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BANDIRMA ELEKTRİK SANTRALİ RESTORASYON PROJESİ
ÖZET
Bu tez çalışmasında, Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, İhsaniye Mahallesi, İstiklal
Caddesi, No: 88, 60 pafta, 290 ada, 1 parselde konumlanan Bandırma Elektrik
Santrali’nin günümüzdeki durumu belgelenmiş ve restorasyon projesi hazırlanmıştır.
Bu kapsamda yerinde yapılan incelemeler ve ilgili kurum ve kişilerle görüşmelerle
yapının tarihsel süreci saptanmıştır. İki kat yüksekliğinde toplam 410 m²’lik alana
oturan kargir yapı, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından
20.10.1995 tarihinde 4731 sayılı kararla tescillenmiştir.
1928 yılında Bandırma’da sokakların ve evlerin aydınlatılması için kurulan santral
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, henüz ulusal dağıtım şebekesi kurulmadığı için şehir
merkezlerinde, yerleşim bölgesinin ihtiyacı olan elektriği sağlamak üzere kurulan
yerel dizel santrallerden biridir. 1928-1957 yılları arasında üç jeneratörle hizmet
veren santrale, ilçenin büyümesi ve enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte 1957 yılında
ek bir yapı yapılarak yeni jeneratörler eklenmiştir. Bandırma’nın 1966 yılında ulusal
elektrik şebekesine bağlanmasına kadar geçen sürede yapı hem elektrik üretim tesisi,
hem de arıza bakım servisi olarak hizmet vermiştir. 1980-81 yıllarında sadece özel
durumlarda çalıştırılan jeneratörler hurdacılara satılmış ve santral bir süre sadece
arıza bakım servisi olarak kullanılmıştır. 13 Aralık 2006 tarihinde tamamen
boşaltılan ve bir süre depo olarak değerlendirilen yapı, uzun süre onarım görmemesi
sebebiyle ciddi şekilde tahrip olmuştur ve günümüzde kullanılamaz haldedir.
Bandırma Elektrik Santrali’nin konu olarak ele alındığı bu tezin birinci bölümünde
çalışmanın amacı, kapsamı ve belgeleme çalışmaları sırasında kullanılan yöntemler
anlatılmıştır. İkinci bölümde öncelikle Türkiye’de elektriğin kullanım ve üretim
süreci Cumhuriyet’ten önce ve sonraki dönemler şeklinde incelenmiş, ardından
elektrik üretim yöntemleri ve dizel elektrik üretim santralleri hakkında detaylı
bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde Bandırma ilçesi ele alınmış, ilçenin tarihçesi ile
birlikte sanayi yapısındaki gelişmeler anlatılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde
Bandırma Elektrik Santrali’nin kurulum sürecinden ve bu süreç içerisinde geçirdiği
değişimlerden bahsedilmiş, yapının mekansal kurgusu ve strüktürü incelenmiştir.
Beşinci bölümde çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler eşliğinde yapının
geçirdiği dönemsel değişikliklerle restitüsyonu ele alınmıştır. Altıncı bölümde ise
yapının onarımına ilişkin müdahale ve yeniden işlevlendirme önerileri yer
almaktadır. Çalışma, tüm bu bilgi ve önerilerin değerlendirildiği sonuç bölümüyle
tamamlanmıştır.

xix

xx

BANDIRMA POWER STATION RESTORATION PROJECT
SUMMARY
In this thesis; Bandırma Power Station situated in Balıkesir province, Bandırma
town, İhsaniye district, İstiklal street, No: 88 (map section 60, isle 290, plot 1); is
documented and its restoration project is prepared. In the content, by survey
investigations made on the site and interviews, historical process of the building is
determined. The two storey high 410 m² building is registered by Bursa Cultural and
Natural Heritage Preservation Board on 20.10.1995 with 4731 numbered decree.
In the first part of the thesis; the purpose, content, and the methods used during
documentations are explained. In the second part; firstly usage and production of
electricity in Turkey is exposed as before and after the founding of the republic,
secondly a detailed information is given about electricity production methods and
diesel power stations. In the third part; Bandırma is taken with its history and
progress of the industrial structure as a town. In the fourth part of the thesis;
installation process of the Bandırma Power Station and the transformations of the
station during this process is explained and the building’s spatial fiction and structure
is determined. In the fifth part; restitution projects with the periodical changes are
taken by the information gathered from some institutions and corporations. In the
sixth part; repairs and re-use recommendations are presented. The work is summed
up with the evaluation of all the informations and recommendations.
After the Independence War, Turkey started to develop and improve. The power
station is one of the industrial buildings built during that time. Even though the
architect of the building is unknown; regarding its design and facade details it can be
said that it has essential features of First National Architecture Movement. A
comparison with other buildings built during that time reveals some similarities
between mass proportions, facade scheme and patterns.
Power station in Bandırma is one of the diesel stations built in the centers of the
cities to provide electricity to residential areas in Turkey in the early years of the
republic. It was built in 1928 to light the streets and houses in Bandırma. Providing
service with two generators between 1928 and 1957, Bandırma Power Staion had to
add four more generators with an addition to the main building due to development
of the city and need for more energy.
Until the power station became a part of the national dissemination network it served
as a power production facility and repair service. Between 1980 and 1981 generators
only used for special occasions were sold to junkmen and the power station was used
only as repair service. The power station was emptied in December 13, 2006 and
used as a warehouse for a while.
Today the building is not in use because it is partly ruined and not repaired for a long
time. The structure of the building is highly damaged due to natural forces and
xxi

human affect. But it still retains its structural integrity and should be repaired as soon
as possible for industrial cultural inventory.
Researches revealed that there is no detailed documentation about the building.
There is neighter no file about the building in the Bursa Cultural and Natural
Heritage Preservation Board that registered the building on 20.10.1995. There is only
one photo on the registration chart.
During researches in Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of State
Archives, approved projects of the building from 1928, files and drawings of
tranformator center that was added to the building in 1948 and a report about the
need of another power station in the suburb in 1958 are found.
To determine the restitution periods with all these information also references taken
from the existing building’s architectural data, photographs from municipality
archive, and the interviews with several people is used.
The most important restitutional problem of the Bandırma Power Staion is that it lost
all its interior equipment. During the time it was used as a repair service center when
the generators were taken out; the interior changes and additions caused the building
to loose its original interior identity.
The lack of interior photographes also made it difficult to make restitutional
decisions. The only hint about the interior is the original project of the building from
April 1, 1928 found in the Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate of
State Archives and the diagrammatic statements that show the additions made to the
building in 1948 and 1957.
The restitution of the Bandırma Power Station, which had many changes during
years, is examined in two different periods. Firstly the original design of the building
made in 1928 and the second status of the building with the additions made with
different techniques from the original building that doubled the size of the power
plant.
Considering the technological improvement and the conditions today, it would be
unnecessary to make it function as a power station again after serving as a power
station for 38 years. Having completely lost the technological equipment, the change
in the interior made it hard to find enough pieces and information to make the power
station a museum. For this reason, it would be better to repair and make it function as
a common space for everybody towards the needs of the town.
In the most parts of the world and especially in Europe, old power stations which are
considered as industrial heritage that lost their technical equipment are renewed as
art galleries or exhibition spaces. Being able to host big groups of visitors and having
enough space for bigger installations and exhibition are the most important reasons
of this decision.
Considering the sociocultural character of Bandırma, this type of space is not found
appropriate. For this reason after the restoration of Bandırma Power Station, it is
decided to make it function continually for the building’s maintenance.
High population of the youth and the lack of the social and educational places, or the
insufficency of these spaces is a fact in Bandırma. The location of the power station
in the town and the proximity of the educational courses, elementary schools and
especially the biggest high school in Bandırma (Şehit Mehmet Gönenç High School)
to the power station played a big role on the decision of turning the building into a
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cultural center. So that on official holidays, special days or festivals it can be used by
the schools for the concerts, plays, folkdance performances or conferences. By this it
is aimed to increase the social and cultural standards and education level of the
young population.
The purpose is to make people forget the sound, pollution and the vibration that the
building once spread and turn this reputation into a building where the applause,
laugh and voices raise.
The spatial setup of the building is very suitable for the proposal. But as told above;
the biggest challenge that differs from the project that the municipality prepared; is to
keep the building in its integrity and to sence the space as a whole with minimum
inteventions and flexible fittings that are suitable for different needs in the building.
In this new function, named Youth Cultural Center, it is thought to diplay the big
posters of the old pictures of the power station and thus to remind users about the old
function of the building.
The term of Industrial Heritage is an important fact in the restoration approaches in
many countries in the world and in Europe. But it is not fully understood in Turkey
and is not considered as an important issue in Turkey.
During the researches made for this dissertation, it is seen that there is no detailed
work about the industrial buildings built during the industrial development in
Turkey. Most of the industrial buildings that were closed down for some reasons are
left to decay and the interior technological equipment are sold or stolen.
The best way to keep the buildings as they are is to keep the original function. But if
it is an industrial building it is hard to keep up with the technological developments
and the change in the needs. Due to this reason they get ruined and loose their
architectural identites because they are not in use anymore.
Even if the industrial buildings can serve sufficient multifunctional spaces with wide
interiors and strong structures; the priority should be to reserve the buildings with
their technical equipments as historical documents.
Bandırma Power Station is in better condition than most of the old industrial
buildings but unfortunately the technical equipment is lost. Along with this detailed
documentation, a new function is studied and it is proposed to re-use the building as
a youth cultural center with the minimum intervention to the structure.
This dissertation will hopefully be informative for the future research works and will
remind that it is important to consider buildings like Bandırma Power Station as
industrial heritage.
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1. GİRİŞ
Bandırma Elektrik Santrali Restorasyon Projesi başlıklı bu tez, Kurtuluş Savaşı’nın
ardından, kalkınma ve gelişme dönemine giren Türkiye’de, sanayideki ilerlemelere
örnek olarak gösterilebilecek, 1928 yılında inşa edilmiş Bandırma Elektrik
Santrali’nin

belgelenmesi,

özgün

durumunun

araştırılması

ve

yeniden

işlevlendirilerek korunması üzerine yapılmış bir çalışmadır.
1.1 Tezin Amacı
Bandırma Elektrik Santrali, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, şehirlerin aydınlatma
ihtiyacını karşılamak için kurulan yerel santrallerden biridir. Şehir santrallerinde
genellikle taş kömürü yakan buhar santrali ya da su kuvvetinin bulunduğu yerlerde
su santrali tercih edilmiştir ancak her iki enerji kaynağının da bulunmadığı ya da
yeterli olmadığı yerlerde dizel santraller kurulmuştur. 1928 yılında inşa edilen
Bandırma Elektrik Santrali de mazotla çalışan bir dizel santraldir. Enerji üretiminin
yetersiz kalması nedeniyle, 1957 yılında kapasitesi arttırılarak genişletilen Bandırma
Elektrik Santrali, şehirlerin elektrik ihtiyacının dağıtım şebekeleri tarafından
karşılanmaya başlamasıyla birlikte atıl duruma düşmüştür. Yaklaşık 6 yıldır
kullanılmayan ve iç donanımı işlevini yitirdikten sonra hurdacılara satılan santral
binası günümüzde harap vaziyettedir. Hem doğal kaynaklı hem de insanların neden
olduğu bozulmalar sonucunda yapı strüktürü ciddi zarar görmüştür. Yine de hala
yapısal bütünlüğünü koruyarak ayakta duran yapının en kısa sürede onarılarak
ülkemizin endüstriyel kültür envanterleri arasına katılması gerekmektedir.
1970’lerde kullanılmaya başlanan “endüstri arkeolojisi” kavramıyla birlikte,
Avrupa’nın önemli sanayi kentlerindeki işlevini yitirmiş tesisler birer miras olarak
değerlendirilmeye başlanmıştır. TICCIH’in 1985 yılı raporuna göre, İngiltere’de
14.000, Polonya’da 400, Avusturya’da 254, İsveç’te 200 civarında tescil edilmiş
endüstri mirası bulunmaktadır. (Madran ve Kılınç, 2008) UNESCO’nun Dünya
Mirası Listesi’nde endüstri mirası şöyle tanımlanmıştır: “Son 30 yılda önem kazanan
yeni bir disiplin olan endüstri arkeolojisi mirası sadece fabrika ve imalathanelerden
1

oluşmamakta, aynı zamanda kanallar, demiryolları, köprüler, ulaşım araçları, güç
kaynakları ve işletme yerleşimleri gibi yeni teknolojilerle üretilen sosyal ve
teknolojik başarıları da kapsamaktadır.” (Url-1)
Teknik donanımını kaybetmiş olsa da, santralin sahip olduğu tarihsel, işlevsel,
çevresel değerler ve özgünlük değerleri göz önüne alındığında ülkemiz için önemli
bir endüstriyel miras olduğu görülmektedir. İlçe içinde konumlandığı bölgede
kullanım, özgünlük ve mimari açılardan da önem taşımaktadır. Bu nedenle Bandırma
Elektrik Santrali’nin, Türkiye’nin elektrik üretiminin gelişim sürecini gösteren bir
endüstri mirası olarak belgelenip korunması ve yeni bir işlevle yeniden kullanılarak
yaşatılması amaçlanmıştır.
1.2 Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi
Hazırlanan çalışma yedi ana başlıkta ele alınmıştır. İlk olarak elektrik santralleri
incelenecektir. Elektriğin tarihçesiyle başlayan bu başlık altında özellikle
Cumhuriyet dönemi öncesinde ve sonrasında Türkiye’de elektrik üretim sürecinden
detaylı olarak bahsedilecektir. Tezin konusunu oluşturan yerel dizel elektrik
santrallerinin yeterince tanınmadığı görüldüğü için, bu bölümde elektrik üretim
yöntemlerine ve dizel elektrik santrallerine de geniş yer verilecektir. Takip eden
bölümde ise santralin bulunduğu Bandırma ilçesinin sosyo-ekonomik ve sosyo
kültürel durumu ile tarihçesinden bahsedilerek ilçenin sanayi yapısındaki gelişmeler
incelenecektir. Dördüncü bölümde Bandırma Elektrik Santrali hakkında yapılan
araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler yer alacak ve bu bilgilerin ardından yapının
mimari ve mekansal özellikleri açıklanacaktır. Beşinci ve altıncı başlıklarda da
sırasıyla yapının restitüsyonu ve restorasyon önerisi değerlendirilecektir. Sonuç
bölümünde ise yapının korunmasının önemi vurgulanıp, onarılarak yeniden
kullanıma açılması için önerilere yer verilecektir.
Yapının ölçüm ve belgeleme çalışmalarının yapılabilmesi için öncelikle bir dönem
depo olarak kullanılan, sonrasında tamamen çöple doldurulan binanın boşaltılması
gerekmiştir ve bu iş için Bandırma Belediyesi’nden yardım alınmıştır. Yapının
boşaltılarak, temizlenmesinin ardından belgeleme çalışmaları için öncelikle krokiler
hazırlanarak, total station ile ölçüleri alınmıştır. Total stationla ölçülemeyen yerlerde
şerit metre, mira ve su terazisi kullanılmıştır. Yapının rölöve çizimlerinde bu
ölçülerle birlikte, çekilen detaylı fotoğraflardan faydalanılmıştır.
2

Çalışmalar devam ederken bir yandan da kaynak araştırmalarına başlanmıştır. Bunun
için Bandırma Belediyesi, Bandırma Müzesi, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu ve Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde yapıya ait bilgi ve
belgeler araştırılmış ve yapı konusunda bilgi sahibi olan kişilerle görüşülmüştür.
Bununla birlikte Bandırma Halk Kütüphanesi’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Atatürk Kitaplığı’nda, Mimarlar Odası Kütüphanesi’nde, Başbakanlık Osmanlı ve
Cumhuriyet Arşivleri’nde, Salt Araştırma’da, İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi’nde,
İTÜ Mimarlık Fakültesi Kitaplığı’nda, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nün
kütüphanesinde araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca konu hakkında bilgi edinebilmek
için İller Bankası, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü ve Elektrik Mühendisleri
Odası’yla irtibat kurulmuştur.
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2. ELEKTRİK SANTRALLERİ
2.1 Elektriğin Tarihçesi
Elektrik kavramında gözlemlenen ilk gelişme, durağan yüklerin oluşturduğu statik
elektriklenmedir. Eski Yunanlılar MÖ VII. yüzyılda, kehribarın bir kürk parçasına
sürtülmesi sonucunda kuştüyü gibi hafif cisimleri çekme özelliği kazandığını
keşfetmişlerdir (Elektrik, 1995). Bu nedenle, Yunanca kehribar anlamına gelen
elektron sözcüğü “elektrik” sözcüğünün kaynağını oluşturmuştur (Ana Britannica,
1994).
Elektriği ciddi olarak inceleyen ilk bilim adamı olan William Gilbert, 16. yüzyılın
sonlarında, statik elektrikle manyetizma arasındaki ilişki üzerine araştırmalar
yapmıştır. Magdeburg kenti belediye başkanı Otto Von Guericke (1602 - 1686) ise,
1660 yılında elektriksel yük üreten ilk makineyi yapmıştır (Url-9).
1727’de Stephan Gray, yalıtıldıklarında, iletkenlerin de elektriklenebileceğini
belirlemiş, elektrik iletimi konusunda ilk deneyleri gerçekleştirmiştir (Elektrik,
1995). Charles Francois du Fay artı (+) ve eksi (-) yüklerini bulan kişidir. Benjamin
Franklin ise 1752’de gerçekleştirdiği ünlü uçurtma deneyiyle yıldırımın elektriksel
bir oluşum olduğunu göstermiştir ve elektrik yüklerini artı ve eksi olarak belirleyip
adlandırmıştır (Ana Britannica, 1994).
Akan elektrik (elektrokinetik) alanındaki çalışmalar 1700'lü yıllarda başlamıştır.
1790'da Galvani kurbağaların kaslarının elektrik sinyalleriyle hareket ettiğini
gözlemlemiştir. 1800 yılında Volta, elektrokinetiğin doğumunu başlatan pili icat
etmiştir ve 1801'de suyun ayrıştırılmasını (elektroliz) sağlamıştır (Url-10).
Henry Cavendish, Charles-Augustin de Coulomb ve Siméon-Denis Poisson’un
elektrostatiğin bir bilim olarak gelişmesi için gösterdikleri katkılar sayesinde, pratik
bir elektrik akımı kaynağı elde edilmiştir (Ana Britannica, 1994).
Elektriğin sanayideki ve günlük yaşamdaki yerini alma süreci 19. yüzyılın ikinci
yarısında başlamıştır. 1841'de Joule, akımın devrede ısınmaya sebep olduğunu
bulmuştur. 1848'de Kirchhoff, elektrik devrelerinde akımın hangi esaslara göre
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dağıldığını gözlemlemiştir. 1859'da Plante akümülatör kavramını ortaya atmıştır
(Url-10). 1864’te James Clerk Maxwell, yayımladığı alan denklemleriyle, elektrik,
manyetik ve optik kavramlarını elektromanyetizma adı altında birleştirmiştir (Ana
Britannica, 1994).
Aydınlatma için ilk olarak, 1850'li yıllarda seri olarak üretilmeye başlanan dinamolar
kullanılmıştır. Bunun ilk örneği 1858'de, İngiltere'de deniz fenerlerindeki kömür uçlu
ark lambalarında enerji kaynağı olarak dinamolardan faydalanılmasıdır. 19. yüzyılın
sonlarında, demiryolları, asansörler, madencilik, makine tezgahları, matbaacılık gibi
alanlarda elektrik motorları yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır (Url-9).
Deniz fenerlerinin ardından ark lambalarından sokak aydınlatmalarında da
yararlanılmıştır. İlk defa 1877 yılında Paris’in Avenue d'Opera caddesinin
aydınlatılmasında alternatif akımla çalışan ark lambaları ve Gramme dinamoları
kullanılmıştır (Url-9). Bu sistem daha sonra Avrupa ve Amerika’nın belli başlı
şehirlerinde sokak ve işyeri aydınlatma sistemlerinde de uygulanmıştır.
Zénobe-Théophile Gramme, 1873 yılında elektrik enerjisinin havai hatlar aracılığıyla
iletilebileceğini bulmuştur. 1879’da Thomas A. Edison akkor lambayı icat etmiş,
1881 yılında ise New York’ta ilk elektrik üretim merkezi ve dağıtım şebekesini
kurmuştur (Ana Britannica, 1994). Elektrik enerjisinin uzak mesafelere iletilmesi ise
ilk kez Amerika'da 1886'da, Avrupa'da ise 1892'de Almanya'da gerçekleştirilmiştir
(Artel, 1976).
Elektriğin hızla yaygınlaştığı 20. yüzyılın ilk yarısında elektroniğin uygulamaları
büyük gelişme göstermiştir. 1904 yılında J. A. Flaming elektron lambasını (diyot),
1907'de Lee De Forest ise triyot lambayı icat etmiştir. 1923'te Rus asıllı ABD'li
mühendis Vladimir Kosma Zworykin’in ikonoskop lambasını bulması, televizyonun
gelişimine önayak olmuştur (Url-9). 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden hemen
sonra, elektriğin aktif olarak kullanılmaya başlandığı Batı Avrupa’da elektrik enerjisi
ile ilgili kuruluşlar bir çatı altında toplanarak, Fransa'da EDF, İtalya'da ENEL,
İngiltere'de CEGB ve Yunanistan'da PPC kurulmuştur (Artel, 1976).
2.2 Türkiye’de Elektrik Üretiminin Tarihçesi
Türkiye’de elektriğin üretim, dağıtım ve kullanım politikaları kısaca incelendiğinde,
1938-1939'lu yıllara kadar elektrik faaliyetlerinin çoğunluğunun yabancı şirketlerin
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imtiyazında olan küçük yerel santraller ve onların beslediği birbirlerinden bağımsız
yerel dağıtım şebekelerinin işletilmesi şeklinde yürütüldüğü görülür. Ancak imtiyazlı
yabancı şirketlerin üretim ve dağıtım tesislerini genişletmemeleri ve yeni sermaye
yatırımlarından kaçınmaları nedeniyle, 1939 yılında bu şirketlere verilmiş olan
imtiyazlar devlet tarafından satın alınmış ve elektrik hizmetleri belediyelere
devredilmiştir (Artel, 1976).
1950'li yıllara gelindiğinde Etibank'ın kömür havzalarında kurup işlettiği küçük
kapasiteli kömür santralleri, İller Bankası’nın kurup işlettiği küçük kapasiteli dizel ve
hidrolik santraller ile bazı sanayi kuruluşları ve belediyelerin işlettiği dizel santraller
sayesinde şehirlerin elektrik ihtiyaçları karşılanmıştır.
1953 yılında düzenlenen I. İstişari Enerji Kongresi’nde Türkiye’nin elektrik enerjisi
politikası tartışılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. Küçük güçlü yerel dizel santraller yerine daha büyük güçlü bölgesel kömür ve
hidrolik santraller kurulmalıdır.
2. Şehirlerin birbirinden izole elektriklendirilmeleri yerine ülke çapında
kurulacak enterkonnekte şebekeye bağlanacak bölge santralleri ile tüm
ülkenin elektriklendirilmesi sağlanmalıdır.
3. Yukarıdaki

amaca

ulaşmak

için

çeşitli

kuruluşlarca

yürütülen

elektriklendirme faaliyetleri, tek bir elde, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)
bünyesinde toplanmalıdır (Türkoğlu, 1999).
Bu kararlar doğrultusunda, 1970 yılı sonlarında 1312 sayılı yasa ile TEK kurularak
üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin yapım ve işletilmesi ile elektrik sektörünün
planlanması bu kuruma devredilmiştir.
1980'li yılların ortalarında Türkiye’de başlayan özelleştirme çalışmalarından elektrik
sektörü de etkilenmiş ve 1984 yılında kabul edilen 3096 sayılı yasa ile TEK'in tekeli
kaldırılmıştır (Türkoğlu, 1999). 1988–1992 yıllarında, 10 tane sermaye şirketiyle
anlaşılarak imtiyazlı şirketler dönemine geri dönülmüştür.
Türkiye’de elektrik üretiminin tarihçesini ve gelişimini daha detaylı olarak,
Cumhuriyet’in ilanından önce ve Cumhuriyet’tin ilanından sonra olmak üzere iki
ayrı başlık altında incelemek faydalı olacaktır.
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2.2.1 Cumhuriyet’in ilanından önceki dönem
19. yüzyılın sonlarına doğru, dünyanın pek çok yerinde elektrik santralleri kurulmaya
ve sanayide elektrik enerjisi kullanılmaya başlanmıştır. Anadolu’da ise ilk elektrik
üretimi 1902 yılında Tarsus’ta, Berdan Nehri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Su
değirmeni miline kayışla bağlı 2 kW gücündeki İtalo Suissera dinamo ile elektrik
elde edilmiştir (Paker, 2011).
Tarsus’ta elektrik santrali kurma fikri ise, Avusturya’dan kaçarak Tarsus’a yerleşip
dönemin Tarsus Belediyesi’nde çalışan ve Tarsusluların “Torfıl” dedikleri Dörfler
isimli bir Avusturyalı tarafından ortaya atılmıştır. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından yayımlanan "Tarsus Tarihi ve Eshab-ı Kehf" adlı kitapta yer alan bilgilere
göre, üretilen elektrik enerjisi ile öncelikle Tarsus'un sokakları aydınlatılmıştır.
Elektrikle aydınlanan ilk konutlar ise Müftüzade Sadık Paşa (Sadık Eliyeşil) ile
Sorgu Hakimi Yakup Efendi'nin evleri olmuştur. Santral daha sonra belediyenin
işletiminde, Tarsus’ta bulunan diğer evlere de elektrik vermeye başlamıştır (Url-8).
Tarsus’la başlayan elektriklenme, 1905'te İzmir ile Selanik, 1907'de Şam ve 1908'de
Beyrut şehirlerinin aydınlatılmasıyla devam etmiştir. 10 Haziran 1910 tarihinde
"Kamu yararına ilişkin ayrıcalıkları düzenleyen" yasa çıkarılarak elektrik işlerinin,
özel

şirketler

tarafından

yürütülmesine

karar

verilmiştir.

İstanbul’un

elektriklendirilmesi için ilk girişim de bu yasa kapsamında olmuştur. 1 Kasım
1910'da hükümet tarafından açılan uluslararası ayrıcalık eksiltmesiyle, bir tesis inşa
edilmesi ve 50 yıl süreyle işletilmesi için Macar Ganz Elektrik Anonim Ortaklığı'yla
anlaşılmıştır. Bir yıl sonra bu ortaklık, "Banque Générale de Crédit Hongrois" ve
"Banque de Bruxelles" ile ortaklaşa "Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi" adıyla
528.000 Osmanlı Lirası sermayeli yeni bir ortaklığa dönüşmüştür. Bu ortaklığın
çalışmaları sonucu 1914 yılında, 13,4 MW güç veren Silahtarağa Santrali işletmeye
açılmıştır (EMO Enerji Komisyonu, 1981). Daha sonra İzmir, Adana, Bursa, Edirne
ve Gaziantep gibi şehirlerin aydınlatılması için de özel ortaklıklara imtiyazlar
tanınmıştır.
Türkiye genelinde 1910'lu yıllarda kurulmuş önemli sayılabilecek bazı elektrik
enerjisi üretim tesisleri ve kuruluş yılları şöyledir:
İzmir Çamaltı Tuzlası (1910)

-

118

kW

İzmir DDY Atölyeleri (1912)

-

82

kW
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İzmir Tekel Şarap Fabrikası (1912)

-

54

kW

İzmir Yün Mensucat Fabrikası (1912)

-

80

kW

Kuvarsan Bakır İşletmeleri (1914)

-

555

kW

Hereke Mensucat Fabrikası (1919)

-

280

kW (EMO Enerji

Komisyonu, 1981)
Yabancı sermaye tarafından kurulan santrallerde, kolay kredi bulması, mobilize
olması ve kolay işletmeye alınması sebebiyle motorin yakıtlı dizel santraller tercih
edilmiştir (Paker, 2011).
İmtiyazlı şirketlerin sözleşmelerde elektrik satış fiyatlarını, paranın değerinin
düşmesi, mal ve işçilik giderlerinin artması gibi durumlarda altın esasına göre
yükseltme kararına bağlaması sebebiyle, birçok endüstri kuruluşu imtiyazlı
şirketlerden elektrik almak yerine kendi santrallerini tesis ederek çalıştırmayı uygun
bulmuşlar ve "Otoprodüktör Sanayisi"nin kurulmasına yol açmışlardır (EMO Enerji
Komisyonu, 1981).
2.2.2 Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönem
Cumhuriyet’in ilanından sonra sanayiye yönelik atılım politikaları enerji sektörüne
önem verilmesini gerektirmiştir. Cumhuriyet’in ilanından önce verilen enerji
imtiyazları bu yeni dönemde de faaliyetlerine devam etmiştir. Kurtuluş Savaşı’ndan
önce yapılan anlaşmayla İstanbul’un elektriklendirilmesi için kurulan Osmanlı
Anonim Elektrik Şirketi, 17 Haziran 1923'te yapılan bir sözleşmeyle hak ve
çıkarlarını yeni hükümete kabul ettirerek, Cumhuriyet’in ilanından sonra da
çalışmalarını sürdürmüştür.
Ankara ve Adana’da Alman, İzmir’de Belçika, Bursa, Mersin, Balıkesir, Gaziantep,
Tekirdağ ve Edirne’de İtalyan, Trakya’nın diğer şehirlerinde ise Macar kökenli
şirketler elektrik imtiyazlarına sahip olmuşlardır (Url-8).
Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılında ülkede, çoğunluğu motor gücü ile çalışan
14’ü kişilere, 13’ü ortaklıklara ve 11’i belediyelere ait 38 santral bulunmaktaydı.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü sınırları içinde yalnızca İstanbul,
Adapazarı ve Tarsus elektriğe kavuşturulabilmişti ve halkın %94’ü elektriksiz
kesimde yaşamaktaydı. Bununla birlikte, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan
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yatırımlar ve anlaşmalarla kişi başı yıllık tüketim miktarı 3 kW/h civarından 5 kW/h
dolaylarına yükselmiştir (Url-8).
1933 yılına kadar, yerleşim merkezlerine kurulan yerel elektrik santralleriyle 69
şehre elektrik verilebilmiştir. Bu dönemde Bandırma da elektriğe kavuşmuş, 1928
yılında Afyon, Antalya, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kırkağaç, Kırklareli, Nazilli,
Samsun ve Yozgat’la beraber Bandırma’ya da elektrik santrali kurulmuştur (Artel,
1976). Mazotla çalışan bu santral sayesinde evlerin ve sokakların elektriklendirilmesi
sağlanmıştır.
1932 yılında imtiyazlı şirketlerin çıkarları doğrultusundaki giderek artan ve tepkiyle
karşılanan haksız istekleri karşısında otoprodüktör tesisleri yeniden hızla yayılmış ve
hükümetler bu şirketlerin satın alınması yoluna gitmişlerdir (EMO Enerji
Komisyonu, 1981). İmtiyazlı şirketlerin elindeki tesisler satın alınırken, bu
hizmetlerin bir yönetimde toplanması için yasalar çıkartılmıştır. 1935 yılına
gelindiğinde, enerji kaynaklarının geliştirilmesi için kamu idareleri kurulmuştur:
Kömür ve petrol kaynaklarının araştırılması için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
(MTA), maden işletmeleri kurmak, işletmek ve enerji üretmek için Etibank, su
kaynaklarını ve elektrik üretim imkanlarını araştırmak için Elektrik İşleri Etüt İdaresi
(EİEİ) (Paker, 2011). Daha sonra İller Bankası ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel
Müdürlükleri devreye girmiştir.
İstanbul’un elektrik imtiyazını elinde bulunduran Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi
de, 09 Temmuz 1938 tarihinde 3480 sayılı kanun ve 3955 sayılı Resmi Gazete
uyarınca

hükümet

tarafından

satın

alınarak

Silahtarağa

Elektrik

Santrali

devletleştirilmiştir. 1939 yılında Ankara, Adana, Bursa, Mersin, Balıkesir, Gaziantep,
Tekirdağ ve Edirne, 1943 yılında ise İzmir’de bulunan santraller imtiyazlı
şirketlerden satın alınmışlardır (Güven, 1974).
1948 yılında işletmeye alınan ve ülkemizin ilk bölge santrali olan Çatalağzı Termik
Santrali, İstanbul’a enerji ileten ilk santral olarak bilinmektedir. Nisan 1956'da
Tunçbilek, Ekim 1956'da Sarıyar santralleri de bu sisteme katılmışlardır.
1950 yılındaki hükümet değişikliğinden sonra enerji politikasında da değişiklik
yapılarak enerji üretim, iletim ve dağıtımının ayrıcalıklı şirketlerce yürütülmesine
karar verilmiştir. Böylece;
1952'de Kuzeybatı Anadolu Elektriklendirme Türk Anonim Ortaklığı
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24 Aralık 1952'de Çukurova Elektrik Anonim Şirketi
15 Haziran 1954’te Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi
1 Kasım 1955’te Kepez ve Antalya Havalesi Elektrik Santralleri Türk
Anonim Şirketi kurulmuştur (Artel, 1976).
Özel sektörün sermaye bulmakta güçlük çekmesi nedeniyle bu şirketlere en büyük
katkı Etibank tarafından yapılmıştır. Yine de bunlardan Kuzeybatı Anadolu Şirketi
kurulma aşamasına bile gelememiş, Ege Elektrik Şirketi ise başarılı olamamış ve ilk
yıllarda tasfiye edilmiştir. 1 Ocak 1960'ta Etibank Elektrik İşletmeleri Müessesesi
kurulana kadar üretim, iletim ve dağıtım işleri belediyeler, ayrıcalıklı özel şirketler,
endüstri kuruluşları ile devlet ve kamu iktisadi kuruluşları (Etibank, İller Bankası
vb.) tarafından sürdürülmüştür (EMO Enerji Komisyonu, 1981).
1953 yılında toplanan I. İstişari Enerji Kongresi’nde, elektrik enerjisi üretim, iletim
ve dağıtım işlerinin bir kurum elinde toplanmasına karar verilmiştir. 1963 yılında
elektrik enerjisi konusunda en yetkili kuruluş olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı kurularak tüm enerji kuruluşları bu bakanlığa bağlanmıştır fakat bu
kuruluş, elektrik enerjisi ile ilgili çalışmaların tek bir kurumda toplanması
gereksinmesini karşılayamadığı için, 1970 yılında 1312 sayılı kanunla Türkiye
Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur (Artel, 1976). Böylelikle, belediyeler ve İller
Bankası dışında bütünlük sağlanmıştır. Bu tarihte kurulu güç 2234,9 MW, üretim ise
8,6 milyar kW/h seviyelerine yükselmiştir (Url-2).
1965 yılında, elektrik enerjisi gereksinmesinin karşılanmasında kuruluş süresinin
kısalığı nedeniyle petrole dayalı santrallere ağırlık verilmiştir. Bu doğrultuda 1967
yılında Anbarlı Termik Santrali ve 1973’te Hopa Termik Santrali işletmeye alınmış,
aynı tarihlerde Bornova ve Seydişehir'e de gaz türbinleri kurulmuştur. Bunun sonucu
olarak 1973 yılında elektrik enerjisi üretiminin %52'si petrole dayalı olarak
gerçekleştirilmiştir (Artel, 1976).
1982 yılında belediyeler ve birliklerin ellerindeki elektrik tesisleri 2705 sayılı yasa
gereğince TEK’e devredilmiştir. Ancak bundan iki yıl sonra, 3096 sayılı yasa
yürürlüğe konularak enerji sektöründe TEK’in tekeli kaldırılmış, yeniden özel sektör
şirketlerine enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı konusunda olanaklar sağlanmıştır.
Bunun sonucu olarak 1988–1992 yıllarında, kendi yasal görev bölgesi içinde elektrik
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üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretini yapmak üzere 10 şirket görevlendirilmiştir
(Url-2).
1993 yılında 513 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile TEK, Türkiye Elektrik
Anonim Şirketi (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)
olarak ikiye bölünmüştür (Paker, 2011).
4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun (EPK) yasalaştırılmasıyla, Bakanlar
Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayınlanan 5 Şubat 2001 tarih ve 2001/2026 sayılı
kararı ile TEAŞ; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Elektrik Üretim
Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi
(TETAŞ) olacak şekilde üçe bölünmüştür. Bu karar doğrultusunda, TEİAŞ elektrik
enerjisi iletimi, EÜAŞ üretimi ve TETAŞ da toptan satışı konusunda faaliyet
yürütecek şekilde yapılandırılmıştır. 2006 yılı sonu itibarıyla 109 adedi EÜAŞ’a ait
olmak üzere 142 hidroelektrik santral işletmeye alınmış olup bu miktar Türkiye
hidroelektrik potansiyelinin %35’ine karşılık gelmektedir (Url-2).
2.3 Elektrik Üretim Yöntemleri
Öncelikle aydınlatmaya dönük olarak kullanılan elektrik enerjisinin üretim aşamaları
dikkate alındığında uygulanan pek çok yöntem vardır. Giderek artan gereksinim
sonucunda termik ve hidrolik gibi birincil kaynakların yanı sıra yeni ve yenilenebilir
olan rüzgâr, güneş, jeotermal ve benzeri kaynaklar da değerlendirilmektedir. Elektrik
enerjisine dönüştürülebilen enerjiler için belli başlı yöntemler arasında; katı, sıvı ya
da gaz şeklindeki termik yakıtların yakılmasıyla kaynatılan bir sıvının buharıyla
dönen çarkların kullanıldığı termik santraller, yüksek bir noktadan çarka düşen suyun
oluşturduğu dönme hareketinin bir jeneratöre iletilmesiyle elektrik üretilen
hidroelektrik santraller, buhar oluşturmak için nükleer enerjinin kullanıldığı nükleer
santraller, alternatörlerin döndürülmesi için rüzgar enerjisinin kullanıldığı rüzgar
türbinleri, dalga hareketi gücüyle enerji üreten ve henüz geliştirilme aşamasında olan
dalga jeneratörleri, güneş ışığı enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren
fotovoltaik sistemler ve termal bölgelerden elde edilen su buharının buhar
türbinlerini çalıştırması ile enerji elde edilen jeotermal santraller sayılabilir (MEGEP,
2007). Bu tezin konusunu oluşturan dizel elektrik santralleri ise, petrolün bir yan
ürünü olan mazotun yakılmasıyla elektrik üreten termik santraller sınıfına
girmektedir.
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2.4 Dizel Elektrik Üretim Santralleri
Yeraltı kaynaklarından çıkarılan ham petrolün tasfiyesi sonucunda benzin, mazot ve
diğer ağır yağlar gibi çeşitli yakıtlar elde edilmektedir. Dizel santraller bu
akaryakıtlardan ve gazlardan faydalanılarak geliştirilen motorlar ve gaz türbinleri ile
çalışmaktadırlar. Dünyada çok kısıtlı miktarda bulunan ham petrol, hayati önem
taşıyan sanayi alanlarında kullanılırken, elektrik üretimi için dizel santrallerde
çoğunlukla mazot tercih edilmiştir.
Dizel

santrallerde

tahrik

makinesi

olarak

kullanılan

dizel

motorları,

konstrüksiyonunun basitliği ve çalıştırılmasının kolaylığı ile önem kazanmıştır.
Ayrıca bu tür santrallerde yardımcı tesis ihtiyacı oldukça az ve ucuzdur, fakat yakıt
fiyatı daha masraflı olduğu için sürekli kullanıma uygun değildirler (Bayram, M.
1978). Yine de, düşük bütçeyle istenilen her yere kurulabilmeleri açısından avantajlı
olan dizel santraller şebeke yükünün çok arttığı zamanlarda çalıştırılan puvant
santrali olarak kullanılabildikleri gibi, kömür ve su gibi doğal enerji kaynaklarının
bulunmadığı yerlerde, elektrik üretimi için tek çözüm olarak değerlendirilmişlerdir.
Dizel santrallerde kullanılan mazotun ısıl değerinin yüksek olması sayesinde, yakıtın
uzun mesafelere nakli ekonomik olmaktadır. Bu santraller elektrik dağıtımını
kolaylaştırmak amacıyla çoğunlukla şehir kenarlarında ya da merkezlerinde
kurulmuşlardır.
Bir dizel elektrik santrali şu bölümlerden oluşur:
Dizel Motoru: İçten yanmalı bir motordur. Akaryakıtın motor silindirlerinde
yakılmasıyla, pistonlar aşağı yukarı çalışır ve pistonlara bağlı krank milinden,
düzgün bir dönme hareketi elde edilir. Bu hareket yardımıyla, jeneratör mili
döndürülerek elektrik enerjisi üretilir.
Volan: Dizel motordan elde edilen hareketin, düzgün ve titreşimsiz olmasını
sağlar.
Jeneratör: Dizel motordan sağlanan mekanik enerjiyi (dönme hareketi),
elektrik enerjisine dönüştürür.
Kumanda Panosu: Üzerinde elektrik ölçü aletleri bulunan, üretilen elektriği
aktaran, santrali devreye alan ve çıkaran otomatik kumanda sisteminin de
bulunduğu kısımdır.
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Yakıt Tankı ve Pompa: Dizel santral için gerekli yakıtın sağlandığı
kısımdır. Ana ve günlük yakıt tankı olmak üzere iki adet tank vardır. Günlük
yakıt deposuna gelen yakıt ana tanktan sağlanır. Pompalar ise yakıtın ana
tanktan yardımcı tanka pompalanmasını sağlar.
Yol Verme Düzeneği: Dizel motorların, devreye girebilmeleri ve elektrik
üretebilmeleri için ilk hareketi sağlayacak olan akümülatörlere ihtiyaç vardır.
Yol verme işi akümülatörlerle ya da kompresörden sağlanan basınçlı havayla
yapılabilir.
Dizel motorun çalışması şu şekildedir: Süzgeç ve susturucudan geçerek basınç ve
sıcaklığı arttırılmış hava, dizel motora verilir. Motorun pistonları tarafından
sıkıştırılan bu havanın içine basınçlı yakıt (mazot) püskürtüldüğünde, ortamda bir
patlama oluşur. Bu patlama etkisi ile sıkışan pistonlar geriye doğru itilir. Bu olay
zincirleme devam eder. Pistonların ucuna bağlı bir volan sayesinde hareket düzgün
dairesel harekete çevrilir. Volan yardımıyla patlama esnasındaki kinetik enerji
toplanır ve sonradan sıkıştırma amacıyla kullanılabilir. Buradaki mekanik enerjinin,
dizel motorun miline bağlı alternatörü döndürmesiyle elektrik enerjisi elde
edilmektedir (MEGEP, 2007).
Motora yol vermek için akümülatörden ya da basınçlı havadan yararlanılır. Basınçlı
hava tesisatıyla yol verilen santrallerde, havanın bir kompresör yardımıyla motorun
silindirleri içine basılmasıyla verimin sabit tutulması sağlanmaktadır. Motor ayrıca
bir de soğutma düzeni ile donatılır. Bol miktarda iyi kaliteli soğutma suyunun
bulunduğu yerlerde soğutma düzeni oldukça basittir. Buna karşılık soğutma suyunun
olmadığı

yerlerde

su,

soğutma

kulelerinde

soğutularak

tekrar

motora

gönderilmektedir (Bayram, 1978).
Bu santrallerdeki yakıt deposu aynı zamanda yakıtın dinlenmesini ve yabancı
maddelerin tortu şeklinde birikmesini de sağlamaktadır. Bu tortu deponun alt
tarafında bulunan bir vana ile dışarı atılmaktadır. Ana yakıt deposundan günlük yakıt
deposuna yakıt temini için çeşitli pompalar kullanılmaktadır. Sıcaklığın çok düşük
olduğu yerlerde inşa edilen tesislerde yakıtın donmasını önlemek amacıyla ve yangın
tehlikesine karşı yakıt deposu toprağa gömülebilmektedir.
Bu santrallerde, yanma sonucu meydana çıkan gazlar toplanarak egzoz borusu
yoluyla dışarı atılmaktadır. Gürültü ve titreşimi önlemek amacıyla atmosfere
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çıkmadan önce susturuculardan geçen egzoz gazları, atmosferle temas ettiklerinde
yoğunlaştıkları için atıksu kanallarına verilmektedir (Güney, 1992).
2.4.1 Dizel Elektrik Santrallerinin Tasarım Kriterleri
Kullanım kalitesi açısından kesintisiz elektrik enerjisi sağlaması amaçlanan
santrallerde, tesisin işletmesi, insan ve çevre güvenliği, maliyet ve ekonomiklik gibi
konularla birlikte güvenilirlik, bakım kolaylığı, esneklik gibi esaslar da göz önüne
alınmaktadır.

Şekil 2.1 : Almanya’da 1920’li yıllarda inşa edilmiş dizel elektrik santrali (Refik,
1929).
Gerek kurulacak santralin gücünün, tipinin, yerinin ve işletme özelliğinin tespiti,
gerek santral inşasının ve tesisin normal bir şekilde ilerlemesi ve işletmenin
verimliliği açısından, bir dizel elektrik santrali projesi hazırlanmadan önce yetkili bir
mühendis tarafından ilk etüd yapılarak tesisin yapılmasındaki gerekçeler bir rapor
halinde tespit edilmektedir (Bayram, 1978).
Elektrik tesisleri tasarlanırken, ilk olarak santralin kurulacağı ortamdaki şu özellikler
araştırılmaktadır:
Yanıcı ve parlayıcı atmosferik ortamdan veya patlayıcı gaz varlığından
kaynaklanabilecek patlama riskleri,
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Deprem riskleri,
Deniz seviyesinden yükseklik,
Maksimum, minimum ve ortalama sıcaklıklar,
Toprağın termal ve elektrik özgül dirençleri,
Toprakta ve çevrede don (donmuş toprakta toprak özgül direnci çok yüksek
değerlere çıktığından topraklama sistemi gereken şekilde çalışmaz), kar ve
rüzgar durumu,
Yıldırıma karşı tesisin korunması için bölgesel yıldırım yoğunluk seviyesi,
Atmosferik ve çevresel kirlenme (toz korozyon ve nem miktarı),
Çevre düzeni (kırsal alan ve şehir içi tesisleri gibi) (Coplugil, 2011).
Günümüzde çoğunlukla ufak güçte, taşınabilir yedek santraller olarak kullanılan
dizel santrallerin sabit bir tesis olarak inşa edilmeleri durumunda, motor jeneratör
grubu rezonansı önlemek için çok sağlam bir temel üzerine oturtulmaktadır (Güney,
1992). Bu nedenle Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen dizel elektrik
santrallerinin temelleri genelde betondur (Refik, 1929).
Santral projesinin hazırlanması safhasında, işletme güvenliği ve ihtiyacın
karşılanması açısından, bol miktarda yakıt ve su teminine, makine ve elektrik
donanımının güvenli bir şekilde yerleştirilmesine, tesisin değişen ihtiyaca uyum
sağlayabilmesine, yedekleme ya da başka santrallerden enerji çekme veya paralel
çalışma imkanlarına ve arızalara karşı gerekli önlemlerinin alınmış olmasına dikkat
edilmektedir.
Kurulan santralin kapasitesine ve büyüklüğüne bağlı olarak santral binasının dışında,
transformatör dairesi ve bağlama dairesi, yardımcı tesisler, yönetim birimleri,
personel evleri, lokanta ve revir gibi ek binalar da bulunabilmektedir (Bayram,
1978).
Bir santralin beslediği bölgenin enerji ihtiyacı artabileceği için, santral projesinin
hazırlanması aşamasında santralin ilerideki genişleme ve gelişme olasılıklarına
karşılık, yapı büyümeye elverişli bir konumda ve yapıda tasarlanmakta ve bütün
yardımcı tesisler bu doğrultuda yerleştirilmektedir (Bayram, 1978).
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3. BANDIRMA

Şekil 3.1 : Harita üzerinde Balıkesir ili ve Bandırma ilçesi (Url-4).
Bandırma, Balıkesir iline bağlı bir sahil ilçesidir. Doğusunda Bursa, batısında Erdek
ve Kapıdağ Yarımadası, güneyinde Gönen ilçesi ve Kuş Gölü (Manyas), kuzeyinde
de Bandırma Körfezi vardır. Marmara Denizi’nin güneyinde bulunan ilçe, hem
Akdeniz hem de Karadeniz iklimlerinin etki alanı içerisindedir. Balıkesir’e 99 km,
Erdek’e 20 km, Gönen’e 41 km, Bursa’ya 108 km, Çanakkale’ye 162 km’lik (Url-5)
asfalt yollarla bağlı olan ilçeye, Bandırma- Balıkesir demiryolu ve 1998 yılında
başlayıp, Bandırma- İstanbul arasındaki ulaşımı iki saate indiren feribot seferleriyle
de ulaşım sağlanabilmektedir.
3.1 Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Durum
İlçenin ekonomisi tarım, ticaret ve sanayiye dayalıdır. Bandırma’da özellikle 1980
yılından sonra, sağlanan teşvik ve yatırım indirimleri ile gıda sektöründe önemli
yatırımlar yapılmıştır. Sanayi tesisleri ilçe merkezinde yoğunlaşmıştır.
Hayvancılık sektöründe tavukçuluk yaygın şekilde görülürken, Marmara Denizi
kıyılarında ve Manyas Gölü’nde balıkçılık önemli yer tutmaktadır. Ayrıca mermer ve
taş işletmeciliği, tarım makineleri, un, yem, çırçır, çeltik, bitkisel yağ, damızlık
civciv, piliç eti, yumurta, dondurulmuş su ürünleri ve bunları destekleyen makineekipman imalatı alanında yatırımlar yapılmıştır. Etibank Boraks, Asitborik ve
Sülfürik Asit Fabrikaları, BAGFAŞ (Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi),
un

fabrikaları

ve

yağ

fabrikaları

başlıca

sanayi

kuruluşlarıdır

(Türkiye

Cumhuriyeti’nin 75 Yılında Balıkesir, 1999). 1969 yılında kurulan BAGFAŞ’ın
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üretim kapasitesi, 1980’de Türkiye’deki fosfatlı gübre üretim kapasitesinin %24’ünü
oluşturmuştur. Projesi Sovyetler Birliği’nde hazırlanan ve 1972 yılında çalışmaya
başlayan Etibank’a bağlı Sülfürik Asit Fabrikası ise, yıllık 120.000 ton sülfürik asit
üretim kapasitesine sahiptir. Bunun %98,5 saflıkta olan 25.000 tonu Bandırma
Boraks ve Asitborik Fabrikası ile ülkedeki diğer kimya tesislerinde, %92,5 saflıktaki
95.000 tonu ise gübre sanayisinde kullanılmaktadır (Balıkesir, 1982-1983).

Şekil 3.2 : 1965 yılında Bandırma’nın genel görünümü (Bandırma Belediyesi
Arşivi).
Bandırma Limanı’nın işletmeye açılması ile birlikte 1970’li yıllardan itibaren sanayi
alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
İstanbul Limanı’ndan sonra Marmara Bölgesi’nin ikinci büyük limanı olan Bandırma
Limanı, İstanbul Limanı’nın yükünü hafifletmek, Bursa ve Balıkesir yöresinin çeşitli
ürünlerini yabancı ülkelere ihraç edebilmek amacıyla 1960’lı yıllarda genişletilmiştir.
Limanın yıllık yükleme boşaltma kapasitesi 1.250.000 tondur, ancak Bandırma
Liman Müdürlüğü ihtiyaç halinde bu kapasitenin arttırılarak 2,5-3 milyon tona
çıkarılabileceğini belirtmektedir. Liman sayesinde, dış ticaret alanında ağırlıklı
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olarak; sanayi ürünleri, madenler, piliç eti, yumurta ve deniz ürünlerinin ihracatı
yapılmaktadır.
İlçenin yerleşim çekirdeği limanın doğusunda kalan Haydarçavuş ve Hacıyusuf
mahalleleridir. Gelişme bu merkezden batıya ve güneye doğru olmuş, 1980’lere
gelindiğinde ilçe, limanı saran bir görünüm kazanmıştır (Balıkesir, 1982-1983).

Şekil 3.3 : Bandırma bölge haritası (Url-7).
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kuş (Manyas) Gölü ve çevresinde 24.047
hektarlık alana yayılan ve 1959 yılında ulusal park ilan edilen (Url-3) Kuş Cenneti
Milli Parkı, ilçenin turizm açısından önemli gelir kaynaklarından birisidir.
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2010 yılı verilerine
göre Bandırma'nın nüfusu 135.094'tür. Bu nüfusun 116.319’u ilçe merkezinde
yaşarken, belde ve köylerin toplam nüfusu 18.775 kişi olarak belirlenmiştir.
Ankara T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Müsteşarlığı’nın 2001 yılında yayınladığı
“Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu
Raporu”na göre, ilçenin sosyo-ekonomik göstergeleri aşağıdaki gibidir:
Şehirleşme oranı: 85,27
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Nüfus yoğunluğu: 215
Sanayi sektöründe çalışanların oranı (%): 15,77
Tarım sektöründe çalışanların oranı (%): 31,83
Hizmet sektöründe çalışanların oranı (%): 52,40
İşsizlik oranı (%): 6,97 (Türkiye'de 287. sırada)
Okur-yazarlık oranı (%): 93,10 (37. sırada)
Kişi başına genel bütçe geliri (TL): 706,831 (12. sırada)
Vergi gelirlerinde ülke içindeki payı (%): 0,32643 (19. sırada)

Şekil 3.4 : Uzaydan görünüş (Url-7).
Bandırma, 852 ilçe ve 78 il (İstanbul, İzmir ve Ankara liste dışı) arasında Türkiye'nin
23. gelişmiş ilçesidir. Bandırma il olma büyüklüğüne ulaşmış ancak idari yapısı
değiştirilememiştir.
İlçede 33 ilköğretim okulu ve 9 liseyle birlikte, 1993-1994 öğretim yılında, Balıkesir
Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmete giren Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi ile Bandırma Meslek Yüksekokulu ve 1996-1997 öğretim yılında açılan
Bandırma Sağlık Meslek Yüksekokulu öğretime devam etmektedir (Url-7).
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Şekil 3.5 : Sırasıyla Haydarçavuş Camii, Eski Maarif – Gar Oteli, Eski Gar Binası ve
Eski İskele Binası’nın görüldüğü Bandırma sahilinin 1932 yılına ait fotoğrafı
(Bandırma Belediyesi Arşivi).
Haydar Çavuş Camii, Sunullah Camii, Habibullah Hamarat Camii, Hacı Yusuf
Camii, Çınarlı Şevkiye Camii, Bandırma Ulu Camii, Eski Doğruca Köyü Camii,
Emre Köyü Camii ve Bigadiç Yeşilli Cami Bandırma ilçesinde bulunan tescilli
camilerdir.
Tek kubbeli, kare planlı, sade bir yapı olan Haydar Çavuş Camii, 19. yüzyıl başında
Haydar Çavuş tarafından yaptırılmış ve 1873 yılında yandıktan sonra Mimar
Kemalettin Bey’in planına göre Neo-Klasik üslupta yeniden inşa edilmiştir
(Balıkesir, 1982-1983).
İlçenin tarihi değer taşıyan diğer yapıları arasında şunlar sayılabilir: Haydarçavuş
Çeşmesi, Öğretmenevi Binası, Kütüphane Binası, Eski Askerlik Şubesi Binası,
Dekanlık

Binası,

Eski

İskele

Binası

(günümüzde

Nikah

Dairesi

olarak

kullanılmaktadır), Eski Tekel Binası, Çelikspor Lokali (Eski Gar Binası), Bandırma
İlköğretim Okulu Binası ve Hükümet Konağı.
Her yıl geleneksel olarak Haziran ayı içerisinde belediye tarafından düzenlenen ve
2012 yılında 24.sü gerçekleştirilen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve
Turizm Festivali, kentin kültürel yaşamında özel bir yere sahiptir.
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3.2 Tarihsel Gelişim
Kuruluşu hakkında kesin bilgi olmayan Bandırma'nın çok eski bir yerleşim merkezi
olduğu bilinmektedir. Kyzikos'ta yapılan kazılarda bulunan bir lahitten M.Ö. 8.-10.
yüzyıllar arasında kurulduğu düşünülmektedir.
Bir balıkçı köyü olan ve Kyzikos şehir devletinin limanı olarak da kullanılan
Bandırma, bugünkü ilçe merkezinin yaklaşık 2 km kadar kuzeydoğusunda bulunan
ve günümüzde Livatya ve Ağıldere olarak anılan bölgede kurulmuştur. Bandırma, o
yıllarda “Güvenilir Liman” anlamına gelen Panormos olarak adlandırılmıştır (Url-6).
3.2.1 Kuruluş dönemi ve Kyzikos Antik Kenti
Kuş Gölü’nün güneydoğusunda, Ergili Köyü yakınında yer alan Daskyleion ören
yerinde 1952-1960 yılları arasında Ekrem Akurgal, 1988 yılından beri de Tomris
Bakır tarafından sürdürülen arkeolojik kazılar ve Kyzikos Antik Kenti buluntuları,
yöre tarihi hakkında önemli bilgiler elde edilmesini sağlamıştır. Buna göre, M.Ö.
2000 yılı sonlarından, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna kadar (M.S. 1330) olan
dönem içinde yöre çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmıştır.
Miletliler tarafından kurulan ve yaklaşık 11 km2’lik alana yayılan Kyzikos kenti
Propontis bölgesinin en eski İyon yerleşimlerinden biridir. İlk kralları Kyzikos’un
adını alan şehir, Thessalia’dan gelip eskiden Ayılar Dağı (Arkton Oros) olarak
adlandırılan Kapıdağı’nın güneyine yerleşen Dolionlar tarafından kurulmuştur.
M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren sırasıyla Mitoslular, Lidyalılar, Persler, Ispartalılar,
Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu egemenliğinde yönetilen kent, 1339 yılında
Osmanlı egemenliğine girmiştir.
Bugün sadece tonozlu temelleri ve etrafa dağılmış yapı parçaları bulunan Hadrian
Tapınağı’nın üç katlı olduğu tahmin edilmektedir. Sütun çaplarının 2.17 m olduğu
tespit edilen tapınağın Anadolu’daki en büyük antik yapı olduğu düşünülmektedir.
M.S. 123 yılındaki büyük depremde yıkılan tapınağa ait mermerlerin Ayasofya
Kilisesi’nin yapımında ve Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin başkenti olduğu dönemde
çeşitli yapıların inşaatında kullanıldığı bilinmektedir.
Bandırma ve Erdek körfezlerinin birleştiği kıyılardan başlayarak Kapıdağ’ın güney
eteklerine yayılan antik kentin günümüze çok azı ulaşan nadir kalıntıları gözlerden
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uzak kalmıştır. Kyzikos Antik Kenti’ne ait eserlerin bir kısmı Bandırma Arkeoloji
Müzesi’nde, önemli mermer eserlerden bazıları ise İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenmektedir (Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılında Balıkesir, 1999).

Şekil 3.6 : Kyzikos Antik Kenti’nin Kapıdağ Yarımadası üzerinde yerleşimini
gösteren harita (http://laberintorio.wordpress.com/category/numismatica/).
3.2.2 Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemleri
Roma İmparatorluğu'nun 330 yılında ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma
İmparatorluğu'nda kalan Bandırma’ya Türkler’in girişi, Anadolu’da ilk Türk
devletini kuran Kutulmuşoğlu Süleymanbey’in 1080 yılında Kyzikos’la birlikte
Aydıncık ve Bandırma’yı fethetmesiyle gerçekleşmiştir. Ancak bölge 1106'da
Kılıçarslan’ın ölümü sonrasında tekrar Doğu Roma İmparatorluğu'na geçmiştir.
12. yüzyılın sonlarında Selçuklu uç beyleri egemenliklerini ilan etmişler, Bandırma
da 1298 yılında Karesi Beyliği’nin himayesine girmiştir.
Bizans İmparatoru Andronikos II Paleologos Anadolu’da Türk beylerinin ilerleyişini
durdurmak için, İspanya’dan Katalanlar adıyla bilinen paralı askerler getirmiş ve
Kyzikos’a yerleştirmiştir.
Karesi Beyliği’ne yaptıkları saldırıdan sonra Bizanslılar’ın egemenliğine giren bölge,
1336 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlılar’ın eline geçmiştir.
Evliya Çelebi, o yılların Bandırma’sından seyahatnamesinde şöyle bahsetmektedir:
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Anadolu eyaletinde, Bursa Sancağı’na bağlı olup, yüzelli akçelik kazadır. Bir hakimi de
gümrük eminidir. Yeniçeri serdarı, sipahi kethüda yeri, muhtesibi, bacdarı 1, ankibi, ayan ve
eşrafı vardır. Rum denizinde büyük bir ticaret iskelesidir. Oniki mahallesi olup, onyedi de
mihrabı vardır. Binaları alçaklı yüksekli, kiremit örtülü süslü evler olup, Rum Denizi’nin
kıyılarında kurulmuştur. İskele başındaki gümrüğü yetmiş yük akçe kiraya verilir. Çocuk
mektebi, derviş tekkeleri ve hamamları vardır. Çarşısında bütün sanatkarlar varsa da bedesteni
yoktur. Hazret’i Süleyman’ın hatunu Belkıs, kah burada kah Edincik şehrinde otururdu. (Eski
Fotoğraflarda Bandırma, 1999, s. 15)

Bandırma’nın o yıllardaki gelişiminde Padişahın Dergah-ı Ali çavuşlarından Haydar
Çavuş’un Bandırma’ya yerleşmesi önemli bir etken olmuştur. Bazı kaynaklarda
Bandırma’ya sürgün olarak gönderildiği belirtilen Haydar Çavuş, sahilde kendi adını
taşıyan bir cami, medrese, hamam, beş ev ve on dükkan yaptırmıştır (Eski
Fotoğraflarda Bandırma, 1999).
16. yüzyıl sonlarında İstanbul Galata Kadılığı’na bağlanan Bandırma, 1830 yılında
Erdek ilçesi Kapıdağ bucağına bağlanmıştır. Tanzimat’a kadar voyvodalıkla idare
edilmiş, Tanzimat’ın ilanından sonra Erdek ilçesine bağlı bir bucak olmuştur
(Balıkesir, 1982-1983).
1874 yılında meydana gelen büyük bir yangın Bandırma’nın tamamına yakınını
harap etmiştir. Haydar Çavuş’un yaptırdığı cami, medrese, ev ve dükkanlar da
yanmıştır. Yangın sonrası Bandırma kısa zamanda yeniden onarılmış, Haydarçavuş
Camii de onbir yılda kargir olarak yeniden inşa edilmiştir.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonunda, Kırım ve Romanya’dan göç
eden Tatarlar’ın Bandırma’ya yerleştirilmesi nüfusun artmasına neden olmuştur.
1879 yılında Karesi Sancağı’na (Balıkesir) bağlı bir ilçe merkezi haline getirilmiş,
bunun ardından belediye teşkilatı kurulmuştur. 1879 yılı salnamesinde belediyenin
yeni seçilmekte olduğu belirtilmektedir.
1889 yılı salnamesinde ise, Bandırma ile ilgili şunlar kayıtlıdır: 18 mahalle, 9031
nüfusludur. Kaza içinde 5 cami-i şerif, 4 mescid, 5 kilise, 4 manastır, 3 hamam, 10
han, 15 fırın, 6 debbağhane (tabakhane), 14 yel değirmeni, 2 kiremit ocağı, 3 kireç
ocağı, 3 eczane, 2 kıraathane, 60 kahvehane, 550 dükkan, 200 mağaza, 2850 hane, 17

1

Yol güvenliğini sağlaması karşılığı olarak belli yerlerde belli tarifeye göre para alan görevlinin sanı.
(Tarih Terimleri Sözlüğü, www.tdk.gov.tr)
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sıbyan mektebi, 1 mekteb-i iptidai ve rüştiye, 2 gaz deposu, 1 baruthane, 1 un
fabrikası, 1 askeri debboy (depo), büyük vapur iskelesi, gene orada Belediye dairesi,
bir telgrafhane ve hükümet konağı vardır.
Bandırma iskelesi, ticaretgah bir mahal olup Karesi Sancağı’nın ithalat-ihracat için
başlıca merkezidir. Dersaadet’ten (İstanbul) buraya hemen hergün vapurlar gelir,
gider. Fakat haftada üç postası vardır. Karesi Sancağı’nda üretilen madenler buradan
doğruca Avrupa’ya gönderilirler (Eski Fotoğraflarda Bandırma, 1999).
Dr. Şerafeddin Mağmumi ise, “Bir Osmanlı Doktorunun Anıları” adlı kitabında
Bandırma’nın 1889 yılındaki durumunu şöyle anlatıyor:
Onsekiz mahalleden oluşup onbeş yıl önce çıkan ve bir-iki mahalle dışında ötekileri tamamıyla
ortadan kaldıran yangın felaketinden sonra düzgün bir plan çizilerek ve onun gereğince şimdiki
evler inşa edildiğinden araları birbirine paralel ve düzdür. Kasabaya dama tahtası biçimini
veren sokakların tümü balık sırtı kaldırımla döşenmiş olup tümünde yaya kaldırımları da
vardır.
Kasabanın içinde yüksek ve taş binalar olmayıp birçok cami içinde, iskele başında ve orta
cadde üstünde yeniden inşa edilen Haydarçavuş Camisi kasabanın tek bezeğidir. Bu süslü bina
uzaktan tıpkı Ortaköy Camisi’ni andırır bir biçimde ve resimde olup yıldırımsavarı ve taş
alemli minaresi de çok sevimlidir.
Kasaba günden güne büyümekte ve imar edilmekte olup yerleştirilen göçmenler tarafından
Askerlik Dairesi’nin bulunduğu yere kadar yeni evler yapılarak mahalleler oluşturulmuş ve
nazım plandan ayrılmayarak düzenli yerleşmenin sürdürüldüğü görülmektedir. (Url-6)

Bandırma-İzmir demiryolu 1911 yılında hizmete girmiştir. Daha önce İzmir-Soma
arasında bulunan demiryolu, Fransız Robert ve Enklars firmaları tarafından
Bandırma’ya kadar getirilmiştir. İzmir Kasaba Temdidi adı altında çalışan bu
demiryolu hattı, kapitülasyonların sona erdirilmesiyle Devlet Demir Yolları’na
devredilmiştir.Cumhuriyet Dönemi öncesinde Bandırma’da Türkler, Ermeniler ve
Rumlarla birlikte yaşamışlardır. Türkler genelde tarımla uğraşırken Rum ve
Ermeniler ticaret ile geçinmişlerdir (Url-6).
3.2.3 Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemleri
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Bandırma, Çanakkale Boğazı’nın kapatılması ile
bölgesel olarak önem kazanmıştır. Özellikle Çanakkale’ye asker ve malzeme
nakliyesi konusunda önemli bir rol oynamıştır. Askeri ve ekonomik alandaki bu
stratejik konum, nüfusun da artmasına neden olmuştur.
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Birinci Dünya Savaşı sonrası, 2 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal
edilen Bandırma iki yıl iki ay 15 gün işgal altında kalmıştır. İşgal döneminin son
zamanlarında, Bandırma’da çok uzun yıllar bir arada, kardeşçe yaşayan Türkler,
Ermeniler ve Rumlar arasında çatışmalar meydana gelmiştir. 61. Alay Kumandanı
Yarbay Hüseyin Vecihibey ve emrindeki 200 kadar asker tarafından 17 Eylül 1922
günü, Ayyıldız Tepe Son Kurşun Anıtı’nın bulunduğu bölgede yapılan çatışma
sonucu Bandırma işgalden kurtulmuştur. Ancak ilçe işgal kuvvetleri tarafından
büyük ölçüde yıkılıp tahrip edilmiştir. Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla başlayan
Kurtuluş Savaşı, Bandırma Ayyıldız Tepe’deki çatışmayla sona ermiştir. Bunun
anısına, 1974 yılında Ayyıldız Tepe’ye zaferi ve barışı simgeleyen ve çatılmış silah
motiflerinden oluşan Son Kurşun Anıtı yaptırılmıştır.
Cumhuriyet’le birlikte gerçekleşen yeni yapılandırmada Bandırma, Balıkesir’e bağlı
bir ilçe olmuştur. Cumhuriyet’ten hemen sonra, 1924 yılında sahildeki eski beton
iskelenin yapımına başlanmış, 1926 yılında da eski iskele binası tamamlanmıştır.
Binanın inşaatı sırasında 8 Ekim 1925 Perşembe günü Bandırma’ya ilk kez gelen
Atatürk, şu sözleri söylemiştir: “Milletimiz çalışkandır. Bu fazileti taşıyan
Bandırmalılar’ın da, halen barut ve is kokan bu şehri en kısa zamanda imar edip
mamur hale getireceklerinden asla şüphe etmiyorum” (Eski Fotoğraflarda Bandırma,
1999, s. 16).1926 yılında, Eski Tekel Binası, İdmanyurdu Lokali, Maarif Oteli’nin
inşaatlarına başlanmış, Ticaret Odası kurulmuştur.
1928 yılında bu tezin konusunu oluşturan Elektrik Fabrikası inşa edilmiş, 1932
yılında Hükümet Konağı ve Eski Karakol binası yapılmış, 1936 yılında Kapıdağ’ın
tatlısuyu şehir şebekesine bağlanmış, 1938 yılında İstanbul ile Bandırma arasında
yolcu taşımacılığı için Sus, Trak ve Marakaz adlı üç gemi alınarak seferlere başlamış
ve 1940 yılında Ticaret Borsası kurulmuştur. Ayrıca halkın ve belediyenin
katkılarıyla; Eski Garaj (1953) bugünkü belediye binası (1954), Şehir Kulübü (1925),
Çocuk Sarayı (1962), Şehit Mehmet Gönenç Lisesi (1963) ve Verem Savaş
Dispanseri (1963) Bandırma’ya kazandırılmıştır. 1965 yılında ilçenin elektrik
şebekesine bağlanması, ardından da 22 Ağustos 1964 tarihinde temeli atılan yeni
limanın hizmete girmesiyle, 1970’li yıllarla birlikte Bandırma yeniden gelişme
sürecine girmiş, sanayi kenti olma yolunda önemli adımlar atılmıştır (Eski
Fotoğraflarda Bandırma, 1999).
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4. BANDIRMA ELEKTRİK SANTRALİ

Şekil 4.1 : Santralin giriş cephesinden görünüm (2009).
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, sanayi tesislerinin artışı ve gelişen teknolojiye paralel
olarak şehirlerin aydınlatma ihtiyacını da karşılamak için yerel santrallere ihtiyaç
duyulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, kuruldukları yerlerin özelliklerine ve
büyüklüğüne göre adlandırılan; köy santralleri, şehir santralleri, bölge santralleri ve
sanayi santralleri inşa edilmiştir. Doğal bir su kaynağı yakınında, suyun kuvvetinden
yararlanabilmek amacıyla hidroelektrik santralleri kurulurken, su kaynağının
bulunmadığı yerlerde taş kömürüyle çalışan buhar santralleri tercih edilmiştir. Her iki
enerji kaynağının da bulunmadığı ya da yeterli olmadığı yerlerde mazotla çalışan
dizel santraller kurulmuştur.
Yerel üretim amacıyla inşa edilen Bandırma Elektrik Santrali de, yüksek gerilimli
şehir santrallerindendir ve yakınlarında doğal bir su kuvvetinin bulunmaması ve
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yeterli miktarda kömür tedarik edilemediği için dizel santral olarak inşa edilmiştir.
İlçenin aydınlatma yükünü karşılaması amaçlandığı için, daha çok hava karardıktan
sonra üretime geçmiştir, dolayısıyla yıllık çalışma süresi, daha geniş yerleşim
alanlarına elektrik sağlayan bölge santrallerinden ya da sanayi santrallerinden düşük
olmuştur.

Şekil 4.2 : Santralin 1934 yılına ait güney cephesinden çekilmiş bir fotoğrafı
(Bandırma Belediyesi Arşivi).
1928 yılında belediye tarafından inşa ettirilen santralin mimarı bilinmemekle birlikte,
1. Ulusal Mimarlık Akımı’nın etkileri görülmektedir. 1925 – 28 Şubat 1929 tarihleri
arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan Servet Bey döneminde inşa edilen
santralin binası 13 bin, şebekesi ise 77 bin liraya yaptırılmıştır (Balıkçı ve Pesen,
2011). İlk üretim yıllarında şehrin sokaklarının ve evlerin aydınlatılmasını sağlayan
santral, zamanla elektrik ihtiyacının artması nedeniyle, 1957 yılında üretim
kapasitesinin arttırılabilmesi için ek bir yapıyla büyütülmüştür.
İşlevini kaybettikten sonra, bir süre arıza bakım servisi ve depo olarak kullanılan ve
uzun yıllardır atıl durumda bulunan yapıda geçen yıllar içerisinde gereken onarımlar
yapılmadığı için ciddi bir eskime, bozulma ve yıpranma görülmektedir.
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Bandırma Elektrik Santrali, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
tarafından 20.10.1995 tarihinde 4731 sayılı kararla anıt olarak tescillenmiştir. Fakat
barındırdığı teknolojinin eskimesi nedeniyle işlevini uzun yıllar önce kaybettiği için
Bandırma halkı tarafından bile yeterince tanınmadığını ve hakkında bilgi sahibi
olunmadığını, hatta belgeleme ve arşivleme konularında gereken çalışmaların
yapılmadığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte santral, iç donanımını yitirmiş
olsa da, toplumumuzun yaşadığı teknolojik gelişmelerin bir belgesi olarak önemli bir
endüstri mirası örneğidir. Aynı zamanda Türkiye’nin elektrik üretiminin gelişim
sürecinin aktörlerinden olması ulusal ölçekte değerini artırmaktadır. Santralin
bugünkü durumu hatalı planlama kararları ve yerel bilinçsizlik gibi nedenlerle tehdit
altındadır.
4.1 Konum
Bandırma Elektrik Santrali, Balıkesir ilinin, Bandırma ilçesinde, İhsaniye Mahallesi,
İstiklal Caddesi, No: 88, 60 pafta, 290 ada, 1 parselde konumlanmaktadır. Güneybatı
yönünden 15 m genişliğindeki Kaşif Acar Caddesi, kuzeybatıdan 10 m genişliğindeki
İhsaniye Sokak ve kuzeydoğudan 7 m genişliğindeki İstiklal Caddesi’yle sınırlanan
yapı adasının kuzey ucunda yer almaktadır. Toplam 410 m²’lik alana oturan yapı
yaklaşık 10 m yüksekliğindedir. Santral güneydoğu yönünde belediyeye ait bir
hamamla bitişik konumdadır. Hamamın arkasında kalan ve santralin güneydoğu
cephesinin bir kısmının baktığı boş alan ise 20-25 aracın park edebildiği bir otopark
alanı olarak kullanılmaktadır. Yapının özgün girişi kuzeydoğu yönünden olup, 1957
yılında yapılan ek kısımla Kaşif Acar Caddesi’ne bakan güneybatı cephesinde bir
kapı daha açılmıştır. Giriş cephesinde ve kuzeybatı cephesinde, yapıyı 1,5 m
genişliğindeki çiçeklik alan ve 2 m genişliğindeki kaldırım çevrelemektedir.
4.2 Tarihçe
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 20.10.1995 tarihinde
4731 sayılı kararla tescillenen 13 envanter numaralı Bandırma Elektrik Santrali, 1928
yılında Bandırma’da sokakların ve evlerin aydınlatılması için inşa edilmiştir.
Elektriğin dağıtımı ise 360 adet Mannesman elektrik direğiyle sağlanmıştır. Santralin
kurulduğu dönemde beheri 100 beygir gücünde 2 adet ve 35 beygir gücünde bir adet
Grazzer-Elin Dizel elektrojen grupları kurulmuş ve düşük akımla ilçe 1929 yılından
1952 yılına kadar beslenmiştir (BDAGM, 1958).
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Şekil 4.3 : Santralin İstiklal Caddesi ile İhsaniye Sokağı köşesinden 1934 yılında
çekilmiş bir fotoğrafı (Bandırma Belediyesi Arşivi).
1947 yılından sonra santralin üretiminin artırılması için ilk jeneratör grupları
sökülmüş ve yerlerine sırasıyla aşağıdaki gruplar yerleştirilmiştir.
-

1949 350 beygirlik SKODA Dizel Jeneratörü

-

1950 160 beygirlik SKODA Dizel ve Still Jeneratörü

-

1953 172 beygirlik MİRRLEES Dizeli ve Brush Jeneratörü

-

1955 300 beygirlik KROSSLEY Dizeli ve Elin Jeneratörü

-

1956 675 beygirlik SKODA Dizeli ve Jeneratörü (BDAGM, 1958)

Ancak zamanla bu jeneratör gruplarının bazıları arızalanarak kullanılamayacak hale
gelmiş, düşük beygir güçlü olanlar da büyümekte olan şehrin elektrik ihtiyacını
karşılamakta yetersiz kalmıştır. 675 beygir gücündeki büyük Skoda jeneratörü ise bu
şartlar altında aralıksız çalıştırıldığı için onarımı ve bakımı yapılamadığından tehlike
arz etmeye başlamıştır (BDAGM, 1958).
1950 yılında nüfus 17.284 iken, 1956 yılında 20.809’a çıkmıştır. Altı yıl içerisindeki
bu %20’lik artıştan da görülebileceği gibi, şehir hızla büyümüştür. O yıllarda
Bandırma’da 4022 adet ev, 1160 adet dükkan, 30 otel, 53 atölye ile hükümet,
belediye ve askeri karargah binaları, 4 adet banka, PTT binası ve 50’ye yakın resmi
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bina mevcuttu. Ayrıca Yasin Çakır’a ait büyük bir un değirmeni ile 100’den fazla
küçük sanayi yapısı bulunmaktaydı (BDAGM, 1958). Bütün bu yapı ve kurumlar,
aydınlatma ve sanayi için ihtiyaç duydukları enerjiyi, tezin konusunu oluşturan
belediye elektrik santralinden karşılamaktaydılar.
1957 yılında, yaklaşık 30.000 nüfusa sahip, sanayisi giderek gelişen ve günde 24 saat
çalışan ilçenin elektrik ihtiyacı emniyetle karşılanamaz hale gelmiştir. Yine bu
yıllarda bir yandan nüfus ve yapılaşma artarken, diğer yandan birisi itfaiye binası
civarında, diğeri Paşabayır Mahallesi civarında olmak üzere iki küçük sanayi
mahallesi inşa edilmiş ve bu durum elektrik ihtiyacını önemli ölçüde artırmıştır. Bu
nedenle santral 1957 yılında Kaşif Acar Caddesi yönünde ek bir bina yapılarak
büyütülmüş ve Çekoslovakya’dan getirtilen 2000 beygir gücündeki dört Skoda
jeneratörü buraya yerleştirilmiştir (Eski Fotoğraflarda Bandırma, 1999). Ek yapının
santralin özgün mimari yapısına uygun olmasına dikkat edilmiştir.

Şekil 4.4 : Santralin ek binasının açılış töreni, 1957 (Bandırma Belediyesi Arşivi).
Geçen zaman ve ilerleyen teknolojiyle birlikte şehirlerin elektrik ihtiyacı elektrik
dağıtım şebekesiyle sağlanmaya başlamış ve bu durum yerel santrallerin atıl duruma
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düşmesine sebep olmuştur. 1966 yılında Bandırma’nın ulusal dağıtım şebekesine
bağlanmasıyla, santralde üretim durmuş ve santralin ilk kurulduğu dönemde
kullanılan iki jeneratör elden çıkarılmıştır. Diğer dört jeneratör bu tarihten sonra
1980-1981 yıllarına kadar genel elektrik kesintisi ya da kış aylarında enerji nakil
hatlarında arıza olması gibi özel durumlarda, gerektikçe kullanılmıştır. 1992 yılında
bu dört Skoda jeneratörü de elden çıkarılarak hurdacılara satılmıştır. Kurulduğu
yıldan beri hem enerji üretim santrali hem de arıza bakım servisi olarak kullanılan
santral, 1983 yılından sonra yeniden düzenlenerek, iç kısımda ofis mekanları
oluşturulmuş ve sadece arıza bakım servisi olarak hizmet vermiştir. Bir kısmı
malzeme deposu olarak kullanılan yapı, 1993 yılında TEK’in, Türkiye Elektrik
Anonim Şirketi (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)
olarak ikiye bölünmesiyle TEDAŞ’a devredilmiştir. Zamanla önemli ölçüde hasar
gören ve kullanılamaz hale gelen santral, 13 Aralık 2006 tarihinde tamamen
boşaltılarak TEDAŞ tarafından atık deposu olarak kullanılmıştır.
4.2.1 Tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimler
Santral 1928 yılında inşa edilip üretime başladıktan bir süre sonra 1948 yılında
santralin güneydoğu cephesine küçük bir transformatör merkezi eklenmiştir. Ancak
1957 yılında, santralin üretimi yetersiz kaldığı için yapıya tekrar daha büyük bir
ekleme yapılmış ve alınan dört yeni jeneratör ek kısma yerleştirilmiştir, böylece
yapının büyüklüğü iki katına çıkarılmıştır.
Santralde üretim durduktan sonra yapı bir süre TEK’in (Türkiye Elektrik Kurumu)
Elektrik Dağıtım Arıza Servisi olarak hizmet vermiştir. Bu dönemde jeneratörler
elden çıkarılmış ve boşalan alanlara ofis birimleri, depo ve atölyeler kurulmuştur.
TEDAŞ’a devredildikten sonra, TEDAŞ’ın yeni bir binaya taşınmasıyla 13 Aralık
2006 tarihinden itibaren depo olarak kullanmıştır. 1993’ten bugüne kadar geçen süre
içerisinde hiçbir onarım görmemesi sonucu, yapısal olarak halen ayakta olsa da
kullanılamaz hale gelmiştir.
4.3 Rölöve
Yapının analizinde öncelikle plan, mekan ve cephe özellikleri incelenecektir. Ayrıca
strüktürel durumu, mimari öğeleri, malzeme kullanımı ve yapım tekniği anlatılarak,
yapının bugüne kadar geçirdiği değişimlerden ve bozulmalardan bahsedilecektir.
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4.3.1 Plan özellikleri ve mekan tanımlamaları
Bandırma Elektrik Santrali esas olarak dikdörtgen şemalı bir plana sahiptir. Özgün
halinde elektrik üretim motorlarının yer aldığı iki kat yüksekliğindeki ana mekan
(Z01) dikdörtgen planlı olup, bu mekana kuzeydoğu yönündeki giriş cephesinde iki
küçük kare planlı, iki kat yüksekliğindeki kule ile güneydoğu yönünde yine
dikdörtgen planlı ve iki kat yüksekliğindeki depo yapısı eklenmektedir. Ayrıca ana
jeneratör alanının batı ucunda, santralin Elektrik Dağıtım Arıza Servisi olarak hizmet
verdiği dönemde iç mekana eklenmiş tek kat yüksekliğinde ofis birimleri
bulunmaktadır.
4.3.1.1 Z01 mekanı (jeneratör alanı)
Santralin kuzeydoğu cephesindeki ana giriş kapısından (K01) ulaşılan bu mekan
özgün kullanımda jeneratörün yerleştirildiği kısımdır. Toplam 168 m² açık alana ve
yaklaşık 7,8 m yüksekliğe sahiptir. Döşemesi tamamen beton şapla, duvarları sıva
üzeri boya ile kaplıdır. Mekanın tavanında herhangi bir kaplama olmadığı için
yapının özgün kısmında çelik çatı konstrüksiyonu, sonradan eklenen kısımda ise
ahşap sistem çatı iskeleti ve çatı altı kaplama tahtaları görülmektedir. Çatıda özgün
yapıyı ortalayacak şekilde yerleştirilmiş demir doğramalı bir çatı ışıklığı vardır.
Zeminden yaklaşık 4,20 m yükseklikte,kuzeydoğu ve güneybatı duvarlarında ikişer I
putrel, kuzeybatı ve güneybatı duvarlarında ise giriş kapısı yönünden itibaren
sırasıyla; dörder adet ikili C putrel, ikişer adet ikili I putrel ve yedişer adet üçlü I
putrel olmak üzere toplam 30 putrel parçası bulunmaktadır.
Kuzeydoğu yönündeki duvarında, santrale girişin sağlandığı 2,01 m x 3,10 m
boyutlarında iki kanatlı, özgün demir kapı (K01) ve bu kapının üzerinde 1,90 m x
2,75 m boyutlarında yarı yüksekliğine kadar muhdes duvarla kapatılmış sivri kemerli
bir pencere (P11) yer almaktadır. Giriş kapısının iki yanında ofislere (Z02, Z03)
geçişi sağlayan 0,70 m x 1,95 ölçülerinde iki kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapı
açıklıklarından kuzey tarafındakinin önü muhdes ahşap bir bölmeyle kapatılmıştır.
Güney tarafındaki kapının üzerinde ise, üst kattaki odaya (102) girişi sağlayan,
duvara monte edilmiş demir bir merdivenle ulaşılan 0,80 m x 1,74 m ölçülerindeki
özgün demir kapı (K14) vardır.
Mekanın güneydoğu duvarında üç adet 1,40 x 2,50 m ölçülerinde dikdörtgen formda
(P01), bunların tam üst hizalarında üç adet 1,50 x 1 m ölçülerinde sivri kemerli (P12)
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ve iki adet 0,65 x 2,50 m boyutlarında dikdörtgen formlu (P02) özgün demir
doğramalı pencere yer almaktadır. Ancak 1,40 x 2,50 m ölçülerindeki pencerelerden
iki tanesine önceleri kapı monte edildiği ve daha sonra muhdes duvarla tamamen
kapatıldığı görülmektedir. Aynı şekilde ikinci kat hizasındaki sivri kemerli üç
pencere de dışarıdan pencere boşluklarına duvar örülerek kapatılmıştır. Bu
pencerelerin devamında sırasıyla, dışarıya açılan muhdes ahşap bir kapı (K03),
tuvaletlere girişi sağlayan kapı açıklığı ve deponun giriş kapısını oluşturan iki kanatlı
ahşap bir kapı (K05) yer almaktadır. Mekanın depoya (Z05) bitişik duvarında, ek
kısmın inşa edildiği dönemde özgün pencerelerle aynı formda tasarlanmış ancak
deponun inşa edilmesiyle kapatılmış pencere açıklıkları göze çarpmaktadır.
Jeneratör alanının güneybatı ucunda sonradan eklenen ofis birimlerinin tek kat
yüksekliğindeki duvarları ve bu duvarların üzerinden görülebilen, yapının arka
cephesindeki kapının üstünde yer alan havalandırma penceresi vardır.
Z01 mekanının kuzeybatı duvarında, güneydoğu duvarındakilerle karşılıklı olacak
şekilde, sekiz tanesi özgün olmak üzere 10 tane pencere açıklığı bulunmaktadır.
Özgün pencerelerden üç tanesi 1,40 x 2,50 m ölçülerinde demir doğramalı pencereler
(P01) olup, bunların tam üst hizalarında sivri kemer formunda ve 1,50 x 1 m
ölçülerinde üç özgün demir pencere (P02) ve aralarında 0,65 x 2,50 m ölçülerinde iki
özgün demir pencere (P12) daha yer almaktadır.
Yapının sonradan eklenen kısmında bulunan iki pencere de özgün pencerelerle aynı
mimari tarzda olup, yine demir doğramalı 1,47 m x 2,50 m ölçülerinde dikdörtgen
formda bir pencere (P08) ile onun tam üzerinde yer alan 1,50 m x 1 m ölçülerinde
sivri kemerli demir pencereden (P12) oluşmaktadır. Sonradan eklenen ofis
birimlerinin üst kotunda beş adet sivri kemerli pencere daha yer almaktadır.
4.3.1.2 Z02 ve Z03 mekanları (ofisler)
Kare plan şemasına sahip olan her iki ofise de Z01 mekanından ayrı kapılarla giriş
sağlanmaktadır. Tavanları ve duvarları sıva üzeri boya ile kaplıdır. Döşemeleri ahşap
kaplamadır ve duvarlar boyunca yaklaşık 6 cm yüksekliğinde süpürgelikle
çevrelenmiştir.
7,3 m² büyüklüğündeki Z02 mekanında kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerinde; 7,7 m²
büyüklüğündeki

Z03 mekanında ise güneydoğu ve güneybatı yönlerinde ikişer

özgün pencere bulunmaktadır.
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4.3.1.3 Z04 mekanı (tuvalet)
Santralin güneydoğu cephesinin dış kısmına sonradan ihtiyaçlar doğrultusunda
eklenmiş bir mekandır. Z01 mekanından 73 cm yüksekliğindeki bir kapı açıklığından
geçilerek 1,75 m²’lik bir hole ulaşılmaktadır. Holün yerleri ve duvarları seramik
kaplıdır, tavanı ise beton sıvalıdır. Bu holün kuzeydoğu yönünde, ahşap bir kapıyla
(K04) girilen, 4m² alana sahip, duvarları ve yerleri seramik kaplı, tavanı beton sıvalı
banyo yer almaktadır.
Holün güneydoğu yönünde ise 1,88 m² büyüklüğünde yine yerleri ve duvarları
seramik kaplı, tavanı beton sıvalı alaturka tuvalet bölümü bulunmaktadır. Banyo ve
tuvalet bölümlerinin güneydoğu cephelerinde yerden yaklaşık 1,6 m yükseklikte,
duvardan duvara yerleştirilmiş birer ahşap pencere (P04) vardır.
4.3.1.4 Z05 mekanı (depo) ve 103 mekanı (galeri)
39,45 m² büyüklüğündeki dikdörtgen plan şemasına sahip depo, santralin güneydoğu
cephesine sonradan eklenen yapılardandır. Depoya Z01 mekanının güneydoğu
cephesinde bulunan iki kanatlı ahşap bir kapıdan (K05) girilmektedir. Yerleri beton
şap kaplı olup, duvarları sıva üzeri boyadır. Tavanda ise herhangi bir kaplama
olmadığı için ahşap çatı sistemi ve çatı altı kaplama tahtaları görülmektedir.
Deponun kuzey doğu cephesinde, yerden 2,3 m yükseklikte 150x100 cm ölçülerinde
ahşap bir pencere (P05) bulunmaktadır. Mekanın giriş kapısının hemen karşısında
yer alan 21 basamağı ve bir ara sahalığı bulunan demir bir merdivenle, ahşap
kirişlerin taşıdığı galeri (103) katına çıkılmaktadır. 28 m² alana sahip galerinin,
duvarları sıva üzeri boya, döşemesi ise ahşap kaplamadır.
4.3.1.5 Z06 mekanı (ofis)
Z01 mekanının güneybatı yönündeki bir kapı açıklığından girilen Z06 mekanı (ofis)
kare plana sahiptir. 11,15 m² büyüklüğündeki mekanın döşemesi beton şap, duvarları
sıva üzeri boya kaplıdır. Ofisin tavanı ahşap kontrplaklarla kapatılmıştır.
Mekanın güneydoğu duvarında Z07 mekanına geçişi sağlayan bir kapı açıklığı
bulunmaktadır. Güneybatı duvarında ise Z08 mekanına geçilen ahşap bir kapı (K09)
ve dış cepheden ışık alamayan bu mekanların aydınlatılması için güneybatı ve
kuzeybatı duvarlarında açılmış iki pencere (P07) vardır.
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4.3.1.6 Z07 mekanı (giyinme odası)
Z06 mekanının güneydoğu yönünde yer alan mekan 2,65 m² alana sahip, dikdörtgen
planlı bir giyinme odasıdır. Döşemesi beton şap, duvarları sıva üzeri boyadır. Tavanı
ise ahşap kontrplakla kapatılmıştır. Giyinme odasında Z06 mekanından geçişi
sağlayan kapı açıklığı dışında bir kapı ya da pencere bulunmamaktadır.
4.3.1.7 Z08 mekanı (hol)
Santralin güneybatı (arka) cephesindeki havalandırma kapısının (K10) holünü
oluşturan mekandır. Dikdörtgen plan şemasına sahip mekan yaklaşık 8,25 m²
büyüklüktedir. Döşemesi beton şap, duvarları ise sıva üzeri boyadır. Mekanı kapatan
bir tavan kaplaması ya da döşeme olmadığı için doğrudan ahşap çatı sistemi ve çatı
altı kaplama tahtaları görülmektedir. Z06 ofis mekanından ahşap bir kapıyla (K09)
geçilebilen holün güneydoğu duvarında Z09 mekanına (oda ve tuvalet) geçişi
sağlayan kapı açıklığı (K08) ve bu mekanın üst katına çıkışı sağlayan duvara monte
edilmiş demir bir merdiven yer almaktadır. Santralin arka cephesini oluşturan
güneybatı duvarında 300 x 310 cm ölçülerinde, sürülerek açılan demir havalandırma
kapısı (K10) ve bu kapının 3,10 m üzerinde 100 x 50 cm ölçülerinde bir
havalandırma penceresi bulunmaktadır. Holün kuzeybatı duvarında ise Z11 ofis
mekanına geçişi sağlayan ahşap bir kapı (K11) vardır.
4.3.1.8 Z09 mekanı (oda ve tuvalet)
Z08 mekanından ulaşılan, 8,80 m² alana sahip bu mekan bir odadan ve bu odanın
içinde yer alan bir tuvaletten oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı mekanın döşemesi
beton şap, duvarları sıva üzeri boya, tavanı ise ahşap kontrplak kaplamadır. Odanın
güneydoğu yönündeki duvarında Z10 depo mekanına geçişi sağlayan kapı açıklığı
(K06) yer almaktadır. Mekanın güneybatı yönünde ise 12 cm yüksekliğinde bir
basamakla ayrılmış tuvalet bölümü bulunmaktadır. Lavabonun olduğu kare planlı 1
m²’lik alandan ahşap bir kapıyla ayrılan tuvalet mekanı da yaklaşık 1 m²
büyüklüğünde olup, bu mekanda beton döküm alaturka tuvalet kullanılmıştır.
4.3.1.9 Z10 mekanı (depo)
Santralin güneybatı ucunda yer alan, 12 m² büyüklüğünde, dikdörtgen planlı depoya
Z09 mekanından bir kapı (K06) açıklığıyla ulaşılmaktadır. Döşemesi beton şap,
duvarları sıva üzeri boyadır. Tavanda 103 galeri mekanının tabanını oluşturan, ahşap
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kirişlerin taşıdığı döşeme tahtaları görülmektedir. Mekanın güneybatı duvarında 68 x
98 cm ölçülerinde ahşap bir pencere (P06) bulunmaktadır.
4.3.1.10 Z11 mekanı (ofis)
14 m² alana sahip olan ofis mekanı, santralin kuzeybatı ucunda bulunmaktadır.
Dikdörtgen planlı ofisin zemini beton şap, duvarları sıva üzeri boya, tavanı ise ahşap
kaplamadır. Z08 mekanından (hol) ahşap bir kapıyla (K11) geçilen ofisin kuzeybatı
duvarında iki demir doğramalı pencere (P08) vardır. Mekanın sadece kuzeydoğu
duvarında yerden yaklaşık 70 cm yüksekliğe kadar ahşap kaplama görülmektedir.
Güneydoğu duvarında ise Z06 ofis mekanının ışık alması için açılmış ahşap
doğramalı bir pencere (P07) ve bu pencerenin denizliğinin 8 cm altından geçen
yaklaşık 5 cm kalınlığında bir ahşap bordür bulunmaktadır.
4.3.1.11 Z12 mekanı (atölye)
Jeneratör alanından (Z01) ahşap bir kapıyla (K12) ulaşılan atölye, 19,60 m² alana
sahip kare planlı bir mekandır. Döşemesi beton şap, duvarları sıva üstü boya, tavanı
ise ahşap kontrplak kaplamadır. Mekanın güneybatı duvarında santralin kullanıldığı
dönemlerde rafların monte edildiği anlaşılan, duvara sabitlenmiş ahşap çıtalar göze
çarpmaktadır.

Kuzeybatı

duvarında

iki

demir

doğramalı

pencere

(P08)

bulunmaktadır. Kuzeydoğu duvarında ise atölye tezgahı ve tezgahın üzerinde duvara
asılmış alet panosu görülmektedir.
4.3.1.12 Z13 mekanı (ofis)
15 m² büyüklüğünde dikdörtgen planlı ofis mekanına Z01 mekanından ahşap bir
kapıyla (K12) girilmektedir. Döşemesi beton şap, duvarları sıva üzeri boya, tavanı
ahşap kaplamadır. Giriş kapısının hemen yanında ahşap bir pencere (P09) vardır.
Ofis kuzeybatı duvarındaki demir doğramalı bir pencereden ışık almaktadır. Bu
pencerenin hemen altında duvar boyunca, yaklaşık 20 cm yüksekliğinde beton bir
parapet bulunmaktadır. Mekanın güneybatı ve kuzeydoğu duvarlarında yer yer ahşap
süpürgelik parçaları görülmektedir.
4.3.1.13 101 mekanı (soğutma odası)
Z02 ofis mekanının üst katında yer alan soğutma odası, 8,10 m² alana sahiptir ve
santralin kuzey ucunda konumlanmaktadır. Santralin giriş kapısının (K01) üzerindeki
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terastan ulaşım sağlanan odaya terasın kuzeybatı yönündeki özgün demir kapıyla
(K13) girilmektedir. Döşemesi beton şap, duvarları ve tavanı sıva üzeri boyadır.
Mekanın kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarlarında birer adet özgün demir doğramalı
sivri kemerli pencere (P10) bulunmaktadır. Soğutma odasının ortasında, kuzeybatı –
güneydoğu doğrultusunda duvara sabitlenmiş iki adet I profilli taşıyıcı üzerinde,
yaklaşık 2 m çapında ve 2,5 m yüksekliğinde silindir formda çelik bir su tankı yer
almaktadır.
4.3.1.14 102 mekanı (oda)
8,25 m²’lik kare plana sahip oda, santralin doğu ucunda, Z03 ofis mekanının üst
katında bulunmaktadır. Santralin girişinin üzerindeki terasın güneydoğu yönündeki
özgün demir kapıdan (K13) girilebilen mekana ayrıca bir de jeneratör alanının (Z01)
kuzeydoğu duvarına monte edilmiş demir bir merdivenle çıkılan demir bir kapıdan
da (K14) giriş sağlanmaktadır. Dolayısıyla odanın kuzeybatı ve güneybatı
duvarlarında içe açılan birer demir kapı yer almaktadır. Kuzeydoğu ve güneydoğu
duvarlarında ise birer özgün demir pencere (P10) vardır. Döşemesi beton şap,
duvarları sıva üzeri boya kaplıdır.
4.3.2 Cepheler
4.3.2.1 Kuzeydoğu (giriş) cephesi
Yapının giriş cephesidir. 44. Sokak’a bakan cephenin önünde, ortasından giriş
kapısına ulaşan yaya yolu geçen yarım daire formunda çiçeklik alan vardır. Bu
çiçeklik alanı 2,25 m genişliğindeki kaldırım çevrelemektedir. Eğimli bir araziye
oturan bu cephenin iki ucu arasında yaklaşık 1 m kot farkı bulunmaktadır. Tamamen
simetrik formda tasarlanan, iki kat yüksekliğindeki cephede ilk bakışta girişin iki
yanında yer alan iki kule dikkati çekmektedir. Bu kuleler, ince demir payandalarla
desteklenmiş 60 cm genişliğinde saçaklara sahip, düşük eğimli kırma beton çatıyla
kapatılmıştır. Kulelerin 1,30 m gerisinde kalan giriş kapısının önünde, bu geri
çekilme sayesinde 5 m²’lik bir karşılama alanı oluşmuştur. Giriş kapısının üzerinde 8
m² büyüklüğünde bir teras bulunmaktadır ve bu terastan kulelerin üst katlarındaki
odalara giriş sağlanmaktadır. Cephenin en önemli öğelerinden biri bu terasa bakan
sivri kemerli özgün demir doğramalı pencere ve cephenin en üst kısmında, bu
pencerenin üzerine doğru basamaklar halinde yükselen alınlıktır. Beton alınlığın
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arkasından, cepheyi ortalayan çatı ışıklığının üst bölümü görülmektedir. 1. Ulusal
Mimarlık Dönemi’ne ait unsurların sıkça kullanıldığı bu cephede, kuleler, kemerli
pencereler,

basamaklı

alınlık

ve

diğer

bezemeler

anıtsal

bir

görünüm

oluşturmaktadır.
Giriş aksına göre simetrik olarak kurgulanan düzen pencere ve kapı açıklıklarında da
görülmektedir. Cepheyi tam olarak ortalayan özgün demir giriş kapısının üzerinde
kabartma çiçek süslemeleri yine simetri sağlanacak şekilde yerleştirilmiştir. Kapının
üzerinde kemer şeklinde söve kabartması vardır. Giriş kapısının üzerindeki sivri
kemerli, demir doğramalı özgün pencere, dıştan muhdes bir duvarla yarı
yüksekliğine kadar kapatılmıştır. Ara kayıtlarla üçgen parçalara bölünmüş
pencerenin sağ üst kenarındaki, yine sıva kabartılarak oluşturulmuş bordür
parçasından, pencerenin bu bordürle çevrelendiği anlaşılmaktadır. Cephenin iki
yanındaki kulelerde, giriş kat seviyesinde birer kemerli pencere, birinci kat
seviyesinde ise birer sivri kemerli pencere bulunmaktadır. Demir doğramalı bu
pencereler de ara kayıtlarla üçgen parçalara bölünmüştür ancak giriş kat
pencerelerinin demir doğramalarının bir kısmının sökülerek, yerine ahşap doğramalı
iki kanatlı pencereler monte edildiği görülmektedir. Pencereler kabartma profilli
süslemelerle çevrelenmiştir. Üst kat seviyesindeki pencerelerin etrafında dikdörtgen
formda çerçeve oluşturan bir bordür daha bulunmaktadır. Giriş katta zeminden 60 cm
yükseklikte, birinci katta döşeme hizasında ve saçak altlarında bezemeli silmeler
bulunan cephenin tamamında sıva üzerine derz izleri yapılarak kesme taş görünümü
verilmiştir.
Bu cephenin sol tarafında, santralin güney ucunda yer alan deponun ve onun önünde
bulunan tuvalet mekanının kuzeydoğu duvarları görülmektedir. Tuvaletin bu cephesi
tek kat yüksekliğinde tamamen sağır, sıvayla kaplı bir duvardır. Tuvaletin arkasında
kalan depoya ait sıva kaplı cephede ise yerden 1,94 m yükseklikte, demir doğramalı
dikdörtgen formda bir pencere bulunmaktadır.
4.3.2.2 Kuzeybatı cephesi
Santralin İhsaniye Sokağı’na bakan, 35 m uzunluğundaki yan cephesidir. Doğu ve
batı ucu arasında 1,30 m kot farkı bulunmaktadır. Kot farkı nedeniyle açığa çıkan
temel duvarları, yaklaşık 30 cm genişliğinde beton parapetle desteklenmiştir. Giriş
cephesindeki iki kuleden kuzey yönündeki, bu cephede öne doğru 1,15 m çıkma
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yapmaktadır. Cephenin önünde kulenin çıkma mesafesi boyunca yani yaklaşık 1,20
m genişliğindeki alan çiçeklik olarak kullanılmıştır. Çiçekliğin önünde 2 m
genişliğinde kaldırım ve bu kaldırımın önünde cephe boyunca düzenlenmiş,
arabaların kaldırıma paralel olarak park edebildiği otopark alanı yer almaktadır.
Cephenin üst kısmında kulelerdeki gibi bir saçak olmadığı için duvara monte edilmiş
yağmur oluğunun üzerinde doğrudan marsilya tipi kiremit kaplı beşik çatı
başlamaktadır. Çatının üzerinde ise özgün yapıyı ortalayarak, üç kademeyle yükselen
demir doğramalı çatı ışıklığı görülmektedir.
Özgün yapı ile ek yapı, bu cephede detaylardaki ve pencere düzenlerindeki
farklılıklar sayesinde net olarak algılanmaktadır. Çıkma yapan kulenin giriş katında
bir adet kemerli ve birinci katta bir adet sivri kemerli olmak üzere, iki adet kenarları
sıva kabartma bordürlü ve özgün demir doğramalı pencere bulunmaktadır. Ayrıca,
kulenin üst kat penceresinin üzerine monte edilmiş, üzerinde elektrik dağıtım
kablolarının bağlandığı seramikten yapılmış izolatörlerin bulunduğu metal askı
elemanı görülmektedir. Cephenin kalan hemyüzey kısmında ise farklı büyüklüklerde
sekizi özgün olmak üzere demir doğramalı 20 adet pencere vardır. Özgün kısımda
giriş kat seviyesinde yer alan dikdörtgen formda üç büyük pencerenin kenarlarında
sıva kabartmalı bordürler vardır. Bu üç pencerenin arasında kalan iki dar dikdörtgen
formlu pencerenin kenarları ise sıvada açılan derz görünümlü oyuklarla süslenmiştir.
Giriş kat seviyesindeki pencerelerden dördü yaklaşık 55 cm yüksekliğe kadar
briketlerle kapatılmıştır. Birinci kat hizasında yarım daire formundaki sivri kemerli
pencerelerin etrafında da alt kattaki bordürlerin devamı niteliğinde süslemelerle
birlikte, kare formda bir çerçeve oluşturan bir sıra bordür daha vardır. Bütün özgün
demir

doğramalı

pencerelerde

ara

kayıtlar

yardımıyla

üçgen

açıklıklar

oluşturulmuştur. Ek yapıdaki pencereler boyut ve biçim açısından özgün pencerelerle
aynı mimari üsluba sahiptir ancak özgün pencerelerin etrafında görülen kabartma
bordürlerden ve doğramada üçgenler oluşturan ara kayıtlardan yoksundurlar.
Giriş cephesinde de görülen, zemin katta pencerelerin hemen altından geçen, birinci
katta döşeme seviyesinde bulunan ve çatı saçağı altında görülen silmeler bu cephede
de devam etmektedir. Kulede saçak altında görülen silme detayı cephenin diğer
kısmında, özgün yapıda yağmur oluğunun altında görülmektedir ancak ek yapı
hizasında kesintiye uğramaktadır. Kuleyle birlikte özgün yapı üzerinde sıvada
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işlenen derz görünümlü izler ek yapıda uygulanmamıştır. Bu sayede cephedeki
dönem farklılıkları rahatlıkla okunabilmektedir.
4.3.2.3 Güneybatı cephesi
Santralin arka tarafına, 1957 yılında eklenen kısmın Kaşif Acar Caddesi’ne bakan
13,67 m uzunluğundaki cephesidir. Güney yönünde Bandırma Belediye Hamamı’na
bitişiktir. Giriş cephesindeki mimari üslup, basamaklı alınlık öğesi ve simetri
anlayışıyla bu cephede de sürdürülmeye çalışılmıştır fakat santralin ana binasıyla
hamam arasında kalan depo, bu simetriyi bozmaktadır. Ayrıca, çok daha sade bir
görünüme sahip bu cephede, özgün yapıdaki anıtsal etkiden bahsetmek mümkün
değildir.
Önünden 1,70 m genişliğinde kaldırım geçen cephenin güney ve kuzey ucu arasında
80 cm kot farkı vardır. Santralin giriş aksını ortalayan, yerden 1,50 m yükseklikteki
demir sürgü kapının santrale malzeme girişi için ve havalandırma kapısı olarak
kullanıldığı bilinmektedir. Kapı, duvara sabitlenmiş demir profiller üzerinde hareket
eden dört demir tekerlek tarafından taşınmaktadır. Kapının 2,95 m üzerinde giriş
aksını ortalayacak şekilde, demir ızgara doğramalı, dikdörtgen formda bir
havalandırma penceresi bulunmaktadır. Cephenin güney tarafında deponun
havalandırılması ve aydınlatılması için açılmış, yerden 2,45 cm yükseklikte, ahşap
doğramalı bir pencere daha yer almaktadır. En üstte, yine giriş aksını ortalayan iki
kenardan basamaklarla yükselen bir alınlık görülmektedir.
Giriş ve kuzeybatı cephelerinde zemin, birinci kat ve saçak kotlarında uygulanan
silmeler bu cephenin kuzey kenarında da 50 cm’e kadar devam ettirilmiştir. Sıva
kaplı cephede bundan başka süsleme yoktur. Bununla birlikte, cephenin tamamında
yoğun şekilde görülen sıva dökülmeleri ve çatlaklar, moloz taşla ve ateş tuğlasıyla
inşa edilmiş duvar konstrüksiyonunu ve yapıdaki deformasyonu gözler önüne
sermektedir.
4.3.2.4 Güneydoğu cephesi
Bandırma Belediye Hamamı’nın arkasında kalan otoparka bakan cephe 23,60 m
uzunluğundadır. Otopark zeminiyle santralin güneydoğu cephesinin zemini arasında
yaklaşık 70 cm kot farkı vardır. Cephenin 3,50 m önünde, cepheye paralel, 90 cm
yükseklikte beton bir parapet santralle otoparkı birbirinden ayırmaktadır. Santralin
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güney ucunda yer alan deponun güneydoğu duvarı ise hamamla bitişik nizamdadır.
Deponun sağ tarafında santral cephesine dışarıdan sonradan eklenen tek katlı tuvalet
mekanı algılanmaktadır. Tuvaletin üzeri beton, tek eğimli çatıyla kapatılmıştır.
Cephenin depoya kadar olan bölümünde ise çoğunlukla özgün yapı detayları dikkati
çekmektedir. Girişteki kulelerden güney yönündeki, kuzeybatı cephesinde olduğu
gibi bu cephede de öne doğru 1,24 m genişliğinde çıkma yapmaktadır. Cephenin üst
kısmında yapıyı ve sol tarafta depoyu örten marsilya kiremidi kaplı beşik çatıların
yüzeyleri ve özgün yapıyı ortalayan çatı ışıklığı görülmektedir.
Cephede, ikisi kulede olmak üzere 10 tane özgün pencere açıklığı vardır. Kulede biri
giriş kat seviyesinde kemerli, diğeri birinci kat seviyesinde sivri kemerli olan
pencerelerin kenarlarında sıva kabartma bordürler bulunmaktadır. Ana mekanın
cephesinde, giriş kat seviyesinde dikdörtgen formda, kenarları kabartma bordürle
süslü üç adet pencere vardır. Ancak bu pencerelerden iki tanesinin doğramaları
kesilerek kapı boşlukları açılmış ve sonradan bu açıklıklar tuğla duvarla ve ahşap
panolarla kapatılarak özgün pencereler deforme edilmiştir. Bunların aralarındaki,
özgün demir doğramalı, dar dikdörtgen pencerelerin kenarları sıvada açılan derz
görünümlü oyuklarla çevrelenmiştir. Birinci kat hizasında yer alan yarım daire
formunda üç sivri kemerli pencere açıklığından ikisi ince beton bir plakayla
kapatılmıştır. Pencerelerin devamında sol tarafta, yerden 40 cm yükseklikte,
sonradan açıldığı anlaşılan ahşap bir kapı bulunmaktadır. Depoyla santralin birleştiği
köşeye inşa edilmiş tuvaletin bu yöne bakan cephesinde, yerden 1,90 m yükseklikte,
dikdörtgen formda iki ahşap pencere görülmektedir.
Cephede, giriş katta zemin seviyesinin hemen üzerinden, birinci kat hizasında
pencere altlarından ve en üstte kulede saçak altından geçen, cephenin kalanında ise
yağmur oluğunun altında görülen bordürlü silmeler dikkati çekmektedir. Zemin kat
seviyesinde kapı açılarak deforme edilen pencerelerin altlarından geçen silmeler de
tahrip edilmiş ve kesilmiştir. Depo ve tuvalet dışında görünen yüzeyin tamamı beton
sıva üzerine derz görünümlü izler yapılarak süslenmiştir. Ana mekanın cephesinde
birinci kat hizasında, sağ taraftan ilk iki sivri kemerli pencerenin arasında beton bir
baca kalıntısı bulunmaktadır. Sıvayla kaplı depo ve tuvalet mekanlarının
cephelerinde sıvada dökülmeler ve çatlaklar görülmektedir. Cephede ayrıca, kulenin
üst kat penceresinin üzerinde ve ana mekanın cephesinde yine üst kat hizasındaki
sivri pencerelerden ortadakinin sağında, üzerinde elektrik dağıtım kablolarının
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bağlandığı seramikten yapılmış izolatörlerin bulunduğu metal askı elemanları duvara
monte edilmiştir.
4.3.3 Strüktür ve malzeme özellikleri
4.3.3.1 Temeller
Yapının temelleri hakkında herhangi bir bilgi edinilememiştir. Bununla birlikte arka
(güneybatı) cephede sıva dökülmeleri sonucu ortaya çıkan duvarda kullanılan
malzemeler gözönüne alındığında, ek yapının temellerinin moloz taşla örüldüğü
tahmin edilmektedir. Kuzeybatı cephesinde ise arazideki eğim nedeniyle açığa çıkan
temel duvarlarının beton bir parapetle desteklendiği görülmektedir. Yapının
genelinde bakımsızlıktan kaynaklanan çatlaklar ve bozulmalar olsa da temelden
kaynaklandığı düşünülebilecek herhangi bir çatlağa ya da eğilmeye rastlanmamıştır.
4.3.3.2 Duvarlar
Yığma strüktüre sahip santralin yaklaşık 65 cm kalınlığındaki özgün beden
duvarlarının, yer yer sıvası dökülmüş kesimlerinde, tuğla örgü görülmektedir. Bu
duvarlar ikinci kat seviyesinde dıştan bir silmeyle kamufle edilmiş basamakla 55 cm
kalınlığa düşmektedir. Ek yapının 57 cm ve deponun 53 cm kalınlığındaki duvarları
ise tuğla ve moloz taş almaşık örgüyle inşa edilmiştir. Arka (güneybatı) cephede
basamaklı alınlığı oluşturan duvarın iç kısmında, zeminden 5,80 m yükseklikte duvar
20 cm içeri çekilerek duvar kalınlığı 35 cm’e düşürülmüştür.
Deponun inşası sırasında, giriş kat seviyesinde santralin güney cephesine
yanaştırılmış taşıyıcı kolonların üzerine, ikinci katta 35 cm kalınlığında yeni bir
duvar inşa edilerek, santralin bu duvarındaki pencere açıklıklarının kapatıldığı
görülmektedir. Bu nedenle, deponun santralle birleştiği duvarda kalınlık ilk katta 55
cm iken, üst katta 90 cm’e ulaşmaktadır. İç mekanda sonradan inşa edilen ofis
birimlerinin ve deponun kuzeydoğu cephesinin bitişiğindeki tuvalet mekanının dış
duvarları ise 20 cm genişliğinde ve yaklaşık üç metre yüksekliğinde tuğla örgüdür.
Beden duvarları dıştan sıvalıdır ve özgün yapıda sıvaya derz çizgisi şeklinde izler
açılarak kesme taş görünümü verilmiştir. Dış cephede yer yer sıva dökülmeleri olsa
da genele bakıldığında iyi korunmuştur. Duvarlar iç mekanlarda sıva üzeri boya ile
kaplıdır. Kimi yerlerde sıva ve boya tabakalarında dökülmeler ve kirlenmeler
görülmektedir, özellikle deponun hamama bitişik duvarındaki kabarma ve
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dökülmeler bu duvardaki su sorununu göstermektedir. Santralin güneydoğu
cephesinde, deponun bitişiğindeki tuvaletlerin iç duvar yüzeyleri seramik kaplıdır.
4.3.3.3 Döşeme
Yapının genelinde taban döşemesi beton şap olarak bırakılmıştır. Kulelerin zemin
katlarındaki odaların zeminleri ahşap kaplamalıdır. Sonradan eklenen ofis
birimlerinin zeminlerindeki süpürgelik izlerinden ve kalıntılarından daha önceleri bu
zeminlerde de bir kaplama olduğu tahmin edilmektedir. Santralin güney ucundaki
deponun, demir bir merdivenle ulaşılan galeri katının döşemesi ahşap konstrüksiyon
üzeri yine ahşap kaplamadır. Deponun yanındaki tuvaletlerin zeminleri de, duvarları
gibi seramiktir.
Santralde çatı sistemlerinin altı herhangi bir kaplamayla kapatılmamıştır. Bu nedenle
santralin özgün kısmında ve sonradan eklenen kısımda çatı sistemi net bir şekilde
görülebilmektedir. Ek kısımdaki ofis birimlerinin bazılarının tavanları ahşap
çıtalarla, bazılarının ise ahşap kontrplaklarla kapatılmıştır. Kulelerdeki ofislerin ve
üst kattaki odaların tavanları beton döşeme üzeri sıva ve boyadır.
4.3.3.4 Çatı örtüsü
Santralin ana mekanını marsilya kiremidi kaplı beşik çatı örtmektedir. Bu çatının
özgün kısmı çelik kirişler tarafından taşınan, ahşap aşık ve merteklerle desteklenmiş,
ahşap kaplama tahtalarından oluşmaktadır. Özellikle bu kısımda aşıkların ve
merteklerin belli bir düzen ve estetik kaygısıyla inşa edildiği dikkati çekmektedir.
Yapının ek kısmını örten çatı ise ahşap kiriş, aşık ve mertekler tarafından
taşınmaktadır. Bu kısımda farklı uzunluklardaki mertek ve aşık tahtalarının üst üste
gelişigüzel bindirilmesi sonucu düzensizlik göze çarpmaktadır. Deponun üzeri de
ahşap iskelet sistemiyle taşınan, marsilya kiremidi kaplı beşik çatıyla kapatılmıştır.
Kulelerin üzeri ise düşük eğimli beton kırma çatıyla örtülüdür.
4.3.4 Mimari öğeler
Santralin, kapı, pencere, merdiven gibi özgün yapı elemanlarının büyük bir kısmı
korunmuştur. Fakat santralin elektrik sistemi ve teçhizatının tamamı elden çıkarıldığı
gibi, jeneratör sistemlerinin kurulduğu ve bağlandığı yapı elemanları da günümüze
ulaşamamıştır. Santralin ana mekanında, birinci kat seviyesinde beden duvarlarına
saplanmış, jeneratörleri taşıyan, yaklaşık iki metrelik aralıklarla yerleştirilmiş; özgün
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kısımda ikili C profilli, ek yapıda ise üçlü I profilli putrellerin kesilerek satıldığı
bilinmektedir. Makinelerin montajı, bakımı ve parça değişimleri için kullanılan
ceraskalın asılı olduğu bu putrellerden geriye, duvarlardan 10 – 40 cm çıkma yapan
uçları kalmıştır. Zemin döşemesi ise sonradan beton şapla kaplandığı için, yerde de
jeneratörlerin yerleştiriliş düzeniyle ilgili herhangi bir ize rastlanmamaktadır.
4.3.4.1 Kapılar
Santraldeki kapıları demir doğramalı kapılar ve ahşap kapılar olarak iki ayrı türde ele
almak mümkündür. Girişteki iki kanatlı demir kapı, boyutları, dış yüzeyindeki
kabartma süslemeler ve özgün kapı kollarıyla yapının en dikkat çeken öğesidir.
Günümüze ulaşabilmiş diğer özgün kapılar ise; kulelerin üst katındaki odalara, giriş
kapısının üzerindeki terastan geçişi sağlayan, karşılıklı birbirine bakan tek kanatlı
demir kapılar ve santralin batı ucundaki kulenin üst katına iç mekandan ulaşımı
sağlayan demir kapıdır. Sanralin arka cephesindeki, sürgü demir kapı da bir dönem
eki olarak değerlendirilebilir. Demir doğramalı kapılar dışında iç mekanda ve
santralin güneydoğu cephesindeki kapı açıklıklarında kullanılmış bütün ahşap
doğramalı kapılar muhdestir.
4.3.4.2 Pencereler
Santraldeki pencereler de, kapılarda olduğu gibi malzeme açısından demir doğramalı
ve ahşap doğramalı pencereler olarak iki türde incelenebilir. Demir doğramalı
pencereler ayrıca, özgün yapıdakiler ve ek yapıdakiler olarak iki farklı döneme aittir.
Yapının özgün kısmında 25 adet özgün demir doğramalı pencere bulunmaktadır. Bu
pencereler demir ara kayıtlarla üçgenlere bölünmüştür. Özgün pencerelerden kimileri
sonradan muhdes duvarlarla belli bir seviyeye kadar ya da tamamen kapatılmıştır.
Bazılarında ise doğramalar kesilerek kapı açıklıkları oluşturulmuştur. Uzun süre
kullanılmayan yapıda pencere camlarında kırıklar ve boşluklar meydana gelmiştir.
Özgün pencerelerle aynı boyut ve mimari anlayışla tasarlanan ek yapıdaki demir
pencerelerin özgün olanlardan farkı, ara kayıtlarla üçgen parçalara bölünmemiş
olmalarıdır. Ek yapının güneydoğu cephesindeki pencereler, deponun inşa
edilmesiyle kapatılmış ya da depo mekanlarına geçişi sağlayan kapı açıklıkları olarak
kullanılmıştır. Bu cephedeki kapatılmış pencerelerden üst kat hizasındakilerin
doğramaları korunmuş olsa da, zemin kat seviyesindeki pencerelerin doğramaları
tamamen kaldırılmıştır. Kuzeybatı cephesindeki pencerelerle simetrik yerleştirilmiş
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bu pencerelerin yerleri duvar yüzeyindeki girintiler sayesinde algılanmaktadır. Ek
yapıda görülen ahşap doğramalı pencereler, demir doğramalı olanlardan daha küçük
boyutlardadır ve herhangi bir mimari üslup gözetilmeden uygulanmışlardır.
4.4 Yapıdaki Bozulmalar ve Nedenleri
Santralin inşa edildiği 1928 yılından bu yana yangın veya sel gibi büyük bir felaket
geçirmediği ve depremler nedeniyle ciddi bir hasara uğramadığı bilinmektedir.
Bununla birlikte yapıdaki deformasyonlar, fonksiyon değişikliğinden kaynaklanan
müdahalelerden ve yapının 2006 yılından beri herhangi bir onarım, güçlendirme ya
da bakım görmemesinden kaynaklanmaktadır.
4.4.1 İnsan kaynaklı bozulmalar
Yapının, farklı kurumlar tarafından kullanılsa da uzun süre santral işlevini
sürdürmesi bugüne kadar büyük bir değişim geçirmeden ayakta kalmasını
sağlamıştır. Ancak bazı dönemlerde yapılan eklemeler ve deformasyonlar, yapının
mimari bütünlüğünün bozulmasına ve bazı yapı elemanlarını kaybetmesine neden
olmuştur. Özellikle santralin elektrik üretim işlevini kaybettikten sonra Elektrik
Dağıtım Arıza Servisi olarak kullanıldığı dönemde jeneratörlerin ve bunları taşıyan
sistemlerin elden çıkarılması ve bu alana ofis birimleri inşa edilmesi yapının
geçirdiği önemli değişimlerdendir. Bu durum günümüzde santralin elektrik üretim
yöntemlerinin algılanmasını zorlaştırmaktadır. Bunun dışında bazı pencere
açıklıklarının kapıya dönüştürülerek bozulması, güneydoğu cephesinde beden
duvarında açılan kapı boşlukları, deponun santrale bitiştiği cephede kapatılan
pencere açıklıkları ve döşeme kaplamalarının sökülmesi insan kaynaklı bozulmaların
başlıcalarıdır. Cephede ise, yapının 1934 yılında çekilmiş foroğrafında da görülebilen
çatının saçak uçlarındaki parapetlerin sökülmüş ve çatının duvara oturduğu bölgedeki
süslemeli bordürlerin üzerine metal yağmur oluğu monte edilmiştir. Bir süre depo
olarak kullanılan ve bu dönemde hiçbir onarım yapılmadığı için ciddi hasar gören
yapı, 6 yıldır tamamen boşaltılarak vandalizme terk edilmiştir.
4.4.2 Doğal kaynaklı bozulmalar
Santralin kullanılmadığı dönemde etkisini göstermeye başlayan doğal kaynaklı
bozulmalar sonucu, yapıda strüktürel hasarlar meydana gelmiş ve malzeme kayıpları

46

yaşanmıştır. Beden duvarlarında oturmalar sonucu çatlaklar oluşmuş, pencere
camları patlamış ve demir doğramalarda bükülmeler meydana gelmiştir. Hemen
hemen bütün pencerelerin metal doğramaları korozyona maruz kalmıştır ve camları
kırılmıştır. Kuzeydoğu cephesinde giriş kapısının üzerindeki pencerenin çevresindeki
bordür ve sıva dökülmüştür. Bu pencerenin çevresinde, girişin üzerindeki terasta ve
kulelerin beton çatılarında yosunlanma oluşmuştur. Demir giriş kapısında paslanma
ve kopmalar görülmektedir. Kuzeybatı cephesinde de önemli miktarda yosunlanma,
bitki gelişimi ve çatlaklar dikkati çekmektedir. Kuzeybatı ve güneydoğu
cephelerinde tahrip olmuş yağmur oluğu nedeniyle su izleri ve kirlenmeler meydana
gelmiştir. Kulelerin saçak uçlarındaki beton bordürlerde dökülmeler ve saçak
altlarında su izleri görülmektedir. Çatı ışıklığında paslanma, su izleri ve camlarda
kırıklar bulunmaktadır. Özellikle güneybatı cephesinde ve diğer cephelerde sıva
dökülmeleri, kirlenme ve su izleri dikkati çekmektedir.
İç mekanda deponun, hamamın su deposuna bitişik duvarında büyük ebatlarda
kabarma ve dökülmeler olmuştur. Deponun diğer duvarlarında da büyük ölçüde
rutubet sorunu bulunmaktadır. İç mekan duvarlarında sıva ve boya dökülmeleri,
rutubet izleri ve kirlenme gözlenmektedir. Çatı konstrüksiyonunda rutubet nedeniyle
çürüme ve kararmalar meydana gelmiştir. Santralin arka kapısında paslanma
oluşmuştur. Tuvaletlerin ahşap kapılarında nemden kaynaklanan çürümeler
görülmektedir.
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5. RESTİTÜSYON
Bandırma Elektrik Santrali’ne inşa edildiği 1928 yılından bugüne kadar farklı
dönemlerde eklemeler yapılmıştır. Bu eklemeler özgün yapının strüktürünü ya da
mimarisini çok fazla etkilemese de, bir bütün olarak bakıldığında kapladığı alanı
yaklaşık üç kat arttırmıştır.

Şekil 5.1 : Santralin güney yönünden 1948-57 yılları arasında çekildiği tahmin edilen
fotoğrafı (Bandırma Belediyesi Arşivi).
Araştırmalar sonucunda, yapıyla ilgili bu zamana kadar detaylı bir belgeleme
çalışmasının yapılmadığı anlaşılmıştır. 20.10.1995 tarihinde Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen yapının kurulda herhangi bir
dosyası bulunmadığı gibi, tescil fişinde de tek bir fotoğraf dışında bilgi yer
almamaktadır. Başbakanlık Devlet Arşivleri’nde yapılan araştırmada ise santralin
1928 yılına ait onaylı projelerine, 1948 yılında yapıya eklenen transformatör
merkezine ait belge ile çizimlere ve 1958 tarihli, şehir dışında yeni bir santral
yapılmasının gerekliliğine ilişkin raporlara ulaşılmıştır. Restitüsyon dönemlerinin
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belirlenmesinde, bu belgelerle birlikte, santralin mevcut durumunun sunduğu mimari
verilerden, belediye arşivinde bulunan fotoğraflardan ve yapı konusunda bilgi sahibi
olan kişilerin anlatımlarından faydalanılmıştır.
Başbakanlık Devlet Arşivleri’nden edinilen bilgilere göre; Kurtuluş Savaşı’nda
neredeyse tamamen yandıktan sonra ızgara planlı caddeler ve yeni binalarla yeniden
inşa edilen Bandırma’da, 1928 yılında kurulan santral, 360 adet Mannesman elektrik
direğiyle şehre elektrik sağlamıştır. 1947-56 yılları arasında santralin üretiminin
artırılması için ilk jeneratör grupları sökülerek yerlerine beş yeni jeneratör grubu
yerleştirilmiştir.
1948 yılında ilçenin artan elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla santralin
güneydoğu cephesine 3 x 5,5 m ölçülerinde 2,7 m yükseklikte bir transformatör
hücresi eklenmiştir. Başbakanlık Devlet Arşivleri’nde bulunan 8 Mart 1948 tarihinde
onaylanmış projelerde, bu hücrenin kuzeydoğu cephesinde, zemin seviyesinde 100 x
40 cm ölçülerinde dikdörtgen bir havalandırma menfezi, güneydoğu cephesinde iki
adet pencere ve güneybatı cephesinde hücreye dışarıdan giriş - çıkışı sağlayan bir
kapı bulunmaktadır. Ancak 1948-57 yılları arasında çekildiği anlaşılan bir
fotoğraftan

bu

pencerelerin

ve

havalandırma

menfezinin

uygulanmadığı

anlaşılmaktadır. Ayrıca projede transformatör hücresinin santrale birleştiği kuzeybatı
cephesindeki duvarın, hücreyle içeriden bağlantıyı sağlamak ve elektrik tablosunu
yerleştirmek amacıyla hücre boyunca açılması tasarlanmıştır. Fakat bu kısımda
özgün pencere açıklıkları korunduğu için, projede gösterildiği şekilde arada kalan
beden duvarının yıkılmadığı, transformatör hücresine girmek için o cephede,
kuzeydoğu yönündeki ilk pencerede bir kapı açıklığı oluşturulduğu görülmektedir.
Günümüze ulaşmayan bu eklentinin santralin güneydoğu duvarında, birleşim
yerlerindeki izleri dikkati çekmektedir.
Aynı yıllarda santralin güneybatı (arka) duvarı da yıkılarak, projede de gösterildiği
şekilde, yapının bu yönde yaklaşık 3 m uzatıldığı anlaşılmaktadır. Bu büyütme
sırasında santralin kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinde, eklenen duvarlarda özgün
pencerelerle aynı form ve ölçülerde, altta dikdörtgen ve onun üst hizasında yarım
daire şeklinde kemerli olmak üzere ikişer pencere daha açılmıştır. 1955 tarihinde
kuzeybatı yönünden çekilmiş bir fotoğrafta, santralin arka cephesini oluşturan
güneybatı duvarında, girişteki özgün kapıyla uyumlu ve aynı aksa oturan iki kanatlı
bir kapı, bu kapının iki yanında birer dikdörtgen pencere ve çatı mahyasının hemen
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alt hizasında iki adet dikdörtgen havalandırma menfezi bulunduğu dikkati
çekmektedir (Şekil 5.2).

Şekil 5.2 : Santralin kuzeybatı yönünden 1955 yılında çekilmiş bir fotoğrafı
(Bandırma Belediyesi Arşivi).
Eski jeneratör gruplarının sökülerek, daha yüksek güçte çalışan yeni grupların
yerleştirilmesi için yapılan bu değişikliklerden sonra, 1957 yılında santralin yeniden
genişletilmesi gündeme gelmiştir. Zira bu süre içerisinde ilçe nüfusu yaklaşık % 30
oranında artmış, yeni sanayi alanları kurulmuş ve üretilen elektrik yetersiz gelmeye
başlamıştır. Üstelik jeneratör gruplarının eskimesi, kimilerinin kullanılamayacak
derecede arızalanması veya sık sık onarım gerektirmeleri yüzünden jeneratörlerin
tekrar daha yeni ve daha büyükleriyle değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla
1957 yılında yeni bir tadilatla santrale güneybatı yönünde yaklaşık 120 m²
büyüklüğünde bir ekleme daha yapılmıştır. Böylece ilk inşa edildiğinde 140 m² alana
sahip olan santral, bu eklemelerle birlikte 300 m² büyüklüğe ulaşmıştır.
1957 yılında eklenen kısımda da özgün yapının mimari tarzına ve oranlarına uyum
sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir, bununla birlikte strüktürdeki farklılıklar ve
detaylardaki sadelik eklemenin özgün yapıdan kolaylıkla ayırt edilmesini
sağlamaktadır. Güneybatı yönünde uzatılan kuzeybatı ve güneydoğu cephelerine
özgün yapıdaki pencerelerle aynı form ve ölçülerde karşılıklı simetri sağlayacak
şekilde 10’ar pencere açılmıştır. Arka cepheyi oluşturan güneybatı duvarında ise
sürgülü bir kapı ve bunun üzerinde küçük dikdörtgen bir havalandırma menfezi
bulunmaktadır.
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Şekil 5.3 : Santral ve çevresinin 1965 yılındaki görüntüsü (Bandırma Belediyesi
Arşivi).
Santralin güneydoğu cephesine yapışık konumdaki depo yapısının kesin yapım tarihi
bilinmemektedir. 1965 tarihli bir fotoğraf, deponun 1957-65 yılları arasında inşa
edildiğini ortaya koymaktadır (Şekil 5.3).
Yapının işlevini kaybettiği 1983 yılında santrale son bir ekleme daha yapılmıştır ve
1957 yılında inşa edilen bölümde ofis birimleri oluşturulmuştur. Bölücü tuğla
duvarlarla tek kat yüksekliğinde inşa edilen ofisler özensiz yapılarıyla dikkati
çekmektedir.
5.1 Yapıdaki Restitüsyon Sorunları
Türkiye’de sanayinin gelişim sürecine ışık tutabilecek bir endüstri mirası olan
Bandırma Elektrik Santrali’nin en büyük restitüsyon sorunu iç donanımını kaybetmiş
olmasıdır. Yapının arıza bakım servisi olarak kullanıldığı dönemde jeneratörler
kaldırıldıktan sonra iç mekanda yapılan değişiklik ve eklemeler de, özgün işlevin
mekansal kurgusunu algılamayı zorlaştırmaktadır. Bandırma Belediyesi’nden ve
Bandırmalı kişilerin arşivlerinden elde edilen fotoğraflarda yapının iç mekanına ait
hiçbir görüntünün bulunmaması da restitüsyon kararlarını belirlemede sıkıntı
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yaratmıştır. Santralin iç mekan kurgusu hakkında ipucu veren tek bulgu, Başbakanlık
Devlet Arşivleri’nden edinilen 1 Nisan 1928 tarihli, yapının özgün halini gösteren
proje ile 1948 ve 1957 tarihlerine ait eklemeleri gösteren projelerdeki şematik
anlatımlardır.
5.2 Tipoloji Çalışmaları
1928 yılında inşa edilen, fakat mimarı bilinmeyen Bandırma Elektrik Santrali, özgün
tasarımı ve cephe detaylarıyla, daha çok kamu yapılarında görülen 1. Ulusal
Mimarlık Akımı’nın etkilerini yansıtmaktadır.
Aynı yıllarda inşa edilmiş bu döneme ait örneklerle karşılaştırıldığında kütlesel
oranlardaki, cephe düzenlerindeki ve süslemelerdeki benzerlikler santralin bir 1.
Ulusal Mimarlık Dönemi yapısı olduğunu desteklemektedir.
O dönemde yaşayanların “Milli Mimari Rönesansı” olarak adlandırdıkları, 1. Ulusal
Mimarlık Akımı, 1908 yılında Meşrutiyet’in ilanından sonra gelişen yeni bir
mimarlık arayışının sonucu olarak doğmuştur ve 1930’lara kadar mimarlık anlayışına
egemen olmuştur.
Türk milli üslubunu yaratmayı amaçlayan bu akım da, klasik Osmanlı mimarisinden
alınan yarımküre şeklindeki Osmanlı kubbeleri, destekleyici dirsekleri olan geniş çatı
saçakları, sivri kemerler, sütunlar, çıkmalar, mukarnaslı başlıklar, çini kaplamalar
gibi yapı öğeleri, sivil mimarlığa uygulanmaya çalışılmıştır (Url-11).
Temel fikir bu dekoratif unsurları, betonarme, demir ve çelik gibi yeni inşaat
teknikleriyle birleştirmektir. 1. Ulusal Mimarlık Akımı çoğunlukla, o dönemde
İstanbul’da inşa edilen bankalarda, devlet dairelerinde, sinemalarda ve diğer kamu
binalarında uygulanmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın ardından 1923 yılında Ankara’nın
başkent ilan edilmesiyle Ankara’da ve diğer şehirlerde de önemli kamu yapılarında
bu üslup sürdürülmüştür (Bozdoğan, 2008).
Cumhuriyetin ilk yıllarına gelindiğinde, Mimar Kemalettin ve Vedat Bey'lerin
öncülüğünü yaptığı bu eklektik Osmanlı canlandırmacılığına daha sonra Arif Hikmet
(Koyunoğlu) Bey ile İtalyan asıllı Giulio Mongeri de katılmışlardır. Yapılarda anıtsal
bir görünüm yakalama kaygısı, cephelerde kesme taş etkisi, düşey çizgilerin
güçlendirilmesi, giriş bölümlerinde kolon düzenlemeleri, yapının olduğundan daha
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hareketli gösterilme çabası ve başka birçok biçimsel öğe 1. Ulusal Mimarlık
Akımı’nın baskın özellikleridir (Sözen, 1984).
1925-35 arası dönemde Batı’nın rasyonalizm anlayışı Türk mimarisinde de etkisini
göstermiştir. Bu yıllarda toplumun kalkınmasıyla, çeşitli kentlerde endüstri
yapılarının temellerinin atılmaya başlaması da, yapılarda fonksiyonun gözetilmesine,
formun mekan organizasyonlarına göre şekillenmesine ve biçimselliğin önemini
kaybetmesine neden olmuştur. Böylece yalın denilebilecek cepheler, yeni konstrüktif
elemanlar ve yeni bir mekan anlayışı benimsenmiştir (Sözen ve Tapan, 1973).

Şekil 5.4 : Ankara’daki Gümrük ve Tekel Bakanlığı (Eski Hariciye Vekaleti) (Sözen,
M. 1984).
Bu amaçla incelenen örnekler arasında, Mimar Vedat tarafından 1908 yılında inşa
edilen İstanbul Sultanahmet’teki Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Binası (Defter-i
Hakani), Yervant Terziyan tarafından 1913 yılında inşa edilen İstanbul Kadıköy’deki
Kadıköy Belediye Binası, 1927 yılında Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından tasarlanan
Ankara’daki Gümrük ve Tekel Bakanlığı (Eski Hariciye Vekaleti) ve İtalyan mimar
U. Ferrari tarafından İstanbul, Kadıköy’de inşa edilen Haldun Taner Sahnesi (Eski
Hal Binası), 1926-29 yılları arasında inşa edilen, İtalyan mimar Giulio Mongeri
tarafından tasarlanan Ankara, Ulus’taki Ziraat Bankası, 1930 yılında yine Giulio
Mongeri tarafından tasarlanan ve Mimar Hüsnü tarafından uygulanan Bursa’daki
Çelik Palas Oteli ve Kaplıca Binası ile 1932 yılında Mimar Vedat tarafından inşa
edilen İstanbul, Suadiye’deki Mr. L. Varber Villası yer almaktadır.
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Şekil 5.5 : Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Binası (Tek Aile Arşivi, Mimarlık Müzesi).
Bu yapılardan Ziraat Bankası ve Tapu Kadastro Müdürlüğü yapıları, kütlesel
oranları, cephedeki çıkmaları, simetri etkisi ve saçak genişlikleriyle santralin mimari
kurgusuyla

benzerlik

göstermektedir. Özellikle Tapu Kadastro

Müdürlüğü

cephesinin, çıkmaların köşelerindeki pilastr görünümlü süslemeleri, hemen pencere
altından geçerek bütün cephe boyunca uzanan süslemeli bordürü ve çatı saçağını
destekleyen metal payandalarıyla, santralin cephe düzenine benzerliği dikkat
çekicidir.

Şekil 5.6 : Kadıköy Haldun Taner Sahnesi.
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Santralin ön cephesinde anıtsal bir etki sağlamak için uygulanan basamaklı üçgen
alınlık, Kadıköy Belediye Binası, Haldun Taner Sahnesi ile Ankara’daki Gümrük ve
Tekel Bakanlığı’nda da uygulanmıştır.

Şekil 5.7 : Bursa Çelik Palas Oteli (Arkitekt Dergisi, Sayı:1).
Basamaklı alınlığın uygulandığı bir diğer örnek de Bursa Çelik Palas Oteli ve
Kaplıcası’dır. Üstelik kaplıcanın inşaatı sırasında çekilmiş bir fotoğraftan o dönemde
inşa edilmiş yapıların konstrüksiyonu hakkında bilgi edinmek de mümkündür. Buna
göre o dönemde yapıların beton hatıllarla desteklenmiş tuğla yığma konstrüksiyonla
inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Şekil 5.8 : Bursa Çelik Palas Oteli’nin inşaatı sırasında çekilmiş bir fotoğraf
(Arkitekt Dergisi, Sayı:1).
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Şekil 5.9 : Mr. L. Varber Villası (Arkitekt Dergisi, Sayı:5).
Mr. L. Varber Villası’nda ise santralde olduğu gibi cephede sıva üzerine yapılan
izlerle kesme taş görünümü sağlandığı görülmektedir.
Cephe tasarımında 1. Ulusal Mimarlık Akımı’nın izlerini taşıyan santralin iç mekan
kurgusunu anlayabilmek için aynı dönemde inşa edilen elektrik santralleri
araştırılmıştır, ancak bu konuda yeterli kaynak bulunamamıştır. Cumhuriyetin
ilanından sonra, şehirlerin elektriklendirilmesi amacıyla inşa edilen yerel santrallere
ait kısıtlı görsel ve yazılı bilgiye ulaşılabilmiştir. Yine de elde edilen bilgilerden o
dönemde inşa edilmiş yerel santrallerin benzer üsluplarda yapıldığı ve işlevin
gerektirdiği bazı ortak özellikleri barındırdıkları görülmüştür.

Şekil 5.10 : 1920’lerin sonlarında Silahtarağa Elektrik Santrali (Aksoy ve Diğ.,
2009).
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Elektrik santralleri söz konusu olduğunda en kapsamlı araştırılmış ve belgelenmiş
örneğin Silahtarağa Elektrik Santrali olduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı’nın
ilk kent ölçekli santrali olan yapı, Ganz Anonim Elektrik Şirketi tarafından 1911-14
yılları arasında Haliç’te kurulmuştur. Üç türbin-jeneratör grubu, altı buhar kazanı ve
ilgili tesislerden oluşan santral, kömürle çalışan termik santraller grubundandır.
Toplam 118.000 m²’lik alan üzerine kurulu Silahtarağa Elektrik Santrali, üretim
amacıyla kullanılan yapıların yanı sıra çalışanların sosyal yaşantısına yönelik,
lojmanlar, yemekhane, dinlenme salonu, sinema salonu ve lokal gibi birden fazla
yapıdan oluşmaktadır. 1952 yılına kadar İstanbul’un elektrik ihtiyacını tek başına
karşılamış ve bu tarihten sonra Türkiye’de kurulmuş olan bütün santrallerin birbirine
bağlandığı enterkonnekte sisteme dahil olmuştur.
18 Mart 1983 yılında, sanayi tesislerinin giderek kirlettiği Haliç’ten soğutma suyunu
temin edemez hale gelen santralin, üretim sürecinde ve idari yapıda yaşanan sorunlar
nedeniyle üretimine son verilmiştir.

Şekil 5.11 : santralistanbul projesi kapsamında yenilenen Silahtarağa Elektrik
Santrali, 2008 (Aksoy ve Diğ., 2009).
1991 yılında İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun
2532 sayılı ve 6 Mart 1991 tarihli kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak
tescillenen Silahtarağa Elektrik Santrali, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Enerji ve
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Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2004 yılında yaptıkları protokolün ardından restore
edilmiştir. Böylece, sergi alanı, halka açık bir kütüphane, eğitim binaları, kültür
programları, bilgi, belge ve arşiv kaynakları, sanatçılar için rezidans imkanları,
çocuklar için bilimsel ve sanat odaklı gezi ve eğitim programlarıyla bir eğitim, kültür
ve sanat merkezi olarak işlevlendirilen santral 2007 yılında santralistanbul adıyla
yeniden açılmıştır. Türbinlerin ve kontrol odasının bulunduğu 1 ve 2 no’lu makine
daireleri ise bir enerji müzesine dönüştürülmüştür.
İçerisindeki teknik donanımı korunmuş ve günümüzde sergilenmekte olan santral,
20. yüzyıl başında inşa edilmiş elektrik santrallerindeki elektrik üretim
organizasyonunun anlaşılması açışından önemli bir örnektir. Ancak, tezin konusunu
oluşturan santralden çok daha büyük ölçekli bir tesis olması nedeniyle, restitüsyon
kararlarında bu örnekten yararlanılamamıştır.

Şekil 5.12 : Edirne Eski Elektrik Santrali (www.arkiv.com.tr).
Edirne’de 1930 yılında İtalyan Marelli Şirketi tarafından inşa edilmiş dizel elektrik
santralinin Bandırma Elektrik Santrali’ne benzerliği dikkati çekmektedir. Tek katlı,
yüksek tavanlı, 16 m x 25,5 m boyutlarındaki bina Bandırma’dakinden farklı olarak
çelik profil iskeletli tonoz örtüye sahiptir (Özek V, 2008). Yapının dikdörtgen plan
şeması, çatı yüksekliği, pencere düzen ve oranları, dizel elektrik santrallerinin tipik
özelliklerini yansıtmaktadır.
Edirne’deki santralle birebir aynı projeyle hazırlanmış bir elektrik santrali de
Balıkesir’de bulunmaktadır. Balıkesir Elektrik Santrali’nin Edirne’dekinden farkı
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dikdörtgen planlı, tonoz çatılı santral binasına bitişik inşa edilmiş, yine dikdörtgen
planlı

bir

yapı

daha

bulunmasıdır. 1920`li

yılların başlarında,

Balıkesir

Mutasarrıflığı’nca inşa edilen elektrik santrali, uzun yıllar bu işlevini sürdürmüştür.

Şekil 5.13 : Balıkesir Eski Elektrik Santrali (http://www.balikesirpolitika.com).
Üretimine son verildikten sonra bir süre Balıkesir Belediyesi tarafından Su ve Otobüs
İşletmesi Tamirhanesi olarak kullanılan yapı, Anıtlar Yüksek Kurulu`nun 14 Mart
1986 tarihinde aldığı 2134 sayılı kararla tescillenmiştir. 1993 yılında onarılan santral,
1994 yılı Mart ayında bir kültür ve sanat merkezi haline getirilmiştir (Url-12).
Günümüzde Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Şekil 5.14 : Bolvadin Buharlı Elektrik Santrali
(http://www.bolvadinsevgisi.com/ilkler.htm).
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Bolvadin’de 1938 yılında inşa edilen buharlı elektrik santraline ait tarihi belirsiz bir
fotoğraf sayesinde bu santralin tasarımında da benzer pencere düzeninin ve çatı
yüksekliğinin uygulandığı görülmektedir. Üstelik basamaklı üçgen alınlığıyla, bu
yapı da 1. Ulusal Mimarlık Akımı’nın izlerini taşımaktadır.

Şekil 5.15 : Bursa elektrik fabrikası gezisi hatıra fotoğrafı, 1933
(http://www.gittigidiyor.com).
Günümüzde UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ) Genel Merkezi olarak kullanılan
Bursa eski elektrik santralinin içinden 1933 yılında çekilmiş bir fotoğraf, bu tür
santrallerdeki jeneratör yerleşimleri hakkında fikir vermektedir.
Yine Bursa’daki iplik ve kumaş fabrikası Merinos Tesisleri’nin elektrik fabrikası da
yapısal biçimlenişiyle olmasa da, iç mekan düzenlemesiyle jeneratör kurulumlarını
incelemek açısından iyi bir örnektir.
28 Kasım 1935 tarihinde temeli atılan ve 2 Şubat 1938 tarihinde açılışı yapılan
dokuma fabrikası bünyesindeki Merinos Elektrik Santrali, çalıştığı süre boyunca hem
fabrikanın hem de gerektiğinde Bursa’nın elektrik ihtiyacını karşılamıştır (Url-13).
Dönemin Alman teknolojisiyle donatılan ve bu donanımı hala içinde bulunduran
santral, geçtiğimiz yıllarda restore edilerek Merinos Enerji Müzesi olarak ziyarete
açılmıştır.
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Şekil 5.16 : Merinos Enerji Müzesi (http://fotograf.bursa.com.tr/merinos-enerjimuzesi/).
5.3 Restitüsyon Önerileri
Kurulduğu günden bugüne çeşitli eklemeler yapılan ve değişimler geçiren Bandırma
Elektrik Santrali’nin restitüsyonu iki farklı dönemde ele alınmıştır. İlk olarak 1928
tarihli özgün tasarımı değerlendirilen yapının bir de, santralin büyüklüğünü yaklaşık
iki katına çıkaran ve yapım teknikleriyle özgün yapıya göre farklılıklar gösteren
eklemenin yapıldığı 1957 yılındaki durumu ele alınmıştır.
5.3.1 Özgün tasarım (1928)
5.3.1.1 Plan restitüsyonu
Bandırma Elektrik Santrali’nin kurulduğu tarihlere ait çevresini gösteren herhangi bir
eski haritaya ya da krokiye rastlanmamıştır. Bu nedenle vaziyet planının
belirlenmesinde Bandırma Belediyesi Arşivi’nden edinilen 1934 yılına ait iki
fotoğraftan yararlanılmıştır (Şekil 4.2 ve Şekil 4.3). Buna göre şehrin dışında kalacak
şekilde inşa edilen yapının yakın çevresinde bina bulunmadığı görülmektedir.
Santralin biraz güneyinde Bandırma Devlet Hastanesi (Pertevniyal Hastanesi) yer
almaktadır. Yapı o tarihlerde bugüne nazaran daha düz bir arazi üzerinde
konumlanmaktadır. Dolayısıyla santralin kuzeyindeki arazi kotu bugünkü haline göre
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daha yüksek, güneyindeki arazi kotu ise daha düşüktür. Santrali bu toprak araziden
ayıran 1-1,5 m genişliğinde beton bir bordür yapıyı çevrelemektedir. Önünden geçen
taş kaplı yolun günümüzdeki İstiklal Caddesi’yle aynı doğrultuda olduğu
anlaşılmaktadır. Santralin arkasındaki, günümüzde Kaşif Acar Caddesi’nin batısında
kalan eski top sahasının o yıllarda sebze bahçeleri olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Yapının güneyinde, hastaneyle arasında kalan alanda, bu bahçeleri sulamak için
kullanılan küçük bir havuz yer almaktadır.
Santralin

plan

restitüsyonunun

belirlenmesinde

ise

Başbakanlık

Devlet

Arşivleri’nden edinilen Nafia Müdüriyeti tarafından onaylanmış 1 Nisan 1928 tarihli
projelerden ve yine Bandırma Belediyesi Arşivi’nden edinilen fotoğraflardan
faydalanılmıştır. Günümüzde santralin özgün kısmının büyük ölçüde korunmuş
olması da restitüsyon kararlarının alınmasında kolaylık sağlamıştır. Yapının pencere
ve kapıları, duvar kalınlıkları, çatı konstrüksiyonu ve plan şeması günümüze özgün
haliyle gelebilmiştir. Santralin özgün arka cephe duvarı genişletme çalışmaları
sırasında yıkıldığı için bu duvarın yeri 1928 tarihli projelere, fotoğraflara ve mevcut
halindeki izlere göre belirlenmiştir. 140 m² büyüklükte inşa edilen santralin, arka
cephesini oluşturan duvarda herhangi bir pencere ya da kapı boşluğu bulunmadığı
görülmektedir.
Z01 jeneratör alanının, Z02-Z03 ofis mekanlarının ve 101 soğutma odasının
günümüze özgün işlevleriyle ulaşmış oldukları bilinmektedir. Ancak ikinci katta,
soğutma odasının karşısında yer alan, giriş kapısının üzerindeki terastan ve Z01
jeneratör alanındaki duvara monte edilmiş bir merdivenle ulaşılabilen 102 mekanının
ne amaçla kullanıldığı anlaşılamamıştır. Üç büyük jeneratör motorunun yer aldığı
Z01 mekanının zemini günümüzde beton şapla kaplı olduğu için, motorların yerleri,
elektrik panosunun konumu ve onların üzerinde yer alan ceraskalı taşıyan putrellerin
kullanımı 1928 tarihli projelere göre şematik olarak belirlenmiştir.
5.3.1.2 Cephe restitüsyonu
Santralin giriş cephesi ve yan cepheleri büyük ölçüde özgün yapısını korumaktadır.
Giriş cephesinde kapının üzerinde, ikinci kat seviyesindeki sivri kemerli pencerenin
önündeki dolgu duvar kaldırılmış ve çevresindeki çoğu dökülmüş olan bordür
pencere etrafını saracak şekilde bütünlenmiştir. Kulelerin giriş kat seviyesindeki
ahşap

doğramayla

değiştirilmiş

pencereleri,
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metal

özgün

doğramalarla

değiştirilmiştir. Kulelerin üzerini örten beton çatının saçak kenarlarındaki dökülmüş
olan silme süslemeleri saçak boyunca devam ettirilmiştir. Yan cephelerdeki
doldurulmuş ya da kapı açmak amacıyla deforme edilmiş pencereler, özgün detaylara
göre düzeltilmiş ve eksik kat silmeleri cephe boyunca tamamlanmıştır. Kuzeybatı ve
güneydoğu cephelerindeki en önemli değişiklik saçak uçlarında görülmektedir.
Günümüzde cephe yüzeyi hizasında biten saçak ucunun 1934 tarihli fotoğraflarda
cephe duvarının üzerindeki bir parapetin arkasında kaldığı ve çatının günümüzdeki
gibi marsilya kiremidi değil metal kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre yan
cephelere saçak seviyesinde, pencerelerin üzerinde yer alan parapet çıkmaları ve
fotoğraf temel alınarak bu parapetlerin kenarlarına köşe süsleri eklenmiştir. 1934
tarihli kuzey yönünden çekilen fotoğrafta (Şekil 4.3), santralin kuzeybatı cephesinde
zemine kadar uzanan üç adet baca bulunmaktadır. Bu bacaların yer altına gizlenmiş
mazot tanklarının havalandırılması için kullanıldığı tahmin edilmektedir. Cephe
restitüsyonunda en sıkıntılı aşama günümüze ulaşmayan güneybatı (arka) cephesinin
belirlenmesi olmuştur. Bu cephe de fotoğraflardan anlaşıldığı şekilde, yan
cephelerdeki kat silmeleri devam ettirilerek ve basamaklı çatı alınlığının üzerine köşe
süsleri eklenerek tamamlanmıştır.
5.3.2 2. dönem (1957)
Bandırma Elektrik Santrali’nin büyük bir eklemeyle iki katına büyütüldüğü 1957
yılındaki durumu 2. Dönem olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar bu ek yapıda özgün
yapıdaki mimari kurgu devam ettirilmek istendiyse de iki dönem arasında bazı
önemli farklar bulunmaktadır.
5.3.2.1 Plan restitüsyonu
Yapının

1957

yılındaki

vaziyet

planını

belirlemek

için

yeterli

kaynak

bulunamamıştır. 1955 yılına ait bir fotoğrafta ilçenin giderek genişlediği ve santralin
yerleşim alanının ortasında kaldığı görülmektedir. Yapı ilk inşa edildiğinde sebze
bahçesi olarak kullanılan alan bu fotoğrafta top sahasına dönüştürülmüştür.
Günümüzde Kaşif Acar Caddesi olarak adlandırılan yolun sınırları netleşmiş ve
santralin önünden geçen İstiklal Caddesi’yle Kaşif Acar Caddesi’ni birbirine
bağlayan İhsaniye Sokağı açılmıştır. Bu sokağın kotu santralin bulunduğu zeminin
altında kaldığı için sokakla santral arasında kalan toprak alana bir eğim verilmiştir.
Santralin güneyinde Devlet Hastanesi’yle santral arasında kalan alanda Başhekim
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Opr.Dr. Muzaffer Akaltın tarafından yaptırılan park ve havuz görülmektedir. Bu park
alanı İmar Planı’na geçmediği için, 1980’lerden sonra bölgeye çok katlı apartmanlar
ve santralin hemen bitişiğine belediye tarafından bir hamam inşa edilmiştir (Eski
Fotoğraflarda Bandırma, 1999).
Plan şemasının belirlenmesinde ise, santralin mevcut durumundaki izlerden ve 1957
yılında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflardan yararlanılmıştır. Ancak santralin iç
mekanından bu döneme ait çizim ya da fotoğraf bulunamadığı için jeneratörlerin
konumları belirlenememiştir. Ek kısımda 1983 yılında eklenen ofis birimleri
nedeniyle zeminde de jeneratör motorlarının izlerini görmek mümkün olmamıştır.
Yine de binadaki putrel izlerinden ve santral hakkında bilgisi olan kişilerin
söylediklerinden yola çıkılarak, Z01 jeneratör alanının bu eklemeyle uzatılarak
tamamen açık kullanıldığı, arada herhangi bir bölücü duvar ya da oda olmadığı
tahmin edilmektedir. Özgün yapıyla, eklemenin arasında, binanın stabilitesini
korumak amacıyla inşa edildiği düşünülen beton bir kiriş bulunmaktadır. Bu
dönemde, 1948 yılında yapılan eklemeyle birlikte santralin kuzeybatı ve güneydoğu
cephelerine karşılıklı simetri sağlayacak şekilde 12’si dikdörtgen, diğer 12’si bu
dikdörtgen pencerelerin üstünde kemerli olmak üzere toplam 24 pencere açılmıştır.
Güneybatı (arka) cephesinde ise, özgün giriş kapısının genişliğinde, iki kanatlı
sürgülü bir kapı açılmış ve kapının üzerine dikdörtgen formda küçük bir
havalandırma menfezi yerleştirilmiştir. Bütün bu eklemeler günümüzde özgün
haliyle korunmuştur. Santralin ek kısmındaki ahşap çatı konstrüksiyonu mevcut
durumda korunmuştur ve özensiz işçiliğiyle iki dönem arasındaki mimari üslup
farkını ortaya çıkaran unsurlardan biridir.
5.3.2.2 Cephe restitüsyonu
Santralin cephelerinin 2. dönem restitüsyon kararları alınırken arka cepheden
çekilmiş, ek yapının açılışını gösteren 1957 tarihli bir fotoğraftan ve binanın mevcut
verilerinden faydalanılmıştır (Şekil 4.4). 1957 tarihli fotoğrafa göre, ek kısımda,
özgün yapının sıvasındaki kesme taş görünümü veren izler uygulanmamış, pencere
üzerlerindeki çatı saçağını gizleyen dikdörtgen parapetlerin kenarlarına köşe süsleri
süslemeleri yapılmamıştır. Ayrıca, kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinden gelen kat
silmelerinin arka cephede devam ettirilmediği, bu cephenin olabildiğince sade
bırakıldığı görülmektedir. Arka cephede, basamaklı alınlıktaki köşe süslemelerinin
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de uygulanmadığı dikkati çekmektedir. Ek yapıdaki pencerelerde, özgün yapıdaki
pencerelerdeki gibi çapraz ara kayıtlar ve pencere kenarlarındaki bordürler de
uygulanmamıştır. Bütün bunlar ek yapının çok daha yalın bir mimari üslupla inşa
edildiğini göstermektedir. Bu dönemde yapılan eklemeyle birlikte arka cepheye
açılan sürgülü kapı, kaldırım kotundan yukarıda kaldığı için bu kapıya günümüzde
de izi görülen metal bir merdivenle ulaşıldığı tahmin edilmektedir.
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6. RESTORASYON
Günümüzün teknolojik şartları ve düzeyi göz önüne alındığında, yaklaşık 38 yıl dizel
elektrik santrali olarak hizmet veren binanın yeniden santral olarak işlevlendirilmesi
anlamsız olacaktır. Bir endüstri mirası örneği olmasına rağmen, içindeki teknolojik
donanımı kaybettiği, hatta bu donanıma ait hiçbir iz kalmadığı ve mekansal kurgusu
tamamen değiştiği için santralin bir enerji müzesi olarak değerlendirilmesi için de
yeterli veri bulunamamıştır. Bu nedenle santralin, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda,
Bandırmalıların aktif olarak kullanabilecekleri bir fonksiyonla işlevlendirilmesi ve
onarılarak yaşatılması düşünülmüştür.
Bandırma’nın kültür varlıkları arasında sistematik bir restorasyon sürecine alınmayan
tek yapı elektrik santralidir. Bandırma Belediyesi, ilçedeki diğer tescilli yapıların
hepsinin ya onarımlarını gerçekleştirmiş ya da gerçekleştirmektedir. Bandırma
Elektrik Santrali’nin bugüne kadar hiçbir onarım görmemesinin sebebi mülkiyetinin
Bandırma Belediyesi’ne, kullanım hakkının ise günümüzde UEDAŞ’a, daha önceki
dönemlerde ise diğer elektrik dağıtım şirketlerine ait olmasıdır. Belediyeyle yapılan
görüşmelerde belediyenin kullanım hakkını da alabilmek için açtığı davanın
geçtiğimiz aylarda sonuca ulaştığı öğrenilmiştir. Mahkeme kararına göre santralin
kullanım hakkı, mülkiyet hakkını da elinde bulunduran Bandırma Belediyesi’ne
verilmiştir. Böylece yapının restorasyonu konusundaki hukuki engel ortadan
kalkmıştır. Bu gelişmenin ardından bir ihale açılarak, santralin restorasyon projesinin
hazırlanması ve projenin uygulama işleri Bursa’daki bir mimarlık ofisine verilmiştir.
Böylece, Bandırma Belediyesi’nin de talebi doğrultusunda, santrale bir kültür
merkezi işlevi verilerek restorasyon projesi hazırlanmıştır.
Bandırma Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yayınlanan restorasyon projesinde,
santralin 214 kişi kapasiteli bir tiyatro ve konferans salonuna dönüştürüldüğü
görülmektedir. Projeye göre 154 kişi basamaklarla yükseltilmiş bir zeminde
oturtulurken, 60 kişi için de asma katla çözülen ve ana giriş kapısı önündeki yarım
daire planlı bir merdivenle ulaşılan balkonda oturma alanları oluşturulmuştur.
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Her ne kadar Bandırma’nın ihtiyaçlarını gözeten ve santralin mimari yapısına uygun
bir işlev düşünülmüş olsa da, detaylı incelendiğinde yapı için önerilen yeni
mekanların ve tiyatro salonunda oluşturulan oturma alanlarının yapıya gereğinden
fazla yük bindirebileceği ve yapıya ana giriş kapısından girildiğinde hissedilen geniş
ve yüksek tavanlı mekan algısının tamamen bozulacağı görülmektedir. Bu nedenle
yapının işlevi ve restorasyon kararları, bu tez kapsamında daha farklı bir bakış
açısıyla ele alınmıştır.
Dünyanın birçok yerinde ve özellikle Avrupa’da endüstriyel miras kapsamında
değerlendirilen, teknik donanımını kaybetmiş elektrik santralleri çoğunlukla sanat
galerisi ya da sergi mekanı olarak değerlendirilmiştir. Bu tür yapıların mekansal
büyüklüğünün ve kurgusunun, büyük enstalasyonların ya da sanat eserlerinin
sergilenmesi ve kalabalık gruplar tarafından rahatça gezilmesi açısından uygun
olması, bu işlevin seçilmesinde etkili olmuştur. Ancak Bandırma’nın sosyo-kültürel
durumu gözönüne alındığında bu işlev kentsel ihtiyaçların çok uzağında kalmaktadır.
Bu nedenle Bandırma Elektrik Santrali’nin restorasyondan sonra da bakımının ve
onarımının sürdürülmesi amacıyla, sürekli kullanılmasını sağlayacak bir ihtiyaca
göre işlevlendirilmesine karar verilmiştir.
6.1 Koruma Amaçlı Yeniden İşlevlendirme Önerileri
Bandırma’da genç nüfusun fazla oluşu ve gençlere yönelik sosyal ve eğitici
mekanların azlığı ya da var olanların yetersizliği dikkati çekmektedir. Santralin şehir
içerisindeki merkezi konumu ve yakınında ilköğretim okulları, dersaneler ile
Bandırma’nın en büyük ve kalabalık lisesinin (Şehit Mehmet Gönenç Lisesi) olması
nedeniyle öğrencilere yönelik bir kültür merkezi olarak işlevlendirilmesi uygun
bulunmuştur. Böylece resmi bayramlarda, özel günlerde veya festivallerde civardaki
okulların etkinlikleri için kullanılabilecek, ilçenin müzik kursunda eğitim gören
gençlerin konserler verebileceği, tiyatro oyunlarının, halkoyunu gösterilerinin ya da
konferansların düzenlenebileceği bir mekan olarak kurgulanması amaçlanmıştır. Bu
sayede ilçedeki genç nüfusun eğitim seviyesi ile sosyal ve kültürel standartlarının da
olumlu yönde etkileneceği düşünülmüştür.
Elektrik ürettiği yıllarda yaydığı gürültü, kirlilik ve titreşim nedeniyle çevresinde
yaşayan insanlara büyük rahatsızlık veren santralin bu öneri sayesinde müzik,
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konuşma ve alkış seslerinin yükseleceği bir kültür yapısına dönüşerek kötü ününü
unutturması amaçlanmıştır.
Santralin mekansal kurgusu da bu öneriye oldukça uygundur. Ancak yukarıda da
bahsedildiği gibi, belediyenin hazırlattığı projeden farklı olarak, bu öneride, yapıya
olabildiğince az müdahale edilmesine, strüktürü yıpratabilecek yüklerden uzak
durulmasına,

santralin

özgün

mekanının

olabildiğince

bir

bütün

olarak

algılanabilmesine ve zamanla değişebilecek ihtiyaçlar doğrultusunda farklı
fonksiyonlara kolaylıkla dönüştürülebilen esnek mekansal öğeler ve portatif
elemanlar kullanılmasına dikkat edilmiştir.
Bu yeni işlevle birlikte, Gençlik Kültür Merkezi olarak adlandırılması önerilen yapı
içerisinde, özgün fonksiyonun da hatırlatılması amacıyla, yapının eski fotoğraflarının
büyük posterler halinde ana salonun duvarlarında sergilenmesi ve ofis biriminin
içinde santralle ilgili bir köşe oluşturularak yapı hakkında bilgi edinmek isteyenlere
kaynak sağlanması düşünülmüştür.
Santralin özgün plan şeması korunarak gerçekleştirilebilecek bu fonksiyon önerisi
için öncelikle Z01 jeneratör mekanına sonradan eklenen ofis birimlerinin kaldırılması
ve bu mekanda tekrar açıklığın sağlanması gerekmektedir. Santralin kuzey ucunda
bulunan kulenin üst katındaki su deposunun da sökülerek çıkarılmasına ve bu
mekanın kullanıma açılmasına karar verilmiştir. Yapının güneydoğu cephesine
dışarıdan eklenmiş olan küçük tuvalet mekanı, özensiz görünümü ve uyumsuz
yapısıyla santralin bu cephesindeki görsel bütünlüğü bozduğu için kaldırılmıştır.
Eskiden jeneratörlerin konumlandığı, yaklaşık iki kat yüksekliğindeki tavanı, içeriye
bol ışık sağlayan büyük pencereleri ve iki kanatlı geniş giriş kapısıyla, dikdörtgen
planlı ana jeneratör mekanının, tiyatro, konser ve konferans gibi etkinliklerin
düzenleneceği salon olarak işlevlendirilmesi düşünülmüştür. Bu kapsamda ana
mekanın güneybatı ucuna, yani arka kapının önüne yerden 80 cm yükseltilmiş bir
sahne kurulmuş ve bu sahnenin önüne portatif sandalyelerle bir oturma düzeni
oluşturulmuştur. 70 kişinin oturtulduğu bu alanın arkasına ayrıca tekerlekli bir
sistemle istendiğinde içiçe geçirilerek toplanabilen iki adet basamaklı oturma alanı
yerleştirilerek 40 kişilik daha yer sağlanmıştır. Böylece salonda toplam 110 kişilik
seyirci kapasitesine ulaşılmıştır. Sandalyelerin gerektiğinde taşınarak kaldırılabilmesi
ve basamaklı oturma alanının toplanabilmesi sayesinde, salonun dans provalarının
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yapılabileceği, sergilerin düzenlenebileceği ya da geniş alan gerektiren diğer
aktivitelerin yapılabileceği farklı fonksiyonlar için de kullanılabilmesi amaçlanmıştır.
Giriş kapısının iki yanındaki ofis birimlerinden kuzey yönündekinin gerektiğinde
bilet satışı da yapılan danışma bölümü, güney yönündekinin ise vestiyer olarak
kullanılması uygun bulunmuştur. Kulelerin üst katlarındaki odalardan soğutma
deposu olarak kullanılan mekan teknik oda olarak, güney yönündeki oda ise içeriden
metal dönen merdivenle ulaşılan ofis mekanı olarak işlevlendirilmiştir.
Giriş kapısının hemen önüne cam bir kapı eklenerek bir rüzgarlık oluşturulmuş,
rüzgarlıktan geçildiğinde açıklık sağlayabilmek için oturma alanının arkasına
gerektiğinde kaldırılabilecek, üzerine duyuruların ve posterlerin asılabileceği
tekerlekli MDF panolar yerleştirilerek salonla rüzgarlık arasında bekleme alanı
oluşturulmuştur. Santralin arka cephesindeki sürgülü kapı korunmuş, önüne metal bir
merdiven yerleştirilerek bu kapının, sahneye arkadan ulaşılabilen, gerektiğinde dekor
malzemelerinin taşınabileceği servis kapısı olarak kullanılması tasarlanmıştır.
Santralin tamamında ses yalıtımını sağlamak amacıyla döşemelerde ahşap
kullanılmış, pencere üstlerine ise kumaş stor perdeler yerleştirilerek hem ses yalıtımı
hem de ışık kontrolü sağlanması amaçlanmıştır.
Santralin güneydoğu cephesinde yer alan depo yapısının servis mekanları kullanımı
için uygun olacağına karar verilmiştir. İki kat halinde değerlendirilen bölümde ilk
katta tuvaletler ve depo, metal bir merdivenle ulaşılan ikinci katta ise giyinme
makyaj ve toplantı odaları tasarlanmıştır. Bunun için deponun güneybatı ve
kuzeydoğu cephelerinde ve çatıda pencereler açılmıştır. Cephelerdeki pencereler,
depo yapısını santralden ayırt edebilmek amacıyla, deponun santrale birleştiği
kısımlarda

zeminden

çatıya

kadar

uzanan

dikdörtgen

açıklıklar

şeklinde

uygulanmıştır.
Deponun santrale birleştiği cephede bulunan beş dikdörtgen pencereden ikisi kapı
olarak kullanılırken, diğer üçü ve bunların üzerindeki kemer formundaki beş pencere,
iki mekan arasında hem ışık geçişi sağlaması, hem de servis alanından sahnenin
görülebilmesi amacıyla yeniden açılmıştır. Santralin yine güneydoğu cephesinde yer
alan ve kaldırılmasına karar verilen tuvalet mekanına geçişi sağlayan kapı açıklığı ve
santralin güneyinde yer alan otoparka açılan kapı kapatılmıştır.
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Santralin güneyinde yer alan otopark küçültülerek otoparkla santral arasında bir park
oluşturulmuştur. Bu parkın, içerisinde konumlanan bir büfe ve banklarla, çevrede
oturanlara ve kültür merkezine gelen konuklara pratik bir yeme içme alanı olarak
hizmet verebileceği düşünülmüştür.
6.2 Yapısal Onarıma İlişkin Müdahale Önerileri
Restorasyon çalışmalarında yapılacak öncelikli yapısal müdahale, çatıyı taşımakta
zorlanan yapı strüktürünün güçlendirilmesi olmalıdır. Bunun için yapının
duvarlarındaki iç ve dış yüzeylerde problemli bölgelerdeki sıvalar dikkatlice raspa
edilerek, duvarlarda sıva altında kalan çatlak, yırtık ve bükülmelerin tespit edilmesi
ve bunların enjeksiyon ve dikiş yöntemleriyle onarılması gerekmektedir. Yapının
konstrüksiyonu ve duvar sistemi ancak bu raspa işlemleri sırasında anlaşılabilecektir.
Bu sayede gerekli görülen yerlerde hatıllar sisteme uygun malzemelerle
güçlendirilmelidir. Ancak çatının ağırlığı etkisiyle duvarlarda oluşan oturma ve
bükülmelerin bu yöntemle onarılması yeterli olmayabilir. Bu durumda çatı kaldırılıp
askıya alındıktan sonra beden duvarları güçlendirilmeli ve çatı yeni bir hatıl
sisteminin üzerine oturtulmalıdır. Bu işlemlerin ardından uygun nitelikte bir sıva
karışımıyla raspa edilen yerler yeniden kapatılmalıdır.
Santralin güneybatı cephesinde büyük oranda, diğer cephelerde ise bölgesel sıva
dökülmeleri görülmektedir. Yapılan karışımla bu bölgeler de sıvanmalı, 1. Dönem’e
ait cephelerde özgün detayına uygun olacak şekilde sıva üzerine kesme taş izleri
uygulanmalıdır.
Yapının zemininde ya da temellerinde herhangi bir statik sorun olmadığı tahmin
edilmektedir.Ancak beden duvarlarının zeminle birleştiği noktalarda sudan
kaynaklandığı düşünülen açılmalar vardır. Statik açıdan riskli olabilecek, harçları
güçsüzleşmiş

ve

çözülmeye

başlamış

bu

bölgeler

enjeksiyon

yöntemiyle

onarılmalıdır.
Duvarlardaki raspa işlemi sırasında yapının zeminindeki niteliksiz beton döşeme
sökülerek özgün döşemenin izi olup olmadığı araştırılmalıdır. Özgün döşemeye
rastlanacak olursa, bu seviyeye kadar bütün zemin kazılmalı ve gerekirse hasarlı
yerler özgün döşemeye uygun malzemelerle kaplanmalıdır. Bu işlem sayesinde
jeneratörlerin yerleştirildiği sağlamlaştırılmış beton zeminlerin tespit edilmesi de
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mümkün olabilecektir. Aynı zamanda santralin kuzeybatı cephesi kenarında da
zeminde kazı yapılarak santralin özgün kullanımında yer altında olduğu tahmin
edilen mazot depolarının yerleri araştırılmalıdır. Daha sonra, bu cephe boyunca
yapıya bitişik düzenlenmiş çiçekliğin, temellerin topraktan gelen sudan zarar
görmesini önlemek amacıyla, beton tretuvarla kapatılması gerekmetedir.
Santralin güneyindeki deponun hamama bitişik duvarında sudan kaynaklanan ciddi
bozulmalar ve kabarmalar görülmektedir. Bu hasarın önlenmesi için depoya ait
duvarla, hamama ait su deposu arasına yalıtım uygulanması gerekmektedir. Yalıtımın
ardından bu duvarın iç yüzeyindeki sıva sökülerek duvar onarılmalı ve yeniden
sıvanarak boyanmalıdır.
Ana jeneratör mekanını örten ve iki farklı dönemde, farklı malzemelerle inşa edilmiş
çatı strüktürünün, özgün kısmındaki metal elemanlardan korozyona uğramış olanlar
değiştirilmeli,

sağlam

metal

elemanlardaki

paslanmalar

kimyasal

ilaçlarla

temizlenmeli, ahşap elemanlarda ise çürümüş veya hasar görmüş olanlar böceklenme
ve mantar oluşumuna karşı ilaçlanıp emprenye edilmiş ahşap elemanlarla
yenilenmelidir.
Çatıya gelen yağmurun taşınması için dere ve oluk sistemi çinko malzemeyle
yenilenmeli, yeterli sayıda yağmur iniş borusuyla su zemine aktarılmalıdır.
Yapının beden duvarlarındaki, muhdes duvarlarla kısmen ya da tamamen kapatılmış
olan pencereler açılmalı, güneydoğu cephesinde kapı açılarak deforme edilen
pencerenin özgün yapısına uygun olacak şekilde onarılmalıdır.
Ayrıca kulelerin alt katlarında, kuzeydoğu cephesinde bulunan pencerelerdeki,
sonradan eklenmiş ahşap doğramalar sökülmeli ve özgün metal doğrama detayıyla
yenilenmelidir. Cephelerdeki diğer demir doğramalı pencerelerden yapısal
bozulmalar nedeniyle ya da bilinçli olarak tahrip edilenler özgün detaylara göre
onarılmalıdır.
Özgün demir giriş kapısının alt kısımları delinmiş ve üzerindeki kabartma
süslemelerin bir kısmı dökülmüştür. Üstelik kapıda ciddi bir paslanma sorunu
gözlenmektedir. Bu nedenle kapının aslına uygun detaylarla yeniden üretilmesi ve
yerine takılması uygun olacaktır. Giriş kapısının üzerindeki terastan kulelerin ikinci
katlarına ulaşımı sağlayan metal kapılardaki paslanma uygun kimyasallarla
giderilerek, bu kapılar paslanmayı önleyici boyalarla boyanmalıdır.
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Tüm cephelerde, pencere ve kapı kenarlarındaki süsleme bordürleri ve bezemeli
silmelerdeki eksilmeler ve dökülmeler, aslına uygun malzeme ve profillerle
tamamlanmalıdır.
Cephelerde ve kuleleri örten beton çatılarda görülen kirlilik, yosunlanma ve bitki
oluşumları için kimyasal temizlik yöntemleri uygulanmalıdır.
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Endüstri mirası kavramı Avrupa’da ve dünyadaki diğer birçok gelişmiş ülkenin
koruma anlayışında önemli bir yer edinirken, Türkiye için henüz tam anlaşılamamış
ve gereken hassasiyeti göremeyen bir kavramdır. Özellikle bu tez çalışması sırasında
yapılan araştırmalarda Türkiye’nin endüstriyel gelişim süreci boyunca inşa edilmiş
sanayi yapılarının çoğu hakkında detaylı bir çalışma ya da belgeleme yapılmadığı,
değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yetersiz kalarak üretimi durdurulan ve atıl duruma
gelen bu yapıların çoğunlukla kaderine terk edildiği, içlerindeki teknik donanımın
satıldığı ya da çalındığı gözlemlenmiştir.
Kurumların arşivleme konusuna gereken önemi göstermemeleri ve belgeleme
çalışmaları sırasında büyük fayda sağlayabilecek evrakların raflarda unutulması ya
da bu evraklara ulaşmak konusunda yaşanan zorluklar da tarihi sanayi yapıları
hakkında bilgi toplanmasını güçleştirmektedir.
Tarihi değer taşıyan yapıların günümüze ulaşmalarının en doğal yolu, özgün
işlevleriyle kullanımlarının sürdürülmesidir. Ancak söz konusu olan bir sanayi yapısı
olduğunda, gelişen teknolojiye ayak uydurulamaması ya da ihtiyaçların değişmesi
sonucu terk edilmeleri veya farklı bir fonksiyon için yapılan müdahaleler nedeniyle,
tahrip olarak özgün mimari kurgularını kaybetmektedirler.
Her ne kadar, sanayi yapıları geniş iç hacimleri ve sağlam strüktürleriyle birçok
fonksiyon için elverişli mekanlar sağlasalar da, öncelik bu yapıların teknik
donanımlarıyla beraber tarihi birer belge olarak kabul edilerek korunması olmalıdır.
Günümüze nispeten sağlam durumda ulaşabilmiş, inşa edildiği dönemin koşullarını,
mimari anlayışını yansıtan ve teknolojik şartları hakkında ipucu veren Bandırma
Elektrik Santrali hakkında yapılan bu çalışma sayesinde, santral hakkında detaylı
belgeleme çalışması yapılmış ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yeni bir işlev
önerilmiştir. Santralin teknik donanımı günümüze ulaşmadığı ve bu konuda detaylı
bir belgeye ulaşılamadığı için, yapının bir sanayi müzesi olarak işlevlendirilmesi
mümkün olmamıştır. Bu nedenle ilçenin sosyal ve kültürel durumu ile ihtiyaçlarının
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irdelenmesi sonucu önerilen gençlik kültür merkezi işleviyle, santralin mekansal
kurgusuna ve bütünlüğüne olabildiğince az müdahale edilmesi amaçlanmıştır.
Bu tez çalışmasının, daha sonra yapılacak koruma ve araştırma çalışmaları için
aydınlatıcı bir kaynak olması ve Bandırma Elektrik Santrali gibi tarihi değer taşıyan
sanayi yapılarının endüstri mirası kapsamında süratle değerlendirilmesi gerektiğini
hatırlatması umulmaktadır.
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