesi, proje ile uygulama aşamasının uyumunun 

incelenmesi, tarihsel araştırmalarla restitüsyon projelerinin hazırlanması ve bu 

bilgiler ışığında alanla ilgili korumaya yönelik müdahale kararlarının alınmasını 

içermektedir.  
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CONSERVATION PROBLEMS OF SEYFĠ ARKAN BUILDINGS IN 

ZONGULDAK COALFIELD 

SUMMARY 

Zonguldak hard coal production started in the middle of 19
th

century, the increase of 

production in the region occurred in dense working population. Buildings were made 

at by indigenous and foreign companies for to shelter of workers at coalfield. 

Planning which was started at Republican period created important changes at 

general characteristics of city. 

 

Turkish Business Bank made an investment for development of social and technical 

aspects, for this aim it made Seyfi Arkan to prepare two projects. Between 1934-

1936, Seyfi Arkan designed two urban scale projects of workers' housing complex at 

Zonguldak coalfield for the use of TÜRKİŞ and KÖMÜRİŞ workers. Nowadays 

buildings which Turkey Institution of Coal owned are located in Zonguldak 

Üzülmez, Asma Venues and Kılıç Neighborhood in Zonguldak Kozlu Town.  

 

Seyfi Arkan, who is mentioned of Atatürk‟s architect, is a Turkhis architect of 

Republic period. He studied architecture in Sanayi-i Nefise (Fine Arts) Academy 

(now Mimar Sinan University, Fine Arts Faculty) with Arkan Zeki Sayar, Şevki 

Balmumcu, Burhan Arif and Sedad Hakkı Eldem in the same period. After 

graduation, he was sent to Europe; he worked in the office of Hans Poelzig in Berlin 

between 1929-1933.  

 

He was carried out the most important works of his professional life as Florya Sea 

Residence, İller Bankası building, General Directorate of Municipal Bank, Üçler 

Apartment, Tahran and Şimran Turkey Embassy Buildings between 1930-1940.  

 

In this thesis, two projects designed by Seyfi Arkan at Zonguldak Coalfield are 

examined in terms of protection. The research aims to prepare a detail documentation 

of the current situation, to examination of compliance with the project and 

implementation phase, to prepare restitution projects with historical researches and to 

take intervention decisions which intended for preservation in the light of this 

informations.  
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1.  GĠRĠġ 

1.1 ÇalıĢmanın Amacı 

Çalışmanın başlangıcında Kılıç, Üzülmez ve Asma Mahalleri‟ndeki Seyfi Arkan 

tasarımına ait olan yapıların incelenmesi, mevcut durumunun tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda çalışmanın sınırları genişletilmiş, EKİ 

(1943-1983) döneminde yapılan yapılar da çalışma kapsamına girmiştir. 

Bu tez ve devamında yapılması temenni edilen koruma uygulamaları ile her üç 

yerleşkenin kentsel dokusunun ve mimari özelliklerinin korunması, 20. yüzyıl 

mimari mirasımız olarak varlığını devam ettirmesi amaçlanmaktadır.  

1.2 ÇalıĢmanın Kapsamı 

Seyfi Arkan yapıları ile ilgili mimarlık ve mimarlık tarihi açısından çalışmalar 

yapılmıştır. Bilge İmamoğlu 2003 yılında hazırladığı yüksek lisans tez çalışması 

kapsamında, Zonguldak Kömür Havzası‟nı mimarlık tarihi açısından incelemiştir. Bu 

tez çalışması ise, Zonguldak Kömür Havzası‟ndaki Seyfi Arkan yapılarını koruma 

açısından incelemektedir. 

Çalışma kapsamında yapıların mevcut durumları tespit edilmiş, alanın ayrıntılı 

analizleri yapılmıştır (Ek E). Seyfi Arkan projeleri ile mevcut durum karşılaştırıldığı 

zaman projelerin tamamının uygulanmadığı görülmektedir. Bu nedenle tez 

kapsamında, çalışma alanı içerisindeki yapıların Seyfi Arkan tasarımına ait olup 

olmadıklarının sorgulaması da yapılmıştır. Araştırmalar sırasında Seyfi Arkan 

yapıları ile ilgili hatalı yazılı belgelere rastlanmıştır. Farklı kaynakların birbirleriyle 

kıyaslanması, mevcut duruma yönelik mimari gözlemler ve görgü tanıklarıyla 

yapılan görüşmeler hataların düzeltilmesine olanak sağlamıştır. Ancak yapıların 

Seyfi Arkan tasarımına ait olduklarının kesin olarak bilinmemesi, ulaşılan 

kaynakların sınırlı olması ve tezin belli bir süre içerisinde sonlandırılması 

gerektiğinden çalışmanın bazı kısımları belirsiz kalmıştır. İleride ortaya çıkabilecek 

yeni verilerle belirsiz kısımlar netlik kazanabilir. 
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Bu çalışmalara ek olarak arşivde yer alan çizimler, görsel malzemeler, analoji 

çalışmaları ve ev sakinleriyle yapılan görüşmelerle Seyfi Arkan tasarımına ait olan 

yapılarının plan ve cephe restitüsyonu hazırlanmıştır. Plan ve cephedeki kullanıcı 

müdahaleleri restitüsyon çizimlerinin üzerine işlenmiştir. 

Yapılan tüm çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda yerleşkenin sahip olduğu 

değerleri kaybetmeden koruyabilmesi için müdahale kararları alınmış, koruma 

amaçlı imar planı altlığı hazırlanmıştır (Pafta 13, Pafta 26).  

1.3 ÇalıĢmanın Yöntemi ve Belgeler 

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi, O.D.T.Ü Kütüphanesi, Türkiye Taşkömürü 

Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi arşivi, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi arşivi, 

Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü arşivi, Üzülmez ve Kılıç İlköğretim Okulu 

arşivi, Ekrem Murat Zaman arşivi ve Prof. Dr. M. Koray Gümüştaş arşivi taranarak 

tez ile ilgili çizimlere, görsel ve yazılı belgelere ulaşılmıştır. Bunların yanında Sahaf 

Atilla Ertürk‟ün arşivinde yer alan 1920 ve 1930 yıllarına ait 2500 adet Zonguldak 

kartpostallarına da bakılmıştır. Ayrıca Arkitekt dergisinin 1935 ve 1936 yılına ait 

yayınları ile Arredamento Mimarlık dergisinin 2002 ve 2006 yılına ait yayınlarından, 

Ankara Mimarlar Odası‟nın 2010 yılında hazırladığı Modernist Açılımda Bir Öncü 

Seyfi Arkan: Mimarlık/Değişim/Özerklik Sempozyumu‟na ait sergi defterinden de 

yararlanılmıştır. Ankara Mimarlar Odası, Başbakanlık arşivini tarayarak KÖMÜRİŞ 

ve TÜRKİŞ projeleri ile ilgili belgeleri sempozyuma ait sergi defterinde 

yayınlamıştır.  

Kozlu Belediyesi‟nden Kılıç Mahallesi‟nin 1997 yılına ait halihazır haritası, 

Üzülmez Belediyesi‟nden ise Üzülmez ve Asma Mahalleleri‟nin 2007 yılına ait imar 

planı temin edilmiştir. Kılıç Mahallesi‟nde ağaçların yerleri arazide tespit edilerek 

plana işlenmiştir. Arazi eğim çizgileri ise Kozlu Belediyesi onaylı 2006 yılına ait 

halihazır haritadan alınmıştır.  

Çalışma alanı sınırları Arkan yapılarını içerecek şekilde, yollara, merdivenlere, dere 

yatağına ve topografya eğim çizgilerine göre belirlenmiştir. Bu nedenle Arkan‟a ait 

olmayan yapılar da alanın içerisine girmektedir. Belediyeden temin edilen planlar 

yerinde kontrol edilmiş, çalışma alanı günümüze göre revize edilmiştir. Ayrıca 

çalışma alanı fotoğraflarla belgelenmiştir. 
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Tez kapsamında alanla ilgili detaylı analizler yapılmıştır. Çalışma alanı çevresel 

değerler, doluluk- boşluk oranı, açık alanlar, arazi kullanımı ve yolların malzemesi 

açısından; yapılar ise kat adedi, malzeme, strüktürel durum, yapım tarihi, mülkiyet ve 

aitlik durumu açısından incelenmiş; veriler planlara işlenmiştir (Ek E.1). Yapılan 

analizler sonucunda ise çalışma alanı ile ilgili bir sentez ve bir müdahale paftası 

oluşturulmuştur (Pafta 11, Pafta 13, Pafta 24, Pafta 26).  

Alan içerisinde farklı tipolojideki yapılar bir arada bulunmaktadır. Farklı 

kaynaklarda yapılar farklı isimlerde geçmektedir (Çizelge 1.1). Tez çalışmasında ise 

yapılar topografyanın üst kotundan alt kotuna doğru alfabetik sıraya göre 

isimlendirilmiştir (Çizelge 1.1). 

Çizelge 1.1 : Kılıç Mahallesi‟ndeki yapıların farklı kaynaklarda yer alan isimleri. 

Tez Çalışması B tipi 

yapı 

C tipi yapı D tipi yapı E tipi yapı F tipi yapı 

Arredamento 

Mimarlık 

Dergisi, 2002, 

sayı:6 

 

A tipi 

yapı 
B tipi yapı C tipi yapı C tipi yapı C tipi yapı 

Ankara 

Mimarlar 

Odası Sergi 

Defteri, 2010 

 

B tipi 

yapı 
E tipi yapı C tipi yapı D tipi yapı - 

Zonguldak 

Mimarlar 

Odası Anıt Fişi 

 

B tipi 

yapı 
C tipi yapı D tipi yapı E tipi yapı F tipi yapı 

Kozlu 

Taşkömürü 

T.A.Ş. Plan 

Çizimi 

 

- C tipi yapı - - - 

Ereğli 

Kömürleri 

İşletmesi Etüd 

ve Tesis Grubu 

Müdürlüğü 

Plan Çizimi 

- - - - - 

 

Çalışma alanı içerisindeki yapıların Seyfi Arkan tasarımına ait oldukları kesin olarak 

bilinmemektedir. Mevcut duruma ait rölöve çalışmalarından, arşivdeki çizimlerden, 

görsel malzemelerden ve yapıların yapım tarihinden yola çıkarak Seyfi Arkan 
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yapıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Tüm bu çalışmalara ek olarak Seyfi Arkan 

tasarımına ait olduğu düşünülen yapıların her biri için anıt fişi hazırlanmıştr (Ek E.4). 

Yapıların yapım yılına ait bilgilere, Ekrem Murat Zaman arşivinde yer alan Kozlu 

Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi‟nin Hissedarlar Alelade Genel Heyeti‟ne ait İdare 

Meclis Raporları, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Muhasebe Servisi Sabit 

Kıymetler Sicil Kartları ve Kozlu Bölgesi Bina Esas Kayıtları‟ndan ulaşılmıştır. 

Yapıların kadastro bilgiler Zonguldak Kadastro Müdürlüğü‟nden, arazi ve yapılarla 

ilgili mülkiyet bilgileri ise Zonguldak Milli Emlak Müdürlüğü‟nden elde edilmiştir. 

Ayrıca yapıların toplam kullanım alanına ait bilgiler Kozlu Taşkömürü İşletme 

Müessesesi Muhasebe Servisi Sabit Kıymetler Sicil Kartları‟nda yer almaktadır. 

Arşivdeki çizimler, görsel malzemeler, analoji çalışmaları ve ev sakinleriyle yapılan 

görüşmelerle Seyfi Arkan tasarımın ait olan yapıların restitüsyon projeleri 

hazırlanmıştır. Restitüsyon projelerine göre alan içerisindeki yapıların kullanıcı 

müdahaleleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Kullanıcı müdahalelerini belirlemek amacıyla yapıların plan ve cephe çizimlerine 

ulaşılmaya çalışılmış, özgünlüğünü büyük oranda koruyabilen yapıların ise yerinde 

ölçüleri alınarak rölöveleri çizilmiştir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟ne ait, Mimar Nihan Arısoy 

Polat‟ın çizdiği, 15.11.2007 tarihli Üzülmez Mahallesi‟ndeki A tipi konutlarına ait 

plan çizimlerine ulaşılmıştır (Şekil A.38, Şekil A.39). 

Üzülmez Mahallesi‟ndeki B tipi konutlarının kullanılıyor olması nedeniyle, yapıların 

içerisinde ölçü çalışması yapılamamıştır. Mimar Nihan Arısoy Polat imzalı, 

06.11.2007 tarihli, 20114/1 numaralı paftadaki B tipi yapılarına ait cephe çiziminden 

ve B1 ile B2 yapılarına ait iç mekan fotoğraflarından yola çıkarak, B tipi yapıların 

plan krokisi oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Kılıç Mahallesi‟ndeki C tipi yapısının planına Ankara Mimarlar Odası‟nın 2010 

yılında hazırladığı Modernist Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan: 

Mimarlık/Değişim/Özerklik Sempozyumu‟na ait sergi defterinde yayınlanan Kozlu 

Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi‟ne ait çizimden ulaşılmıştır (Şekil A.35). D tipi 

yapısının planına ise Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin 

arşivinde yer alan, Ereğli Kömür İşletmesi Etüd ve Tesis Grubu Müdürlüğü‟ne ait, 
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Resimhane Şefi F. Biltekin imzalı, 29.05.1950 tarihli, 50041/2 numaralı paftadan 

ulaşılmıştır (Şekil A.36).   

Kılıç Mahallesi‟nde özgün karakterini büyük oranda koruyan B2 yapısı ile E6 

yapısının 2/C numaralı dairesinin ölçüleri alınarak rölöveleri çizilmiştir. Yapıların 

anahtarları Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürü Kazım Eroğlu ile İdari 

Mali Müdür Yardımcısı Alaatin Ülper‟den temin edilmiştir. 20.12.2010 ile 

23.12.2010 tarihleri arasında B2 yapısının, 23.03.2011 ile 24.03.2011 tarihleri 

arasında ise E6 yapısının 2/C numaralı dairesinin plan ve doğrama ölçüleri alınmıştır. 

Fotoğraf belgeleme çalışması da aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Yapıların boş 

olması ölçü çalışmasını kolaylaştırmıştır.  

Kılıç İlköğretim Okulu‟nun arşivinde, Ereğli Kömür İşleri Kozlu Bölgesi Plan 

Bürosu‟na ait, Fahrettin Gültekin imzalı, 19.01.1951 tarihli, 931/C numaralı paftada 

Kılıç İlkokulu‟na ait plan çizimi yer almaktadır (Şekil A.31). Çizim üzerinde „imar 

ve inşa grubunun 07.05.1946 tarihli ve 50003/2 numaralı planından kopya edilmiştir‟ 

yazısı vardır. Ancak 50003/2 numaralı paftaya ulaşılamamıştır. Bu nedenle çizimin 

50003/2 numaralı çizimden birebir kopya edilip edilmediği bilinmemektedir. Plan 

üzerinde revizyonlar yapılmış olması nedeniyle altlık olarak planın ilk hali 

kullanılmıştır (Şekil 31, Pafta 27). 

Planda kullanıcı müdahalelerin tespit edilebilmesi için yapıların içerisine girilmesi 

gerekmiştir. Bu nedenle Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü‟ne yazı 

yazılarak Üzülmez ve Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi‟nden izin alınmıştır. 

Konutların en az üçer tanesi ile Üzülmez İlköğretim Okulu‟na girilebilmiş, kullanıcı 

müdahalelerin fiziksel çevreye yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

veriler plan çizimlerine işlenmiştir (Ek E.2). 

Cephedeki kullanıcı müdahalelerin tespit edilebilmesi amacıyla yapıların cephe 

restitüsyonu hazırlanmıştır. Bu amaçla yapıların cephe çizimlerine ulaşılmaya 

çalışılmıştır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin arşivinde yer alan, Ereğli 

Kömür İşletmesi Etüd ve Tesis Grubu Müdürlüğü‟ne ait, Resimhane Şefi F. Biltekin 

imzalı, 29.05.1950 tarihli, 50041/3 numaralı paftada, Kozlu D Tipi evinin kuzey ve 

güney cephe çizimlerine ulaşılmıştır (Şekil A.37). D tipi yapının doğu ve batı 

cepheleri ile B, C ve E tipi konutlarının tüm cephe çizimleri, D tipi yapısına ait 
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çizimlerin vaziyet planına göre revize edilmesiyle oluşturulmuştur (Pafta 51, Pafta 

52, Pafta 53, Pafta 54).  

Kılıç İlköğretim Okulu arşivinde, Ereğli Kömür İşleri Kozlu Bölgesi Plan Bürosu‟na 

ait İsmail Çakmakkaya imzalı, 22.01.1951 tarihli IN 931- numaralı paftada Kılıç 

İlkokulu‟na ait doğu ve batı cephe çizimleri yer almaktadır (Şekil A.32). Çizim 

üzerinde „imar ve inşa grubunun 08.05.1946 tarihli ve 50003/1 numaralı plandan 

kopya edilmiştir‟ yazısı vardır. Burhan Tolon imzalı 50003/1 numaralı çizime 

ulaşılmıştır. Her iki çizim birbirleriyle karşılaştırıldığı zaman IN 931- numaralı 

çizimin 50003/1 numaralı çizimden birebir kopya edildiği görülmektedir. Altlık 

olarak IN 931- numaralı çizim kullanılmıştır. Güney cephesi, doğu cephesinin 

vaziyet planına göre revize edilmesiyle oluşturulmuştur (Pafta 55). Kuzey cephesinin 

özgün cephe düzeni ise veri yetersizliğinden dolayı belirlenememiştir (Pafta 55).  

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟ne ait Mimar Nihan Arısoy 

Polat‟ın çizdiği, 06.11.2007 tarihli, 20114/1 numaralı paftada yer alan Üzülmez 

Mahallesi‟ndeki B tipi konutlarına ait cephe çizimleri ile  15.11.2007 tarihli, 20113/1 

numaralı paftada yer alan Üzülmez Mahallesi‟ndeki A tipi konutlarının kuzey ve 

doğu cephe çizimlerine ulaşılmıştır (Şekil A.42, Şekil A.43, Şekil A.44, Şekil A.45). 

A tipi konutların batı ve güney cepheleri ise 20113/1 numaralı paftanın vaziyet 

planına göre revize edilmesiyle oluşturulmuştur (Pafta 56). 

Cephedeki kullanıcı müdahaleleri ise bu çizimlere işlenmiştir (Ek E.3).  

Üzülmez Mahallesi‟nde yer alan B2 yapısının kapı doğramaları, kuzine, eviye ve 

özgün ahşap dolabın 19.11.2010 tarihinde ölçüleri alınmıştır. Fotoğraflarla belgeleme 

çalışması ise aynı günde yapılmıştır (Ek E.4). 

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin arşivinde yer alan, Ereğli 

Kömür İşleri Kozlu Bölgesi Plan Bürosu‟na ait İ. Yörük imzalı, 07.05.1946 tarihli 

50003/3 numaralı paftada yer alan Kılıç İlköğretim Okulu‟nun temel çizimi yapıların 

temeli hakkında bilgi vermektedir (Şekil A.50).  

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin arşivinde yer alan, Ereğli 

Kömürleri İşletmesi Etüd ve Tesis Grubu Müdürlüğü‟nün 30.05.1950 tarihli, Teknik 

Ressam Z. Alpant imzalı, 50041/4 numaralı paftada yer alan Kozlu D tipi evine ait  

ahşap çatı tafsilatı çizimi ise yapıların ahşap çatı konstrüksiyonu hakkında bilgi 

vermektedir. 
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2.  ZONGULDAK 

2.1 Coğrafi Özellikleri 

Zonguldak İli, Batı Karadeniz Bölgesi‟nde 41º 40'  kuzey enlemi, 31º 48' doğu 

boylamı üzerinde yer almaktadır. Karadeniz‟e kıyısı olan şehir, 3.309 km² 

yüzölçümüne sahiptir. Karadeniz kıyılarından başlayan il toprakları, kuzeydoğuda 

Bartın, doğuda Karabük, güneyde Bolu, batıda Düzce illeriyle çevrilidir. 

Zonguldak İli engebeli bir arazinin üzerine kurulmuştur. Bol yağışlı iklime sahip 

olan il, yerüstü su kaynakları bakımından oldukça zengindir.  İl topraklarının % 52‟si 

ormanlık alandır.  Zonguldak yöresi endemik bitki varlığı açısından da zengin bir 

potansiyele sahiptir.  

2.2 UlaĢım 

Zonguldak İli bir geçiş güzergahı üzerinde değildir, ancak İstanbul ve Ankara gibi 

büyük şehirlere yakın konumdadır. İstanbul istikametinden gelenler, Düzce 

sapağından girip kıyı şeridini izleyerek şehre ulaşabilirler. Ankara istikametinden 

gelenler ise Yeniçağ (Bolu-Gerede arası) sapağından girip Devrek – Zonguldak 

karayolu üzerinden il merkezine ulaşırlar. 

Üzülmez ve Asma Mahalleleri, Zonguldak İli‟nin sınırları içerisinde yer alan bir 

yerleşim bölgesidir (Şekil 1). Üzülmez ve Asma Mahalleleri‟ne en kısa sürede il 

merkezinden güneydoğu yönünde ilerleyip, Dağyolu ve Yeni Şehir Sokak‟ı takip 

ederek ulaşılmaktadır.  

Kılıç Mahallesi ise, Kozlu Beldesi‟nin sınırları içerisinde yer alan bir yerleşim 

bölgesidir (Şekil 1). Kozlu Beldesi Zonguldak İli‟nin yaklaşık 7 km batısında yer 

almaktadır. Mahalleye en kısa sürede belde merkezinden güneydoğu yönünde 

ilerleyip, Veysel Atasoy ve Çakıl Caddesi ile Beste Sokak‟ı takip ederek 

ulaşılmaktadır.  
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ġekil 1.1: Kılıç, Üzülmez ve Asma Mahalleri‟nin ülke içindeki konumu 

                          (www.earth.com- 03.05.2010)  

http://www.earth.com/
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2.3 Sosyal ve Ekonomik Yapı 

Zonguldak‟ın ekonomik yapısı taşkömürüne dayanmaktadır. 19. yüzyılın 

ortalarından itibaren kömür madenleri işletilmeye açılmış, bunun sonucunda Ereğli 

Kömür Havzası‟nda önemli bir işçi yoğunluğu meydana gelmiştir. Cumhuriyet‟ten 

önce işçilerin büyük bir kısmının yılın belirli zamanlarında Havza‟da çalıştıkları ve 

yılın büyük bir bölümünü ise köylerinde tarımla uğraşarak geçirdikleri bilinmektedir. 

Köylü-işçi özelliği sürekli bir işçi oluşumunu engellemiştir. Ancak Cumhuriyet‟ten 

sonra makineleşmiş bir kömür üretiminin sağlanması için, geçici olarak madenlerde 

çalışan işçilerin, sürekli madenciler haline getirilmesi gerekmiştir.   

2.4 Cumhuriyet Dönemi’nden Önce Bölgenin Durumu 

Zonguldak‟ta ilk kömür üretimine 19. yüzyılın ortalarında başlanmıştır. Taş kömürü 

üretiminin hızlanması ile Ereğli Kömür Havzası
1
‟nın sınırları genişlemiştir. 

Kömürün üreticisi tarafından satılmaya başlanması ile bölgedeki yabancı yatırımı 

artmış; Fransız, Belçika, Alman ve İtalyan şirketleri Havza‟ya yerleşmiştir
2
. 

Havza‟nın tamamının millileştirilmesine kadar bölgede yabancı devletlere ait 

şirketler kömür üretimi yapmışlardır.  

Havza‟nın ve çalışanların yabancı şirketler tarafından sömürülmesi nedeniyle 

çalışanların durumunun iyileştirilmesi amacıyla 10 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı, 

Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun hazırlanmıştır. Bu 

kanun sonrasında bazı kömür şirketleri tarafından bölgede işçilerin barınması için 

barakalar inşa edilmiştir.  

2.5 Cumhuriyet Dönemi 

2.5.1 Yerli kuruluĢlarının Havza’daki yatırımları  

Cumhuriyet döneminde kömür havzasındaki ilk madencilik uygulamaları Türkiye 

Sanayi ve Maadin Bankası ile Türkiye İş Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

  

 
1
 Cumhuriyetin ilk yıllarında Kömür Havzası‟nın ismi Ereğli Kömür Havzası olarak geçmektedir. Zonguldak‟ın 

idari bir merkez kimliği kazanmasıyla Havza, Zonguldak Kömür Havzası olarak adlandırılmıştır. 
2
 Zaman (2004, 5-36). 
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Türkiye İş Bankası Havza‟da dört şirket kurmuştur. İlk olarak 1926 yılında Maden 

Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi kurulmuştur. Kurum bazı kaynaklarda TÜRKİŞ 

olarak geçmektedir, tez çalışmasında da bu isim kullanılmıştır.  

İş Bankası 1926 yılında, Kozlu İstismar Merkezi‟ni tesis ederek 1 Nisan 1929 

tarihinde Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi‟ni (KÖMÜRİŞ)
3
 kurmuştur. 1927 

yılında Kilimli Kömür Madenleri Türk Anonim Şirketi ve 1934 yılında Kireçlik 

Kömür Madenleri Türk Anonim Şirketi kurulmuştur.
4
 TÜRKİŞ, 1934 yılında 

Üzülmez‟de antrasit fabrikasını inşa etmiştir (Şekil B.1). 

 
3
 KÖMÜRİŞ Fransız sermayeli Ereğli Şirketi ile yapılan anlaşma gereği sahip oldukları ocakları 

birlikte işletmişlerdir. 28 Kasım 1936 tarihinde Ereğli şirketi ile bir satın alma sözleşmesi 

imzalanmıştır. Ocakların Etibank‟a devir işlemleri devam ederken Etibank Yönetim Kurulu kararları 

ile Etibank Ereğli Kömür İşletmesi Türk Anonim Şirketi kurulmuştur. 27 Ağustos 1937 tarihinde 

KÖMÜRİŞ EKİTAŞ‟ın bir kuruluşu haline gelmiştir. Tüm bu verilere www.taskomuru.gov.tr 

sitesinden ulaşılmıştır. 

 
4
 30 Mayıs 1940 tarihinde 3867 sayılı “Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşletilmesi” yasası 

çıkarılmıştır. 15 Ekim 1940 tarih ve 2/14547 sayılı “Ereğli Kömür Havzasının Devletçe İşletilmesine 

Dair Kararname” ile bütün ocaklar EKİTAŞ'a devredilmiştir. Tüm bu verilere www.taskomuru.gov.tr 

sitesinden ulaşılmıştır. 

 

 

http://www.taskomuru.gov.tr/
http://www.taskomuru.gov.tr/
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3.  ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NDAKĠ YERLEġĠM PROJELERĠ  

Kökeni köylü ve çiftçi olan işçilerin yerleşik yaşama geçerken toprakla ilişkisini 

kesmemeye, onları kırsal yaşamdan ve tarımsal üretimden tamamen koparmamaya 

önem verilmiş; hedef kullanıcı kitlesi, açık hava kullanımı, yeşil alan, bahçeli 

konutlar gibi öğeler Zonguldak projelerinin önemli tasarım girdilerini oluşturmuştur. 

İş Bankası Seyfi Arkan‟a, kömür şirketlerinin çalışanlarının kullanımına yönelik iki 

adet proje hazırlatmıştır. Arkan, 1934 ve 1936 yılları arasında biri TÜRKİŞ için 

Üzülmez bölgesinde, diğeri KÖMÜRİŞ için Kozlu kasabasının Kılıç bölgesinde iki 

adet kent ölçeğinde işçi konutları kompleksi projesi tasarlamıştır. TÜRKİŞ projesi 

1935 yılına ait Arkitekt dergisinin dokuzuncu sayısında, KÖMÜRİŞ projesi ise 1936 

yılına ait Arkitekt dergisinin birinci sayısında yayınlanmıştır (Şekil A.1, Şekil A.2). 

Seyfi Arkan TÜRKİŞ projesinde 30 mühendis evi, 60 evli işçi evi, 65 memur evi, 

bekar ve dönemlik işçiler için 7 işçi bloğu, işçilere ait bir servis yapısı, bir ilkokul ve 

bir sinema yapısı tasarlamıştır. KÖMÜRİŞ projesinde ise Arkan mühendis, memur 

ve işçiler için 85 ev, bekar ve dönemlik işçiler içinse yatakhaneler, bir idare yapısı, 

bir ilkokul ve bir tenis kortu tasarlamıştır.  

Arkan, TÜRKİŞ projesinde yapıları topografyanın en alt kotunda yer alan korunun 

etrafına yerleştirmiş, merkezden çıkan ve radyal şekilde üst kotlara uzanan yeşil 

dokuyu yapıların arasına dağıtmıştır (Şekil A.1). KÖMÜRİŞ projesinde ise Arkan, 

ızgara planlı bahçeler tasarlamış ve yapıları bahçelerin içerisine yerleştirmiştir (Şekil 

A.2).  

Bilge İmamoğlu „Seyfi Arkan ve Kömür İşçileri İçin Konut: Zonguldak; Üzülmez ve 

Kozlu, Fabrika‟da Barınmak‟ adlı makalesinde Zonguldak Ticaret ve Sanayi 

Odası‟nın 1933 tarihli bir yayınından bahsetmektedir. Yayındaki bilgilere göre 

TÜRKİŞ şirketi çalışanları için, küçük çocukları olanlara mahsus bütün tesisatı 

modern olan bir çocuk bahçesi, tenis kortu, geniş çiçek bahçeleri ve korular 

yapmıştır. Ayrıca yayında, korunun kendi memur ve işçilerinden başka bütün 

Zonguldak halkının faydalanabileceği kadar geniş olduğu belirtilmektedir. İmamoğlu 



 
12 

burada sözü edilenlerin, Arkan‟ın bir yıl sonra TÜRKİŞ için hazırlayacağı projenin 

vaziyet planında da görülen koru ve çocuk bahçesi olabileceğini düşünmektedir.  

TÜRKİŞ ve KÖMÜRİŞ projelerinden sonra, EKİ döneminde (1943-1983) Havza‟ya 

yatırımlar devam etmiştir. Kılıç, Üzülmez ve Asma Mahalleleri‟nde EKİ dönemine 

ait yapılara rastlamak mümkündür.   

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Muhasebe Servisi Sabit Kıymetler Sicil 

Kartları‟na göre Kılıç Mahallesi‟nin kuzeyinde yer alan on üç tane aynı tipolojide 

ahşap prefabrik yapı, Amerikan Hamilton firması adına çalışanların ihtiyacını 

karşılamak üzere 1954 yılında; Kılıç Mahallesi‟nde yer alan, ahşap karkas yapım 

tekniğine sahip aynı tipolojideki on tane tek katlı yapı ise 1947 yılında inşa 

edilmiştir. Tez çalışmasında EKİ döneminde (1943-1983) inşa edilen on üç yapı A 

tipi konut; on yapı ise G tipi konut olarak sınıflandırılmaktadır (Şekil C.8, Şekil 

C.16).   

3.1 TÜRKĠġ ve KÖMÜRĠġ Projelerinin Uygulanması  

TÜRKİŞ projesinin tamamının beş yılda tamamlanması hedeflenmiştir. Ancak kısa 

bir süre sonra Zonguldak Kömür Havzası'ndaki yabancılara ait şirketlerin satın 

alınarak millileştirilmesi, KÖMÜRİŞ ve diğer madencilik kuruluşlarının 1940 yılında 

yer altı ve yer üstü tüm tesisleri ile birlikte EKİTAŞ
5
‟ a devredilmesi nedeniyle proje 

tamamlanamamıştır. 

Kömür Havzasında Türkiye İş Bankası: 1926-1937 kitabında yayınlanan, 1937 yılına 

ait Üzülmez yerleşkesini gösteren fotoğraflar incelendiği zaman, memur ve 

mühendis evlerinden on birinin, işçi yatakhanelerinden dördünün, sinema yapısının 

ve ilkokulun inşa edildiği görülmektedir. Eski fotoğraflarla bölgenin bugünkü 

durumu karşılaştırıldığında ise on yedi yapının günümüze kadar geldiği 

anlaşılmaktadır.  

 
5
 Etibank Yönetim Kurulu‟nun 23 Ekim 1943 tarih ve 275/8 sayılı kararı ile EKİTAŞ, Ereğli 

Kömürleri İşletmesi Müessesesi (EKİ) haline dönüştürülmüştür. 19 Ekim 1983 tarihinde Türkiye 

Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ereğli Kömür İşletmeleri 

Müessesesi yerine; Kozlu, Karadon, Armutçuk, Üzülmez, Amasra İşletmelerinden oluşan Türkiye 

Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Tüm bu verilere www.taskomuru.gov.tr 

sitesinden ulaşılmıştır. 

 

 

http://www.taskomuru.gov.tr/
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KÖMÜRİŞ‟in EKİTAŞ‟a devredilerek devlet yönetimine geçmesi, projenin 

tamamlanarak yapıların inşasına başlanmasıyla aynı yıllarda gerçekleşmiştir. Bu 

nedenle KÖMÜRİŞ projesinin de küçük bir kısmı uygulanmıştır.  

1936 tarihli Arkitekt dergisinin birinci sayısında yayınlanan Zonguldak Kozlu‟da 

Kömür-İşçi Uramı yazısında „İşçi, mühendis, memur evleri ile köy ve işçi çocukları 

için ilkokul, tenis alanı ve ayrıca ergen işçi yatak evi ve idare kurağı yapılarının 

inşasına başlanmıştır‟ açıklaması yer almaktadır. Ekrem Murat Zaman arşivinden 

Kılıç yerleşkesini  gösteren, eski döneme ait fotoğrafa ulaşılmıştır. Fotoğrafta müdür 

evi, altı mühendis evi (B tipi), sekiz memur evi (C ve D tipi), üç işçi evi (E tipi) ve 

iki tane F tipi yapısı bir arada görülmektedir.  Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim 

Şirketi‟nin 28 Mart 1938 tarihinde toplanan Hissedarlar Alelade Genel Heyeti‟ne ait 

On İkinci Mali Yılı İdare Meclis Rapor‟unda, 1937 senesinde başlanılan memur ve 

amele mahallesi inşaatının çok ilerlemiş olduğu, bu sene de bu inşaata devam 

edilerek, haziran ayında inşaatın büyük bir kısmının tamamlanacağı belirtilmektedir. 

13 Mart 1939 yılına ait On Üçüncü Mali İdare Meclis Raporu‟nda ise, bina (C, D ve 

E tipi konutlar) ve teferruatın tamamen bitirildiği belirtilmektedir. Kozlu Taşkömürü 

İşletme Müessesesi Muhasebe Servisi Sabit Kıymetler Sicil Kartları‟na göre B ve F 

tipi konutlar ise 1938 yılında inşa edilmiştir. Kılıç yerleşkesine ait fotoğrafın ne 

zaman çekildiği bilinmemektedir. Zaman, fotoğrafın 1940 yılına ait olduğunu 

düşünmektedir. Fotoğraf incelendiği zaman belgelerde sözü edilen yapıların 

inşaatının tüm detaylarla tamamlandığı görülmektedir. Bu nedenle Kılıç yerleşkesine 

ait fotoğrafın 1939 yılından sonra çekildiğini söyleyebiliriz .  

Mevcut durumla 1940 yıllarına ait fotoğraf  karşılaştırıldığı zaman fotoğrafta görülen 

E7 yapısının günümüze ulaşamadığı anlaşılmaktadır. Mevcut durumda E7 yapısının 

yerinde yolun olması, E7 yapısının yol yapımı sırasında yıkılmış olabileceği 

ihtimalini doğurmaktadır. Günümüzde var olan E4, E5 ve E6 yapıları ile F3 ve F4 

yapılarının 1940‟lı yıllara ait fotoğrafta yer almamaktadır. Bu  nedenle yapıların 

1940 yılından sonra inşa edildiğini söyleyebiliriz. Ancak 1940 yıllarına ait Kılıç 

Mahallesi‟nin başka açıdan fotoğrafına ulaşılamaması nedeniyle eldeki fotoğraf 

karesine F3 ve F4 yapılarının girmemiş olma ihtimali de söz konusudur. 

Ayrıca F tipi yapılarının kaç tane yapıldığı ve günümüze tamamının ulaşıp 

ulaşamadığı ise bilinmemektedir. G tipi yapılarının yedi tanesi bir arada bulunurken, 

aynı tipolojideki diğer iki yapı ise Kılıç Deresi‟nin güney yakasında, F tipi 
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yapılarının arasında yer almaktadır. F tipi yapıların G tipi yapılarından daha önce 

yapılmış olması nedeniyle F tipi yapılarının bir kısmı yıkılarak yerine G tipi yapıları 

inşa edilmiş olabilir. Bu nedenle yapıların tamamı günümüze ulaşamamış olabilir. 

3.2 Seyfi Arkan Tasarımına Ait Yapılar 

Bilge İmamoğlu 2003 yılına ait yüksek lisans tezinde, KÖMÜRİŞ projesi ile 

Zonguldak Kozlu yerleşim planını üst üste getirmiştir (Şekil A.8). Planlar birlikte 

incelendiği zaman, yolun bir kısmı dışında hiçbir yapının çakışmadığı görülmektedir. 

Yalnızca yolun çakışıyor olması, alan içerisindeki yapıların Seyfi Arkan tasarımına 

uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirsiz kılmaktadır.  

1936 tarihli Arkitekt dergisinin birinci sayısında yayınlanan KÖMÜRİŞ projesinin 

maket fotoğrafları incelendiği zaman yolun başında yer alan yapının müdür evi, bir 

alt kottaki yedi yapının ise mühendis evi (B tipi) olduğu anlaşılmaktadır (Şekil A.5, 

Şekil A.6). Maketle mevcut yapılar karşılaştırıldığında, makette düz olan çatıların 

uygulamada saçaklı kırma çatı olarak inşa edildiği görülmektedir. Ayrıca mevcut 

yapıların cephe açıklık oranları maketten farklıdır. Yapılan incelemeler sonucunda 

yapıların Seyfi Arkan tasarımına birebir uyularak inşa edilmediği anlaşılmaktadır 

ancak mimarın dış hacim kullanımını, mimari çizgilerini mevcut yapılarda görmek 

mümkündür.  

Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi‟ne ait B ve C tipi yapılarının plan çizimleri 

ile Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi arşivinde yer alan Ereğli 

Kömür İşletmeleri Etüd ve Tesis Müdürlüğü Grubu‟nun D tipi yapılarına ait plan ve 

cephe çizimlerine ulaşılmıştır (Şekil A.34, Şekil A.36, Şekil A.37). Mevcut durumla 

çizimler kıyaslandığı zaman yapıların tasarlandığı şekilde inşa edildiği 

görülmektedir. Ancak Arkan projeyi 1934-1936 yılları arasında yapmıştır, elde 

edilen çizimler ise 1950 tarihli çizimlerdir. Çizimlerin Seyfi Arkan projesinden 

birebir kopya edilip edilmediği ise bilinmemektedir. Bu nedenle projenin çeşitli 

revizyonlar geçirmiş olma ihtimali vardır. Analoji yöntemine başvurularak yapılarda, 

Arkan yapılarındaki benzer mimari öğeler ve malzemeler saptanmaya çalışılmıştır. 

Üzülmez Mahallesi‟ndeki Arkan tasarımına ait ilkokul yapısında gözlemlenen siyah 

dökme taş mozaik, taş süpürgelikler, yuvarlak pervazlı ahşap kapı doğramaları, 

yuvarlak prizler, yuvarlak elektrik anahtarları gibi detayların, Kılıç Mahallesi‟ndeki 

yapılarda da yer aldığı görülmektedir (Şekil C.86, Şekil C.95, Şekil C.100). 
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Özgünlüğünü büyük oranda koruyabilen B2 yapısının bahçesinde taş bir havuz yer 

almaktadır (Şekil C.60). Üzülmez İlköğretim Okulu‟nun bahçesinde de benzer bir 

havuz bulunmaktadır (Şekil C.61). Ayrıca B2 yapısının balkon demirlerinin üzerinde 

özgün üç tane demir saksı ve bir tane demir masa vardır (Şekil C.74, Şekil C.75). 

Bunların dışında yapının balkon cephesindeki kapı ve pencere açıklıklarının üzerinde 

makara sistemine ait saçaklar yer almaktadır. Ev sakinleriyle yapılan görüşmeler 

sonucunda benzer saçakların Üzülmez Mahallesi‟ndeki B tipi yapılarının özgün 

halinde de olduğu bilgisine ulaşılmıştır (Şekil C.76). Tüm bu verilerden yola çıkarak 

Kılıç Mahallesi‟ndeki mühendis, memur ve işçi evlerinin Seyfi Arkan tasarımının 

izlerini taşıdığını söyleyebiliriz. 

Kılıç Mahallesi‟ndeki F tipi yapılar ise  kullanıcılar tarafından çok fazla müdahale 

görmüştür bu nedenle yapılara ait özgün detaylara rastlanılamamıştır. Ancak F tipi 

konutlarında oturan birkaç ev sakiniyle görüşmeler yapılmış, Üzülmez 

Mahallesi‟ndeki yapılarda yer alan yuvarlak pervazlı kapı doğramaların F tipi 

yapılarının bazılarında da kullanıldığı saptanmıştır. F tipi yapılarının mahalledeki B, 

C, D ve E tipi yapılarıyla aynı dönemde yapılması ve yapıların Arkan tasarımının 

izlerini taşıması nedeniyle yapıların Seyfi Arkan yapıları olduğunu söyleyebiliriz. 

Kılıç Mahallesi‟nde bir tane sinema yapısı yer almaktadır (Şekil C.33). İki katlı kagir 

yapı günümüzde, Kılıç Sinema ve Tiyatro Salonu olarak kullanılmaktadır. Kozlu 

Bölgesi Bina Esas Kayıtları‟nda Kılıç sinemasının ahşap karkas teknikle yapıldığı, 

çatısının ahşap, çatı örtüsünün ise kiremit kaplama olduğu belirtilmektedir. 

Kayıtlardaki verilerde ahşap yapı olarak geçen sinema yapısı günümüzde ise kagir 

yapıdır. Bu nedenle kayıtlardaki bilgiler ile mevcut yapı malzeme açısından 

benzememektedir. Kozlu Bölgesi Bina Esas Kayıtları‟ndan ahşap sinema yapısının 

1938 yılında yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. 1940‟lı yıllara ait Kılıç yerleşkesini 

gösteren fotoğrafta, bugünkü sinema yapısının bulunduğu yerde, tek katlı bir yapının 

yer aldığı görülmektedir (Şekil B.3). Kayıtlarda sözü edilen sinemanın bu yapı 

olduğu düşünülmektedir. Fotoğraftaki yapı ile mevcut durum kıyaslandığı zaman 

günümüzdeki yapının fotoğraftaki yapı ile kütle ve gabari açısından da benzemediği 

görülmektedir. Ekrem Murat Zaman‟dan alınan bilgilere göre kayıtlarda sözü edilen 

ahşap sinema yapısı yıkılmış, yapının bulunduğu arazinin üzerine Türkiye 

Taşkömürü Kurumu tarafından günümüzdeki yapı inşa edilmiştir. Tüm bu verilere 

dayanarak mevcut sinema yapısının Seyfi Arkan yapısı olmadığını söyleyebiliriz. 
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1936 yılına ait Arkitekt dergisinin birinci sayısında Kılıç İlkokulu‟nun Kozlu 

halkının da faydalanması düşünülerek köye yakın bırakıldığından bahsedilmektedir.  

Ekrem Murat Zaman‟dan alınan bilgilere göre dergide sözü edilen yapı, Kılıç ile 

İhsaniye yolu kavşağı üzerinde konumlanan, inşaatı 1939 yılında tamamlanan ve 

1992 yılında yıkılan binadır (Şekil B.2). Kozlu Bölgesi Bina Esas Kayıtları‟nda yer 

alan bilgilere göre Kılıç Mahallesi‟ndeki Kılıç İlköğretim Okulu‟nun inşaatına ise 

24.06.1946 tarihinde başlanmış, 28.07.1947 tarihinde ise yapının inşaatı 

tamamlanmıştır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin arşivinde yer alan, Ereğli 

Kömür İşleri Kozlu Bölgesi Plan Bürosu‟nun Kılıç İlkokulu‟na ait çizimlerine 

ulaşılmıştır (Şekil A.31, şekil A.32). Mevcut durumla çizimler kıyaslandığı zaman 

yapının tasarlandığı şekilde inşa edildiği görülmektedir. Ancak 1946 ve 1951 yılına 

ait çizimlerin Seyfi Arkan projesinden birebir kopya edilerek çizilip çizilmediği 

bilinmemektedir. Analoji yöntemine başvurularak mevcut yapıda Arkan yapılarında 

yer alan benzer mimari öğeler ve malzemeler saptanmaya çalışılmıştır. Yapıda giriş-

çıkışı yönlendiren merdiven korkulukları gibi özgün detayların yer alması, Seyfi 

Arkan mimarlık kimliğini yansıtan yuvarlak pencerelerin bu yapılarda da görülmesi, 

Üzülmez Mahallesi‟ndeki yapılarda kullanılan kırmızı-siyah dökme taş mozaiklerin 

bu yapıda da kullanılması, Üzülmez sinemasının bahçe kapısı ile Kılıç İlköğretim 

Okulu‟nun bahçe kapısının birbirine benzemesi gibi nedenlerden dolayı Kılıç 

İlköğretim Okulu‟nun Seyfi Arkan tasarımı olduğunu söyleyebiliriz (Şekil C.67, 

Şekil C.68, Şekil C.79, Şekil C.99).  

TÜRKİŞ projesinin vaziyet planı ile Üzülmez Mahallesi‟ndeki mevcut yapılar üst 

üste getirildiği zaman ilkokul yapısı ile C tipi yapılarının planla çakıştığı, A ve B tipi 

yapılarının ise plandan bağımsız bir şekilde arazide konumlandığı görülmektedir 

(Şekil A.7). Ancak 1935 tarihli Arkitekt dergisinin dokuzuncu sayısında yayınlanan 

tek evlere ait plan ve cephe çizimleri mevcut durumla karşılaştırılmıştır. Yapılan 

incelemeler sonucunda yapıların plan şemasının çizimlere benzemediği, cephe 

düzeninin ise çizimleri az da olsa yansıttığı görülmektedir (Şekil A.10, Şekil A.11, 

Şekil A.12). Ulaşılan verilerin yetersiz olması nedeniyle A ve B tipi yapılarının Seyfi 

Arkan tasarımına ait olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak cephe çizimlerinde ve 

mevcut yapılarda yuvarlak pencerelerin olması nedeniyle yapıların Seyfi Arkan 

tasarımından tamamen uzaklaşarak inşa edilmediğini söyleyebiliriz. Ayrıca Üzülmez 
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İlköğretim Okulu‟nda görülen taş denizlikler, yuvarlak pervazlı ahşap kapı 

doğramaları, ahşap döşeme kaplaması, kırmızı-siyah dökme taş mozaik, taş 

süpürgeliklerin bu yapılarda da kullanıldığı görülmektedir (Şekil C.83, Şekil C.84, 

Şekil C.98). Ayrıca A2 yapısı özgün kapı koluna sahiptir (Şekil C.82). Tüm bu 

verilere dayanarak yapıların Seyfi Arkan tasarımını yansıttığını söyleyebiliriz.  

Kömür Havzasında Türkiye İş Bankası: 1926-1937 kitabında yayınlanan Üzülmez 

yerleşkesine ait uygulama fotoğrafları incelendiği zaman yedi işçi yatakhanesinin 

dördünün inşa edildiği, yatakhaneye ait servis yapısının ise hiç inşa edilmediği 

anlaşılmaktadır (Şekil B.4, Şekil B.5, Şekil B8). Mevcut durumla TÜRKİŞ vaziyet 

planı çakıştırıldığı zamansa servis yapısının yerinde bugün başka bir yapının olduğu 

görülmektedir (Şekil A.7). Bilge İmamoğlu „Seyfi Arkan ve Kömür İşçileri İçin 

Konut: Zonguldak; Üzülmez ve Kozlu, Fabrika‟da Barınmak‟ adlı makalesinde; 

yatakhanelere ait servis yapısının inşa edildiğinden ve işçilerin yapı ile ilgili 

anılarından
6
 bahsetmektedir. Oysa yapı hiç inşa edilmemiştir. Ayrıca İmamoğlu 

makalesinde TÜRKİŞ projesinde yer alan işçi yatakhanelerinin dönem metinlerinde 

amele pavyonları ismiyle anıldığından bahsetmektedir. Ancak araştırma sırasında 

elde edilen verilerde amele pavyonları isminin, Kozlu İhsaniye‟deki işçi yurtları için 

kullanıldığı görülmektedir (Çizelge 2.1). İmamoğlu‟nun makalesinde yer alan 52 

numaralı dipnotta ise söz konusu pavyonların TÜRKİŞ projesine ait yapılar olduğuna 

dair açık bir referansın olmadığından; en olası işaret olarak duşlar ve yatakhanelerin 

ayrı binalarda bulunduğundan bahsedilmektedir. Ancak TÜRKİŞ projesindeki işçi 

yatakhaneleri ve servis yapısına ait plan kurgusunun benzeri Kozlu İhsaniye‟deki işçi 

pavyonlarında da görülmektedir (Şekil A.9). Tüm bu verilerden yola çıkarak 

İmamoğlu‟nun sözünü ettiği yapının, yıkılarak günümüze ulaşamayan Kozlu 

İhsaniye‟deki işçi pavyonları olduğunu söyleyebiliriz.  

Elde edilen veriler sonucunda Üzülmez Mahallesi‟ndeki duş, çamaşırhane, yemek 

yeme birimlerini içerisinde barındıran servis yapısının inşa edilmediği 

anlaşılmaktadır.  Ancak Üzülmez yerleşkesindeki işçilerin yıkanma, yemek yeme 

gibi ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarına dair herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

Namık Özalp 1955 yılına ait Zonguldak ve Kömür Havzası kitabında Üzülmez 

 
6
 İmamoğlu, 2009, s. 150. 66 yaşındaki Cemil Akyüz işçilerin niçin inşa edilen yatakhanelerde 

yatmadıkları sorusunu şu şekilde yanıtlar: Neden olacak, başka giyecek elbise mi var? Yıkanacak 

sabun mu var? Adam seni o haliyle pavyona koymuyor ki. Beyaz çarşaflar var. Yatırır mı seni orada? 

Yıkan da gel diyor. Eziyeti görüyor musun? Bunun için gitmediler pavyonlara. Ama daha sonra 

alıştılar.  
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İlkokulu‟nun üst katının memurlar tarafından pansiyon olarak kullanıldığından 

bahsetmektedir. Bu durum işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dört 

yatakhaneden birisini servis yapısı olarak kullanmış olabilecekleri ihtimalini 

doğurmaktadır.   

Çizelge 3.1: İskat kararıyla yıkılan yapıların farklı kaynaklarda yer alan isimleri.  

Tez Çalışması Merkez 

Bürosu 

İhsaniye İşçi 

Yurtları 

Kılıç Müdür 

Evi 

Kömür 

Havzası‟nda 

Türkiye İş 

Bankası: 1926-

1937 

Merkez 

Bürosu 
- 

Kılıç Müdür 

Evi 

Arkitekt Dergisi, 

1935, sayı:5 

KÖMÜRİŞ 

İdare Binası 

KÖMÜRİŞ 

Amele 

Yatakhaneleri 

- 

Kozlu Taşkömürü 

İşletme 

Müessesesi 

Muhasebe Servisi 

Sabit Kıymetler 

Sicil Kartı 

- 
İhsaniye İşçi 

Yurtarı 

- 

 

 

    

Ereğli Kömürleri 

İşletmesi İnşaat 

Müdürlüğü Plan 

Çizimi 

- 

Kozlu 

İhsaniye 

Pavyonları 

 - 

1935 yılına ait Arkitekt dergisinin dokuzuncu sayısında yayınlanan maket 

fotoğrafları ile Kömür Havzasında Türkiye İş Bankası: 1926-1937 kitabında 

yayınlanan 1937 yılına ait uygulama fotoğrafları kıyaslandığı zaman dört işçi 

yatakhanesinin, Seyfi Arkan tasarımına büyük oranda uyularak inşa edildiği 

görülmektedir. Yalnızca yapıların çatısı uygulamada farklılık göstermektedir. Maket 

fotoğraflarında çatılar düz teras çatıyken uygulama esnasında çatılar, kırma çatı 

olarak inşa edilmiştir. Ayrıca makette görülen antenler uygulama sırasında inşa 

edilmemiştir. 

1936 yılına ait Arkitekt dergisinin birinci sayısında Kılıç Mahallesi‟ndeki müdür evi, 

Kozlu bölgesindeki idare yapısı ve Kozlu İhsaniye‟deki işçi pavyonlarından 

bahsedilmektedir. Yapıların inşa edildikleri ise yazılı ve görsel malzemelerle 

desteklenmektedir. Ancak Seyfi Arkan tasarımına ait üç yapı günümüze 

ulaşamamıştır.  
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1935 yılına ait Arkitekt dergisinin beşinci sayısında yayınlanan Seyfi Arkan‟a ait 

idare binasının perspektif çizimiyle, Kömür Havzasında Türkiye İş Bankası: 1926-

1937 kitabında yayınlanan, yapının inşa edildikten sonraki halini gösteren fotoğrafı 

kıyaslandığı zaman; yapının Seyfi Arkan tasarımına uygun olarak inşa edildiği 

görülmektedir. 

Kılıç müdür evi ile ilgili yazılı belgelerden yapının 81 ada 6 parselde kayıtlı arsa 

üzerinde yer aldığı, yapının Kılıç yolu ile başlayan ve kuzey yönünde mahallenin üst 

kotlarına kadar devam eden yolun sonuna, arazinin en hakim yerine yerleştirildiği 

bilgisine ulaşılmıştır. 1936 tarihli Arkitekt dergisinin onuncu sayısında müdür evinin 

maket fotoğrafı yer almaktadır. Ancak yapının inşa edildikten sonraki halini gösteren 

görsel malzemeye ulaşılamaması nedeniyle müdür evinin Seyfi Arkan tasarımına 

uygun olarak inşa edilip edilmediği bilinmemektedir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Emlak ve İnşaat Dairesi‟nin arşivinde yer alan 

13.12.1952 tarihli paftada Kozlu İhsaniye pavyonlarının birinci kat planı yer 

almaktadır. Ancak planın Arkan projesinden birebir kopya edilip edilmediği 

bilinmemektedir. Yapının uygulama fotoğrafları incelendiği zaman Kömür 

Havzasında Türkiye İş Bankası: 1926-1937 kitabında yayınlanan 1937 yılına ait 

fotoğrafta çatı düz teras çatıyken, Ekrem Murat zaman arşivinde yer alan 1948 yılına 

ait fotoğrafta ise çatının saçaklı kırma çatı olduğu görülmektedir (Şekil B.26).  
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4.  ÇALIġMA ALANININ ÖZELLĠKLERĠ 

4.1 Alan Sınırı ve Mülkiyet Durumu 

Günümüzde TÜRKİŞ projesine ait yapılar Zonguldak İli‟nin Üzülmez ve Asma 

Mahalleri‟nde, KÖMÜRİŞ projesine ait yapılar ise Zonguldak İli‟nin Kozlu 

Beldesi‟nin Kılıç Mahallesi‟nde yer almaktadır (Şekil 1). Çalışma alanı sınırları 

Arkan yapılarını içerecek şekilde yollara, dere yatağına, merdivenlere ve topografya 

eğim çizgilerine göre belirlenmiştir. Bu nedenle alan içerisine Arkan‟a ait olmayan 

yapılar da girmektedir (Pafta 1, Pafta 26). 

Türkiye Taşkömürü Kurumu‟nun Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırları 

içerisinde yer alan, Zonguldak Kozlu Beldesi Kılıç Mahallesi‟nde bulunan A, B, C, 

D, E, F ve G tipi yapılar hazine adına kayıtlı Türkiye Taşkömürü Kurumu‟na tahsisli 

arsa üzerinde yer almaktadır (Pafta 12). Yalnızca C4 yapısı EKİ‟ye tahsisli arsa 

üzerinde bulunmaktadır (Pafta 12). Yapıların mülkiyeti Türkiye Taşkömürü 

Kurumu‟na aittir (Pafta 12). 

Türkiye Taşkömürü Kurumu‟nun Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırları 

içerisinde yer alan, Zonguldak Merkez Üzülmez (Baştarla) Mahallesi‟nde bulunan A, 

B ve C tipi yapılar hazine adına kayıtlı arsa üzerinde yer almaktadır (Pafta 25). 

Yapıların mülkiyeti Türkiye Taşkömürü Kurumu‟na aittir (Pafta 25). 

Hazine adına kayıtlı arsa üzerinde yer alan Üzülmez İlköğretim Okulu ile Kılıç 

İlköğretim Okulu‟nun mülkiyeti ise Milli Eğitim Bakanlığı‟na aittir (Pafta 12, Pafta 

25).  

4.2 YerleĢim Dokusu 

Kılıç Mahallesi‟nin vaziyet planı incelendiği zaman, yapıların topografyaya belli bir 

hiyerarşide yerleştirildiği görülmektedir. Mahallenin en hakim tepesinde müdür evi, 

topografyanın üst kotlarında tek daireli mühendis evleri, ortalarında ikişer daireli 

memur evleri ve alt kotlarında ise dörder daireli işçi evleri yer almaktadır (Pafta 5). 
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Altı daireli F tipi konutları ise hiyerarşiye uyularak topografyanın en alt kotuna 

yerleştirilmiştir (Pafta 5). 

Kılıç Mahallesi‟ndeki çalışma sınırları içerisinde bir tane ilkokul, bir tane A tipi, altı 

tane B tipi (mühendis evi), dört tane C tipi (memur evi), dört tane D tipi (memur evi), 

altı tane E tipi (işçi evi), dört tane F tipi ve dokuz tane G tipi konut yer almaktadır 

(Pafta 5, Şekil 2.1). Ayrıca mahallede Türkiye‟nin sayılı tenis kortlarından biri 

bulunmaktadır. Günümüzde tenis kortu açık futbol ve voleybol sahası olarak 

kullanılmaktadır (Şekil C.11).   

Üzülmez Mahallesi‟ndeki çalışma alanı sınırları içerisinde ise bir tane ilkokul, altı 

tane A tipi, beş tane B tipi ve dört tane C tipi konut vardır (Şekil 2.1). Üzülmez 

Sineması ise Asma Mahallesi‟nde yer almaktadır. 

4.3 Yapıların Mimari Özellikleri  

4.3.1 Kozlu bölgesindeki yapılar  

4.3.1.1 Merkez bürosu 

Yapı iki normal kat ve en üst katta bir yarım kattan oluşmaktadır. Yapıya havuzlu ve 

üst örtülü geniş bir taşlıktan girilmektedir. Memurlar için ayrı bir giriş tasarlanmıştır. 

Katlarda bürolar yer almaktadır. Büroların önlerinde memurlara dinlenme saatlerinde 

rahat edebilecek bir yer olarak teraslar düzenlemiştir. Teraslar yuvarlak kesitli 

kolonlarla taşıtılmıştır. Köşe terasının ortası girişteki havuzun görünmesi için açık 

bırakılmıştır (Arkitekt, 1935, sayı:5, s.147).   

4.3.1.2 Ġhsaniye iĢçi yurtları 

Bahçe içerisinde konumlanan İhsaniye işçi yurtları üçer kattan oluşmaktadır. Kozlu 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü arşivinden işçi yurtlarına ait vaziyet planına 

ulaşılmıştır (Şekil A.9).  

Vaziyet planına göre yapı parselinin doğusunda idare ve dinlenme salonu, 

güneydoğusunda çamaşırhane ve kazan dairesi yer almaktadır  (Şekil A.9). Parselin 

güneyinde ise dolaphane, mescit ve yemekhaneyi içinde barındıran bir servis yapısı 

bulunmaktadır (Şekil A.9). Çamaşırhane ve servis yapısı yatakhanelerden daha alt 

kotta yer almaktadır  (Şekil A.9). İşçiler yıkanıp, yemeklerini yedikten sonra 

dinlenmek için bir üst kottaki yatakhanelere dağılmaktadır  (Şekil A.3, Şekil A.9). 
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İhsaniye‟deki yerleşim planı, Üzülmez‟deki işçi yatakhanelerine ait yerleşim planıyla 

benzer özellik göstermektedir. Bu nedenle her iki yerleşimi de Arkan‟ın aynı 

kurguyla tasarladığı düşünülmektedir.  

4.3. Kılıç Mahallesi’ndeki yapılar 

4.3.2.1 Kılıç müdür evi 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Muhasebe Servisi Sabit Kıymetler Sicil 

Kartları‟ndaki bilgilere göre müdür evi, 238 m
2
 toplam kullanım alanına sahiptir. 

Yedi odalı yapı bodrum kat ve zemin kattan oluşmaktadır. 

Ekrem Murat Zaman arşivinde yer alan müdür evine ait üç fotoğraf incelendiği 

zaman, yapının giriş cephesi ile doğramalarının Kılıç Mahallesi‟ndeki B tipi 

yapılarıyla benzer özellik gösterdiği görülmektedir ( Şekil 42, Şekil 43, Şekil 44). 

4.3.2.2 A tipi konut 

Yapının toplam kullanım alanı 188,50 m
2
‟dir.Tek katlı yapı ikişer daireden 

oluşmaktadır. Her bir daire bir salon, üç oda ve iki ıslak hacme sahiptir.  

4.3.2.3 B tipi konut 

Yapının toplam kullanım alanı 148,96 m
2
‟dir. Yapı bodrum kat ve zemin kattan 

oluşmaktadır (Pafta 51). Zemin katında beş oda, iki ıslak hacim; bodrum katında ise 

çamaşırlık bulunmaktadır (Pafta 30). Kuzey cephesinin batı ucunda yer alan yuvarlak 

balkonlar, yapının karakteristik özelliklerindendir (Pafta 30, Şekil C.69). 

Yapıya iki cepheden girilmektedir (Pafta 30). Katlar arasında ulaşım yapı içerisinden 

merdivenle sağlanmaktadır (Pafta 30).  

4.3.2.4 C tipi konut 

Yapının toplam kullanım alanı 243,50 m
2
‟dir. Tek katlı yapı ikişer daireden 

oluşmaktadır (Pafta 33). Her bir daire bir salon, üç oda ve iki ıslak hacme sahiptir 

(Pafta 33). Batı cephesinin kuzey ve güney ucunda yer alan yuvarlak balkonlar, 

yapının karakteristik özelliklerindendir (Pafta 33).  

Yapıya iki cepheden girilmektedir. Ana giriş yapının doğu cephesinden, yan giriş ise 

güney cephesinden sağlanmaktadır (Pafta 52). 
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4.3.2.5 D tipi konut 

Yapının toplam kullanım alanı 177,50 m
2
‟dir. Tek katlı yapı ikişer daireden 

oluşmaktadır (Pafta 34). Her bir daire bir salon, iki oda ve iki ıslak hacme sahiptir 

(Pafta 34). Batı cephesinin kuzey ve güney ucunda yer alan yuvarlak balkonlar, 

yapının karakteristik özelliklerindendir (Pafta 34, Şekil C.69). Yapıya doğu 

cephesinden girilmektedir (Pafta 34).  

4.3.2.6 E tipi konut 

Tek katlı yapı dörder daireden oluşmaktadır (Pafta 36). Her bir daire üç oda ve iki 

ıslak hacme sahiptir (Pafta 36). 

4.3.2.7 F tipi konut 

Yapı, bodrum kat ve zemin kattan oluşmaktadır (Pafta 54). Arazinin eğimli olması 

nedeniyle yapı kuzey cephesinden iki, güney cephesinden tek katlı görülmektedir 

(Pafta 54). Altı daireli yapının her bir dairesi iki oda ve iki ıslak hacme sahiptir. 

Bodrum kat ise kiler olarak kullanılmaktadır. Zemin kata güney cephesinden, 

bodrum kata ise kuzey cephesinden ulaşılmaktadır (Pafta 54). 

4.3.2.8 G tipi konut 

Yapının toplam kullanım alanı 99,94 m
2
‟dir. Tek katlı yapı ikişer daireden 

oluşmaktadır. Her bir daire bir salon, iki oda ve iki ıslak hacme sahiptir. Yapıya doğu 

cephesinden girilmektedir.  

4.3.2.9 Kılıç Ġlköğretim Okulu 

Yapının toplam kullanım alanı 992,10 m
2
‟dir. Tek katlı yapı yedi sınıftan 

oluşmaktadır (Pafta 27). 

Yapıya iki cepheden girilmektedir. Ana giriş güney cephesinden, yan giriş ise batı 

cephesinden sağlanmaktadır (Pafta 55).  

Yuvarlak pencereler ve giriş-çıkışı yönlendiren metal merdiven korkulukları, yapının 

karakteristik özelliklerindendir (Pafta 55, Şekil C.67). 
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ġekil 4.1 : Plan tipolojileri 



 
26 

4.3.2.10 Ekonoma (tüketim kooperatifi) 

1959 yılında yapılan yapı, 104.72 m
2
 toplam kullanım alanına sahiptir. Yapı, üç 

dükkan ve üç ardiyeden oluşmaktadır (Şekil C.34). 

4.3.3 Üzülmez Mahallesi’ndeki yapılar 

4.3.3.1 A tipi konut 

İki katlı yapı bir salon, iki oda ve iki ıslak hacimden oluşmaktadır (Pafta 42, Pafta 

43). Yapıya kuzey cephesinden girilmektedir (Pafta 56). Katlar arasında ulaşım yapı 

içerisinden merdivenle sağlanmaktadır (Pafta 42, Pafta 43). 

4.3.3.2 B tipi konut 

B2 ve B3 yapıları iki katlı, diğer yapılar ise üç katlıdır. Üç katlı yapılar arazinin 

eğimli olması nedeniyle güney cephesinden üç, kuzey cephesinden iki katlı 

görülmektedir (Pafta 57, Pafta 58). Üç katlı yapılar bir salon, dört oda ve dört ıslak 

hacimden; iki katlı yapılar ise bir salon, üç oda ve üç ıslak hacimden oluşmaktadır 

(Pafta 57, Pafta 58).  

Yapıların güney cephesi, doğu-batı doğrultusunda uzanan balkonlarla çevrilidir 

(Pafta 57, Pafta 58). 

Üç katlı yapılara iki kottan girilmektedir. Ana giriş birinci katın kuzey cephesinde, 

yan giriş ise zemin katın doğu cephesinde yer almaktadır (Pafta 58). İki katlı yapılara 

ise kuzey cephesinden girilmektedir (Pafta 57). Katlar arasında ulaşım yapı 

içerisinden merdivenle sağlanmaktadır (Pafta 46, Pafta 47). 

4.4 Isıtma Sistemi 

Üzülmez Mahallesi‟ndeki A ve B tipi konutlarının özgün ısıtma sistemi kuzinedir. 

B1 ve B4 yapılarının Z03 mekanlarında kuzine bulunmaktadır. Günümüzde ise 

yapılar merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Ev sakinleriyle yapılan 

görüşmelere göre yapılar merkezi kalorifer sistemine geçmeden bir süre önce soba ile 

ısıtılmıştır. 

Kılıç Mahallesi‟nde E tipi konutlar inşasından günümüze kadar soba ile 

ısıtılmaktadır. F tipi konutlar ise günümüzde soba ile ısıtılmaktadır ancak yapıların 

özgün ısıtma sistemi bilinmemektedir. B, C ve D tipi konutlarının özgün ısıtma 
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sistemi ise kuzinedir. Ev sakinleriyle yapılan görüşmelere göre C ve D yapıları bir 

süre soba ile ısıtılmıştır. Günümüzde ise yapılar merkezi kalorifer sistemi ile 

ısıtılmaktadır. C4 yapısının 67/A numaralı dairesinde kuzine yer almaktadır. 

Yapıların kuzine ile nasıl ısıtıldığını bu dairede görmek mümkündür (Şekil C.92). 

4.5 Yapım Tekniği ve Malzeme 

Çalışma alanı içerisindeki yapılarda 1940 yıllarına ait yapım tekniği görülmektedir.  

Kılıç Mahallesi‟nde yer alan G tipi yapıları ahşap karkas yapım tekniğine sahiptir. 

Her üç yerleşkedeki yapıların büyük bir bölümü kagir, çatısı beton, çatı örtüsü ise 

Marsilya kiremit kaplamadır. Yapıların ana malzemesi tuğla, briket ve çimentodur. 

Çelik malzeme ise kameriyelerin ve müştemilat yapılarının bir kısmında 

görülmektedir. Bazı yapılarda ise ahşap, çelik ve kagir malzemeler bir arada 

kullanılmıştır. Yakın dönemde yapılan yapılarda ise beton malzemeye rastlamak 

mümkündür. 

4.5.1 Temel  

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin arşivinde yer alan, Ereğli 

Kömür İşleri Kozlu Bölgesi Plan Bürosu‟na ait İ. Yörük imzalı, 07.05.1946 tarihli 

50003/3 numaralı paftada yer alan Kılıç İlköğretim Okulu‟nun temel çizimi yapıların 

temeli hakkında bilgi vermektedir  (Şekil A.50).  

İlkokulun yığma yapı temeli, taşıyıcı duvarların oturduğu temel duvarı ile sömellerden 

oluşmaktadır.  A-A ve D-D kesitinde zemine oturan döşemenin altında 12 cm. 

grobeton ve 15 cm. blokaj vardır (Şekil A.50). D-D kesitinde yapının bodrum duvarı 

aynı zamanda temel duvarı görevi görmektedir (Şekil A.50). Sömeller temel duvarın 

hemen altında yer almaktadır (Şekil A.50). Sömeller arasındaki bodrum kat döşemesi 

ise doğrudan zemine oturmaktadır (Şekil A.50). Zemin döşemesinin altında 15 cm. 

blokaj vardır (Şekil A.50).  

4.5.2 Duvar 

Asma Mahallesi‟nde yer alan harabe halindeki sinema yapısı, yapının yapım tekniği 

hakkında bilgiler vermektedir. Yapının dış cephesinin bir kısmı tuğla duvar örgüsüne, 

bir kısmı ise briket duvar örgüsüne sahiptir. Tuğla duvar 6×10.5×22 cm. boyutlarında 

pres tuğlalardan yapılmıştır (Şekil 4.2). Tuğla duvarın ilk dizisi kenet sıra, ikincisi 
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dizisi ise düz sıra olarak örülmüştür (Şekil 4.2). Tuğlalar arasındaki yatay derz 1 cm. , 

düşey derz ise 1.5 cm. kalınlığındadır. Briket duvarlar ise 20×20×40 cm. boyutlarında 

beton briketlerle yapılmıştır (Şekil 4.3). Dış çimento sıva kalınlığı 3 cm. , iç çimento 

sıva kalınlığı ise 2 cm.‟dir (Şekil 4.2, Şekil 4.3).  

Ölçüsü alınan B2 yapısı ile E6 yapısının 2/C numaralı dairesinde, ara bölme duvar 

kalınlıkları sıva ile birlikte 26-27 cm. arasında, dış duvar kalınlığı ise 40-42 cm. 

arasında değişmektedir. E6 yapısının duvarının cepheden ayrılması ile ara bölme 

duvarlarının tuğla duvar örgüsü ortaya çıkmıştır. Yapının duvar örgüsü sinema yapısı 

ile aynıdır. Ancak dış duvar örgüsü hakkında bilgi edinilememiştir. 

 

ġekil 4.2 : Tuğla duvar örgüsü 

 

ġekil 4.3 : Briket duvar örgüsü 
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4.5.3 Lento 

2007 tarihli Kozlu İhsaniye işçi yatakhanelerine ait fotoğrafta pencere açıklıklarının 

üzerinde betonarme lentolar görülmektedir  (Şekil C.47). Yapının yıkılmış olması 

nedeniyle lento boyutları ölçülememiştir. 

4.5.4 DöĢeme 

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin arşivinde yer alan, Ereğli 

Kömür İşleri Kozlu Bölgesi Plan Bürosu‟na ait İ. Yörük imzalı, 07.05.1946 tarihli 

50003/3 numaralı paftada yer alan Kılıç İlkokulu‟nun kesit çizimleri yapıların 

döşemesi hakkında bilgi vermektedir (Şekil A.50).  Çizimde betonarme döşemenin 

kalınlığı 10-12 cm.‟dir. Betonarme döşeme Asma Mahallesi‟ndeki Üzülmez sineması 

ile Kozlu İhsaniye‟deki işçi yatakhanelerine ait fotoğrafta da görülmektedir (Şekil 

C.47, Şekil C.70). 

Kılıç Mahallesi‟ndeki E6 yapısının 2/C numaralı dairesine ait mekanların döşeme 

malzemeleri özgündür. 

Yapının 104 ve 105 mekanınlarının özgün döşeme malzemesi ahşap kaplamadır. 

Döşeme kirişlerinin üzerinde, 9-10 cm. genişliğinde ve 2,5 cm. kalınlığında döşeme 

tahtaları vardır. Kirişlerin arasındaki mesafe 25- 35 cm. arasındadır. Döşeme tahta 

parçalarının arasına, 1 cm. ortak bini yüzeyi ile 2 mm. çalışma payı bırakılmıştır. 

Döşeme tahtalarının uzunluğu bazı yerlerde döşemenin uzunluğu kadardır. Mesafenin 

çok olduğu yerlerde ise tahtalar kirişlerin üzerinde birleştirilmiştir (Şekil 4.4).  

 

ġekil 4.4 : Binili ahşap kaplama örtüsü 

Yapının 106 mekanı ise 10-11 cm. genişliğinde ve 2,5 cm. kalınlığında döşeme 

tahtaları ile kaplıdır.  Tahtalar yan yana getirilip, iki çivi ile 5,5 cm. genişliğindeki ve 

3 cm. yüksekliğindeki kadronlara çakılmıştır (Şekil 4.5).  
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ġekil 4.5 : Ahşap döşeme kaplamasının yapım tekniğine ait detay 

Yapının Z03 ve Z04 mekanlarının döşemeleri 1,5 cm. kalınlığında, 20×20 cm. 

boyutlarında beyaz seramikle kaplıdır.  

Z01 ve Z02 mekanlarının döşeme malzemesi ise 20×20 cm. boyutlarında siyah dökme 

taş mozaiktir (Şekil C.101). 

Kılıç yerleşkesindeki B, C ve D tipi yapılarının balkon döşeme malzemesi ise 20×20 

cm. boyutlarında yeşil dökme taş mozaiktir (Şekil C.102). 

4.5.5 Süpürgelik  

E6 yapısının 2/C numaralı dairesinde özgün ahşap süpürgelikler vardır. Yapının 105 

ve 106 mekanlarındaki süpürgelikler ahşap döşeme ile aynı malzemededir. İçeriye 

doğru meyilli olan süpürge tahtaları 4 cm. genişliğinde, 4,5 cm. yüksekliğindedir. 104 

mekanında, süpürgelik üzerine 1,5 cm. yüksekliğinde ufak bir silme çakılmıştır. 

Yapının 102 mekanının döşeme kenarlarında ise 1cm. genişliğinde, 11 cm. 

yüksekliğinde taş süpürgelikler vardır.  

4.5.6 DıĢ Kepenk  

Kılıç Mahallesi‟ndeki B2 yapısının pencerelerinin önünde çift kanatlı ahşap kepenkler 

vardır. Kepenk tablaları geçme zıvana ile boy kayıtlarına takılmıştır. 6 cm. 

genişliğinde, 1 cm. kalınlığındaki tahtalar dışarıya doğru eğimlidir. Eğimden dolayı 

kepenkler kapalıyken de içeriye ışık girebilmektedir (Pafta 65).  

Kılıç Mahallesi‟ndeki C ve D tipi yapılarına ait 2009 tarihli fotoğraflarda, 

pencerelerinin önünde de çift kanatlı ahşap kepenkler olduğu görülmektedir 

Kepenklerin ise üstü ve altı dıştan kayıtlıdır. Ahşap kepenkler tahtaların yan yana 

getirilmesiyle oluşturulmuştur. Mevcut durumda kepenklerin olmaması nedeniyle, 

ahşap tahtaların boyutları ölçülememiştir. 
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4.5.7 Tavan  

E6 yapısının 2/C dairesine ait mekanların tavanları ahşaptır. Ahşap tavanların duvarla 

birleştiği yerlerde korniş şeklinde ahşap koltuk silmeler vardır. Tavanların üzeri beyaz 

yağlı boya ile boyanmıştır (Şekil C.96).  

4.5.8 Çatı  

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin arşivinde yer alan, Ereğli 

Kömürleri İşletmesi Etüd ve Tesis Grubu Müdürlüğü‟nün 30.05.1950 tarihli, Teknik 

Ressam Z. Alpant imzalı, 50041/4 numaralı paftada yer alan Kozlu D tipi evinin ahşap 

çatı tafsilatı çiziminden yola çıkılarak, yapıların ahşap çatı konstrüksiyonu hakkında 

bilgi edinilmiştir (Şekil A.47). 

Çizimde ahşap çatı, kirişin üzerine oturmaktadır. Mertekler kirişin üzerine 

yerleştirilmiştir. Kiriş merteğe kırlangıç kuyruğu bindirme ile birleştirilmiştir. Mertek 

ayağıyla kiriş ucu arasındaki fark çelikle giderilmiştir. Çeliğin bir ucu kirişe, bir ucu 

merteğe çiviyle çakılmıştır. Mertekler mahyada çatal zıvana ile birleştirilmiştir. Beş 

metreden uzun olan mertekler, çift kuşaklama ile birbirlerine bağlanmıştır. 

Kuşaklamalar merteklere eğri kesitli kırlangıç kuyruğu bindirme ile bağlanarak 

bulonlarla sıkıştırılmıştır.  

Mertekler örtüden gelen yükleri aşıklara, aşıklarda dikmelere iletmektedir. Mahyanın 

altında 18×18 cm. boyutlarında, kuşaklamaların üstünde ise 16×16 cm. boyutlarında 

aşıklar vardır. Aşıklar merteğe 6 cm. geçmelidir. Dikme ile aşıklar arasında 

göğüslemeler vardır.  

Su geçirmemesi, hava sirkülasyonunu sağlaması ve hafif malzeme olması nedeniyle 

çatı kaplama malzemesi olarak Marsilya kiremit kullanılmıştır. Mimar Muhsin 

Maden‟den alınan bilgilere göre, Marsilya kiremit o dönemde Zonguldak‟a 

Fransa‟dan getirilmiştir. Çatının kenarlarında, 2,5 cm. çapında çinko oluklar vardır. 

Ancak çinko oluklar ile yağmur iniş boruları daha sonra plastik malzemeye 

çevrilmiştir. 

4.6 Strüktürel Durum ve Yapısal Sorunlar 

Tez çalışması kapsamında çalışma sınırları içerisindeki yapıların strüktürel açıdan 

analizleri yapılmıştır. Acil onarım istemeyen, strüktür ve malzemeye yönelik 
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sorunları olmayan yapılar iyi; strüktür sorunu olmayan ancak sıva, boya, badana gibi 

basit onarıma ihtiyacı olan yapılar orta; strüktür ve malzeme sorunları olan, esaslı 

onarıma ihtiyacı olan yapılar kötü; strüktür ve malzeme sorunları nedeniyle 

kullanılmayan yapılar ise harap sınıfında yer almaktadır. Yerinde yapılan 

incelemelerle yapıların büyük bir kısmının iyi durumda oldukları tespit edilmiştir 

(Şekil 3.5). Ancak Kılıç Mahallesi‟ndeki D4 yapısı ile Üzülmez sineması günümüzde 

harabe halindedir (Şekil C.28, Şekil C.49). 

 

ġekil 4.6 : Strüktürel durumuna göre yapıların dağılımı 

Zonguldak Kömür Havzası‟nda madencilik faaliyetleri sonucunda yeryüzünde 

çökmeler meydana gelmektedir. Tasman problemi Kılıç Mahallesi‟ndeki yapılarda 

yapısal sorunlara neden olmaktadır. Mahallede yer alan E5 ve E6 yapıları tasmandan 

zarar görmüş, farklı oturmalar sonucunda yapılarda düşeyden ayrılmalar meydana 

gelmiştir (Pafta 10). 

Tasman nedeniyle E5 yapısının duvarlarında derin çatlaklar meydana gelmiştir. 

Yapının kuzey yönünde kaymasını engellemek amacıyla geçici çözüm olarak Türkiye 

Taşkömürü Kurumu tarafından yapının kuzey cephesinin önüne, yaklaşık 1,50 metre 

yüksekliğinde betonarme istinat duvarı yapılmıştır (Şekil C.30).  

E6 numaralı yapının zemini ise kuzey yönünde kaymış, kuzey duvarının bir bölümü 

yapıdan yaklaşık 12-15 cm ayrılmıştır (Şekil C.31, C.32). Dört daireden oluşan 

yapının iki dairesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından boşaltılmıştır. Ancak 

diğer iki daire kullanılmaya devam etmektedir. 

Kılıç Mahallesi‟nde yer alan B6 yapısı kullanıcılar tarafından yapılan tadilatlar 

sonucunda zarar görmüştür (Pafta 10). Tadilatlardan sonra yapıda oturmalar 

meydana gelmiş, yapının kuzeydoğu köşesi ile güneydoğu köşesi arasında yaklaşık 

bir metre kot farkı oluşmuştur. Ayrıca yapının iç ve dış duvarlarında çatlaklar vardır. 
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4.7 Kullanıcı Müdahaleleri 

Yapılardaki kullanıcı müdahaleleri iki başlık altında toplanmıştır. Birinci başlık 

özgün işlevini devam ettiren konutların ve eğitim yapılarının zaman içerisinde 

kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen müdahaleleri, ikinci başlık ise Üzülmez 

Mahallesi‟ndeki C tipi yapılarına yüklenen yeni işlevin getirdiği kullanıcı 

müdahalelerinin fiziksel çevreye yansımalarını içermektedir. 

4.7.1 Özgün iĢlev sürecindeki kullanıcı müdahaleleri 

4.7.1.1 Konutlar 

Yapı parselleri üzerine zaman içerisinde kullanıcılar tarafından kameriyeler ve 

müştemilatlar yapılmıştır (Pafta 5, Pafta 18).  

İçerisine girilebilen yapılarda tespit çalışmaları yapılarak kullanıcı müdahalelerinin 

fiziksel çevreye yansımaları belirlenmiştir. Kılıç Mahallesi‟nde yer alan B ve E tipi 

yapıları ile Üzülmez Mahallesi‟ndeki A ve B tipi yapılarının özgün plan şemasını 

büyük oranda korudukları gözlemlenmektedir (Ek E.2). Ancak Kılıç Mahallesi‟ndeki 

B tipi yapılarının bir kısmında, bodrum katın kullanılmaması nedeniyle bodrum kata 

geçişin iptal edildiği görülmektedir. E tipi yapılarının bazı dairelerinde ise ısı kaybını 

en aza indirmek amacıyla yapı içerisinde mekan yüksekliği azaltılmıştır.   

Kılıç Mahallesi‟ndeki C, D ve F tipi yapılarının ise özgün plan şeması değiştirilmiştir 

(Pafta 31, Pafta 32, Pafta 33, Pafta 34). C ve D tipi yapılarında kullanıcılar tarafından 

yapılan en önemli müdahale, ara bölme duvarlar ya da kapı doğramaları kaldırılarak 

kömür ve kilerin mutfak ya da hole dahil edilmesidir. F tipi konutlarında ise her bir 

daireye birer oda eklenerek yapının mekan sayısı arttırılmıştır.  

Yapı cephelerine yeni açıklıklar eklenerek ya da var olan açıklıklar kapatılarak bazı 

yapıların özgün cephe düzeni değiştirilmiştir (Ek E.3).  

Yapının dış görünüşü etkileyen diğer bir uygulama ise çatı sistemidir. Üzülmez 

Mahallesi‟ndeki yapıların çatıları ilk inşa edildiklerinde kırma çatıyken daha sonra 

çatılar saçaklı kırma çatıya dönüştürülmüştür (Pafta 56, Pafta 57, Pafta 58). Bu 

uygulamalar sonucunda yapıların gabarisinin yükseltildiği anlaşılmaktadır.  

Bazı yapılarda bacaların kaldırılması ya da çatıya yeni bacaların eklenmesi dış 

görünüşü etkileyen diğer bir uygulamadır.  
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Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin 2007 yılında açtığı 

doğrama değiştirme ihalesi sonucunda 3-4 sene içerisinde, yapıların ahşap 

doğramaları plastik doğramalara çevrilmiştir (Ek E.3). Kılıç Mahallesi‟nde yer alan 

B ve E tipi yapılarının bazılarında özgün malzeme ve tipolojiye sahip doğramalara 

rastlamak mümkündür (Ek E.3).  

Konutların bazılarında kapı doğramalarının bir kısmı mekanlar arası geçişi 

engellemesi nedeniyle kaldırılmıştır. Bazı mekanların döşeme malzemesi ise özgün 

karakterini yansıtmayan malzemelerle değiştirilmiştir (Ek E.2). 

4.7.1.2 Üzülmez Ġlköğretim Okulu 

Öğrenci sayısının sürekli artması ve sınıf sayısının yetersiz kalması nedeniyle yapıya 

zaman içerisinde çok sayıda ilaveler yapılmıştır (Pafta 60). Bu ilaveler sonucunda 

yapı, özgün plan ve cephe düzenini büyük oranda kaybetmiştir.  

Yapının özgün halinde çatısı kırma çatıyken daha sonra çatı, saçaklı beşik çatıya 

dönüştürülerek yapının gabarisi yükseltilmiştir (Pafta 60). 

Yapıdaki en önemli müdahalelerden biri de yapının karakteristik özelliklerinden biri 

olan kuzey cephesindeki yuvarlak pencerelerin dikdörtgen pencerelere 

dönüştürülmesidir (Pafta 60). Ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak 

Dairesi‟nin 2007 yılında açtığı doğrama değiştirme ihalesi sonucunda yapının ahşap 

pencere doğramaları plastik doğramalara çevrilmiştir (Pafta 60). 

Özgün halinde bahçenin güney sınırı ahşap çitlerle çevrilirken, günümüzde ahşap 

çitlerin yerini beton parapetler ile demir parmaklıklar almıştır. 

4.7.1.3 Kılıç Ġlköğretim Okulu 

Kullanıcılar tarafından yapıya zaman içerisinde değişikler yapılmıştır. Ancak yapı 

özgün karakterini büyük oranda korumaktadır. 

Yapı içerisindeki kullanıcı müdahaleleri yapı elemanları ile malzeme açısından 

incelenmiştir. Yapıya ilaveler yapılarak ve mekanlara ara bölme duvarlar eklenerek 

ilkokul yapısının mekan sayısı arttırılmıştır. 19.01.1951 tarihli Kılıç İlkokulu‟na ait 

plan çizimi ile mevcut durum kıyaslandığı zaman mekanların günümüzde farklı 

işlevlerde kullanıldığı görülmektedir (Şekil A.31).  

Yapı içerisindeki kapı doğramalarının bir kısmı mekanlar arası geçişi engellemesi 

nedeniyle kaldırılmıştır (Pafta 55). Yapının çatı kaplama malzemesi ve bazı 
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mekanların kapı doğramaları ile döşeme malzemeleri özgün karakterini yansıtmayan 

malzemelerle değiştirilmiştir (Pafta 27, Pafta 55). Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat 

ve Emlak Dairesi‟nin 2007 yılında açtığı doğrama değiştirme ihalesi sonucunda 

yapının kuzey, güney ve doğu cephesindeki ahşap pencere doğramaları plastik 

doğramalara çevrilmiştir (Pafta 55).  

  

ġekil 4.7 : Üzülmez Mahallesi‟ndeki B tipi yapılarının cephedeki kullanıcı  

                  müdahaleleri      
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Arşivdeki çizimler ile eski döneme ait fotoğraflar, mevcut durumla karşılaştırıldığı 

zaman cephedeki bazı açıklıklarının kapatılarak özgün cephe düzeninin değiştirildiği 

anlaşılmaktadır (Pafta 55). 

Özgün halinde bahçe ahşap çitlerle çevrilirken, günümüzde ahşap çitlerin yerini 

beton parapetler ile demir parmaklıklar almıştır. 

4.7.2 Yeni iĢlev sürecindeki kullanıcı müdahaleleri 

4.7.2.1 C tipi yapılar 

Özgün kullanımı işçi yatakhanesi olan C tipi yapılar, günümüzde işçi lojmanları 

olarak kullanılmaktadır.  

İşlev değişikliği nedeniyle yapıların her iki katı konuta dönüştürülmüş, iç mekanlara 

ara bölme duvarlar eklenerek her kat dörder daireye bölünmüştür. İkinci kata 

dışarıdan ulaşabilmek için yapıların batı cephesinin önüne teras yapılmıştır. 

Betonarme kolonlarla taşıtılan terasların üzeri tek tarafa eğimli ahşap saçakla 

kapatılmıştır. Zemin kattan terasa ulaşım batı cephesinin kuzey ve güney ucuna 

eklenen betonarme merdivenlerle sağlanmaktadır (Pafta 59).  

Yeni işlev uygulanırken yapının cephe açıklık oranlarında da değişiklikler 

yapılmıştır. Özgün halinde yapılara güney cephesinden girilirken, mevcut durumda 

ise yapılara batı cephesinden girilmektedir. Bu nedenle batı cephesine yeni açıklıklar 

eklenmiştir (Pafta 59). Yapıların güney cephesindeki cam kısım kaldırılmış, cephenin 

açıklık oranları tamamen değiştirilmiştir (Pafta 59). Yapının yalnızca doğu cephesi 

özgün cephe düzenini koruyabilmiştir (Pafta 59).  

Yapıların özgün halinde çatısı kırma çatıyken günümüzde ise çatılar, saçaklı kırma 

çatıdır (Pafta 59). Bu uygulama ile yapıların özgün gabari yüksekliğinin değiştirildiği 

anlaşılmaktadır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin 2007 yılında açtığı 

doğrama değiştirme ihalesi sonucunda, yapıların ahşap pencere doğramaları plastik 

doğramalara çevrilmiştir (Pafta 59). 

Tüm bu uygulamalar sonucunda yapılar özgün karakterinden tamamen uzaklaşmıştır. 
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5.  SEYFĠ ARKAN YAPILARININ RESTĠTÜSYON ÇÖZÜMLEMELERĠ 

19. yüzyılın ortalarında kömür üretimine başlayan Zonguldak‟ta üretimin 

hızlanmasıyla birlikte işçi nüfusu artmıştır. Cumhuriyet‟ten sonra kömürde modern 

üretime geçilmesiyle Havza‟da yerleşik işçi nüfusuna ihtiyaç duyulmuştur. İşçilerin 

barınmaları amacıyla yerli kuruluşlar tarafından Havza‟da yerleşim projeleri 

hazırlanmıştır. Bu amaçla Seyfi Arkan 1934-1936 yılları arasında Zonguldak Kömür 

Havzası‟nda TÜRKİŞ ve KÖMÜRİŞ çalışanlarına yönelik iki proje tasarlamıştır.  

Kent ölçeğindeki projelerin uygulama aşamasında ise Zonguldak Kömür 

Havzası‟ndaki yabancılara ait şirketler satın alınarak millileştirilmiş, tüm şirketler 

devletleştirilmiştir. Bu nedenle iki projenin çok küçük bir kısmı uygulanabilmiştir. 

Büyük oranda gerçekleştirilmemelerine rağmen TÜRKİŞ ve KÖMÜRİŞ projeleri, 

Cumhuriyet dönemine ait tasarımlar olmaları açısından büyük önem  taşımaktadır.  

Projeler ile uygulama aşamasının uyumu incelendiği zaman projelerin uygulanan 

kısmının tasarlandığı şekilde inşa edilmediği görülmektedir. Bilge İmamoğlu „Seyfi 

Arkan ve Kömür İşçileri İçin Konut: Zonguldak; Üzülmez ve Kozlu, Fabrika‟da 

Barınmak‟ adlı makalesinde projelerin tasarlandığı şekilde inşa edilmeyişinin nedeni 

ile ilgili ihtimallerden bahsetmektedir. İmamoğlu birinci ihtimal olarak Arkan‟ın 

projelerin Arkitekt dergisinde yayınlanmasından sonra bir sebeple vaziyet planını 

tamamen değiştirdiği, diğer bir ihtimal olarak şirketin tasarlanan konutlardan 

bazılarının bir kısmını değiştirerek vaziyet planından bütünüyle bağımsız olarak inşa 

etmiş olabileceğini düşünmektedir. Müge Cengizkan ise projelerin uygulama 

aşamasının Seyfi Arkan‟ın meslek hayatındaki en yoğun döneme denk gelmesi, aynı 

tarihlerde Arkan‟ın askere gitmesi ve o yıllarda evlenmesi gibi nedenlerden dolayı 

Arkan‟ın projelerini uygulama aşamasında  takip etmemiş olabileceğini 

düşünmektedir. Arkan‟ın uygulama aşamasında Zonguldak‟a geldiğine dair herhangi 

bir veriye ulaşılamamıştır. Bu nedenle sözü edilen ihtimallerin doğru olma olasılığı 

vardır, ancak veri yetersizliğinden dolayı bu durumla ilgili kesin bir şey söylemek 

mümkün değildir. 
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Arşiv taramaları sonucunda 1950 yıllarına ait tez alanı ile ilgili çizimlere ulaşılmıştır. 

Ancak Seyfi Arkan bu projeleri 1934-1936 yılları arasında tasarlamıştır, elde edilen 

çizimler ise 1950 yıllarına aittir. Bazı çizimler Z. Alpant, F. Biltekin ve İ. Yörük 

imzalıdır. İsimleri geçen kişilerin o tarihlerde Ereğli Kömürleri İşletmesi‟nde 

resimhane şefi ve teknik ressam olarak çalıştıkları bilgisine ulaşılmıştır. Ancak ismi 

geçen kişilerin projeleri Seyfi Arkan projesinden birebir kopya edierek çizip 

çizilmedikleri ise bilinmemektedir. Bu nedenle projelerin dönem içerisinde revize 

edilmiş olma ihtimali de vardır. Ancak çizimler mevcut yapılarla kıyaslandığı zaman 

yapıların çizimleri büyük oranda yansıttığı görülmektedir.  

Kullanıcı müdahalelerinin fiziksel çevreye yansımalarını tespit edebilmek ve 

restorasyona yönelik kararlar alabilmek için yapıların inşa edildikleri ilk halini 

belirlemek gerekmektedir.  

Arşivdeki çizimler, görsel malzemeler, analoji çalışmaları ve ev sakinleriyle yapılan 

görüşmelerle tasarımın Seyfi Arkan‟a ait olduğu düşünülen yapılarda, plan ve cephe 

restitüsyon çözümlemeleri yapılarak plandaki ve cephedeki kullanıcı müdahaleleri 

paftalara işlenmiştir. Plandaki kullanıcı müdahalelerini gösteren paftalar yirmi dört 

adet, cephedeki kullanıcı müdahalelerini gösteren paftalar ise on adet olmak üzere 

toplam otuz dört adet pafta hazırlanmıştır (Ek E.2, Ek E.3).  

Yapılan incelemeler sonucunda alan içerisinde her yapının kullanıcılar tarafından 

müdahale gördüğü tespit edilmiştir. Müdahaleler, yapıların plan şemasının, cephe 

düzeninin ve malzemesinin özgün karakterine uygun olmayan bilinçsiz 

uygulamalardır. Yalnızca Kılıç Mahallesi‟ndeki B2 ile E6 yapıları ve Üzülmez 

Mahallesi‟ndeki B2 yapısı özgünlüğünü büyük oranda koruyabilmiştir. 

5.1 Plan ve Cephe  

Kılıç Mahallesi‟ndeki B, C ve D tipi yapılarının plan ve cephe restitüsyonu 

hazırlanırken arşivde yer alan çizimlerden, görsel malzemelerden yararlanılmış; 

verinin yetersiz kaldığı durumlarda ise analoji yöntemine başvurulmuştur. 

Ankara Mimarlar Odası‟nın 2010 yılında hazırladığı Modernist Açılımda Bir Öncü 

Seyfi Arkan: Mimarlık/Değişim/Özerklik Sempozyumu‟na ait sergi defterinde 

yayınlanan, Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi‟ne ait B ve C tipi yapılarının 

plan çizimlerine ulaşılmıştır (Şekil A.34, Şekil A.35). Yapıların plan restitüsyonu 
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hazırlanırken bu çizimlerden yararlanılmıştır. Cephe restitüsyonu ise analoji yöntemi 

ile belirlenmiştir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin arşivinden, D tipi yapısına 

ait 29.05.1950 tarihli, 50041/2 numaralı paftadaki plan çizimi ile 29.05.1950 tarihli, 

50041/3 numaralı paftadaki cephe çizimlerine ulaşılmıştır (Şekil A.36, Şekil A.37). 

D tipi yapılarının plan ve cephe restitüsyonu hazırlanırken bu çizimlerden 

yararlanılmıştır.  

Özgün karakterini koruyabilen E6 yapısından yola çıkarak E tipi yapılarının plan ve 

cephe restitüsyon çözümlemeleri yapılmıştır. 

F tipi yapılarının cephe restititüsyonu hazırlanırken 1940‟lı yıllara ait Kılıç 

Mahalllesi‟ni gösteren fotoğraf ile analoji yönteminden yararlanılmıştır. F tipi 

yapılarının kullanılıyor olması ve yapılarla ilgili çizimlere ulaşılamamsı nedeniyle 

yapıların plan restitüsyonu hazırlanamamıştır. 

Üzülmez Mahallesi‟ndeki A ve B tipi yapılarının plan ve cephe restitüsyonu ise 

analoji yöntemi ile belirlenmiştir.  

Uygulama fotoğrafları ile Seyfi Arkan‟a ait maket fotoğrafları incelendiği zaman, 

Üzülmez Mahallesi‟ndeki C tipi konutlarının tasarlandığı şekilde inşa edildikleri 

görülmektedir. Ancak yapılar işlev değişikliği nedeniyle zaman içerisinde özgün 

karakterini yansıtmayan uygulamalar görmüş, Seyfi Arkan tasarımından çok farklı 

yapılara dönüşmüşlerdir. Uygulama fotoğraflarından yola çıkarak yapıların cephe 

restitüsyonu hazırlanmıştır. Yapıların planına ait  restitüsyon çözümlemeleri  ise veri 

yetersizliğinden dolayı yapılamamıştır.  

Kılıç İlköğretim Okulu‟nun arşivinden, ilkokula ait 19.01.1951 tarihli, 931/C 

numaralı paftadaki plan çizimi ile 22.01.1951 tarihli, IN 931- numaralı paftadaki 

cephe çizimlerine ulaşılmıştır. Kılıç İlköğretim Okulu‟nun plan ve cephe 

restitüsyonu hazırlanırken bu çizimlerden yararlanılmıştır (Şekil A.31, Şekil A.32).  

TÜRKİŞ projesinin 1937 yılına ait uygulama fotoğrafları ile Seyfi Arkan‟a ait 

çizimler ve maket fotoğrafları incelendiği zaman, Üzülmez İlköğretim Okulu‟nun 

tasarlandığı şekilde inşa edilmediği görülmektedir. Bu nedenle ilkokulun 

restitüsyonu tasarlandığı şekline göre değil, inşa edildiği haline göre hazırlanmıştır. 
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Ev sakinleriyle yapılan görüşmeler ve analoji çalışmaları ile mekanların özgün 

döşeme kaplama malzemeleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Eski dönemlere ait fotoğrafların siyah beyaz olması nedeniyle çalışma alanı 

içerisindeki yapıların özgün dış cephe rengi anlaşılmamaktadır. Kılıç Mahallesi‟nde 

özgün karakterini koruyan E6 yapısının dış cephesinin en alttaki boya katmanına 

ulaşılmış ve duvar renginin sarı olduğu saptanmıştır (Şekil C.73). Bu nedenle 

mahalledeki diğer yapıların dış cephe renginin E6 yapısı ile aynı olduğu 

düşünülmektedir. Mimar Ece Bakioğlu‟dan alınan bilgilere göre Üzülmez 

Mahallesi‟ndeki yapıların da dış cephesinin özgün rengi sarıdır. 

5.2 Mimari Öğeler
 

Tez kapsamında çalışma alanında tespit edilen özgün doğramaların ölçüleri alınmış, 

doğramalar çizimler ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Yetmiş bir adet paftanın on bir 

adedi doğramalara aittir (Ek E.4). Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak 

Dairesi‟nin arşivinde yer alan, Ereğli Kömürleri İşletmesi Etüd ve Tesis Grubu 

Müdürlüğü‟ne ait Resimhane Şefi F. Biltekin imzalı 50041., 50041/6 ve 50041/7 

numaralı paftalarda Kozlu D tipi evine ait doğrama detayları yer almaktadır. 50041. 

numaralı paftada „Mimar Seyfi Arkan‟ın 584 numaralı paftadan kopya edilmiştir‟ 

yazısı vardır (Şekil A.46, Şekil A.48, Şekil A.49). Ancak 584 numaralı pafta 

bulunamamıştır. Ancak çizimle alandaki özgün nitelikteki doğramalar kıyaslandığı 

zaman mevcut durumla çizimlerin benzer özellik gösterdiği görülmektedir.  

Çalışma alanı içerisindeki yapıların doğramaları Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi‟nin 2007 yılında açtığı doğrama değiştirme 

ihalesi sonucunda ahşap doğramalardan plastik doğramalara çevrilmiştir. Yalnızca 

Kılıç Mahallesi‟ndeki B2 yapısı ile E6 yapısının doğramaları özgün karakterini 

koruyabilmiştir.  Arşivdeki çizimler, görsel malzemeler, analoji çalışmaları ve ev 

sakinleriyle yapılan görüşmelerden yola çıkarak yapıların doğrama restitüsyonu 

hazırlanmıştır (Ek E.4). Doğramalar plan ve cephedeki kullanıcı müdahaleleri 

paftalarına işlenmiştir. Ancak Üzülmez Mahallesi‟ndeki C tipi yapılarının özgün 

doğrama tipolojisi veri yetersizliğinden dolayı belirlenememiştir. 
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5.2.1 Kapılar 

Yapı içerisindeki kapı doğramaları tek ve çift kanatlı olmak üzere iki tiptir. Kapı 

doğramalarının kenarlarında Arkan‟ın mimari kimliğini yansıtan yuvarlak pervazlar 

yer almaktadır. Bazı yapılarda iç kapı doğramaların üst tablaları camlıyken, bazı 

doğramalar ise camsızdır. Yapıların balkon kapıları ise çift kanatlıdır.  

Yapıların dış kapı doğramaları ise tek kanatlıdır. Çalışma alanı içerisindeki yapılarda 

toplam dört farklı tipolojide dış kapı doğraması tespit edilmiştir. Bazı doğramaların 

önünde ise ahşap sineklikler yer almaktadır. 

5.2.2 Pencereler 

Üzülmez Mahallesi‟ndeki A ve B tipi konutları ile Kılıç ve Üzülmez İlköğretim 

Okulu‟nda görülen yuvarlak pencereler Seyfi Arkan‟ın mimari kimliğini yansıtan 

önemli mimari öğelerdir. 

Vasistas açılımlı üç, çift kanatlı dört olmak üzere alan içerisinde toplam yedi farklı 

tipolojide pencere doğraması vardır. Bazı pencerelerinin önünde çift kanatlı ahşap 

kepenkler yer almaktadır (Ek E.4). 

Kılıç ve Üzülmez Mahallesi‟ndeki B tipi yapılarının balkon cephesine ait kapı ve 

pencere açıklıklarının üzerinde makara sistemine sahip saçaklar vardır (Şekil C.76). 

5.2.3 DıĢ kepenkler 

Kılıç Mahallesi‟ndeki B, C ve D tipi yapılarının pencereleri ile balkon kapılarının 

önünde çift kanatlı ahşap kepenkler vardır (Pafta 51, Pafta 52, Pafta 53). 
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6.  YERLEġKELERĠN KENTESEL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE 

BÖLGEDEKĠ KORUMA SORUNLARI 

Kılıç, Üzülmez ve Asma Mahalleri‟nde çalışma alanı olarak belirlenen kısımlar 

yerinde gezilerek alanlarla ilgili tespit çalışmaları yapılmış, elde edilen veriler 

ışığında detaylı analiz paftaları hazırlanmıştır. Ayrıca yapılar kullanıcı müdahaleleri 

açısından incelenerek, elde edilen veriler plan ve cephe çizimlerine işlenmiştir. 

Çalışmalara ek olarak yapılara ait özgün doğramalarının ölçüleri alınmış, doğramalar 

çizimlerle belgelenmiştir. Yirmi altı adet analiz paftası, otuz dört adet yapılardaki 

kullanıcı müdahaleleri ve on bir adet doğrama çizimleri olmak üzere toplam yetmiş 

bir adet pafta hazırlanmıştır (Ek E). 

Eski dönemlere ait fotoğraflar incelendiği zaman her iki yerleşkenin kuru ve ağaçsız 

olduğu görülmektedir (Şekil B.3, B.4, B.27). Günümüzde ise yerleşkeler yoğun bir 

yeşil dokuya sahiptir. Yapılar bahçe içerisinde konumlanmıştır. Kılıç ve Üzülmez 

Mahalleri‟nin çeşitli yerlerinde, özellikle yol kenarlarında ve ilkokulun çevresinde 

çok sayıda anıtsal ağaç vardır (Şekil C.9, C.10). Yeşil alanlar her üç yerleşkede ortak 

alanlar olarak kullanılmaktadır (Pafta 5, Pafta 18). Kılıç Mahallesi‟nde B tipi yapıları 

ile Üzülmez Mahallesi‟nde B1 ve B5 yapıları özel açık alanlara sahiptir (Pafta 5, 

Pafta 18).  Bunların dışında kalan yeşil olmayan alanlar ise ortak kullanım alanlarıdır 

(Pafta 5, Pafta 18). 

Mahallelerde güney-kuzey doğrultuda eğimin arttığı görülmektedir. Kılıç 

yerleşkesinin üst kotları eğimden dolayı geniş manzara panoramisi sunmaktadır. 

Yapılar Kılıç ve Üzülmez Mahalleri‟nde manzaraya göre konumlanmıştır. Ancak her 

iki yerleşkede alt kotlara doğru gidildikçe ve çalışanların mesleki statüsü azaldıkça 

yapıların manzaradan yararlanmasının da azaldığı tespit edilmiştir.  

Çalışma alanında Seyfi Arkan tasarımana ait olduğunu söyleyebildiğimiz yapıların 

toplam  kullanım alanı çalışma alanının %6-7‟sini oluşturmaktadır. Parseller üzerine 

kullanıcılar tarafından yapılan irili ufaklı çok sayıda kameriyeler ve müştemilatlar 

taban alanı olarak fazla alan işgal etmese de, hepsinin toplam kullanım alanı 

hesaplandığında son dönem eklerinin çalışma alanının %3‟lük kısmını işgal ettiği 
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tespit edilmiştir. Kılıç Mahallesi‟nin 135 ada 1-2 numaralı parsellerdeki inşaat alanı 

ise çalışma alanının %1,5‟ini işgal etmektedir. Beş katlı yapıyı  emsal açısından 

incelediğimiz zaman bu oran %7.5 olmaktadır. Beş katlı yapı hem kütle hem de 

gabari açısından dokuya çok büyük zarar vermektedir. 

Kılıç Mahallesi Kozlu Belde merkezine tek anayolla bağlıdır. Anayol güney yönünde 

kıvrılarak topografyanın üst kotlarına kadar ulaşır (Pafta 4). Yapıların bir kısmı 

ikinci derece asfalt ya da beton yollarla bu ana yola bağlanmıştır (Pafta 4). Bazı 

yapılara ulaşım ise yalnızca taş merdivenlerle sağlanmaktadır (Pafta 4). Mahallenin 

içinden geçen Kılıç Deresi üzerinde bir tane köprü vardır (Şekil C.56). Ayrıca dere 

yatağının her iki yakası taş merdivenlerle birbirine bağlanmaktadır (Şekil C.58, 

C.59). Antrasit Fabrikası‟ndan gelen yolun kuzeyinde yer alan Üzülmez (Baştarla)  

Mahallesi‟nin etrafı ise asfalt yollarla çevrilidir (Pafta 17). Yapılar beton yollarla ya 

da taş merdivenlerle çevre yollarına bağlanmıştır (Pafta 17). Üzülmez Mahallesi‟nin 

kuzeyinde yer alan Yenişehir Sokak‟ı takip ederek Asma Mahallesi‟ne ulaşılabilir 

(Pafta 17). Her üç mahallede yaya kaldırımına rastlanılmamıştır. 

Çevresel değerler analizine göre her üç yerleşkede hakim çatı örtüsünün saçaklı 

kırma çatı olduğu tespit edilmiştir. Düz teras çatı ise müştemilat yapılarının bir 

kısmında görülmektedir (Pafta 1, Pafta 14). 

Her üç yerleşkede çok sayıda elektrik direği ve sokak lambası vardır (Pafta 1, Pafta 

14). Kılıç Mahallesi‟ndeki on iki sokak lambası ise özgün niteliktedir (Pafta 1). Kılıç 

Mahalle‟sinde 1940 yıllarına ait olduğu düşünülen dokuz tane elektrik tesisat borusu 

yer almaktadır (Pafta 1). Bu veriden yola çıkılarak o dönemde elektrik tesisatının 

yerin altına alınmış olabileceği düşünülmektedir. 

Kılıç ve Üzülmez Mahalleri‟nde ayrıca su kanalları yer almaktadır (Pafta 1, Pafta 

14). Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre su kanalların üzeri ızgara ile 

kapatılmıştır. Ancak günümüzde ızgaralara rastlanılmamaktadır. Alanda bazı su 

kanallarının çimento ile kapatıldığı, bazı yerlerde ise yeni su kanallarının açıldığı 

tespit edilmiştir. 

Mahalleler bahçeleri, yolları, merdivenleri, bahçe duvarları, su kanalları ve 

aydınlatma elemanları ile bitmiş bir çevredir.  

Kılıç Mahallesi‟nde yapıların %16‟sını konutlar oluşturmakta ve konutlar aralarında 

altı tipe ayrılmaktadır (Pafta 5). Üzülmez Mahallesi‟nde ise yapıların %17‟si 
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konuttur ve alan içerisinde üç tane farklı tipolojide yapı bulunmaktadır (Pafta 18). 

Asma Mahallesi‟ndeki yapıların ise %51‟i konuttur ancak yapıların herbiri farklı 

tipolojidedir  (Pafta 18). Her üç yerleşkede yeni dönemde yapılan yapılar ise belli bir 

tipolojiye sahip olmayan niteliksiz yapılardır. Kılıç ve Üzülmez Mahallesi‟nde 

eğitim yapısı olarak birer tane ilkokul yer almaktadır (Pafta 5, Pafta 18). Ayrıca 

Üzülmez İlkokulu‟nun bahçesinde tek katlı anaokul binası bulunmaktadır (Pafta 18). 

Kılıç Mahallesi‟nde ekonoma yapısı ile Üzülmez Mahallesi‟ndeki 150. Yıl Türk 

Telekom binası ise ticari yapı olarak kullanılmaktadır (Pafta 5, Pafta 18). Kılıç 

Mahallesi‟nde yer alan Kılıç Lokali ile Kılıç Sinema ve Tiyatro Salonu, Asma 

Mahallesi‟ndeki Üzülmez sinema yapısı sosyal yapı grubunda yer almaktadır (Pafta 

5, Pafta 18). Ancak Üzülmez sinema yapısı harabe halinde olması nedeniyle 

kullanılmamaktadır. Üzülmez Mahallesi‟nde dini yapı sınıfında yer alan bir tane yapı 

bulunmaktadır (Pafta 18).  Asma mahallesi‟nde sinema yapısına ait bir tane kalorifer 

dairesi; Kılıç Mahallesi‟nde bir tane trafo, bir tane su deposu ve iki tane kalorifer 

dairesi, Üzülmez Mahallesi‟nde ise bir tane su deposu ve üç tane kalorifer dairesi 

vardır (Pafta 5, Pafta 18). Üzülmez Mahallesi‟ndeki kalorifer dairelerinin bir tanesi 

Üzülmez İlkokulu‟na, diğer iki tanesi ise konutlara aittir.  

Çalışma alanı içerisinde yer alan yapıların dönem analizi yapılmıştır. Her üç 

yerleşkede farklı dönemlere ait yapılar bir arada bulunmaktadır. Yapılar yapım 

yıllarına göre üç döneme ayrılmıştır.  Üzülmez Mahallesi‟ndeki A, B ve C tipi 

yapılar 1936-1940 yılları arasındaki dönemde yer almaktadır (Pafta 19).  

Mahalledeki C tipi yapılarının kuzeyinde yer alan geleneksel yapım tekniğine sahip 

tek katlı yapı grubu, 1935 yılından önceki döneme aittir. Mahalledeki A tipi 

yapılarının kuzeyinde ise EKİ döneminde yapılan yapılara rastlamak mümkündür.  

Asma Mahallesi‟nde çalışma alanı sınırının kuzeyinde, 1935 yılından önceki döneme 

ait Rombakı Köşkü yer almaktadır. Ayrıca alanın çevresinde EKİ döneminde yapılan 

tek katlı yapılarda bulunmaktadır. Üzülmez Sineması ise 1936-1940 yılları arasında 

yapılan yapılardandır (Pafta 19).  Alan içerisindeki yapıların ise Üzülmez Sineması 

ile aynı dönemde yapıldığı düşünülmektedir (Pafta 19).   

Kılıç Mahallesi‟nde B, C, D, E tipi yapılar 1937-1938 yılında, Kılıç İlköğretim 

Okulu ile G tipi yapılar 1947, A tipi yapılar ise 1954 yılında yapılmıştır  (Pafta 6). 

E4, E5 ve E6 yapıların 1940‟lı yıllara ait Kılıç Mahallesi‟ni gösteren fotoğrafta yer 

almaması nedeniyle yapılar, 1940 sonrası dönemde sınıflandırılmıştır  (Pafta 6). F4 
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ve F5 yapıları da aynı fotoğrafta yer almamaktadır. Ancak fotoğraf karesine 

girmemiş olma ihtimalinin de bulunması nedeniyle yapıların diğer iki F tipi 

yapılarıyla aynı dönemde yapıldığı düşünülmektedir  (Pafta 6). Her üç yerleşkede 

zaman içerisinde yapılara ilave edilen ekler ve alan içerisindeki diğer yapılar ise 

1955 sonrası dönemde sınıflandırılmaktadır (Pafta 6, Pafta 19). 

Projelerin ve uygulamanın birbiriyle uyumsuz olması ve kaynakların yetersizliği 

nedeniyle yapıların Seyfi Arkan tasarımına ait olup olmadığı belirsiz kalmaktadır. 

Yalnızca Üzülmez Mahallesi‟ndeki C tipi yapıları ve Üzülmez İlköğretim Okulu ile 

Asma Mahallesi‟ndeki sinema yapısının Seyfi Arkan yapısı olduğunu kesin olarak 

söylemek mümkündür (Pafta 7, Pafta 20). Kılıç Mahallesi‟ndeki B, C, D ve E tipi 

yapıları ile Kılıç İlköğretim Okulu, Üzülmez Mahallesi‟ndeki A ve B tipi yapıları ise 

Seyfi Arkan tasarımını yansıttıkları için aidiyet paftasında yapılar, Seyfi Arkan 

yapıları grubunda sınıflandırılmıştır (Pafta 7, Pafta 20). 

Kılıç Mahallesi‟ndeki yapıların %95‟i, Üzülmez Mahallesi‟ndeki yapıların %69‟u ve 

Asma Mahallesi‟ndeki yapıların %72‟si tek katlı yapılardır (Pafta 8, Pafta 21). Her 

üç yerleşkede yapıların bir kısmı zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır (Pafta 8, 

Pafta 21). Kılıç ve Asma Mahalleri‟nde bodrum kat ve zemin kattan oluşan yapılara 

da rastlamak mümkündür (Pafta 8, Pafta 21). Üzülmez Mahallesi‟ndeki B1, B4 ve 

B5 yapıları ise üç katlı yapılardır (Pafta 21). Topografyanın eğimli olması nedeniyle 

yapılar kuzey cephesinden iki, güney cephesinden ise üç katlı görülmektedir (Pafta  

57, Pafta 58). Mahalledeki üç katlı diğer bir yapı ise 150. Yıl Türk Telekom 

binasıdır. Asma ve Kılıç Mahalleri‟nde kat adedi en çok iki, Üzülmez Mahallesi‟nde 

ise üçtür (Pafta 21). Kılıç Mahallesi‟nde Kılıç Deresi‟nin kuzey yakasında, 195 ada 1 

ve 2 numaralı parsel üzerinde inşaatı devam eden yapı ise beş katlıdır. Alan 

içerisinde yapıların kat adedi birbirinin manzarasını kesmeyecek şekilde 

belirlenmiştir. Ancak yeni yapılan beş katlı yapı ise bu mimari yaklaşıma 

uymamaktadır. 

Malzeme açısından yapılar incelendiği zaman Kılıç Mahallesi‟ndeki yapıların 

%52‟sinin, Üzülmez Mahallesi‟ndeki yapıların %58‟inin ve Asma Mahallesi‟ndeki 

yapıların %65‟inin kagir olduğu tespit edilmiştir (Pafta 9, Pafta 22). Çelik ve ahşap 

malzeme kameriye ve müştemilat yapılarında görülmektedir. Bazı yapılarda ise çelik, 

ahşap ve kagir malzemenin ikisi ya da üçü bir arada kullanılmıştır. Farklı 

malzemelerle inşa edilen yapılar karma grubunda sınıflandırılmıştır (Pafta 9, Pafta 
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22). Kılıç Mahallesi‟nde plastik ya da ahşap malzemede prefabrik yapılar da yer 

almaktadır (Pafta 9). Mahalledeki G tipi yapıları ahşap karkas yapım tekniğine 

sahiptir (Pafta 9). Her üç yerleşkede yer alan, yeni dönemde yapılan yapıların 

bazılarının yapım tekniği ise betonarmedir (Pafta 9, Pafta 22). 

Strüktürel durum açısından yapılar incelendiği zaman Kılıç Mahallesi‟ndeki 

yapıların %72‟si, Üzülmez Mahallesi‟ndeki yapıların %74‟ü ve Asma 

Mahallesi‟ndeki yapıların %69‟u iyi durumdadır (Pafta 10, Pafta 23). Kılıç 

Mahallesi‟ndeki E5 ve E6 yapıları tasmandan zarar gördükleri için yapılar strüktürel 

açıdan kötü durumdadır (Pafta 10). Mahalledeki B2 yapısı ise kullanıcılar tarafından 

yapılan onarımlar sonucunda zarar görmüş, bu nedenle yapı kötü grubunda 

sınıflandırılmıştır (Pafta 10). Kılıç Mahallesi‟ndeki D4 yapısı ile Asma 

Mahallesi‟ndeki Üzülmez sinema yapısı ise harabe durumundadır (Pafta 10, Pafta 

23).  

Üzülmez Mahallesi‟ndeki yapılar hazine arazisi üzerinde, Kılıç Mahallesi‟ndeki 

yapılar ise Türkiye Taşkömürü Kurumu‟na tahsisli arazi üzerinde yer almaktadır 

(Pafta 12, Pafta 25). C4 yapısının üzerinde bulunduğu 52 ada 42 parsele kayıtlı arazi 

ise EKİ‟ye tahsislidir (Pafta 12). Kılıç Mahallesi‟ndeki 135 ada 1-2 numaralı parselin 

mülkiyeti ise özel şahsa aittir (Pafta 12). Her üç yerleşkedeki yapıların büyük bir 

kısmı Türkiye Taşkömürü Kurumu‟na ait yapılardır (Pafta 12, Pafta 25). Üzülmez 

Mahallesi‟ndeki 150. Yıl Türk Telekom binasının mülkiyeti PTT‟ye, Kur‟an Kursu 

yapısının  mülkiyeti ise diyanet vakfına aittir (Pafta 25). Her üç yerleşkede son 

dönem ekleri olan kameriyeler ve müştemilatların mülkiyeti ise diğer gurubunda 

sınıflandırılmaktadır (Pafta 12, Pafta 25). Kılıç Mahallesi‟nde yer alan ve işgalci 

grup olarak nitelendirilen dört yapı da diğer gurubunda yer almaktadır (Pafta 12).  

Yapılan tüm bu analizler sonucunda her üç yerleşke için müdahale kararları alınmış, 

alanlarla ilgili koruma önerileri getirilmiştir (Pafta 13, Pafta 26). 

6.1 Ġskat Kararları ve Yıkımlar 

Kozlu bölgesinde iskat kararları tasman nedeniyle 1960 yıllarında başlamıştır. Son 

on yılda ise alan içerisinde iskat kararıyla yıkımı istenen yapıların sayısının arttığı 

görülmektedir. 
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6.1.1 E6 yapısı 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi‟nden temin edilen yazılı belgede 08.06.2010 

tarih ve 5414 sayılı yazısı ile Kılıç Mahallesi‟ndeki 2156 numaralı E6 yapısnın 

hizmet evinin Maddi Duran Varlıklar Hesaplarından çıkartılması istendiği, Türkiye 

Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu‟nun 29.06.2010 tarih ve 196 sayılı kararı ile bu 

isteğin kabul edildiği belirtilmektedir. İskat ise henüz gerçekleşmemiştir. 

Belgede yapının ekonomik ömrünü doldurması ve çok eski olması; tamir ve onarımı 

çok masraf gerektirdiği; halihazırda kullanılmadığı gibi gelecekte de kullanılması 

düşünülmediği; tüm bu nedenlerden dolayı binanın bir an önce iskat edilmesi 

gerektiği yazmaktadır. Ancak yığma yapım tekniğiyle inşa edilen yapıların ana 

malzemesi tuğla ve çimentodur ve genellikle tek kattan oluşan yapıların onarımı ise 

düşünüldüğü gibi pahalı değildir. 

6.1.2 Üzülmez Sineması 

Türkiye Taşkömürü Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi‟nden alınan bilgilere göre 

Üzülmez sinema yapısı 2001 yılında iskat edilmiştir. Ancak yapı varlığını devam 

ettirmektedir. 

6.1.3 Kılıç müdür evi 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Muhasebe Servisi Sabit Kıymetler Sicil 

Kartları‟ndaki bilgilere göre müdür evi 1938 yılında yapılmıştır. Yapı, lojman kütük 

kayıtlarına göre; 01.12.1940 tarihinde EKİ‟ye devredilmiştir. Kuruluş yasası ile 

yapının mülkiyeti Hazine‟ye aittir ve EKİ‟ye tahsislidir
7
. Yönetim Komitesi 

29.4.2010 tarihinde yazdığı bir gerekçeli yazı ile Kılıç müdür evinin iskatını 

istemiştir. Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu‟nun 29.6.2010 tarih ve 196 

sayılı kararı ile müdür evi iskat edilmiş ve bu karar sonrasında yapı yıkılmıştır.  

6.1.4 Ġhsaniye iĢçi yurtları 

Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi‟nin 12 Mart 1937 tarihinde toplanan 

Hissedarlar Alelade Genel Heyeti‟ne ait Onuncu Mali Yılı İdare Meclis Rapor‟una 

göre, İhsaniye‟deki iki amele yatakhanesinin yapımına 1935 yılında başlanmış, 

yapılarının inşaatı 1936 yılında tamamlanmıştır.  

 
7
 Ekrem Murat Zaman'ın henüz yayınlanmamış "karbonifer arşivi" adlı kitap çalışmasından alınmıştır. 
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Ekrem Murat Zaman‟dan alınan bilgilere göre yapılar 1994 yılına kadar işçi 

yatakhaneleri olarak kullanılmıştır. 5 Nisan 1994 tarihinde ekonomik önlemler planı 

açıklandıktan sonra, işçilerin köylerine taşınması yöntemine geçilmiş, işçilerin bu 

yurtlarda kalmalarına son verilmiştir. Bu karar doğrultusunda işçi yatakhaneleri, 

vilayet tarafından Zonguldak dışından gelen tekstil şirketlerine tahsis edilmiştir. 

Yatakhanelerin tekstil atölyesi olarak kullanımı 2002 yılına kadar devam etmiştir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu‟na bağlı olan işçi yatakhaneleri, 2002 yılında Kozlu 

Belediyesi‟ne devredilmiştir. Belediyenin yapıya yeni işlev önermemesi nedeniyle 

yapı atıl kalmıştır. Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu‟nun 22.07.2005 

tarihi ve 169 sayılı kararı ile işçi yatakhaneleri iskat edilmiş, bu karar sonrasında 

yapılar yıkılmıştır.  

6.1.5 Merkez bürosu 

Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim Şirketi‟nin 12 Mart 1937 tarihinde toplanan 

Hissedarlar Alelade Genel Heyeti‟ne ait Onuncu Mali Yılı İdare Meclis Rapor‟unda, 

merkez bürosunun yapımına 1935 yılında başlandığı ve yapımının 1936 yılında 

tamamlandığı belirtilmektedir. 

Ekrem Murat Zaman‟dan alınan bilgilere göre merkez bürosu 1940 yılından sonra, 

idare binası incir harmanı bölümü yazıhanesi olarak kullanılmıştır. Kozlu Yenikuyu 

alanında olduğu bilinen yapı, tasmandan zarar görmesi nedeniyle 1960‟lı yıllarda 

yıkılmıştır. Yapının kesin yıkım tarihi ise bilinmemektedir.  

6.2 Ġmar Planları 

Üzülmez Mahallesi‟nin en son imar planı 2007 yılında hazırlanmıştır. Plan 

incelendiği zaman yapıların etrafındaki mevcut yeşil dokunun korunmasına yönelik 

kararların alındığı anlaşılmaktadır (Şekil A.51). 

Kılıç Mahallesi‟nin en son imar planı ise 1993 yılında hazırlanmıştır. Kozlu 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü‟nden alınan bilgilere göre, Kılıç Mahallesi‟nin 2000 

ve 2004 yılında revizyon imar planları hazırlanmıştır. Ancak Kılıç Mahallesi‟ndeki 

çalışma alanının heyelan bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle revizyon planları 

çalışma alanını içermemektedir. Alanla ilgili yeni bir imar planının hazırlandığı 

bilgisine ulaşılmıştır. Ancak planın daha onaylanmamış olması nedeniyle planla ilgili 

herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.  
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1993 yılına ait Kozlu bölgesinin imar planı ile Kılıç Mahallesi‟nin haritası üst üste 

getirilmiştir (Şekil A.52). Yapılan incelemeler sonucunda  imar planının mahallenin 

mevcut yapılarını, yollarını ve merdivenlerini yok sayarak yeniden planlandığı 

görülmektedir.  İmar planında ekonoma yapısı ile mühendis evleri heyelan bölgesi 

içerisinde yer almaktadır. 2000 ve 2004 yılına ait imar planlarında ise heyelan 

bölgesinin sınırları genişletilmiş, Kılıç Mahallesi‟ndeki yapıların büyük bir 

bölümünün heyelan bölgesine girdiği bilgisine ulaşılmıştır. Ancak heyelan 

bölgesinde 195 ada 1-2 parselde kayıtlı arazi üzerinde beş katlı betonarme yapı inşa 

edilmektedir. 1993 yılında parsele iki kat yapı yapılma izni verilmesine rağmen, 

16/11/2008 tarihli 128 sayılı kararla Kozlu Belediyesi tarafından kat sayısı beşe 

çıkartılmıştır. Kozlu Belediyesi Kılıç Mahallesi‟ni, tasman problemi nedeniyle 

heyelan bölgesi olarak ilan ederken, aynı zamanda aynı bölgede ve dere yatağının 

üzerinde beş katlı yapının yapılmasına izin vermektedir. Ayrıca betonarme yapı, 

kütle ve gabari açısından dokuya çok büyük zarar vermektedir (Şekil C.13, Şekil 

C.14, Şekil C.15). 

6.3 Tescil Talebi  

Zonguldak Kozlu Beldesi Kılıç Mahallesi‟nde yer alan ilkokul binası, sinema yapısı 

ve yirmi üç lojman ile Zonguldak Üzülmez Mahallesi‟nde yer alan ilkokul binası ve 

on bir lojmanın koruma altına alınması için, TMMOB Mimarlar Odası Zonguldak 

Şubesi Haziran 2010 tarihinde, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü‟ne tescil talebinde bulunmuştur. 

Mimar Ece Bakioğlu‟ndan alınan bilgilere göre, Ağustos 2010 tarihinde Karabük 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu‟ndan raportörler gelerek iki alanı 

gezmiş ve yaptığı incelemeler sonucunda her iki alanın çevresiyle birlikte koruma 

altına alınması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Ocak 2011 tarihinde Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‟yle irtibata geçilmiş; tescil talebi ile ilgili belgelerin Milli Emlak 

Müdürlüğü‟nde bekletildiği öğrenilmiştir.  

Bu tez çalışması ile birlikte ve DOCOMOMO Türkiye desteğiyle 20. yüzyıl mimarı 

mirasımız olarak her üç yerleşkenin koruma altına alınmasının hızlandırılması 

hedeflenmektedir. 
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6.4 Mahalle Sakinlerinin Koruma Bilinci 

Kılıç Mahallesi‟ndeki B2 yapısı ve E6 yapısı ile Üzülmez Mahallesi‟ndeki B2 yapısı 

özgün karakterini büyük oranda koruyabilmiştir. Ancak B2 yapısı yakın tarihte 

başkasına tahsis edilmesi nedeniyle tadilat görmekte ve yapı, kullanıcısının bilinçsiz 

onarımları sonucunda özgünlüğü kaybetmektedir. Yapıların tescilli olmaması ve 

kullanıcıların koruma açısından bilinçsiz olması nedeniyle yapıların bozulma süreci 

devam etmektedir. 

2007 yılında Mimar Ece Bakioğlu‟nun çalışmalarıyla Üzülmez Mahallesi‟nde 

yapıların son dönem ekleri kaldırılmış, yapılar özgün haline dönüştürülmeye 

çalışılmıştır.  Ancak zaman içerisinde parsellerin üzerine kullanıcılar tarafından yeni 

ekler yapılmıştır. Türkiye Taşkömürü Kurumu bir taraftan dönemsel ekleri 

kaldırırken diğer taraftan kullanıcıların parseller üzerine yenilerini inşa etmeleri 

nedeniyle alan içerisinde sürekli bir denetime ihtiyaç duyulmaktadır. 

Korumaya yönelik ilk adım olaraksa mahalle sakinlerinin sahip oldukları kültürel 

mirasın farkına varmalarını sağlamak ve kullanıcılara koruma bilincini aşılamak 

gerekmektedir 
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7.  KORUMA ÖNERĠLERĠ VE SONUÇ 

Zonguldak İli‟nin Üzülmez ve Asma Mahalleri ile Zonguldak Kozlu Beldesi‟nin 

Kılıç Mahallesi‟nde çalışma alanı olarak seçilen kısım, yapıları ve kentsel dokusu ile 

birlikte özgünlüğünü büyük oranda korumaktadır. 

Tez çalışması ile birlikte Kılıç, Üzülmez ve Asma Mahallesi‟nin koruma altına 

alınması hedeflenmektedir. Bu amaçla her üç yerleşke için koruma önerileri 

getirilerek alanlarla ilgili koruma amaçlı imar planı altlığı hazırlanmıştır (Pafta 13, 

Pafta 26). Koruma önerilerinin kent dokusunun ve yapıların özgün karakterini 

bozmayacak nitelikte olmasına önem verilmiştir. 

Seyfi Arkan yapılarını içerisinde barındıran çalışma alanı kesin korunması gereken 

alan olarak belirlenmiştir. Zengin yeşil dokunun korunabilmesi amacıyla koruma 

sınırı içerisindeki alanların imara açılmaması hedeflenmektedir. 

Üzülmez Mahallesi‟nde yer alan C tipi yapıları ile Asma Mahallesi‟ndeki Üzülmez 

sinema yapısının kuzeyinde 1935 öncesi döneme ait yapılar bulunmaktadır. Ayrıca 

her üç yerleşkenin çevresinde EKİ dönemine (1943-1983) ait yapılar yer almaktadır 

(Şekil C.34, Şekil C.35, Şekil C.50, Şekil C.51). Farklı dönemlere ait yapıların bir 

arada olması nedeniyle koruma sınırının çevresinde tampon bölge oluşturulması 

önerilmektedir. 

Yapıların kullanıcılar tarafından sürekli bozulmaya uğramaları ve yavaş yavaş belge 

özelliklerini kaybetmeleri nedeniyle çalışma alanı sınırları içerisindeki yapılar 

koruma altına alınmalıdır. 

Alan içerisinde kullanıcılar tarafından yapı parselleri üzerine kameriyeler ve 

müştemilatlar yapılmıştır. Son dönem ekleri olarak sınıflandırılan yapılar, kent 

dokusuna zarar verecek büyüklükte ve sayıda değildir.  

Balkonu olmayan yapıların manzaraya göre konumlanan kameriyeleri korunmalı, 

dokuyla uyumsuz olanları ise iyileştirilmelidir (Pafta 13, Pafta 26).  
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Kent dokusuna uyumlu olan müştemilatlar, mekan sayısının yetersiz olduğu 

düşünülen yapılarda geç dönem eki olarak kabul edilerek korunmalıdır (Pafta 13, 

Pafta 26). Dokuyla uyumsuz olan yapılar ise iyileştirilmelidir (Pafta 13, Pafta 26).   

Kılıç Mahallesi‟ndeki C ve D tipi yapılarının planları özgün plan şemasına 

dönüştürülmeli ve yapıların çevresindeki müştemilatlar kaldırılmalıdır (Pafta 13). 

Üzülmez Mahallesi‟nde mekan sayısının yeterli olduğu A ve B tipi yapılarının 

çevresindeki müştemilatlar da kaldırılmalıdır (Pafta 26). 

Kılıç Mahallesi‟ndeki tek katlı garaj, otopark ihtiyacının bir kısmını karşılaması 

nedeniyle korunmalıdır (Şekil C.50).   

Kılıç Mahallesi‟nde dört tane niteliksiz yapı yer almaktadır (Şekil A.53). Zonguldak 

Milli Emlak Müdürlüğü‟nden alınan bilgilere göre hazine arazisini işgal eden yapılar 

ruhsatsızdır. Mahallede açık futbol ve voleybol sahasının yanındaki tek katlı 

ruhsatsız yapı, spor alanı ile ilgili ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapı varlığını 

sürdürebilir (Pafta 13). Ruhsatsız diğer üç yapı ise yıkılmalıdır (Pafta 13).  

Üzülmez ve Kılıç Mahallesi‟ndeki yapıların özgün cephe karakterini yansıtmayan 

cepheleri özgün cephe düzenine; doğramaları ise özgün karakterini yansıtacak 

şekilde ahşap doğramalara dönüştürülmelidir. Yapıların dış cephesi ise özgün duvar 

rengi olan sarıya boyanmalıdır. 

Mevcut hasar durumlarına göre yapılara bakım, basit ve esaslı onarım gibi gereken 

müdahaleler yapılmalıdır (Pafta 13, Pafta 26). Kılıç Mahallesi‟nde harabe halindeki 

D4 yapısı ile Asma Mahallesi‟nde harabe halindeki Üzülmez sinema yapısı ise 

rekonstrüksiyon ile özgün haline getirilmelidir (Pafta 13, Pafta 26).   

Günümüzde tasmandan zarar gören yapıların sayısı çok azdır ve alandaki yapılar 

strüktürel durum açısından incelendiği zaman yapıların büyük oranda iyi durumda 

oldukları tespit edilmiştir. Bu nedenle tasmandan dolayı ileride oluşabilecek hasarları 

engellemek amacıyla yapılar tasarıma uygun olarak dıştan ve içten güçlendirilmeli, 

yapıların varlığını gelecek nesillere devam ettirilmesi sağlanmalıdır.  

Yerleşkedeki kullanıcı sınıfı, alanın özgün kullanıcıları olan Türkiye Taşkömürü 

Kurumu çalışanları olması hedeflenmektedir. 
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Arkan yapıları dönemin sosyal-ekonomik durumunu, mimarlık kimliğini, yapım 

tekniğini yansıtması nedeniyle Cumhuriyet mimarlığı açısından belge niteliği 

taşımaktadır. Yapılar yalnızca Kömür Havzası‟nda çalışan işçiler için tasarlanan 

yapılar olarak düşünülmemeli, Havza‟daki endüstriyel bir kompleksin bir parçası 

olarak da değerlendirilmelidir. Ancak Kılıç Mahallesi‟nin heyelan bölgesi olarak 

belirlenmesi ve tasman probleminin yapıların yıkımı için gerekçe gösterilmesi, kültür 

varlığı niteliğindeki yapılarımız için tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca Kozlu bölgesine 

ait 2000 ve 2004 yıllarına ait imar planında heyelan bölgesinin sınırlarının 

genişletilmesi yapıların yıkım tehdidini arttırmaktadır. Eğer gerekli duyarlılık 

gösterilmez ve bu plan uygulamaya geçerse kentsel dokunun ve kültür 

varlıklarımızın yok olması kaçınılmazdır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için bu 

tez çalışması ile birlikte ve DOCOMOMO Türkiye desteğiyle bir an önce hukuksal 

sürecin başlatılması ve her üç alanın acil olarak koruma altına alınarak 20. yüzyıl 

mimari mirasımızın varlığını devam ettirmesi sağlanmalıdır.  
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                        Sempozyumu‟na ait sergi defterinde yayınlanmıştır) 

 

 
 

ġekil C.4 : A grubu yapılarından genel görünüm, Üzülmez, 2009, Cemal Emdem  

                      (Ankara Mimarlar Odası‟nın 2010 yılında hazırladığı Modernist   

                      Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan: Mimarlık/Değişim/Özerklik  

                      Sempozyumu‟na ait sergi defterinde yayınlanmıştır) 
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ġekil C.5 : A ve B grubu yapılarından genel görünüm, Üzülmez, 2009, Cemal  

                         Emdem (Ankara Mimarlar Odası‟nın 2010 yılında hazırladığı  

                         Modernist Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan: Mimarlık/Değişim/ 

                         Özerklik Sempozyumu‟na ait sergi defterinde yayınlanmıştır) 

 

 
 

ġekil C.6 : A grubu yapılarından genel görünüm, Üzülmez (Kasım 2010) 
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ġekil C.7 :  B grubu yapılarından genel görünüm, Üzülmez, 2009, Cemal Emdem  

                    (Ankara Mimarlar Odası‟nın 2010 yılında hazırladığı Modernist     

                    Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan: Mimarlık/Değişim/Özerklik  

                    Sempozyumu‟na ait sergi defterinde yayınlanmıştır) 

 

 
 

ġekil C.8 : G tipi konutlarının genel görünümü, Kılıç ( Mart 2011) 
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ġekil C.9 : Üzülmez İlköğretim Okulu‟nun bahçesinden görünüm (Kasım 2010) 

 

 
 

ġekil C.10 : Anıtsal ağaçlardan görünüm, Üzülmez (Kasım 2010) 
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ġekil C.11 : Açık futbol ve voleybol sahasından görünüm, Kılıç (Ağustos 2010) 

 

 
 

ġekil C.12 : Kılıç dere yatağından görünüş ( Mart 2011) 
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ġekil C.13 : İnşaat alanından görünüm, Kılıç (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.14 : İnşaat alanından görünüm, Kılıç (Şubat 2011) 
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ġekil C.15 : İnşaat alanından görünüm (Mart 2011) 

 

 
 

ġekil C.16 : A1 yapısının batı cephesinden görünümü, Kılıç (Ağustos 2010) 
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ġekil C.17 : B grubu yapılarının genel görünümü, Kılıç, 2007 

                                        (Ekrem Murat Zaman arşivi) 

 

 
 

ġekil C.18 : B yapısının kuzey yönünden görünümü, 2009, Cemal Emdem (Ankara  

                  Mimarlar Odası‟nın 2010 yılında hazırladığı Modernist Açılımda Bir  

                      Öncü Seyfi Arkan: Mimarlık/Değişim/Özerklik Sempozyumu‟na ait  

                      sergi defterinde yayınlanmıştır) 
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ġekil C.19 : B yapısının batı cephesinden görünümü, 2009, Cemal Emdem (Ankara  

                  Mimarlar Odası‟nın 2010 yılında hazırladığı Modernist Açılımda Bir  

                      Öncü Seyfi Arkan: Mimarlık/Değişim/Özerklik Sempozyumu‟na ait  

                      sergi defterinde yayınlanmıştır) 

 

 
 

ġekil C.20 : B3 yapısından genel görünüm, Kılıç, 2007 (Ekrem Murat Zaman arşivi) 
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ġekil C.21 : B6 yapısının kuzeydoğu yönünden görünümü  

                 (Arredamento Mimarlık, 2002, sayı:6, s.99) 

 

 
 

ġekil C.22 : C yapısının batı cephesinden görünümü, 2009, Cemal Emdem (Ankara 

                      Mimarlar Odası‟nın 2010 yılında hazırladığı Modernist  

                      Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan: Mimarlık/Değişim/Özerklik  
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ġekil C.23 : D yapısının kuzeybatı yönünden görünümü, 2009, Cemal Emdem  

 

 
 

ġekil C.24 : D yapısının güney cephesinden görünümü, 2009, Cemal Emdem  

                           (Ankara Mimarlar Odası‟nın 2010 yılında hazırladığı Modernist  

                           Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan: Mimarlık/Değişim/Özerklik  
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ġekil C.25 : D yapısının doğu cephesinden görünüm (Arredamento Mimarlık, 2002,  

                      sayı:6, s.99) 

 

 
 

ġekil C.26 :  D3 yapısının güneydoğu yönünden görünümü, Kılıç, 2007  

                                 (Ekrem Murat Zaman arşivi) 
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ġekil C.27 : D3 yapısının güneydoğu yönünden görünümü, Kılıç, 2007  

                                (Ekrem Murat Zaman arşivi) 

 

 
 

ġekil C.28 : Harabe haindeki D4 yapısından görünüm, Kılıç (Şubat 2011) 
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ġekil C.29 : E yapısının güney cephesinden görünümü, 2009, Cemal Emdem  

                    (Ankara Mimarlar Odası‟nın 2010 yılında hazırladığı Modernist  

                            Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan: Mimarlık/Değişim/Özerklik    

                            Sempozyumu‟na ait sergi defterinde yayınlanmıştır) 

 

 
 

ġekil C.30 : E5 yapısının kuzey cephesi ve istinat duvarı (Aralık 2010) 
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ġekil C.31 : E6 yapısının kuzey cephesinden görünümü, Kılıç (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.32 : Tasmandan zarar gören E6 yapısının iç mekanından görünüm 

                              (Aralık 2010) 
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ġekil C.33 : Kılıç tiyatro ve sinema salonu (Ağustos 2010) 

 

 
 

ġekil C.34 : Ekonoma yapısı, Kılıç (Ağustos 2010) 
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ġekil C.35 : RAT yapısından görünüm , Kılıç, 2007 (Ekrem Murat Zaman arşivi) 

 

 
 

ġekil C.36 : RAT yapısından görünüm , Kılıç, 2007 (Ekrem Murat Zaman arşivi) 
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ġekil C.37 : B grubu yapılarının kuzey cephesinden görünümü, Üzülmez  

                               (Kasım 2010) 

 

 
 

ġekil C.38 : B grubu yapılarının batı yönünden görünümü, Üzülmez (Kasım 2010) 
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ġekil C.39 : B tipi konutlardan görünüm, Üzülmez, 2001-2002  

            (Arredamento Mimarlık, 2002, sayı:6, s.104) 

 

 

 
 

ġekil C.40 : C yapısının batı cephesinden görünümü, Üzülmez 

             (Arredamento Mimarlık, 2002, sayı:6, s.104) 

 



 
130 

 
 

ġekil C.41 : Üzülmez İlköğretim Okulu‟nun baca ve kalorifer dairesinden görünümü 

                     (Kasım 2010) 

 

 
 

ġekil C.42 : Müdür evinin yıkılmadan önce dıştan görünüşü, 2007, Kılıç 

                               (Ekrem Murat Zaman arşivi) 
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ġekil C.43 : Müdür evinin yıkılmadan önce dıştan görünüşü, 2007, Kılıç  

                               (Ekrem Murat Zaman arşivi) 

 

     
            

ġekil C.44 : Müdür evinin yıkılmadan önce dıştan görünüşü, 2007, Kılıç 

                               (Ekrem Murat Zaman arşivi) 
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ġekil C.45 :  Kozlu İhsaniye işçi yurtlarının yıkılmadan önce dıştan görünüşü, 2007 

                       Ekrem Murat Zaman 

 

 
 

ġekil C.46 : Kozlu İhsaniye işçi yurtlarının yıkılmadan önce dıştan görünüşü, 2007, 

                      Ekrem Murat Zaman 
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ġekil C.47 : Kozlu İhsaniye işçi yurtlarının yapım tekniğini gösteren fotoğraf, 2007, 

                      Ekrem Murat Zaman 

 

 
 

ġekil C.48 : Kozlu İhsaniye işçi yurtlarının yıkılmadan önce içten görünüşü, 2007, 

                       Ekrem Murat Zaman 
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ġekil C.49 : Üzülmez Sineması (Ocak 2011) 

 

 
 

ġekil C.50 : Geleneksel yapım sistemine sahip tek katlı yapı grubundan görünüş,  

                        Üzülmez (Kasım 2010) 
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ġekil C.51 : Üzülmez Sineması‟nın çevresindeki yapılardan görünüm (Ocak 2011) 

 

 
 

ġekil C.52 : Tek katlı garajdan görünüş, Kılıç ( Mart 2011) 
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ġekil C.53 : Kagir müştemilat yapısı, Kılıç (Şubat 2011) 

 

 
 

ġekil C.54 : Ahşap kameriye, Kılıç (Şubat 2011) 
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ġekil C.55 : E4 yapısına ait ocaktan görünüm (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.56 : Kılıç Deresi üzerindeki köprüden görünüm (Aralık 2010) 
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ġekil C.57 : Özgün taş merdiven, Üzülmez (Mart 2011) 

 

 
 

ġekil C.58 : Dökme taş mozaik merdiven, Kılıç (Aralık 2010) 
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ġekil C.59 : Doğal taş merdiven, Kılıç (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.60 : Üzülmez İlköğretim Okulu‟nun bahçesinde yer alan taş havuz 

                             (Kasım 2010) 



 
140 

 
 

ġekil C.61 : B2 yapısının bahçesinde yer alan taş havuz, Kılıç (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.62 : Bahçe duvarlarından görünüm, Kılıç (Ağustos 2010) 
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ġekil C.63 : Bahçe duvarlarından görünüm, Üzülmez (Kasım 2010) 

 

 
 

ġekil C.64 : Su kanalı, Üzülmez (Kasım 2010) 
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ġekil C.65 : Özgün sokak lambası, Kılıç (Ağustos 2010) 

 

 
 

ġekil C.66 : Elektrik tesisat borusu, Kılıç (Aralık 2010) 
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ġekil C.67 : Kılıç İlköğretim Okulu‟nun giriş-çıkışı yönlendiren 

                                      merdiven korkulukları (Şubat 2011) 

  

 
 

ġekil C.68 : Kılıç İlköğretim Okulu‟nun bahçe kapısı (Ağustos 2010) 
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 ġekil C.69 : Yuvarlak balkon, Kılıç (Ağustos 2010) 

 

 
 

ġekil C.70 : Üzülmez sinema yapısının betonarme döşemesinden görünüm 

                             (Mart 2011) 
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ġekil C.71 : D1 yapısının bahçe duvarı üzerindeki yazı, Kılıç (Şubat 2011) 

 

 
 

ġekil C.72 : D1 yapısının bahçe duvarı üzerindeki yazı, Kılıç (Şubat 2011) 
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ġekil C.73 : E6 yapısının özgün duvar rengi, Kılıç (Mart 2011) 

 

 
 

ġekil C.74 : B2 yapısının balkon demirleri üzerindeki demir saksılardan görünüm,  

                       Kılıç (Aralık 2010) 
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ġekil C.75 : B2 yapısının balkon demirleri üzerindeki demir masadan görünüm,  

                         Kılıç (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.76 : B2 yapısının balkon cephesine ait kapı ve pencere açıklıklarının    

                            üzerinde makara sistemine sahip saçaklar, Kılıç (Aralık 2010) 

 



 
148 

 
 

ġekil C.77 : B2 yapısının bahçesinde yer alan demir saksılar, Kılıç (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.78 : Üzülmez Sineması‟na ait detay (Mart 2011) 
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ġekil C.79 : Üzülmez Sinemas‟ına ait özgün metal bahçe kapısı (Ocak 2011) 

 

 
 

ġekil C.80 : Üzülmez Sineması‟na ait özgün metal parmaklık (Ocak 2011) 
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ġekil C.81 : Üzülmez Sineması‟nın terasında yer alan boru fiskos koltuklar  

                             (Arredamento  Mimarlık, 2002, sayı:6, s.105) 

 

 
 

ġekil C.82 : A2 yapısının özgün ahşap dış kapı doğraması, Üzülmez (Kasım 2010) 
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ġekil C.83 : Üzülmez İlkokulu‟na ait özgün taş denizlikten görünüş (Kasım 2010) 

 

 
 

ġekil C.84 : A yapısına ait özgün taş denizlikten görünüş, Üzülmez (Kasım 2010) 
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ġekil C.85 : A yapısının batı cephesinden görünümü, Üzülmez, 2002 (Arredamento  

                      Mimarlık, 2002, sayı:6, s.104) 

 

 
 

ġekil C.86 : Yuvarlak pervazlı ahşap kapı doğraması (Kasım 2010) 
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ġekil C.87 : Kılıç İlköğretim Okulu‟nun özgün ahşap iç kapı doğraması  

                                (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.88 : Üzülmez İlköğretim Okulu‟nun özgün pencere doğramaları 

                                (Kasım 2010)                                
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ġekil C.89 : Özgün kapı kolu (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.90 : B1 yapısının zemin katında yer alan eviye ve dolaptan görünüm,  

                           Üzülmez (Kasım 2010) 
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ġekil C.91 : B1 yapısının zemin katında yer alan kuzineden görünüm, Üzülmez 

                         (Kasım  2010) 

 

 
 

ġekil C.92 : C4 yapısının 67/A numaralı dairesinde yer alan kuzine (Nisan 2011  
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ġekil C.93 : B2 yapısına ait özgün hela taşı, Üzülmez (Kasım 2010) 

 

 
 

ġekil C.94 : B2 yapısına ait özgün lavabo, Üzülmez (Kasım 2010) 
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ġekil C.95 : Yuvarlak elektrik anahtarı, yuvarlak priz ve yuvarlak kapı zili 

 

 

 
 

ġekil C.96 : E6 yapısının özgün ahşap tavanından görünüş (Mart 2011) 
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ġekil C.97 : Üzülmez İlköğretim Okulu‟nun özgün ahşap döşeme kaplamasından 

                        görünüm (Kasım 2010) 

 

 
 

ġekil C.98 : B2 yapısına ait özgün ahşap döşeme kaplaması, Üzülmez (Kasım 2010) 
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ġekil C.99 : Kılıç İlköğretim Okulu‟nun özgün kırmızı-siyah dökme taş mozaik 

                         döşemesi (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.100 : Taş süpürgelik (Kasım 2010) 
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ġekil C.101 : 20×20 cm boyutlarında siyah dökme taş mozaik, Kılıç (Aralık 2010) 

 

 
 

ġekil C.102 : 20×20 cm boyutlarında yeşil dökme taş mozaik, Kılıç (Aralık 2010) 


