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Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Bel-
geleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi Türkiye’nin modernleşme deneyi-
minde önemli ve özellikli bir yere sahip olan Ankara kentinde, önemli ve özellikli 
bir zaman aralığında – 1930-1980 yılları arasında – üretilmiş olan konut yapıla-
rına odaklanmış, bu yapılara dikkat çekilmesi, mimarlarının bilinir kılınması ve 
kullanıcıları aracılığı ile yaşamsal niteliklerinin ortaya konulması amacıyla ger-
çekleştirilmiştir. Kültür mirası ve koruma kavramlarına odaklanarak, bu yapıların 
koruma altına alınmalarını sağlamak üzere ölçütler geliştirilmesini hedefleyen 
projenin nihai sonucu bir Sanal Kent Arşivi (Müzesi) kurulmasıdır. Araştırma 
süresi üç yıl olarak belirlenmiş olan proje, Başkent Üniversitesi bünyesinde yü-
rütülmüş, TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenmiştir. Proje ekibi: Yürü-
tücü: Doç. Dr. Nuray Bayraktar, Araştırmacılar: Doç. Dr. Bülent Batuman, Yrd. 
Doç. Dr. Umut Şumnu, Tezcan Karakuş Candan, Bursiyerler: Elif Selena Ayhan, 
Y. Yeşim Uysal, Ece Akay Şumnu, Emine Çiğdem Asrav (3. Yıl), Didem Bahar 
(2. Yıl), Aslı Tuncer (1. Yıl)’den oluşmaktadır.

Proje, konu ile ilgili akademik bir tartışma açmak üzere mimarlık tarihi yazı-
mında çoğunlukla dışarıda bırakılanların – konut yapıları, mimarlar ve kullanı-
cıların – tarih yazımına dâhil edilmesi ve mimarlık ortamının dikkatinin konut 
yapılarına çekilerek koruma kapsamının genişletilmesi gibi iki temel beklentiyi 
gündeme getirmiştir. Yeni bir bakış açısına olanak sağlamak üzere; konut öze-
linde sivil mimarlık yapılarının tarih yazımı içinde ihmal edilen bir alan olduğu 
ve sınırlı sayıda örnek dışında mimarlık tarihi yazımında konut yapılarının yer 
almadığı, yine konut özelinde sivil mimarlık yapılarının koruma çalışmaları için-
de ihmal edilen bir alan olduğu ve sınırlı sayıda örnek dışında koruma çalışma-
ları içinde konut yapılarının yer almadığı sorunsallarından hareketle, proje ekibi 
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yacak bir içerikte hazırlanmış ve bazı gezi rotaları ortaya çıkmıştır. Araştırma-
cılara yol gösterici olacak, proje ekibi tarafından hazırlanmış oldukça geniş bir 
kaynakça, konut makaleleri dizinleri, kronolojik toplumsal dizin, kentsel gelişim 
mevzuatı ve ilgili çalışmalar da web sitesinde yer almaktadır. 

Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Ankara’da kabul edilmiş za-
man aralığında kooperatifler aracılığı ile gerçekleştirilmiş, ancak günümüze çok 
az örneği ulaşabilmiş müstakil konutlardan oluşan nitelikli birçok yerleşim do-
kusunun ve tek yapı ya da yerleşim ölçeğinde gerçekleştirilmiş çok katlı nitelikli 
birçok konut yapısının halen varlığını koruduğu ortaya konulmuştur. Öte yan-
dan, yine proje kapsamında yapılmış çalışmalar ile bireysel girişimler ve bankalar 
aracılığı ile gerçekleştirilmiş çok sayıda nitelikli konut yapısına ulaşılmıştır. Tüm 
bu yapılar arasından proje ekibi tarafından belirlenmiş 120 yapı VEKAM tara-
fından gerçekleştirilen Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 sergisi aracılığı ile 
kamuoyuyla paylaşılmış, sergide yer alan 120 yapının fotoğrafları/modellemeleri, 
projeleri ve metinleri bir kataloğa dönüştürülerek kalıcı hale getirilmiştir. 

Sergiye ve aynı adlı kataloğa altlık oluşturan ve mimarlık, konut ve kent ça-
lışmaları açısından oldukça kapsamlı bir içerikte olduğunu düşündüğümüz proje 
bulgularının elde edilmesi sürecinde, bizlerden kurumsal desteğini esirgemeyen 
Ankara Büyükşehir ve ilgili ilçe belediyelerine ve çalışanlarına, değerlendirmeleri 
ile yol gösterici olan tüm hocalarımıza, sabırları için ailelerimize ve çalışma ar-
kadaşlarımıza, bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan TÜBİTAK’a ve Başkent 
Üniversitesi’ne, çalıştaylar düzenlenmesini ve yayına dönüştürülmesini mümkün 
kılan, proje bulgularının sergilenmesi için bizleri cesaretlendiren ve bir kataloğa 
dönüşmesini sağlayan VEKAM’a ve değerli çalışanlarına bir kez daha teşekkür 
ediyoruz.

Kasım 2014

Nuray Bayraktar

tarafından geliştirilen sorular mimarlık ortamında tartışmaya açılmıştır. Projeyi 
destekleyen VEKAM’ın katkıları, mimarlık tarihi ve koruma alanlarında uzman 
konukların katılımları ile 14.12.2012 tarihinde “Tarih Yazımında Sivil Mimar-
lık” ve 24.12.2013 tarihinde “Korumada Sivil Mimarlık” başlıkları ile iki çalıştay 
düzenlenmiş ve çalıştay notları yayımlanmıştır.

Öte yandan, özellikle Ankara’da kamu yapıları ve kamu mekânları aracılı-
ğı ile oluşturulan resmi belleğin karşısında, konut yapılarının büyük bir önem 
taşıdıkları öngörüsüyle proje aynı zamanda bir sivil mimari bellek çalışmasıdır. 
Ankara’nın sahip olduğu kent imgesi her zaman devlete gönderme yapar. Bu 
imgenin içinde sivil mimarlık kendine yer bulamaz. Türkiye’nin modernleşme 
sürecinde Ankara’nın oynadığı aktif rol düşünüldüğünde, projenin önemi açıktır. 
Bu bağlamda proje, sivil mimarlık yapılarına konut odaklı vurgu yaparken, elde 
edilen verilerin sivil mimari bellek oluşumu için bir potansiyel olduğu kabulün-
den hareket etmiştir.

Projenin yöntemi, araştırma, belgeleme ve Sanal Kent Arşivi (Müzesi) kurul-
ması aşamalarını içermektedir. Bu çerçevede proje ekibi tarafından oluşturulan 
ölçütler doğrultusunda alan ve literatür araştırmaları ile bir çok konut yapısı tes-
pit edilmiş, tespit edilen birçok yapının dosyasına ulaşılmış, ulaşılan yapılara ait 
proje ve künye bilgileri, fotoğrafları, yapı yıkılmış ya da dönüşmüş ise üç boyutlu 
modellemeleri, yapı hakkında üretilmiş yayınlar ve ulaşılabilmiş kullanıcılarla 
gerçekleştirilmiş sözlü görüşmeler ile kapsamlı bir veri tabanı oluşturulmuştur. 
Oluşturulan veri tabanı Sanal Kent Arşivi (Müzesi)’nin ilk adımıdır. Mevcut 
verilerin sanal ortamda paylaşılması bu web sitesiyle mümkün olacaktır. Web 
sitesinde araştırmacılar; yapılar, mimarlar, yerler ve dönemler çerçevesinde, proje 
ekibi tarafından belirlenen 120 yapının tüm verilerine ulaşma olanağı bulacak-
lardır. Öte yandan, web sitesinde konu ile ilgili çalışmalara yol gösterici olması 
açısından proje kapsamında bugüne dek yapılmış olan yayınlar, gerçekleştirilmiş 
çalıştaylar ve sergiler ile ulusal ve uluslararası poster sunuşları da yer almaktadır. 
Web sitesinde yer alan haritalar araştırmacıların bu yapılara ulaşmalarını sağla-



giriş

YAPILAR



1514

İÇÖZ APARTMANI 
(SÜLEYMAN SIRRI BEY APARTMANI)

KONYA SOK. NO: 16  
NECATiBEY MAH. AlTINDAğ

PROjE: MİM. HALİM BEY
YIL: 1930

Altındağ İlçesi Necatibey Mahallesi’nde bulunan İçöz Apartmanı erken Cumhuriyet dönemin-
de üretilen apartman yapılarının ilk örneklerinden birisidir. Ulus bölgesinde çıkan bir yangın-
dan sonra boşalan bir köşe parselde inşa edilmiş olan yapı dairesel kütlesi, geniş pen-
cereli cephe düzeni, yalın tasarımı ve planlaması ile döneminin önemli bir temsilcisidir. 
Mimar Halim Bey tarafından Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Bey için tasarlanmış olan yapı-
nın projesi 1930 yılına tarihlenmektedir. Bir bodrum kat, zemin kat ve iki normal kat ile birlikte 
dört katlı tasarlanmış yapıda zemin katta iki mağaza bulunmaktadır. Yapıya sonradan bir kat 
ilave edildiği anlaşılmaktadır.
Yapı prizmatik bir kütleye, köşeleri yuvarlatılmış bir başka kütlenin geçirilmesi ile biçimlenmiş-
tir. Bitişik nizam konumu nedeniyle iki cephesi sağır olan yapının Konya Sokağa ba-
kan ön cephesi dairesel çıkma ile karakter kazanmıştır. Bu çıkma pencere altlarından 
iki cephe boyunca yatayda uzanan bir silme ile tanımlanmıştır. Ön cephede yapının giri-
şi üst katlarda bulunan mutfağın cepheye açılması ile oluşan açıklıklarla vurgulanmıştır. Bu kı-
sımda cepheye iliştirilmiş balkonlar da yaratılan yatay etkiyi güçlendiren unsurlar olarak göze 
çarpmaktadır. 
İçöz Apartmanı’nın iki deponun bulunduğu bodrum kat ile iki mağazanın bulunduğu zemin kat 
planları oldukça yalındır. Yapının her katında bir daire bulunmaktadır. Bu dairelere bir hol-
den ulaşılmaktadır ve bu hol yaşam mekânlarına açılan bir sofa ile birleşmektedir. Holün 
batısında küçük bir ıslak hacim bulunmakta iken, doğusunda mutfak ve banyo gibi ıslak ha-
cimlerle birlikte sofadan da ulaşılabilen bir odaya açılan küçük bir koridor vardır. Dairesel çık-
ma yapan odaya ve diğer odaya ise sofadan ulaşılmaktadır. Yapı yalın kütle etkisi, süslemeden 
uzak cephe düzeni ve mütevazı fonksiyon örgütlemesi ile modern dönem konut yapılarının öz-
gün bir temsilcisidir.

1
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ÇAMLICA APARTMANI  
(AHMET ŞAHİN APARTMANI)

KArAKUŞ SOK. NO: 9  
NECATiBEY MAH. AlTINDAğ

PROjE: BİLİNMİYOR
YIL: 1932

Çamlıca Apartmanı erken Cumhuriyet döneminde önemli bir konut yerleşim bölgesi olan Altın-
dağ İlçesi Necatibey Mahallesi’nde bulunmaktadır. Yapı dönemin aile apartmanlarının gü-
nümüze ulaşan özgün bir örneğidir. Mimarı bilinmeyen yapının projesi 1932 yılına tarihlen-
mektedir. Yapı birisi normal kat kullanımında iki bodrum kat, zemin kat ve iki normal kat olmak 
üzere beş katlı olarak inşa edilmiştir. 
Yapı ana caddeden yalın bir prizmatik kütle olarak algılanmakta ise de, arka cephede düşey-
de cephe boyunca devam eden dairesel hacimler ile farklı bir kurguya sahiptir. Kot farkından 
yararlanılarak oluşturulan 1. bodrum kat arka cephede geniş pencereler ile aydınlatılmakta, ön 
cephede su basmanı seviyesinde yatay bant pencerelerle vurgulanmaktadır. 2. bodrum kata 
giriş arka bahçeden sağlanmaktadır. Yapının girişi geniş betonarme silme içine alınan bü-
yük bir kapı ile vurgulanmış, arka bahçe ile ilişkilendirilmiştir. Süslemeden uzak tasarlan-
mış olan yapıda odaların dışarıya çıkma yapması ile planlar cepheye yansıtılmıştır. 
Yapının kat planları da aynı yalınlığı yansıtmaktadır. Ana sirkülasyon elemanı olan merdiven çe-
kirdeğinin merkeze alınarak, iki yanına yerleştirilen birer daireden oluşan düzen her katta tek-
rarlanmaktadır. Yapıda dairelere giriş ana hole açılan bir giriş holünden sağlanmış, ana 
holün bir ucuna ortak kullanım alanı olan salon, diğer ucuna ise banyo ve odalar yerleş-
tirilmiştir. Yine küçük bir hol ile ana hole açılmakta olan mutfak da girişin karşısında konum-
landırılmıştır. Çamlıca Apartmanı yalın kütle düzeni, cephe anlayışı, planları ve işlevi ön plana 
çıkartan tutumu ile sayıları günümüzde hızla azalmakta olan erken dönem sivil mimarlık yapı-
larının önemli bir temsilcisidir. 
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(DR. CELAL B. EVİ)1

MİLKA PASTANESİ 

ADAKAlE SOK. NO: 20 
FiDANlIK MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. MUALLİM İLYASZADE ARİF HİKMET 
YIL: 1932 (YAYIN YILI) 

YApI GüNüMüzDE MEvcUT DEĞİLDİR

Çankaya İlçesi Fidanlık Mahallesi’nde yer almış olan Dr. Celal B. Evi yapıldığı dönemin tüm ka-
rakteristik özelliklerini taşıyan önemli bir örnektir. Yapı dönem özelliklerinin yanı sıra Milka 
Pastanesi olarak kentin ve kentlinin hafızasındaki yeri nedeniyle de önemlidir. Dr. Celal 
Bey için müstakil konut olarak inşa edilmiş olan yapının tasarımcısı Mimar Muallim İlyaszade 
Arif Hikmet’tir. Zemin kat ve birinci kat olmak üzere iki katlı inşa edilen yapı 1932 yılında Arki-
tekt Dergisi’nde yayınlanmıştır.
Yapı, dönemin Kübik Mimari olarak ifade edilen anlayışına uygun biçimde, düz çatı-
lı kübik bir kütleye zemin katta köşeden eklenmiş dairesel ikinci bir kütle ile oluşturul-
muştur. Dairesel kütle birinci katta teras olarak düzenlenmiş, yapıya diğer köşeden eklenen 
teras ile birlikte dış ile ilişkilenme sağlayan bir mekâna dönüşmüştür. Yapının girişi dairesel 
kütlenin ana kütle ile birleştiği köşeden verilmiş, basamaklarla yükseltilmiştir. Pencere düze-
ni açık – kapalı dengesi oluşturacak biçimde ele alınmış olan yapıda teras korkulukları dikkat 
çekmektedir. 
Yapıya giriş geniş bir sofa ile sağlanmaktadır. Sofanın bir yanında ana kütleye eklenen 
dairesel kütleyi oluşturan doktor odası yer almaktadır. Sofanın diğer yanında salon yer al-
makta, salon, yemek odası, mutfak ve merdiven altında yer alan depo sırasıyla birbirine açıl-
makta ve sofayı çevrelemektedir. Yemek odası bir terasa açılmakta, terastan bahçeyle iliş-
ki kurulmaktadır. Özel kullanımların yer aldığı üst kata erişim sofadaki merdiven ile sağlanmış, 
sofa üst katta da devam ettirilmiştir. Teraslarla da ilişkilenen iki yatak odası sofaya açılmakta-
dır. Islak hacimlere ve diğer bir odaya sofaya açılan bir koridordan ulaşılmaktadır. Dr. Celal B. 
Evi dönemin tasarım yaklaşımlarına uygun biçimlenmesiyle literatürde yer almış özgün bir ko-
nut yapısı olarak önem taşımaktadır. 
1 “Dr. Celal B. Evi, Ankara, Yenişehir”, Arkitekt 1932-10 (22): 286-287
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(EŞREF ÖZAND EVİ) 
KÖRFEZ LOKANTASI 

BAYINDIr 1 SOK. NO: 24  
CUMHUriYET MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. EŞREF ÖZAND
YIL: 1932

YApI GüNüMüzDE MEvcUT DEĞİLDİR

Çankaya İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yer almış olan yapı konut olarak inşa edilmiş ancak 
sonrasında Körfez Lokantası adı altında ticari bir işlev kazanarak Ankara’nın sosyal yaşamın-
da derin izler bırakmıştır. Yapının 1932 yılına tarihlenen tek katlı projesi Yüksek Mühendis Eş-
ref Özand tarafından hazırlanmıştır. 1933 yılında tek katlı yapıya bir kat ilave edilmiş, girişin sol 
arka yanına dışarıdan bir merdiven eklenmiş, arka cephede çıkma yapılarak yapıya buradan 
da giriş verilmiş, yapının pencere düzeni değiştirilmiştir. Yapının 1943 yılında iki kez tadilat ge-
çirdiği anlaşılmaktadır. İlk tadilat ile yapının arka cephesine bir ek yapılmış, ikinci tadilat ile ya-
pının yan cephesine zemin katta bir aks ilave edilmiştir. Yapılan bu tadilat ile yapının girişi de 
değiştirilerek yana alınmış, ilave aks üst katta teras olarak düzenlenmiştir. 1972 yılında Kör-
fez Lokantası olarak yeniden tadilat geçiren yapıda 1943 tarihli son proje esas alınarak, 
iç mekânda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 
Eşref Özand evi tek bir kütleye ön ve arka cephede çıkma eklenerek oluşturulmuştur. Üç ayrı 
kütle olarak da okunabilecek kurguda esas olan cephede yaratılan hareketlenmedir. 
Ana girişin yanı sıra yapıya yan ve arka cephede yer alan girişlerden de erişmek müm-
kündür. Ana giriş yapının üst katında yer alan balkonla vurgulanmış, diğer girişlerden ayrıştırıl-
mıştır. Yapıya yandan eklenen merdiven ile yapının iki bağımsız kata dönüşmesi müm-
kün olmuş, arka girişten zemin kata ikincil bir erişim sağlanmıştır. Yapıda fonksiyonun 
cepheye yansıdığı pencere düzeni yer yer birbirini takip etmeyerek cephede dolu boş denge-
si sağlanmıştır. 
Yapının kat planları zemin katta ön cepheden girişli bir daire, üst katta yan cepheye eklenmiş 
merdivenden girilen bir daire olmak üzere iki bağımsız daireden oluşmaktadır. Zemin katta gi-
riş antreye açılmakta, antreden hole geçilmektedir. Hole açılan mekânlar salon, iki oda ve 
banyodur. Odalardan birisi aynı zamanda salona da açılmakta, hole açılan bir küçük mekân 
aracılığı ile diğer oda, mutfak ve tuvalete ulaşılmaktadır. Yan merdivenle ulaşılan üst katta 
merkezde oldukça geniş bir hol vardır. Bu hole salon ve bir oda açılmakta, yine girişle 
ilişkili bir “T” koridor aracılığı ile diğer iki oda, mutfak ve banyo ile ilişki kurulmaktadır. 
Bu koridor aynı zamanda yan girişle de bağlantılıdır. “T” Koridorun bir ucunda arka cephede 
yer alan balkon bulunmaktadır. Hol aynı zamanda girişin üzerinde yer alan balkona açılmak-
ta ve özelleşmektedir. Eşref Özand Evi uzun yıllar üstlendiği ticari işlev nedeniyle önemli ol-
masının yanı sıra, sahip olduğu mimari özellikleri ile de dönem yapılarına ilişkin önemli bir re-
ferans oluşturmaktadır. 
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(İSMAİL HAKKI B. EVİ)1

YENiŞEHir  
FiDANlIK MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. SADİ
YIL: 1932 (YAYIN YILI)

YApI GüNüMüzDE MEvcUT DEĞİLDİR

Çankaya İlçesi Fidanlık Mahallesi’nde yer almış olan İsmail Hakkı B. Evi yapıldığı dönemin tüm 
karakteristik özelliklerini taşıyan özgün bir örnektir. Kira evi olarak inşa edilmiş olan yapının 
tasarımı Mimar Sadi’ye aittir. Bodrum kat, zemin kat ve bir normal kat olmak üzere üç kat-
tan oluşan yapı 1932 yılında Arkitekt Dergisi’nde yayınlanmıştır.
Kübik Mimari olarak adlandırılan dönem özelliklerine uygun olarak tasarlanmış olan 
yapı her katta bir daire olacak biçimde ele alınmış, farklı boyutlarda ve farklı yüksek-
liklerde prizmatik kütlelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Düz çatılı kütleler-
de pencere boşlukları ile fonksiyon cepheye yansıtılmış, dönem özelliklerine uygun biçimde 
zemin katta köşe pencereler kullanılmıştır. Zemin katı birinci kattan geniş olan yapıda üst 
katta bulunan terasın genişliği neredeyse kullanım alanına eşittir. Yapının girişi yükseltil-
miş ve bir saçakla vurgulanmıştır.
Yapıda sirkülasyon çekirdeği arka cephede konumlandırılmıştır. Çekirdeğin etrafında her 
katta mutfak ve ıslak hacimler yer almakta, sahanlıktan bu mekânlara doğrudan ulaşıl-
maktadır. Bodrum katta üç odalı tam bir daire vardır. Zemin kattaki daireye salonun açıldığı 
geniş bir antreden girilmektedir. Antre ile bağlantılı merkezi hole yemek odası ve iki oda açıl-
maktadır. Salon ve yemek odası camekânla ayrılmış, mutfaktan yemek odasına bir ofis (büfe) 
ile erişim sağlanmıştır. Mutfak ve yemek odasına sahanlıktan da girilebilmektedir. Üst katta iki 
oda, mutfak ve ıslak hacimler merdiven etrafında yer almakta, salona bir odadan ulaşılmakta-
dır. Oldukça geniş tutulmuş terasa sadece bir oda ve mutfaktan çıkılabilmektedir. İsmail Hak-
kı B. Evi yapıldığı dönemin mimari yaklaşımlarına uygun biçimlenme kararları ve kullanım ama-
cı ile literatürde yer almış önemli bir konut yapısıdır. 
1 “ismail Hakkı B. Evi”, Arkitekt 1932-6 (18): 171-173
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(URGANCI ABİDİN BEY APARTMANI)1

ANAFArTAlAr CAD. NO: 79  
NECATiBEY MAH. AlTINDAğ

PROjE: MİM. ROBERT (OERLEY) ÖRLEY 
YIL: 1932

Ankara’da en eski konut yerleşim bölgesi olan Altındağ İlçesi, Necatibey Mahallesi’nde, Anafar-
talar Caddesi üzerinde yer alan Urgancı Abidin Bey Apartmanı Türkiye’de modern konut tarihin-
de önemli bir yere tekabül eden, sayıları günümüzde hızla azalan bir yapı grubunun temsilcile-
rindendir. Urgancı Abidin Bey Apartmanı oluşturduğu modern tasarım kurgusu ile erken 
Cumhuriyet döneminde yabancı mimar eliyle tasarlanan ve günümüze kadar ulaşmış 
olan örneklerden biridir. Yapı, Türkiye’de önemli kamu yapılarına da imza atmış olan Mi-
mar Robert (Oerley) Örley tarafından tasarlanmış, projeler 1932 yılında onaylanmıştır. Ze-
min katta yer alan dükkânlarda ve çatı katında yer alan dairede yapılan basit değişikliklerle ha-
zırlanan tadilat projesi ise 1946 yılına tarihlenmektedir. Bodrum kat, zemin kat, iki normal kat ve 
çatı katından oluşan yapı yığma tuğla tekniğinde inşa edilmiştir. Her katta ikişer dairenin bulun-
duğu yapıda çatı katı da konut kullanımına dâhildir.
Abidin Bey Apartmanı, inşa edildiği dönemde öne çıkan örneklerden birisi olarak, bu yıllarda 
Türkiye’de modern konut tasarımı anlayışında yaşanan kırılmalardan birine işaret etmektedir. 
Yapı temelde iki prizmatik kütlenin üçüncü boyutta kaydırılarak, iç içe geçirilmesi ile oluşturul-
muştur. Kaydırılan kütlelerden biri, sokağa cephe veren odaların yansıması olarak yatay 
bir etki ile vurgulanırken, diğer kütle cephede eşit aralıklarla yerleştirilmiş pencere dü-
zenleri ile vurgulanmış ve yapının en üst katında bu kütlenin geriye çekilmesi ile çatı katı 
oluşturulmuştur. Yapının Anafartalar Caddesi’ni karşılayan güney cephesi, zemin katında yer 
alan ve merkeze yerleştirilen ana giriş, etrafında yer alan mağazaların geniş camekânları ile vur-
gulanarak, üst katlardan ayrılmıştır. Bu cephede pencereler üzerinde ve pencere altlarında yer 
alan söveler cephe boyunca devam ettirilmiş, pencereler eşit aralıklarla cepheye yerleştirilmiş ve 
son bölümdeki pencereler düşeyde söve içine alınmıştır. Bitişik nizamda inşa edilen Abidin Bey 
Apartmanı’nın batı cephesi de benzer bir kurgu ile oluşturulmuştur. Yapı köşede ovalleştiril-
miş saçakla sonlandırılmıştır.
Abidin Bey Apartmanı modern tasarım ilkelerini bölgesel planlama özellikleri ile buluşturan bir 
yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapının dairelerinde ortak kullanım alanları ile özel kul-
lanım alanları keskin bir biçimde birbirinden ayrılmamaktadır. Daireler genişçe bir hol-
le tüm birimlerin birbirine bağlandığı bir anlayışla ele alınmışlardır. Yapıda bodrum kat 
mağaza ve dairelere ait depolara ayrılmışken, zemin kat mağazalara ve bu mağazaların servis 
mekânlarına, üst katlar ise dairelere ayrılmıştır. Dairelere ana sirkülasyon çekirdeğinin sahanlık-
larından ulaşılmaktadır. Tüm dairelerde merkezde yer alan hol, hem dairelere girişi tanım-
lamakta, hem de tüm birimlere geçişi sağlamaktadır. Dairelerin birbirleri arasında hiye-
rarşi tanımlanmadan oluşturulan odaları ana caddeyi görecek biçimde güney yönünde 
konumlandırılırken, ıslak hacimler kuzey yönünde konumlandırılmıştır. Abidin Bey Apart-
manı Türkiye’de modern konut düşüncesinin olgunlaşmaya başladığı bir evrede, modern tasa-
rım kurgusunu bölgesel anlayışla harmanlayan, özgün kütle düzeni ve yalın cephe kurgusu ile 
dönem ürünleri arasında öne çıkan, kamusal mekân üretiminde dönemin önemli tasarımcısı Ro-
bert Örley’in tasarladığı az rastlanır bir örnektir.
1 Abidin Bey apartmanı dosyasından çıkan projeler ile mevcut yapı karşılaştırıldığında çok fazla benzerlik bulunma-
sına rağmen, mevcut yapının yönü ile projelerdeki yapının yönünün tutmadığı görülmüştür. Ancak dosya bulguların-
dan yapının bir tadilat geçirmiş olduğunun anlaşılması üzerine yapının değişmiş olması ihtimali nedeniyle yapı çalış-
maya dâhil edilmiştir. Mevcut yapı ile ilgili bir çalışma aşağıdaki kaynakta yer almaktadır. 
Kefu, Gamze (2001), A Study on Anafartalar Street-Ankara and a Group of Apartment Houses Defining it as a Prob-
lem of Conservation. Unpublished Master’s thesis. Ankara: METU
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SOYSAL APARTMANI1
(KİRA EVİ)

ATATürK BlV. NO: 93  
KIzIlAY MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. BEKİR İHSAN
YIL: 1935 (YAYIN YILI) 

YApI GüNüMüzDE MEvcUT DEĞİLDİR

Çankaya İlçesi Kızlay Mahallesi’nde yer almış olan yapı Atatürk Bulvarı’nda konumlanmıştır. 
Yapıldığı dönemde bir yandan Kızılay binasına cephe vermekte bir yandan da yer aldığı köşe 
parsel nedeniyle Güvenpark ile ilişkilenmektedir. Açılan bir yarışma sonucunda elde edi-
len proje uyarınca inşa edilmiş olan Soysal Apartmanı’nın tasarımı Mimar Bekir İhsan’a 
aittir. Günümüzde mevcut olmayan yapı 1935 yılında Arkitekt Dergisi’nde yayınlanmıştır. jüri 
raporundan anlaşıldığı üzere jüri projenin birinciliği ve uygulanabilirliği konusunda hemfikirdir. 
Yapı bodrum kat, zemin kat, üç normal kat ve bir teras katı olmak üzere toplam altı katlı 
olarak inşa edilmiştir. Soysal Apartmanı dönemin mimari yaklaşımlarına uygun biçimlenme-
si ve kütle etkisi ile özel ve özgün bir örnektir.
Yapı düz çatısı ve yalın biçimlenme kararları açısından dönem yapılarına benzerlik gösterse de, 
bünyesinde barındırdığı kullanımlar ve ölçeği açısından dönem yapılarından farklıdır. Güçlü bir 
tek prizmatik kütle etkisi yaratan yapının farklı yüksekliklerde farklı kütlelerden oluştu-
ğu görülmektedir. Yapının kütle etkisi merkezde gerçekleştirilen boşaltma ile hafifle-
tilmiş böylelikle aynı zamanda bir yanı sokağa açılan bir iç avlu elde edilmiştir. Yapıda 
Bulvar cephesinde kütlenin boşaltılması ile elde edilen balkonlar belli bir düzen oluşturmakta, 
köşede yer alan balkonlar ile de yatay etki güçlendirilmektedir. 
Kira Evi olarak düşünülmüş olan yapıda merdiven ve asansörden oluşan iki sirkülasyon çekir-
deği bulunmaktadır. Bodrum ve zemin katı gazino, lokanta ve dükkânlara ayrılmış olan 
yapıda bir de sinema vardır. Yapının üç katı konut olarak düşünülmüştür. Her katta üç, 
dört ve beş odalı olmak üzere altı daire, teras katında ise beş daire yer almaktadır. Ya-
pının kat planları bir U şema oluşturacak biçimde ele alınmış, dış çeperde genel kullanım 
mekânları yer alırken, iç çeperde servis birimleri konumlanmıştır. Soysal Apartmanı gerek bün-
yesinde barındırdığı farklı kullanımlar ile ve en önemlisi konu olduğu edebi metinler nedeni ile 
kentin ve kentlinin hafızasında önemli yere sahiptir. 
1 “Kira Evi, Ankara”, Arkitekt 1935-10 (58): 279-280 “Ankara’da Apartman Proje Müsabakası”, Arkitekt 1934-5 
(41):139-143.
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KUTLU PANSİYON EVİ1

ATATürK BlV. NO: 76  
KIzIlAY MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. A. REŞAT, MİM. CELAL BİÇER
YIL: 1936 (YAYIN YILI)

YApI GüNüMüzDE MEvcUT DEĞİLDİR

Çankaya İlçesi Kızılay Mahallesi’nde yer almış olan yapı Atatürk Bulvarı üzerinde İzmir Cadde-
si köşesinde konumlanmıştır. Kutlu Pansiyon Evi dönemde bekârların barınma sorununu çöz-
mek üzere inşa edilmiştir. Bodrum kat, zemin kat ve iki ve dört normal katlı olarak ele alın-
mış olan yapının tasarımı Mimar A. Reşat ve Mimar Celal Biçer’e aittir. Kutlu Pansiyon Evi 
gerek biçim kararları açısından gerekse bünyesinde barındırdığı kullanımlar açısından özel ve 
önemli bir örnektir. Yapı 1936 yılında Arkitekt Dergisi’nde yayınlanmıştır.
Kare tabanlı ve dikdörtgen tabanlı iki kütlenin kaydırmalı biçimde iç içe geçmesiyle 
oluşan yapıda kütleler düz çatılı olarak, farklı kullanımlarda ve farklı yüksekliklerde ele 
alınmıştır. Dikdörtgen tabanlı kütlede yüksek girişli zemin katta ticari kullanımlar yer alırken, 
birinci katta pansiyon odaları ve ikinci katta yapı sahibinin özel kullanımına ayrılmış daire bu-
lunmaktadır. Daire geri çekilmiş ve önünde geniş bir teras oluşturulmuştur. Kütle bu teras ile 
bitmekte, bu terasa açılan kış bahçesinin şeffaf cephesi yapının kütle etkisini güçlendirmekte-
dir. Zemin katı yine ticari kullanımlara ayrılmış olan kare tabanlı kütle tamamen pansiyon kul-
lanımına ayrılmıştır. Dört katlı bu kütlede yer alan odaların açıldığı koridor cepheden dışarı 
taşırılmış ve cephenin en güçlü mimari elemanı haline gelmiştir. Yapının düşey etkisini den-
geleyen balkonlar her katta cephe boyunca devam etmekte, yan cephede bulunan bal-
konla birleşmektedir. 
İki farklı plan şemasına sahip olan yapıda servis birimleri iç tarafta yer almış, iki ana caddede 
odalar konumlandırılmıştır. Zemin katında bir pasta salonu ve banka bulunan yapıda kare 
tabanlı kütlede her katta dört kira odası vardır. Her kira odasında müstakil bir lavabo ve 
balkon bulunmaktadır. Katlarda yer alan banyo ortaktır ve yine her katta ortak bir görüşme sa-
lonu mevcuttur. Yan cephede yer alan balkon yine ortak görüşmelere ayrılmıştır. Dikdörtgen 
tabanlı kütlenin birinci katında yine bekârların kullanımına ait beş adet oda yer almak-
tadır. İkinci kat yapı sahibinin dairesidir. Koridordan girilen dairede ofis, ıslak hacimler ve 
bir oda koridora açılmakta, salon bir ikinci koridor ile ilişkilenmektedir. Salon ve koridorun açıl-
dığı kış bahçesi oldukça geniş tutulmuştur. Kış bahçesinin önünde geniş bir teras yer almak-
ta, yapı bu bölümde bu terasla bitmektedir. Yapının en önemli özelliği yapılacak bir tadilatla her 
katın dört odalı müstakil bir daire haline gelebilme potansiyelidir. Kutlu Pansiyon Evi gerek ta-
sarım yaklaşımları açısından gerekse esnek kullanım potansiyeli açısından dönemin en önemli 
yapılarından birisi olarak öne çıkmaktadır.
1 “Kutlu Pansiyon Evi, Ankara”, Arkitekt 1936-8 (68): 211-216.
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PAŞAKAY APARTMANI
(REŞAT PAŞAKAY APARTMANI)

SAKArYA CAD. NO: 6  
CUMHUriYET MAH. ÇANKAYA

PROjE: MEHMET ALİ
YIL: 1936

Erken Cumhuriyet döneminde üst ve orta gelir grubuna ait konutların bulunduğu Yenişehir 
bölgesinde yer alan Paşakay Apartmanı dönemin önemli örneklerinden birisidir. Yapının ta-
sarımı Mehmet Ali tarafından yapılmış, projesi 1936 yılında onaylanmış, inşaata aynı yıl 
başlanmıştır. Her katta iki dairenin bulunduğu Paşakay Apartmanı, özgün projesinde bodrum 
kat, zemin kat ve üç normal kat olmak üzere toplam beş katlı olup, zemin katında iki dükkân 
yer almaktadır. Mevcut durumda ise yapıya bir çatı arası katı ilave edildiği anlaşılmaktadır.
Paşakay Apartmanı’nın kütle düzeni oldukça yalındır. Özel alanların bulunduğu birimler bir küt-
lede toplanırken, ortak kullanım alanları diğer bir kütlede toplanmıştır. Yapının merkezinde 
yer alan sirkülasyon çekirdeği ve ıslak hacimlerin bulunduğu kısım içeri çekilerek cep-
hede hem bir hareketlenme sağlanmış, hem de özel alanlar ile ortak kullanım alanla-
rı ayrıştırılmıştır. Bu çekme ile oluşturulan boşluklara yerleştirilen balkonlar ile güçlü bir ya-
tay etki yaratılmış, köşelere yerleştirilen balkonlar ile ise kütleler arası düzen belirginleştirilmiştir. 
Oldukça yalın olarak tasarlanmış balkon korkulukları yapının en dikkat çekici unsuru-
dur. Yapı düz çatı etkisi gösteren saçaksız kırma çatı ile sonlandırılmıştır. 
Yapının kat planlarında merkezde ana sürkülasyon elemanı olan oval bir merdiven ve bir aydın-
lık bulunmaktadır. Bu merdivenin iki yanında simetrik planlanmış iki daire yer almaktadır. Da-
irelere giriş “L” biçimde bir koridor ile sağlanmıştır. Koridorun kısa kenarı bir yandan 
birbiri ile doğrudan açık mekân ilişkisi içinde olan oda ve salona, bir yandan ise mut-
fak ve tuvalet gibi ıslak hacimlerin bulunduğu alana bağlanmaktadır. Koridorun uzun 
kenarı bir kapı ile bölünmüş olup, yaratılan bu ikinci koridor yatak odalarına ve banyo-
ya geçişi tanımlamaktadır. Paşakay Apartmanı, ince detayları, yalın tasarım anlayışı, rasyo-
nel planlaması ve planlamanın cephelere yansıtılması ile erken dönem modern konut üretimi-
nin önemli ve ender bulunan bir örneğini teşkil etmektedir. 
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KURŞUNCU APARTMANI 
(HALİT KURŞUNCU APARTMANI)

HiSArPArKI CAD. NO: 22  
NECATiBEY MAH. AlTINDAğ

PROjE: FEN MEM. H. KURTULUŞ
YIL: 1937

Ankara’nın en eski yerleşim bölgesi olan Altındağ İlçesi Necatibey Mahallesi’nde bulunan Kur-
şuncu Apartmanı 1930’lu yılların sınırlı teknolojik olanakları ile inşa edilmiş olup mo-
dern konut üretiminin bir parçası olan aile tipi apartmanlara özel bir örnek oluşturmak-
tadır. Yapının tasarımı Fen Memuru H. Kurtuluş tarafından gerçekleştirilmiş, proje 1937 yılında 
onaylanmıştır. Dönemin yüksek yoğunluklu apartmanlarından olan yapı, bodrum kat, zemin 
kat, üç normal kat ve bir çatı arası kattan oluşmaktadır. 
Kurşuncu Apartmanı yamuk formundaki bir parselde ön ve yanlarda parselin üç kenarına te-
mas edecek biçimde, arkada ise bahçe için yer bırakacak biçimde konumlanmıştır. Yapı eğimli 
arazide bitişik nizamda inşa edilmiştir. Yapının Hisarparkı Caddesi’ne bakan ön cephesi mer-
keze yerleştirilen ana giriş aksına göre simetrik biçimde tasarlanmış, ancak bu simetrik düzen, 
girişi vurgulamak üzere giriş kapısının hemen yanına yerleştirilen daire pencere ile zemin ka-
tında kırılmıştır. Ana giriş geniş bir silme içine alınmış, silmenin üst kısmına eğim verilmiştir. Ya-
pının ön ve arka cepheleri giriş kısmı hariç aynı kurgu ile oluşturulmuştur. Bu kurguda 
merkezde geniş bir çıkma yer almaktadır. Bu çıkmanın iki yanına yerleştirilen balkon-
lar ile simetrik bir düzen elde edilmiştir. Geniş saçaklı kırma çatı ile son bulan yapı, pen-
cere düzenleri ve her katı birbirinden ayıran silmeleri ile geçiş dönemi ürünü olarak değerlen-
dirilmektedir.
Yapının bitişik nizamda inşa edilmesinden dolayı dairelerin yeterli gün ışığı alabilmesi konusun-
da tasarımcının bazı problemlerle karşılaştığı açıktır. Bu problemi çözmek üzere yapının kat 
planlarında üç aydınlık öngörülmüştür. Bu aydınlıklardan biri merkeze alınan çekirdek sirkülas-
yona aittir. Diğer iki aydınlık dairelerde bulunan holün ışık alabilmesi için düzenlenmiştir. Yapı-
da ana merdivenden dikdörtgen biçiminde bir sahanlığa ulaşılmakta, dairelere erişim 
buradan sağlanmaktadır. Her katta yer alan iki dairede iki oda ön (giriş) cephede, bir 
oda, mutfak ve ıslak hacimler arka cephede yer almaktadır. Dairelere kare planlı küçük 
bir antreden girilmektedir. Bu antre bir odaya ve aydınlığa bakan, genişçe bir hole açılmakta-
dır. Hol merkezde olup, bir odayla doğrudan, mutfak ve ıslak hacimlerle ise bir koridor yardı-
mıyla ilişkilenmektedir. Kurşuncu Apartmanı erken Cumhuriyet döneminde tasarlanan yüksek 
yoğunluklu apartman yapılarından birisi olarak, dönemin mimarlık üretim koşullarını ve mimari 
yaklaşımlarını gözler önüne seren, ender rastlanan bir konut örneğidir.
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(RIFAT AKAR EVİ)

FiDAN SOK. NO: 29  
GüNDOğDU MAH. AlTINDAğ

PROjE: MİM. BEKİR İHSAN
YIL: 1937

Altındağ İlçesi Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Rıfat Akar Evi, erken Cumhuriyet dönemi 
modern konut üretimini yansıtan özgün örneklerden birisidir. Dönemin önde gelen tasarımcı-
larından olan Mimar Bekir İhsan tarafından 1936 yılında tasarlanan yapı, yine aynı mimar 
tarafından 1937 yılında tadilattan geçirilerek yeniden projelendirilmiş; böylece yapıya 
bir kat daha eklenmiştir. Bir aile apartmanı olarak ele alınmış olan Rıfat Akar Evi bu tadilat-
la birlikte bir bodrum kat, zemin kat ve çatı arası katı ile birlikte iki normal kattan oluşmaktadır. 
Rıfat Akar Evi komşu parsellerde yer alan iki yapının arasına inşa edildiğinden, tasarlanan iki 
cephesi oldukça yalın bir düzene sahiptir. Tek bir prizmatik hacimden oluşan yapının, ana 
caddeye bakan ön cephesinde yer alan çıkmanın orta eksene alındığı simetrik cephe 
düzeni iki yana yerleştirilmiş balkon ve pencerelerle oluşturulan doluluk-boşluk denge-
si ile kırılmıştır. Benzer bir biçimde yapının ana girişinin simetri ekseninden çıkartılması ile gi-
riş tanımlanmıştır. Yapının arka cephesindeki avluya bakan pencere düzeni ise, balkon ve kor-
kuluklarla yatay bir etki yaratmaktadır. Günümüzde zamana ve kullanıma bağlı deformasyonu 
sonucunda, yapının son katında yer alan çatı arası katı dışarıdan eklenen kolonlarla destek-
lenmiştir. 
Her katta bir dairenin bulunduğu yapının plan kurgusu da olukça yalındır. Dairelere girişi 
tanımlayan holün bir duvarla ayrılması ile oluşturulan koridor ikili sirkülasyon düzeni 
oluşturmaktadır. Ana hol salon ve odalara açılırken, koridor mutfak, banyo, tuvalet gibi 
ortak mekânlara geçişi sağlamaktadır. Yatay pencere düzeni, süslemeden uzak yalın tasa-
rım anlayışı, dönemini yansıtan demir balkon korkulukları, yatayda cephe boyunca uzanan ve 
katları birbirinden ayıran silme ile Rıfat Akar Evi erken Cumhuriyet dönemi modern konut mi-
marisinin önemli bir temsilcisidir. 
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ŞEVKET PEK SAĞLIK YURDU VE 
KİRA EVİ (ŞEVKET APARTMANI)

TAlATPAŞA BlV. NO: 3  
ANAFArTAlAr MAH. AlTINDAğ

PROjE: MİM. SEYFİ ARKAN 
YIL: 1937

Altındağ İlçesi Anafartalar Mahallesi’nde dönemde kentin gelişme aksını belirleyen Talatpaşa 
Bulvarı’nda yer alan yapı 1935 yılında Şevket Bey Apartmanı olarak tasarlanmıştır. An-
cak 1937 yılında Mimar Seyfi Arkan tarafından yapılan tadilatla yapının özgün kullanımı değiş-
miş, planlara ve cephelere müdahale edilerek yapı sağlık yurdu ve kira evi olarak düzenlen-
miştir. Toplam dört katlı olan yapının zemin ve birinci katının hastane olarak, ikinci ve 
üçüncü katının kira evi olarak kullanımı öngörülmüştür. Şevket Pek Sağlık Yurdu ve Kira 
Evi, düz çatısı, bordürlerle biten kat sınırları ve zeminle kurduğu ilişki nedeniyle dönemin öz-
gün yapılarından birisidir. 
Tek bir yalın prizmatik kütleden oluşan yapıda, bu kütlenin Bulvar cephesinde orta bölümde 
boşaltılması, yine aynı cephede yatayda süreklilik gösteren balkonların cepheye eklenmesi ile 
dengeli bir hareketlenme elde edilmiştir. Yapının en karakteristik mimari elemanları olan 
balkonların başlangıç ve bitiş köşeleri dairesel bir formda ele alınmıştır. Dönemin kü-
bik mimari olarak ifade edilen mimari anlayışına uygun biçimde ele alınmış olan yapının 
zemin katı içeri çekilerek yapı kolonlar üzerine alınmış ve hafifletilmiştir. Düz çatılı olarak 
düşünülmüş olan yapıda aynı ebattaki pencereler cephede ritmik bir düzen oluşturmaktadır. 
Yapının kat planlarında kuzey cepheye servis birimleri, güneş alan güney cepheye odalar ko-
numlanmıştır. Yapının zemin katında hastane servis birimleri yer almaktadır. Birinci kat-
ta hasta yatak odaları ve ameliyat bölümü vardır. Kira evleri iki ve dört odalı olarak her 
katta iki daire biçiminde kurgulanmıştır. Dairelerde yapının merkezinde yer alan sirkülas-
yon çekirdeğinin iki yanında mutfaklar bulunmakta, sahanlıktan bu mutfaklara doğrudan eri-
şim sağlanmaktadır. Dairelerin merkezinde geniş bir hol vardır ve bütün odalar bu hole açıl-
maktadır. Salon olarak kurgulanan bölüm ise holle doğrudan ilişkilidir. Farklı kullanımlara sahip 
Şevket Pek Sağlık Yurdu ve Kira Evi özgün biçimlenme kararları ile dönemin tasarım yaklaşım-
larını aktaran özel bir örnek olarak önem taşımaktadır.
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(B. FAİK APARTMANI)

ATATürK BlV. NO: 71  
CUMHUriYET MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. BEKİR İHSAN
YIL: 1938

YApI GüNüMüzDE MEvcUT DEĞİLDİR

Çankaya İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer almış olan B. Faik 
Apartmanı’nın tasarımı Mimar Bekir İhsan’a ait olup, mimari projeleri 1938 yılına tarih-
lenmektedir. Dönem yapıları içinde biçimlenme kararları, plan kurgusu ve tasarımcısının mi-
marlık tarih yazımı içindeki yeri nedeniyle önem taşıyan yapı, iki bodrum kat, zemin kat, üç 
normal kat ve bir çatı katı olmak üzere toplam yedi katlı olarak inşa edilmiştir.
B. Faik Apartmanı tek bir prizmatik kütleden oluşmaktadır. Cephelerde katı bir simetri düze-
ni olan yapının en karakteristik özelliği ön ve arka cephede küçük balkonlarla güçlendi-
rilen ve cephe boyunca düşeyde devam eden çıkmalarıdır. Ön ve arka cephede çıkmalar 
üzerinde yer alan balkonlar yapının çıkmalarla elde edilen düşey etkisini dengeleyen unsurlar-
dır. Yapıda ön cephe arka cepheden farklı ele alınmış ve kat silmeleri ile özelleştirilmiştir. Yapı 
çatı katı ile sonlanmaktadır.
Yapının kat planları tüm ıslak hacimlerin merkezde yer alan bir çekirdeğin etrafına ko-
numlanması, odaların ise ön ve arka cephede bu çekirdeğin iki yanında yer alması ile 
oluşturulmuştur. Zemin katta plan şeması farklılaşmış, ön cephede bulunan odalar ticari kul-
lanımlar için düzenlenmiştir. Ön cephesi yine ticari kullanımlar için depolara ayrılmış olan bi-
rinci bodrum katta, arka cephede iki daire yer almaktadır. İkinci bodrum kat tümüyle servis 
mekânlarına ayrılmıştır. İki yanı bitişik olan yapıda her katta simetrik iki daire vardır. Da-
irelere küçük bir antreden girilmekte, antre geniş bir hole açılmaktadır. Hol ve ön cephede 
yer alan iki oda serbest planlı olup, açık mekân olarak ele alınmıştır. Hole açılan bir koridor ile 
mutfak, depo, ıslak hacimler ve arka cephedeki iki oda ile ilişki kurulmaktadır. Çatı katı ben-
zer bir kurguya sahip üç odalı iki daireden oluşmaktadır. B. Faik Apartmanı inşa edildiği döne-
min benzer yapıları arasında sunduğu mekânsal zenginlik ve özelleşmiş cephe düzeni ile öne 
çıkan özgün bir örnektir. 
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4140

(Ş. BÖGE EVİ)

DOğU SOK. NO: 5  
GüNDOğDU MAH. AlTINDAğ

PROjE: Y. MÜH. İLHAMİ SOMERSAN
YIL: 1938

Altındağ İlçesi Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Ş. Böge Evi erken Cumhuriyet dönemi ko-
nut üretiminin özgün ve aynı zamanda ender örneklerinden birisidir. Ş. Böge Evi’nin ilk projesi 
1931 yılına tarihlenmektedir. Mevcut projeye bir oda eklenmiş olan tadilat projesinin tarihi ise 
1933’tür. Yapının ilk tasarımcısı bilinmemektedir. Yapıya bir kat ilave edilmiş olan tadilat projesi 
ise Yüksek Mühendis İlhami Somersan’a ait olup, 1938 yılında onaylanmıştır. Müstakil konut 
olarak tasarlanan yapı zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır.
Ş. Böge Evi’nde yer alan her bir birim kübik bir kütle olarak öne çıkmış, böylece hareketli ve 
dengeli bir kompozisyon elde edilmiştir. Her bir kütlede farklı cephe düzeni kurgulanmış, böy-
lece kütleler daha belirgin hale getirilmiştir. Üst katta yer alan kübik çıkmalar köşe pence-
reler ile özellikle vurgulanmış, merdivenin yer aldığı kütlede kullanılan eliptik pencere 
ile fonksiyonel ayrışma cepheye yansıtılmıştır. Sıva üzerine derzlerle su basmanı seviye-
sine kadar oluşturulmuş olan doku, yapının özgün halinde bu kısımda taş kaplama bulundu-
ğuna işaret etmektedir. 
Dönem yapılarına göre oldukça yalın bir biçimde tasarlanan yapı esnek bir planlama anlayışını 
yansıtmaktadır. Yapı iki dikdörtgenin kaydırılarak bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur. Bu dik-
dörtgenlerle yaratılan nişlerden birisi arka giriş verandasını, diğeri ise ana giriş verandasını vur-
gulamaktadır. Ancak günümüzde her iki veranda da camekânla kapatılmıştır. Yapının zemin 
katında bulunan daireye geniş bir antreden girilmektedir. Bu antre aynı zamanda tüm 
birimleri birbirine bağlayan ortak mekândır. Yapının birinci katı, çıkmalarla oluşturulan 
geniş hacimler hariç benzer bir biçimde kurgulanmıştır. Ancak bu katta ıslak hacimlere ve 
iki odaya küçük bir mekân ile ulaşılmakta, bu mekân aynı zamanda antreye açılmaktadır. Ş. 
Böge Evi, kübik yapılanması, mütevazı ölçeği, yalın cephe anlayışı, döneminin ileri betonarme 
teknolojisinin kullanıldığı strüktürü ve şeffaf kütlelerle elde edilmiş güçlü etkisi ile dönem örnek-
leri içinde özelleşmekte ve öne çıkmaktadır. 
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(CEMAL POYRAZOĞLU APARTMANI)

FiDAN SOK. NO: 21  
GüNDOğDU MAH. AlTINDAğ

PROjE: CEMAL TURGUT POYRAZOĞLU
YIL: 1947

Erken Cumhuriyet dönemi konut dokusunun yoğunlukla bulunduğu bölgelerden birisi olan Al-
tındağ İlçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yer alan Cemal Poyrazoğlu Apartmanı geç dönemde 
üretilen, ancak sayıları hızla azalan aile tipi konut anlayışının özgün ve ender kalmış örneklerin-
dendir. 1947 yılında onaylanan mimari proje aynı zamanda yapının mal sahibi olan Ce-
mal Turgut Poyrazoğlu’na aittir. Bodrum kat, zemin kat ve bir normal kat olmak üzere top-
lam üç katlı olarak inşa edilen yapıda, bodrum katta kömürlük, çamaşırlık vb. gibi ortak alanlar 
yer alırken, zemin kat ve birinci kat birer daire içerecek biçimde tasarlanmıştır. 
Oldukça yalın bir anlayışla ele alınmış olan yapının Fidan Sokağı karşılayan cephesinde ince 
detaylarla işlenen cephe düzenine diğer cephelerde rastlanmaz. Yapının bodrum katı cep-
hede kesme taşla kaplanmış, üstündeki sıvalı yüzeylerden yatayda devam eden bir silme ile 
ayrılmıştır. Giriş, yapının köşesine yerleştirilmiş ve ortasındaki kilit taşının vurgulandığı 
andezit taşından genişçe bir silme içine alınmıştır. Benzer bir biçimde bodrum kat pence-
releri de silme içine alınmıştır. Merdiven kovası üst katta düşey, zemin katta ise dairesel birer 
pencere ile vurgulanmıştır. Yapının giriş kapısı ve kapı üzerinde bulunan CP arması olduk-
ça dikkat çekicidir. Yapı kırma çatı ile sonlandırılmıştır. İki cephesi sağır olan Cemal Poyra-
zoğlu Apartmanı’nın arka cephesi birinci katta merkeze yerleştirilmiş balkonla tanımlanmış, bu 
balkonun iki yanına yerleştirilen pencereler ile cephe düzeni sağlanmıştır. Yapının bugünkü du-
rumunda özgün cephede bazı değişiklikler olmuş, pencereler değiştirilmiş, balkonlarda çök-
meler meydana gelmiş; aynı zamanda yapıya çatı arası katı eklenmiştir. 
Poyrazoğlu Apartmanı oldukça basit bir plan kurgusuna sahiptir. Yapının köşesine yerleştiri-
len merdiven kovası mekândan kazanmak üzere mümkün olan en küçük alanda çözülmüştür. 
Merdiven sahanlıkları aynı zamanda dairelere girişi de sağlamaktadır. Dairelere, küçük bir ki-
lere sahip olan mutfak ve hol ile ilişkili olan kare planlı bir antreden girilmektedir. Bu hol 
salonun devamı niteliğinde olup, aynı zamanda bir oda ile de ilişkilidir. Dairelerin ıslak hacimle-
rine ve bir odaya holle ilişkili bir geçiş alanından ulaşılmaktadır. Bu dönemde genellikle rastla-
nıldığı üzere özel yaşam alanları ile ortak kullanım alanları keskin bir biçimde ayrışmayan Ce-
mal Poyrazoğlu Apartmanı bu özelliği ile, bölgede bulunan ve sayıları hızla azalmakta olan aile 
tipi apartmanların özgün örneklerinden birisidir.
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M. CANLI APARTMANI

FirUzAğA SOK. NO: 6  
NECATiBEY MAH. AlTINDAğ

PROjE: BİLİNMİYOR
YIL: 1948

Altındağ İlçesi, Necatibey Mahallesi’nde bulunan M. Canlı Apartmanı’nın projesi 1948 yılına 
tarihlenmekte olup, yapının tasarımcısı bilinmemektedir. Firuzağa Sokak boyunca dönemin 
milletvekillerinin kullanımı amacıyla bitişik nizamda inşa edilmiş apartmanlardan olan 
yapı; bodrum kat, zemin kat, üç normal kat ve çekme kattan oluşmaktadır. 
M. Canlı Apartmanı, oturduğu parsele uygun olarak kareye yakın bir dikdörtgen forma sahip-
tir. Yapının girişi dönem yapılarında çokça görüldüğü üzere sokak kotundan yükseltil-
miş, yapının kütlesi birinci kattan itibaren sokağa çıkma yapacak şekilde tasarlanmış-
tır. Tasarımcı bu şekilde bodrum kat mekânlarının da doğal ışık almasını sağlamıştır. M. Canlı 
Apartmanı’nda ilk dikkat çeken husus yol cephesindeki hareketli düzendir. Bitişik nizamda inşa 
edilen yapıda tasarımcı yol cephesine özen göstermiş, uygun form ve boyutta açıklıklar ve çık-
malarla tekdüzelikten uzaklaşmayı amaçlamıştır. Dönem yapılarında sıkça görülen açıklıklar et-
rafında yer alan silmeler giriş kapısını özelleştirmiş ve vurgulamıştır.
Yapıda dolaşım, giriş kapısından üç basamak yüksekte bulunan bir koridora bağlanan “L” 
şeklinde döner merdivenle sağlanmaktadır. Bodrum katında depolar bulunan yapının zemin 
katında girişin hemen solunda yer alan ve bir oda ve banyodan oluşan kapıcı bölümünün yanı 
sıra farklı plan çözümlerine sahip biri tek diğeri iki odalı iki farklı daire bulunmaktadır. Yapının 
devamındaki katlarda alışılageldiği üzere aynı plan düzeni kendini tekrarlar. Dolaşımın 
merkezde yer aldığı bu düzende her katta ikişer odalı üç daire planlanmıştır. Dairelerin 
ıslak mekânları birbirlerine ve biri merdivenin arkasında diğeri sol yan cephede yer alan ay-
dınlıklara dayandırılarak çözülmüştür. Dairelerden birinde mutfak konum olarak girişe en uzak 
yerde çözülmüş, bir diğerinde banyo odalara uzak ve girişe en yakın noktada yer almıştır. Küt-
le kararları ve dengeli cephesiyle M. Canlı Apartmanı dönem yapılarına tipik bir örnek olarak 
önem taşımaktadır. 

16



4746

MEBUSEVLERİ1

DÖGOl CAD. MArEŞAl FEVzi ÇAKMAK CAD.
ANIT CAD. MEBUSEVlEri MAH. ÇANKAYA

PROjE: BİLİNMİYOR
YIL: 1948 (YARIŞMA YILI)

Çankaya İlçesi Mebusevleri Mahallesi’nde yer alan Mebusevleri Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden bir grup milletvekilinin kurduğu İller Kooperatifi tarafından gerçekleştiril-
miş bir yerleşimdir. Kooperatif tarafından Tandoğan’dan arazi satın alınmış, Emlak ve 
Eytam Bankası’ndan kredi sağlanmış ve konut projeleri 1948 yılında düzenlenen bir mi-
mari yarışma sonucu elde edilmiştir. Yerleşim için farklı tiplerde yedi proje belirlenmiş-
tir. Bu projeler, tek katlı üç odalı, tek katlı dört odalı, tek katlı beş odalı, iki katlı dört odalı, iki 
katlı beş odalı ve iki katlı altı odalı A tipi ve B tipidir. Uygulama aşamasına geçildiğinde tek katlı 
projeler inşa edilmemiştir. Her biri bahçe içinde yer alan konutlardan oluşan Mebusevleri Yerle-
şimi, özgün konut yapıları ve yeşil sokak dokusu ile kent için dönemin önemli yerleşimlerinden 
birisi olmuştur. Temmuz 2013’te yapılan alan çalışmasında Mebusevleri yerleşiminden kalan 
toplam 12 yapı tespit edilmiştir. Bu yapılardan kimisinin konut işlevini sürdürdüğü, kimisininse 
ticari amaçlarla kullanıldığı görülmüştür. 
Mebusevleri yerleşiminde farklı tiplerde farklı biçimsel arayışlar geçerli olsa da konut yapı-
ları tek bir prizmatik kütleden oluşmaktadır. Konutların biçimlenme kararlarında yer al-
dıkları bahçeyle ilişkilenmeden çok yol ile ilişkilenme esas alınmıştır. Bu nedenle yol 
cephesinde balkon, konut yapılarının en belirgin öğesidir. İki katlı olarak gerçekleştirilen 
yapılarda topoğrafyadan kaynaklanan bir çözümleme ile kimi konutlara merdivenle girilmiş, 
böylelikle zemin katta balkon ya da teras olarak bir başka açık mekân düzenlenebilmiştir. Ko-
nutlarda girişler ön cepheden alınmamış, ön cephe bütün olarak düzenlenmiş, yan cepheden 
alınan girişler bir saçakla özelleştirilmiştir. Zemin katlarda yığma taş kullanımı, cephelerde 
kullanılan çıkmalar, pencere oranları ile kimi konutlarda geleneksel konuta bir gönder-
me yapıldığından söz etmek mümkündür. 
Mebusevleri yerleşiminde yer alan konutların plan şemalarına bakıldığında bir çeşitlenme gö-
rülmektedir. Kimi konutlarda mekânlar bir merkez mekân etrafında yer almış, merkez 
mekân iki cepheli düzenlenmiş, böylelikle hem yolla hem bahçeyle ilişki kurulmuştur. 
Kimi konutlarda ise zemin katta merdivenin yer aldığı giriş mekânı üst katta merdiven 
holüne dönüşmüş tüm mekânlar bu holle ilişkilendirilmiştir. Öte yandan yine kimi konut-
larda merdivenin de yer aldığı sofa olarak yorumlanabilecek merkez mekânın geleneksel ko-
nuta referansla düzenlendiğinden söz etmek olasıdır. Mebusevleri konut yapılarına ilişkin ta-
sarım yaklaşımları, bu yaklaşımlarla ele alınmış konut yapılarında görülen çeşitlenme ve konut 
dokusu nedeniyle özgün bir yerleşimdir. 
1 Metin için aşağıda yer alan kaynaklardan yararlanılmıştır.
“Ankara iller Kooperatifi”, (1948), Mimarlık Dergisi, 2: 6-7
“Ankara iller Kooperatifi” (1948), Mimarlık Dergisi, 4: 9-11
Doğu, N. (1948) “iller Kooperatifi Dört Odalı Ev Tipi”, Mimarlık Dergisi, 5: 15-16
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YENİMAHALLE UCUZ  
ARSALAR MEVKİİ1

rAGIP TüzüN CAD. MirAlAY NAzIM BEY SOK.  
IŞINlAr MAH. YENiMAHAllE

PROjE: BİLİNMİYOR 
YIL: 1949

Cumhuriyet sonrası Ankara’da hızla büyüyen gecekondulaşmaya çözüm bulmak amacıyla 
1948 yılında yayınlanan 5218 Sayılı Yasa ile Ankara Belediyesi konutsuz halka ucuz konut 
yaptırmak üzere görevlendirilmiştir. Bu yasaya göre belediyenin, kendi mülkiyetinde olan veya 
mülkiyetine geçecek arsa ve araziden İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın konut yap-
tırma; vatandaşlara uygun arsa tahsis ve teslim etme; binalar yapıldıktan sonra da vatandaş-
ların bu konutları mülkiyetlerine geçirmelerini sağlama yetkisi vardır. Yasa uyarınca kendilerine 
arsa tahsis edilenler üç yıl sonuna dek belediyece gösterilen tipte konut yapmak zorundadır-
lar. Aksi takdirde tahsis edilmiş arsaların geri alınmaları söz konusudur. Yine 1948 yılında çı-
karılan 5228 Sayılı Yasa ile de; hazine, özel idare veya devletin tasarrufundaki tüm alanlarda 
belediyelere ucuz arsa üretme görevi verilerek konut sunumunun arttırılması amaçlanmış ve 
maliyeti düşürücü kredi kolaylıkları sağlanmıştır. 
5218 ve 5228 Sayılı Yasalara uygun olarak; Ankara’da merkezi ve yerel yönetimin bir-
likte gerçekleştirdikleri ilk uygulama örneği “Yenimahalle”dir. İvedik civarında 46 ha 
hazine arazisi yanında kooperatif ve şahıslardan satın alınan 60 ha alan bu uygulama 
için seçilmiştir. Alanda belediyenin göstereceği tipte konut yapmak zorunludur. Konut 
tipi projeleri yarışmasında birimler için ayrı yarışma yapılmış, her tipte birinci olan pro-
je uygulanmak üzere arsa dağıtılanlara verilmiştir. Yenimahalle’de izlenen ucuz arsa, yapı 
zorunluluğu, uygun kredi politikalarıyla 2015 adet parsel üretilerek halka dağıtılmıştır. Olabil-
diğince çok parseli sığdırmak amacıyla parsel büyüklükleri ve cephe genişlikleri minimumda 
tutulmuştur. Yenimahalle’de ilk kurgu mahalle ölçeğinde, açık mekânlar ve yapılı çevre açısın-
dan olumlu, kat yükseklikleri ve yapı genişlikleri ve sokak genişlikleri arasında uygun bir ölçek 
ilişkisi olan bir yerleşim oluşturmaya yöneliktir. Yerleşimin Ankara’ya olan uzaklığı da göz önü-
ne alınarak idari, kültürel ve eğlence, ticaret merkezleri için planda yer ayrılmış ve gerekli ye-
şil alanlar önerilmiştir. 
Yenimahalle’de yapı düzeni olarak bitişik yapı düzeni ve iki ve tek katlı, ön ve arka bah-
çeli, sokakla doğrudan ilişkilenen tek yapıda tek konut tipi önerilmiştir. Konut yapılarında 
mütevazı bir ölçek esas alınmıştır. İki katlı yapılar bodrum kat, zemin kat ve bir normal kattan 
oluşmuş, cephe düzeni olarak tek hareket giriş cephesinde, cepheden içeri çekilen balkonla 
elde edilmiştir. Konutlar alt katta; tek mekân olarak yemek ve misafir odası, mutfak ve tuva-
let, üst katta; banyo ve yatak odaları biçiminde ele alınmıştır. Tek katlı yapılarda ise girişle iliş-
kilenen misafir yemek odası, bir koridorla ulaşılan iki oda, mutfak ve ıslak hacimlerden oluşan 
bir kurgu göze çarpmaktadır. Yerleşimden günümüze ulaşan konut örneği oldukça sınırlıdır. 
1 Metin aşağıda yer alan kaynaktan yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tokman, Y.1986. “Yenimahalle Uygulaması”, Dar Gelirlilere Konut Sempozyumu, TüBiTAK, Yapı Araştırmaları Ens-
titüsü Yayınları.
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ÖZTÜRK APARTMANI  
(REMZİYE ÖZTÜRK APARTMANI)

ArMAğAN SOK. NO: 2 BAŞŞEHir SOK. NO: 11 
SAKArYA MAH. AlTINDAğ

PROjE: Y. MİM. ZEKİ GÖKAY
YIL: 1950

Altındağ İlçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunan Öztürk Apartmanı, İkinci Dünya Savaşı sonra-
sı bölgedeki konut dokusunun gelişimini yansıtan örneklerden birisidir. 1950 yılına tarihlenen 
ve yapının mevcut halini gösteren proje Yüksek Mimar Zeki Gökay’a aittir. Bu proje ile zemin 
kat üzerine ayrı girişi olan iki ara kat ve bir çatı arası kat ilave edilmiştir. Oldukça yalın prizma-
tik kütle, cephe ve planlama anlayışına sahip olan Öztürk Apartmanı, dönemin aile apart-
manlarına bir örnek olarak günümüzde sayıları hızla azalan bir grubu temsil etmektedir.
Öztürk Apartmanı’nın güney cephesinde kullanılan düşey cam yüzey yapının girişini ve sirkü-
lasyonunu vurgulamaktadır. Kırma çatı ile sonlandırılan cephe düzeni bodrum kat boyunca 
andezit taşından yığma strüktürü dışa vuran bir tabanla başlatılmıştır. Misafir salonunu ifa-
de eden eliptik çıkma ile cephe düzenine bir hareket kazandırılmıştır. Ancak yapıya son-
radan yapılan müdahalelerle, kat artışına gidilmiş ve yapının özgün cephe düzeninden uzak-
laşılmıştır.
Yapıda zemin katta iki daire bulunmaktadır. Şematik plan aynı kalmak kaydıyla, farklı böl-
meler kullanılarak, her daire farklı bir plan kurgusu ile ele alınmıştır. Bodrum kat, zemin 
katta bulunan ve ayrı girişi olan daire tarafından kullanılacak biçimde tasarlanmış, bu neden-
le çatı arasında ortak kullanım mekânları olarak çamaşır kurutma ve depolar konumlanmış-
tır. Böylelikle mimar, kullanıcılarına mekân çeşitliliği sunabilmiştir. Bu çeşitlilik; bir antre ya da 
hol aracılığıyla girilen daireler, tek odalı daire ya da hizmetçi odalı daire, küçük daire ya 
da büyük daire gibi seçeneklerle ortaya çıkmaktadır. 
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14 MAYIS EVLERİ1 

irAN CAD. rEŞiT GAliP CAD. UğUr MUMCU CAD. 
GÖlGEli SOK. GOP MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. MUHİTTİN GÜRELİ
YIL:1951

Çankaya İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde yer alan 14 Mayıs Evleri 14 Mayıs Yapı Ko-
operatifi tarafından gerçekleştirilmiştir. Çok partili hayat sonrası 1950 seçimlerini ka-
zanan Demokrat Partili vekiller tarafından kurulmuş olan kooperatif adını Demokrat 
Parti’nin seçimleri kazandığı tarihten almıştır. Yerleşimde yer alan konutların projelen-
dirmesi Yüksek Mimar Muhittin Güreli tarafından 1951 yılında yapılmıştır. Kooperatif iki 
etaptan oluşmaktadır. İlk etap 1953 yılında ikinci etap ise 1959 yılında tamamlanmıştır. 14 Ma-
yıs Evleri yerleşiminde yapılar iki katlı ve iki farklı tip olarak inşa edilmiştir. Kooperatifin birin-
ci etabını oluşturan 1. tip yapılar müstakil ve iki katlı olarak, ikinci etapta yer alan 2. tip yapı-
lar ise apartmanlaşmaya müsait olacak şekilde her katta bir daire olacak şekilde ele alınmıştır. 
Tip 1a ise arsa çukurda kaldığı gerekçesiyle Tip 1’e kat ilave edilerek elde edilmiştir. Temmuz 
2013’te 14 Mayıs Evleri yerleşimine ait 28 yapı tespit edilmiştir. 2005 yılında yapılan tespit ça-
lışması 2013 çalışmasının da altlığını oluşturmuş ve geçen yıllar içinde yok olan konutlar orta-
ya çıkmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 2005 yılında 23 olan Tip 1 konutlarının sayısının 15’e, 
36 olan Tip 2 konutlarının sayısının ise 13’e düştüğü görülmüştür. 
Yerleşimde konut yapıları farklı tiplerde olmalarına rağmen tek bir prizmatik kütlenin balkon-
larla hareketlendirilmesi ile oluşturulmuştur. Bahçe yerine yola konumlanmış olan konutlarda 
balkon önemli bir öğe olarak ele alınmıştır. Tip 1’de cephede güçlü bir yatay etki oluşturan 
balkonlar düşeyde ikili gruplanmış çizgisel mimari elemanlarla dengelenmeye çalışıl-
mıştır. Tip 2’de bu mimari elemanlar görülmemekte, balkonlar çıkma şeklinde cephe-
de yer almaktadır. Tip 1’de geniş saçağı ile çatı konutların en ayırt edici elemanıdır. Tip 2’de 
böyle bir biçimlenme görülmemektedir. Her iki tip konut yapılarında giriş yandan alınmıştır.
14 Mayıs Evleri’nde plan şemaları da her iki tipte farklıdır. İki kat olarak ele alınmış olan Tip 
1 ‘de zemin katta odalar ve mutfak yer alırken üst katta oturma ve salon olarak bölüm-
lenen genel kullanım mekânı yer almıştır. Üst kata dışarıdan da erişim sağlanan bu ko-
nutlarda bir merkez mekân ve bu mekânın çevresinde yer alan birimler bulunmaktadır. Tip 2 
daha serbest planlı olarak düzenlenmiştir. Her katta bir daire yer alacak biçimde kurgula-
nan bu konutlarda yine açık mekân olarak düzenlenmiş çalışma-oturma bölümü ve bu bölü-
me bir koridorla bağlanan mutfak, banyo ve odalar yer almaktadır. 14 Mayıs Evleri bir döne-
min barınma pratikleri hakkında fikir vermesi, tasarım ve yerleşim kararları nedeniyle önemli ve 
özel bir yerleşim örneğidir.
1 Metin için aşağıda yer alan kaynaktan yararlanılmıştır.
Belli Gamze, Boyacıoğlu Esin, (2007), “Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Ankara ‘14 Mayıs Evleri”, Gazi üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22, 4: 717-726
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GÜNEŞ 7-91

GüNEŞ SOK. NO: 7-9  
GüVENEVlEr MAH. ÇANKAYA 

PROjE: Y. MİM. NİZAMETTİN DOĞU
YIL: 1951

Çankaya İlçesi Güvenevler Mahallesi Güneş Sokak’ta yer alan 7 ve 9 numaralı apartmanlar, 
Bozcaadalı ailesi için aile apartmanları olarak yaptırılmıştır. Cinnah Caddesi ve çevresinde dö-
nemin ilk apartmanları olarak inşa edildikleri sözlü görüşmelerde ifade edilmiştir. Yine sözlü 
görüşmelerden anlaşıldığı üzere mimari projeler Yüksek Mimar Nizamettin Doğu tara-
fından hazırlanarak 1951 yılında onaylanmıştır. Betonarme iskelet sistem ve tuğla yığma 
sistem olarak inşa edilen yapılar, iki ayrı apartman yapısı olarak bodrum kat, zemin kat ve iki 
normal kattan oluşmuştur.
Geniş bir bahçe içerisinde iç içe geçmiş iki dikdörtgen formda inşa edilen apartmanlar ölçek-
leri, iç ve dış arasında kurdukları denge, bahçe içindeki konumları, özelleşmiş girişleri ve bal-
kon detayları ile dikkat çekmektedir. Arka cephe yapıların konumları nedeniyle özelleşmiş, 
kavisli balkonlar geniş bir saçakla sonlandırılırken, iki yanda duvarlar içine alınarak çık-
ma etkisi yaratılmıştır. Yapıların girişi iki kütlenin birleşim yerinden alınmış, bir saçakla giriş 
vurgulanmıştır. Cephelerde yer alan payandalı Fransız Balkonlar ile cephe etkisi güçlendirilmiş 
olan yapılarda arka cepheden bahçeye çıkış verilmiş, yapılar zeminden yükseltilerek bodrum 
katın ışık alması sağlanmıştır.
Aile apartmanı olarak inşa edilen yapıların her katında bir daire bulunmaktadır. Daireler 
iç içe geçişleri olan dikdörtgen planlı üç parçalı salon, mutfak, iki tuvalet, üç oda, banyo, kiler 
ve çamaşırhaneden oluşmaktadır. Isıtma sitemi kaloriferli olan yapılarda, araçlar için üstü te-
ras olarak kullanılan garaj mevcuttur. Güneş Sokak 7-9 iklimsel özelliklerin cephe karakterine 
yansıması, bahçe-konut ilişkisi ve dönemin sosyal yaşamının mekâna yansıması gibi özellik-
ler nedeniyle özgün örneklerdir. 
1 Yapının projelerine ulaşılamamıştır.
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TALATPAŞA 175 

TAlATPAŞA BlV. NO: 175 UzGÖrENlEr SOK. 
NO: 1 DEMirliBAHÇE MAH. MAMAK

PROjE: İNŞ. MÜH. ŞERAFETTİN ŞAHISTAN
YIL: 1951

Mamak İlçesi’nde, 1930’lu yıllardan itibaren gelişmeye başlayan Demirlibahçe Mahallesi’nde 
bulunan bu konut yapısı kent merkezinde, işlek bir cadde üzerinde yer alan, ticari fonksiyon-
ları konutla birleştiren, bulunduğu parsele göre yalın bir biçimde tasarlanmış, dönemin yüksek 
yoğunluklu yapılarından birisidir. Yapının tasarımı İnşaat Mühendisi Şerafettin Şahıstan’a 
ait olup, mimari projeler 1951 yılında onaylanmıştır. Bodrum kat, zemin kat, iki normal kat 
ve çatı arası kat olarak inşa edilen yapının her katında farklı plan kurgusuna sahip üçer dai-
re bulunmaktadır. 
Yapı Talatpaşa Bulvar’ı ile Uzgörenler Sokağın kesişiminde yamuk formunda bir parsele otur-
maktadır. Parselin formuna uygun olarak biçimlenen yapının cephe düzeni ana kütle-
nin boşaltılması ile elde edilen balkonlarla oluşturulmuştur. Yapı İkinci Ulusal Mimarlık 
Akımı’na verdiği referanslarla biçimlenmiştir. İkili, üçlü dikdörtgen pencere düzenleri, yuvarla-
tılmış köşeler, geniş saçaklı kırma çatı ve simetrik cephe düzeni bu yaklaşımın ürünleridir. Gi-
riş ana caddeyi gören batı cephesi yerine dönem konut yapılarında sıkça görüldüğü üzere yan 
cephenin merkezine alınmış ve geriye çekilerek tanımlanmıştır. Yapının Talatpaşa Bulvarı ve 
Uzgörenler Sokağı gören batı ve güney cepheleri katı bir simetrik düzen içinde olup, 
balkonlarla kısmen hareketlendirilmiştir. Bu cepheler ikili pencere düzeninin bulunduğu 
dolu kütle ve balkonların bulunduğu boşaltılmış kütlenin düzenli olarak tekrarı ile kur-
gulanmıştır. İki cephenin birleştiği meydana bakan köşe ise yuvarlatılmış ve boşaltıl-
mıştır. Yapının bu cephelerinde zemin kat ticari işlevler için ayrılmıştır. Yapının doğu ve kuzey 
cepheleri ise oldukça yalın bir biçimde düzenlenmiş, köşe balkonlar bir kolon ile özelleşmiştir. 
Yapının planlaması üzerinde bulunduğu parsele göre şekillenmiştir. Yamuk formundaki parse-
lin formunu alan yapıda bodrum ve zemin katlar ana cadde ve sokağı gören cephelerde ticari 
fonksiyona ayrılırken, daireler doğu ve kuzey yönünde yerleştirilmiştir. Üst katlar tamamen ko-
nut fonksiyonuna ayrılmıştır. Kuzeyden erişim sağlanan girişin karşında dikdörtgen form-
daki ana merdiven vardır. Bu merdivenin yarattığı sahanlık “L” formunda merdivenin 
etrafına konumlandırılarak, her katta bulunan üçer daireye giriş bu sahanlıktan sağlan-
mıştır. Tüm daireler bu sirkülasyon çekirdeğinin etrafında “L” formunda sıralanmakta-
dır. Yapının doğusunda yer alan dairelere kare planlı bir holden ulaşılmaktadır ve bu hol tüm 
birimlerle doğrudan ilişki içindedir. Bu dairelerde ıslak hacimler bir araya toplanmıştır. Yapının 
güneybatısına konumlandırılan daire yine bir holün etrafına yerleştirilen birimlerden oluşmak-
tadır, ancak bu dairede özel yaşam alanlarını ayırmak üzere bir koridor bağlantısı kullanılmıştır. 
Talatpaşa Bulvarı numara 175, bölgesel özellikler taşıyan, konut işlevini ticaretle buluşturan, 
kent merkezinde yer alan erken örneklerden birisidir. 
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BÜYÜK APARTMAN

IHlAMUr SOK. NO: 8  
CUMHUriYET MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. ABİDİN MORTAŞ
YIL: 1952

Çankaya İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı köşesinde bulunan Büyük Apartman’ın 
müellifi dönemin ünlü mimarlarından Abidin Mortaş’tır. Dosyasında yer alan bilgilerden anla-
şıldığı üzere yapıya ait ilk proje 1947 yılında otel olarak, ikinci proje ise 1952 yılında apartman 
olarak onaylanmıştır. Yapı 1953 yılında, 1955 yılında ve 1956 yılında üç kez tadilat geçirmiş-
tir. Müellifi Abidin Mortaş olan Büyük Sinema (Büyük Çarşı) ve İşhanı binasına ek ola-
rak düşünülmüş olan binanın cephesi bu yüzden mevcut binanın cephesi ile birlikte ele 
alınmıştır. Bulvar’ın geçmişine dair söz söyleyen nadir örneklerden birisi olarak varlığını hâlâ 
korumakta olan Büyük Apartman bodrum kat, zemin kat, dört normal kat ve çekme kat ola-
rak inşa edilmiştir. 
Büyük Apartman yatay prizmatik bir kütlenin köşe yapısı olarak biçimlenmiştir. Zemin katı tica-
ri kullanımlara ayrılmış yapının girişi yan sokaktan alınmıştır. Yapının Atatürk Bulvarı’na açı-
lan cephesi cepheden içeri çekilen ve iki yanda tüm cephe boyunca devam eden dü-
şey parapetlerin yer aldığı balkonlar ile düzenlenmiştir. Balkonların oluşturduğu bu düşey 
etki yatay pencere düzeni ile dengelenmiştir. Yapının giriş cephesinde ise düşeyde tüm katlar 
boyunca devam eden bir çıkma bulunmakta, çıkmanın iki köşesinde simetrik konumlanmış iki 
balkon yer almaktadır. Yapının balkon korkulukları oldukça dikkat çekicidir. 
Yapının kat planları merkezde yer alan bir çekirdek sirkülasyonu ve her katta beş daireden 
oluşmaktadır. Beş dairenin her biri farklı plan şemasına sahip olup, dış mekân ile ilişkilenme-
leri de farklı ele alınmıştır. Giriş cephesinde iki daire, Atatürk Bulvarı cephesinde iki da-
ire ve yapının avluya açılan cephesinde bir daire konumlanmıştır. Oldukça geniş tutul-
muş dairelerde hizmetçi odası ve sandık odası özellikle dikkat çekmekte, Bulvar cephesinde 
ve avlu cephesinde yer alan iki daireye erişim uzun bir koridorla sağlanmaktadır. Yine Bulvar 
cephesinde yer alan iki dairede bulunan uzun koridor mekânsal kurguyu sağlayan önemli bir 
elemana dönüşmüştür. Büyük Apartman Atatürk Bulvarı’nı biçimlendiren dönem yapıları için-
de, cephe düzeni, cephede kullanılan malzemeleri ve iç mekân donatıları nedeniyle önemli ve 
özgün bir örnektir. 
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6160

(EKREM BAYDAR EVİ)1 

AzErBAYCAN CAD. (3. CAD.) NO: 83 
BAHÇEliEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. LEYLA BAYDAR, Y. MİM. FERZAN BAYDAR
YIL: 1952 (YAYIN YILI)

Yapı Çankaya İlçesi’nde önemli konut bölgelerinden birisi olan Bahçelievler Mahallesi’nde yer 
almaktadır. Mahalle geçmişte Küçükevler Mahallesi diye adlandırılmıştır. Yapının yerinde önce-
sinde tek katlı, sonrasında iki katlı, 1944,1945, 1946 ve 1948 yıllarına tarihlenen projeler geliş-
tirilmiştir. Mevcut yapı Yüksek Mimar Leyla Baydar ve Yüksek Mimar Ferzan Baydar ta-
rafından tasarlanmış, projeler 1952 yılında Mimarlık Dergisi’nde yayımlanmıştır. Özgün 
plan kurgusu ve malzeme kullanımı ile dikkat çeken yapı bir bodrum kat ve bir zemin kat ol-
mak üzere toplam iki katlıdır.
Yapı tek bir prizmatik kütlenin boşaltmalarla ve çıkmalarla hareketlendirilmesi ile elde edilmiş-
tir. Ön cephesi taş duvar olan yapıda, bu cephede ahşap bir çıkma yapılarak mekân dışarı ile 
ilişkilendirilmiştir. Yol cephesinde yer alan bu çıkmaya karşıt olarak kütle bir “L” oluştu-
racak biçimde boşaltılmış, boşaltma ile bahçe içeri çekilerek bir iç bahçe haline getiril-
miş, bu şekilde içe dönük, yoldan yalıtılmış bir yaşam öngörülmüştür. Bodrum kat dışa-
rıdan ve içeriden ulaşılabilecek şekilde ele alınmış, yapının tüm detayları; ön cephede yer alan 
oturma elemanı, kapılar, döşemeler vb. özenle tasarlanmıştır. 
Yapının plan kurgusu yol ile ilişkili genel mekânlar, bu genel mekânları arkada yer 
alan özel mekânlara bağlayan ve iç bahçeye açılan bir koridor ve arkada yer alan özel 
mekânlar biçimindedir. Yapıya yol cephesinden içeri çekilerek özelleştirilmiş bir kapıdan gi-
rilmektedir. Giriş iki odayla ilişkili bir hole açılmakta, devamında özel mekânların açıldığı bir ko-
ridora dönüşmektedir. İç bahçeye açılan koridorun bir duvarında çıkma yapan bir oturma kö-
şesi, diğer duvarında şömine yer almaktadır. Şöminenin yer aldığı duvarın arkasına mutfak ve 
banyo yerleştirilmiş, koridorun bitiminde yatak odaları yer almıştır. Ekrem Baydar Evi bölgede 
günümüzde halen varlığını koruyan tek örnek olması ve geleneksel konuta dair farklı izler taşı-
ması nedeniyle dönem yapıları içinde önemli ve özel bir örnektir.
1 Yapının projelerine ulaşılamamıştır.
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KALABA MEBUSEVLERİ1

KüTüKÇü Ali BEY CAD. ATIŞ CAD. 
KArArGAHTEPE MAH. KEÇiÖrEN

PROjE: HALDUN GÜLERMAN, Y. MİM. SAFİYEDDİN BIĞ
YIL: 1952 (YAPIM YILI)

Ankara dışından gelen milletvekillerine kiralık ev olanağı sağlamak amacıyla gerçek-
leştirilen Kalaba Mebusevleri, 1952 yılında yapımları tamamlanmış ikili-bitişik nizam 26 
yapıdan oluşmaktadır. Mahalle planı Mithat Yenen tarafından gerçekleştirilen yerleşimde ko-
nut projeleri Haldun Gülerman ve Yüksek Mimar Safiyeddin Bığ tarafından hazırlanmıştır. Tem-
muz 2013’te yapılan çalışma sonucunda, Kalaba Evleri’nden geriye iki adet ikili-bitişik 
nizam, üç adet de tek (ikizi yıkılmış) olmak üzere toplam beş adet yapı kaldığı ve bu ya-
pıların yoğunluklu olarak Sanatoryum Caddesi’nin batısında konumlandığı tespit edil-
miştir. Bitişik olanlar özgünlüklerini büyük ölçüde korurken, ikizi yıkılıp yerine apartman inşa 
edilen tek yapılarda değişim gözlemlenmiştir. 
Yerleşimde ikili-bitişik nizam olarak konumlanan yapılar, yalın cepheleri ve özgün mimari de-
taylarıyla ön plana çıkmaktadır. İnsan ölçeğinde ele alınan yapılarda payandalı üst kat bal-
konları özellikle dikkat çekicidir. Pencereleri simetrik bir düzen oluşturan yapıların dış cep-
hesinde kullanılan parmaklıklar, kepenkler ve kapılar bu yapıları çevre yapılardan ayıran özgün 
mimari elemanlar olarak sıralanabilir. Geniş bir bahçesi bulunan konutlarda, havuz, bank 
vb. gibi özgün dış mekân elemanları da düşünülmüştür. 
Aynı plan şemasının her iki yapıda da simetrik olarak uygulanmasıyla tasarlanan konutlar-
da; kottan kazanılan yarım bodrum kat bulunmaktadır. Konutlar dubleks olarak giriş kat-
ta mutfak, tuvalet ve ortak alanlar, üst katta özel alanlar ve banyo yer alacak şekilde 
planlanmıştır. Konutlara alt katta yer alan tüm mekânların açıldığı bir koridordan giril-
mekte, kavisli bir merdiven ile üst katta bulunan mekânların açıldığı ikinci bir koridora 
ulaşılmaktadır. Sabit mobilyaların özenle ele alındığı konutlarda detay çözümler özellikle dik-
kat çekmektedir. Kalaba Mebusevleri bir dönemin konut politikaları hakkında fikir vermesi, ko-
nutların biçimlenme özellikleri ve günümüze ulaşan sınırlı sayıda konut yapıları ile önemli ve öz-
gün bir yerleşim örneğidir.
1 Yerleşimin dosyasına ve projelerine ulaşılamamış, metin Kütükçü Ali Bey Sokak, 39 numaralı evin sahibi Semi-
ha Kayıket ile yapılan görüşmeye dayandırılarak oluşturulmuştur. Ayrıca aşağıda yer alan kaynaktan yararlanılmıştır. 
Cengizkan, Ali, (2002), “Bağ Evi’nden Villa’ya: Ankara Keçiören Bağ Evleri ve Kent Konutu Tipolojisinde Dönüşüm”, 
Modernin Saati, Mimarlar Derneği Yayını, Boyut Yayın Grubu, Ankara, 119-141
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KAVACIK UCUZ SUBAYEVLERİ1

irFAN BAŞTUğ CAD. FATiH/ATATürK CAD. FAHrETTiN 
AlTAY CAD. SUBAYEVlEri MAH. KEÇiÖrEN

PROjE: Y. MİM. ALİ MUKADDER ÇİZER
YIL: 1952 (YAPIM YILI)

1950’li yıllarda kurulmuş olan Subayevleri Yapı Kooperatifi tarafından gerçekleştirilmiş 
olan Subayevleri yerleşiminin vaziyet planı Mithat Yenen’e aittir. 179 konuttan oluşan 
yerleşimin, doğayla iç içe, zengin bir sosyal yaşam ve etkileşim sunmayı hedeflediği 
görülmektedir. Yerleşimde bulunan konutların projeleri Yüksek Mimar Ali Mukadder Çizer ta-
rafından hazırlanmış, konutların yapımı 1952 yılında tamamlanmıştır. Temmuz 2013’te yapılan 
çalışmada, tek ve iki katlı konutlardan günümüze gelebilenlerin çok az sayıda oldukları tespit 
edilmiştir. Yerleşimde mevcut tek katlı yapılar 10 adettir. Yerleşimde 16 adet iki katlı yapı bu-
lunmaktadır. Bu yapılar çoğunlukla Üç Yıldız Sokak ve Şehit Makbule Sokak çevresinde ko-
numlanmıştır. 
Subayevleri Yerleşimi’nde yer alan yapılar yalın bir biçimlenme kararı ile ele alınmış, tek 
bir prizmatik kütleden oluşan yapılarda balkonlar kütlede yapılan boşaltmalarla elde 
edilmiştir. Yerleşimde yapılar yola yakın konumlanmış, böylelikle arka cephede daha geniş bir 
açık alan elde edilmiştir. Yapıların içe dönük yaşam kurgusu ile ele alınmaları her bir yapıyı ba-
ğımsız hale getirmiştir. Konutlarda girişler yol cephesinden değil yan cepheden alınmış, 
giriş bir saçakla vurgulanmıştır. Kimi yapılarda sokak kotunun üstünde yer alan girişe 
merdivenle ulaşılmaktadır. Bir geleneğin devamı olarak bodrum katların yığma taş ola-
rak inşa edilmesi dikkat çekicidir.
Subayevleri Yerleşimi’nde yer alan konutlarda kendi içinde çeşitlenme gösterse de “hol” üze-
rinden gelişen bir tasarım yaklaşımı benimsenmiştir. Konut yapıları üç tip ve bu tiplerin farklı 
varyasyonlarından oluşmaktadır. Tip 1; üç oda bir hol olarak tanımlanmış, kendi içinde 
üç alt tip olarak ele alınmış, Tip 2; dört oda bir hol olarak tanımlanmış, kendi içinde dört 
alt tip olarak ele alınmış, Tip 3; beş oda bir hol olarak tanımlanmış, kendi içinde dört 
alt tip olarak ele alınmıştır. Bir veya iki katlı olan bu yapılar, kot farklılıklarına göre tam veya 
kısmen bodrumlu olarak araziye konumlanmıştır. Bu çeşitlenmeler cepheye yansımış, her bir 
yapı bulunduğu parsel, sokak ve eğim ilişkisine göre özelleşmiştir. Plan şemalarındaki farklı-
laşma ve arazinin eğimi nedeniyle ortaya çıkan çeşitlenme Subayevleri Yerleşimi’ni tek düze-
likten uzaklaştırmış, özel ve özgün kılmıştır.
1 Yerleşimin dosyasına ve projelerine ulaşılamamış, metin aşağıda yer alan kaynağa dayanılarak oluşturulmuştur. 
Cengizkan, Ali. (2001), “1950’lerden Bir Konut Kooperatifi, Ankara Ucuz Subay Evleri”. Tarih içinde Ankara II. ed. 
Yıldırım Yavuz. Ankara: ODTü Mimarlık Fakültesi Yayınları, 235-265
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KUVEYT 12 

KUVEYT CAD. (GüVEN SOK.) NO: 12
rEMzi OğUz ArIK MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. NESİM POLİKAR
YIL: 1952

Çankaya İlçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde bulunan konut yapısı başarılı kurgusu ve ta-
sarım anlayışı ile dönemin konut üretim koşullarını yansıtan, aile tipi apartmanlara özel bir ör-
nek oluşturmaktadır. Yüksek Mühendis Nesim Polikar tarafından hazırlanmış olan mima-
ri projeler 1952 yılına tarihlenmektedir. Bodrum kat, zemin kat ve iki normal kattan oluşan 
yapıda her katta bir daire bulunmaktadır. Yığma yapı tekniği ile inşa edilmiş olan yapı ye-
rel mimarlığa yaptığı göndermelerle önem taşımaktadır. 
Kuveyt Caddesi 12 Numara, II. Ulusal Mimarlık Akımı’nın bir örneği olarak dikkat çekmektedir. 
Yapıda kullanılan kaplama andezit taşları, üçlü ve ikili pencere düzenleri, ana yolu gören cep-
hede kullanılan yarım altıgen çıkma, köşeleri yuvarlatılmış balkonlar ve geniş saçaklar dönemin 
tasarım anlayışının bir uzantısıdır. Yapının Kuveyt Caddesi’ni karşılayan cephesinde mer-
kezde yer alan çıkma tasarımın ana öğesidir ve tüm cephe boyunca düşeyde devam 
etmektedir. Bu çıkmanın bir yanında yer alan pencereler diğer yanında yer alan dairesel köşe-
li balkonlarla dengelenmiştir. Yapının ana girişi bu cepheden alınmamış, dönemin yaygın anla-
yışına uygun olarak yan cepheye verilmiştir. Geniş bir saçakla tariflenen girişe yapının inşa 
edildiği arazideki kot farkından dolayı basamaklarla ulaşılmaktadır. Yapının diğer cephe-
lerinde tekli ve ikili uzun dikdörtgen formdaki pencerelerle bir düzen oluşturulmuştur. Yapı ge-
niş saçaklı kırma çatı ile sonlandırılmıştır. 
Yapının planları da cephe kurgusu gibi oldukça yalındır. Yapının kuzeydoğusuna yerleştirilen 
girişte ana sirkülasyon çekirdeği bulunmakta, dairelere bu sirkülasyonla ulaşılmaktadır. Daire-
lerin plan kurgusu holün merkeze alınarak neredeyse tümü birbirine akan mekânların 
üç aksta konumlandırılması ile oluşturulmuştur. Dairelerin girişinde uzunca, dikdörtgen 
formda bir antre bulunmaktadır. Bu antrenin kuzeyine hizmetçi odası, mutfak ve tuvalet gibi 
hacimler yerleştirilirken, güneyine “L” biçiminde bir salon yerleştirilmiştir. Ana caddeyi görecek 
biçimde konumlandırılmış olan yarım altıgen biçimli çıkma, salonun parçasıdır. Salonla doğ-
rudan ilişkili hol ikisi birbirine açılan yatak odalarına ve banyoya geçişi sağlamaktadır. Yatak 
odalarının ve mutfağın açıldığı balkonlar yapının en dikkat çekici unsurlarıdır. Bu kap-
samda Kuveyt Caddesi No: 12, önemli bir dönem konut yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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SAADET APARTMANI 
(HAKKI AKOĞUZ APARTMANI)

DÖGOl CAD. NO: 37  
BAHÇEliEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. O. DENİZ 
YIL: 1952

Çankaya İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Saadet Apartmanı dönemde mühen-
disler tarafından projelendirilen özgün örneklerden birisidir. 1952 yılında onaylanan proje 
Yüksek Mühendis Mimar O. Deniz’e aittir. Yapıya bir kat ilave edilen tadilat projesi ise Mühen-
dis Enver Çağ tarafından hazırlanmış ve 1958 yılında onaylanmıştır. Yapı, bodrum kat, zemin 
kat ve üç normal kat olmak üzere toplam beş katlı olarak inşa edilmiştir. 
Saadet Apartmanı yalın prizmatik bir kütleye ön cephede yine kütle etkisi yapan balkonların 
eklemlenmesi ile oluşturulmuştur. Bu balkonlar iki daire tarafından kullanılmakta ve bir duvarla 
birbirlerinden ayrılmaktadır. Yine ön cephede yer alan, içe açılan küçük balkonlar yaratılan ya-
tay etkiyi güçlendirmektedir. Yapının diğer cepheleri simetrik düzene göre yerleştirilmiş pence-
reler ile şekillenmiştir. Balkonlarda kullanılan dökme demirden üretilmiş balkon korkuluk-
ları yapının en dikkat çekici unsurlarıdır.
Yapının kat planları merkezde çekirdek sirkülasyon, ıslak hacimlerin havalanmasını sağlayan 
bu sirkülasyonla ilişkili aydınlık ve merkezin iki yanında yer alan iki daireden oluşmaktadır. Da-
irelere giriş doğrudan yemek bölümüne açılan ve aynı zamanda ortak ve özel kullanım 
alanlarını ayırmak için kullanılan bir antreden sağlanmaktadır. Mutfak, yatak odaları ve 
ıslak hacimler antre ile ilişkili bir koridorun etrafına yerleştirilmiştir. Dairelerin ortak salon 
duvarlarında birer şömine yer almış, tümüyle balkonlara açılan salonlar ana caddeye konum-
lanmıştır. Saadet Apartmanı balkonlar ile yaratılan güçlü etkisi, yalın kütle düzeni ve geniş sa-
çakları ile dönemin önemli konut örneklerindendir. 
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TİFTİK APARTMANI 
(KINACI APARTMANI)

MErSiN SOK. NO: 1  
NECATiBEY MAH. AlTINDAğ

PROjE: Y. MİM. ZEKİ GÖKAY 
YIL: 1952

Erken Cumhuriyet dönemi konut dokusunun yoğun olarak bulunduğu Altındağ İlçesi Necati-
bey Mahallesi’nde bulunan Tiftik Apartmanı, savaş sonrası Türkiye’de yapı endüstrisinin kısıtlı 
imkânları içerisinde modern konut tasarım anlayışı ve uygulaması konusunda bilgiler veren öz-
gün yapılardan birisidir. Yapı Yüksek Mimar Zeki Gökay tarafından tasarlanmış, ilk projesi 1952 
yılında Belediye onayına sunulmuştur. Çimentoya ve demire erişimin kısıtlı olduğu savaş 
sonrası dönemde, projede yer alan bir çıkma, projenin geri çevrilmesine neden olmuş-
tur. Bu çıkmanın 0,75 m.’den daha dar bir hale getirildiği; plan şemasının değiştiği ve girişin 
apartman girişi ve dükkânlar girişi olmak üzere ayrıştırıldığı, girişin yanındaki dükkânların kal-
dırıldığı tadilat projesi aynı yıl onaylanmıştır. Arazinin eğiminden yararlanılarak oluşturulan bod-
rum kat, dükkânların yer aldığı mağazalar katı, zemin kat, iki normal kat ve bir çatı katı olmak 
üzere toplam altı katlı olan Tiftik Apartmanı konut ve ticari fonksiyonları bir araya topla-
yan bir fonksiyon şemasına sahiptir. 
Tiftik Apartmanı bölgedeki yapıların bir benzeri olarak, yapının ana girişini tanımlamaya yö-
nelik, orta aksta yer alan bir çıkma ve bu çıkmanın iki yanına simetrik olarak yerleştirilen bal-
konlardan oluşturulan bir cephe düzenine sahiptir. Tek cephesi sağır olan yapının tüm 
cephelerinde ticari fonksiyonlar betonarme bir silme ile ayrılmış, balkon altlarında iki-
li uygulanan silmeler ile yatayda süreklilik sağlanmıştır. Tüm cepheler simetrik pencereler 
ile düzenlenmiş, yapı geniş saçaklı kırma çatı ile sonlandırılmıştır. Günümüzde yapının zemin 
ve bodrum katlarında bulunan ticari fonksiyonlar gittikçe genişleyerek, cephe düzeninde ke-
sintiler yaratmışsa da, dairelerin bulunduğu üst katlarda özgün cephe düzenini izlemek müm-
kündür. 
Yapının bodrum katı ticari fonksiyonlara özel kılınmış ve dairesel bir merdivenle inilen depolara 
ayrılmış olup, zemin katta dükkânlar yer almaktadır. Normal katlar her katta üç daire bulu-
nacak biçimde organize edilmiş, çatı arası katı ise çamaşırlık olarak düzenlenmiştir. Ya-
pının sirkülasyon çekirdeği dairesel formlu bir merdivenle çözümlenerek, merkeze yerleştiril-
miştir. Bu merkezin etrafında yer alan üç daireye giriş sahanlıktan sağlanmaktadır. Birbirinden 
farklı büyüklüklere ve plan şemasına sahip tüm dairelere bir antreden ulaşılmaktadır. 
Antre geniş bir hol ile ilişkilidir. Bu hol iki dairede doğrudan salona, bir dairede ise doğru-
dan odaya açılmaktadır. Tiftik Apartmanı, plan kurgusu, cephe düzeni ve tasarım anlayışı açı-
sından dönem yapıları içinde önemli bir örnek olarak durmaktadır. 
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ALP DOĞAN ŞEN KONAĞI 
(BAYAN SEZA ŞEN EVİ)

DOğANBAHÇESi SOK. NO: 9  
DEMirliBAHÇE MAH. MAMAK

PROjE: BİLİNMİYOR
YIL: 1953

Mamak İlçesi Demirlibahçe Mahallesi’nde yer alan Alp Doğan Şen Konağı, dönemin önde ge-
len ailelerinin aile apartmanları yaptırdığı bölgede özgün konut yapılarından birisi olarak inşa 
edilmiştir. Sahibinin ismi ile anılan yapı simgesel bir anlama da sahiptir. Yapılan sözlü 
görüşmelerde yapının projelerinin 1953 yılına tarihlendiği, ancak kimin tarafından hazır-
landığının bilinmediği anlaşılmıştır. Ancak dosya bulgularından yapıyı çok katlı yapıya dö-
nüştüren 1970 yılında onaylanmış bir projenin olduğu anlaşılmaktadır. Kâgir sistem olarak inşa 
edilen yapı iki bodrum kat, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. Arazinin eğimi nede-
niyle bodrum katlar arka cephede normal kat haline dönüşmüştür.
Kare formunda tasarlanmış olan yapı dönemin bahçeli evlerinin tipik örneklerinden bi-
risi olarak pencere düzeni, cumbavari çıkması, payandaları ile geleneksel konuta daha 
yakın durmaktadır. Yapı sade bir dille ifadelendirilmesine rağmen, balkon demirleri, giriş üze-
rindeki zarif saçak detayları ile özenli bir yaklaşımın ürünüdür. Doluluk boşluk oranlarındaki 
denge ile cephede sağlanan bütünsellik dönemin aile yaşantısının dışa yansıması olarak de-
ğerlendirilebilir. Yapının Doğanbahçesi Sokak cephesi ölçeği ve insan önceliği ile davetkâr bir 
kurguya sahiptir. Orijinal projede ön cephede olduğu gibi arka cephede de cumbavari 
bir çıkma vardır. Ancak sonrasında cephe değiştirilmiş, düşey etkinin dengelendiği balkonlar 
ve çatı ışıklığı dikkat çekici unsurlar olarak öne çıkmıştır.
Bir aile apartmanı olarak inşa edilen Alp Doğan Şen Konağı her katta bir daireden oluş-
maktadır. Özgün projede depo olarak kullanılan mekân sonrasında iki daireye dönüştürül-
müştür. Her dairenin kendi içerisinde küçük de olsa farklı tasarlandığı görülmektedir. Dik-
dörtgen formlu salon ortadadır, salonun etrafında ise odalar, banyo ve mutfak yer almaktadır. 
Salonun bir sofa gibi ele alındığı yapıda plan şemasında da geleneksel konut izlerini bulmak 
mümkündür. Yapının projelendirilme aşamasında, evin hanımının doğrudan proje sürecinde 
etkin olduğu sözlü görüşmelerde dile getirilmiştir. Alp Doğan Şen Konağı biçimlenme kararları 
ve plan kurgusu ile dönemin konut yapılarına özgün bir örnek oluşturmaktadır.
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ÇAYIR 12 

ÇAYIr SOK. NO: 12 
GüNDOğDU MAH. AlTINDAğ

PROjE: Y. MİM. ABDÜLKADİR ASMA
YIL: 1953

Altındağ İlçesi Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan yapı bölgedeki orta gelir grubu aileler için 
üretilen apartman yapılarının bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Dosya bulgularından ya-
pının ilk hazırlanan projesinin; bodrum katta bulunan dairenin mutfak ve banyo genişliklerinin 
sorun oluşturması ve kat planlarında dar kenarı 3m.’den az olan odalar bulunması nedeniy-
le reddedildiği anlaşılmaktadır. Yapının bodrum katının servis mekânlarına dönüştürüldüğü mi-
mari projeleri 1953 yılında Yüksek Mimar Abdülkadir Asma tarafından hazırlanmıştır. Ancak 
aynı yıl, aynı mimar tarafından yapılan yeni bir tadilatla dar odaların sandık odası haline dönüş-
türüldüğü mimari projeler onaylanmıştır. Bodrum kat, zemin kat ve iki normal kattan olu-
şan yapıda her katta iki daire bulunmaktadır. 
Yapı tek bir prizmatik kütle olarak parsel sınırına konumlandırılmış, II. Ulusal Mimarlık Akımı’nın 
öğelerini içerecek biçimde tasarlanmıştır. Yapının giriş cephesi olan ve Çayır Sokağı karşılayan 
kuzeybatı cephesinde giriş merkez aksa konumlandırılmış ve burada bulunan çekirdek sirkü-
lasyon projede, düşeyde tüm cephe boyunca uzanan cam yüzeyle vurgulanmıştır. Bu cam yü-
zey uygulamada iki pencereye dönüştürülmüştür. Giriş aksının iki yanına simetrik yerleştiri-
len dörtlü pencere düzeni balkonvari çıkmalarla cephede özelleştirilmiştir. Bu cephede 
köşelerden içeriye doğru çekilerek oluşturulan balkonların kısa kenarları aynı simet-
rik yaklaşımla ele alınmış, balkonlar daire kesitli kolonlarla güçlendirilmiştir. Yapının di-
ğer cepheleri üçlü pencere düzeninin belirli aralıklarla simetrik konumlandırılması ile oluşmuş-
tur. Çayır Sokak 12, cephelere yansıyan yığma taştan inşa edilen bodrum katı, cephelerde yer 
alan balkonvari çıkmaları, pencere düzeni ve kırma çatı kullanımı ile II. Ulusal Mimarlık Akımı’na 
gönderme yapan yalın bir anlayış ile tasarlanmıştır. 
Yapının kat planları merkezde konumlanan çekirdek sirkülasyonun iki yanına yerleştirilen si-
metrik iki daireden oluşmuştur. Her daireye dar bir antreden girilmektedir. Bu antre ikili bir kapı 
ile doğrudan salona açılmaktadır. Ortada yer alan salonun kuzeybatısındaki oda doğru-
dan salonla ilişkilenmekteyken, salonun kuzeydoğusuna yerleştirilen bir koridor diğer 
odayı ve mutfak, banyo, tuvalet gibi hacimleri salona bağlamaktadır. Dairelerin planla-
masında ortak kullanım ve özel kullanım alanlarına göre bir ayrışma söz konusu olmamıştır. 
Çayır Sokak 12, cephe düzeni ve basit planlama anlayışı ile bu dönemde orta gelir grubu ai-
lelere yönelik tasarlanan konut yapılarının tipik bir örneğidir. 
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MENEKŞE APARTMANI
(SALİH BİBERCİ VE MUSTAFA ÖZKURT APARTMANI)

KArANFil SOK. NO: 14  
MEŞrUTiYET MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. ZEKİ GÖKAY
YIL: 1953

Çankaya İlçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde yer alan Menekşe Apartmanı günümüzde ender rast-
lanan bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. II. Ulusal Mimarlık Akımı’nın önemli unsurları-
nı bünyesinde barındıran bir yaklaşımla ele alınmış olan yapı Yüksek Mimar Zeki Gökay 
tarafından tasarlanmış, yapının mimari projesi 1953 yılında onaylanmıştır. İki bodrum 
kat, bir zemin kat ve üç normal kattan oluşan yapıda her katta iki daire bulunmaktadır. 
Yapı tek bir kütle olarak ele alınmıştır. Yapıda dikkat çeken cumbavari çıkmalar, dar dik-
dörtgen pencereler, geniş saçaklar, balkon altlarında yer alan payandalar ve oval form-
lar II. Ulusal Mimarlık Akımı’na referansla kullanılan mimari unsurlardır. Yapının Karan-
fil Sokağı karşılayan cephesi düşeyde cephe boyunca uzanan, yarım altıgen biçimli çıkmanın 
merkez alındığı simetrik bir düzene sahiptir. Cephede yer alan balkonlar bu çıkmaya simetrik 
olarak takılmış izlenimi vermektedir. Bitişik nizamda inşa edildiğinden yapının bir cephesi sa-
ğırdır. Yapının girişi kuzey cephesinden olup, giriş yapının kademeli geri çekilmeleri ile vurgu-
lanmıştır. Yapıya erişim zemin kotundan basamaklarla inilerek sağlanmıştır. 
Yapının kat planları her katta iki daire yer alacak biçimde kurgulanmıştır. Dairelerin plan şe-
maları aynı, büyüklükleri farklıdır. Dikdörtgen bir antreden girilen dairelerde özel ya da or-
tak kullanıma dair alan tanımlamaları yoktur. Antre ve salon doğrudan ilişkili olup, özel 
kullanım alanları olan yatak odalarına salondan erişilmektedir. Mutfak, banyo ve tuvalet 
gibi mekânlar ise bir koridor aracılığı ile salona açılmaktadır. Islak mekânlar ile diğer mekânları 
ayıran planlama anlayışı dönemin konut planlama anlayışını yansıtmakta, yapıda sağır cephe-
de yer alan aydınlık ile ıslak mekânların doğal havalandırmadan yararlanması sağlanmaktadır. 
Menekşe Apartmanı II. Ulusal Mimarlık Akımı’na referansla oluşturulan cephe kurgusu ve içer-
diği mimari unsurları ile bölgedeki dönüşüme tanıklık eden ender örneklerden birisidir. 
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(MUAMMER AKSOY VE 
AKRABALARI EVİ)

PrOF. MUAMMEr AKSOY CAD. (2. CAD.)  
NO: 55 BAHÇEliEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. MUZAFFER VANLI
YIL: 1954

Çankaya İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Muammer Aksoy Evi yalın tasarım kurgu-
su ve farklı kullanıcılara hitap eden mekân bölünmeleri ile üst gelir grubu için üretilen konut-
lar içinde günümüze kadar ulaşmış özgün örneklerden birisidir. Muammer Aksoy ve akra-
baları için tasarlanan yapı farklı ailelerin ve hizmetlilerin bir arada yaşamasına imkân 
veren bir anlayışla ele alınmıştır. Muammer Aksoy Evi’nin mimari projesi Yüksek Mimar Mu-
zaffer Vanlı (Vanlı Mimarlık Bürosu) tarafından hazırlanmış, projeler 1954 yılında onaylanmış-
tır. Bir bodrum kat, zemin kat ve bir normal kattan oluşan yapıda dört ailenin kullanımına uy-
gun daireler bulunmaktadır. 
Muammer Aksoy Evi iki dikdörtgen prizmatik kütlenin giriş aksı etrafında iç içe geçiril-
mesi ile oluşturulmuş bir tasarım kurgusuna sahiptir. Bu kütlelerden biri diğerine göre 
açılı bir biçimde yerleştirilerek, hem yapıdaki mekânların kuzey rüzgârlarından korun-
ması, hem de kütle önünde bir bahçe oluşması sağlanmıştır. Yapının cepheleri olduk-
ça yalındır ve geniş cam yüzeylerin sağır yüzeylerle dengelenmesi ile oluşturulmuştur. Yapı-
nın Prof. Muammer Aksoy Caddesi’ni karşılayan batı cephesi diğer cephelere göre daha çok 
açıklık barındıran cephedir. Bu cephede bodrum kat taşla kaplanarak eşit aralıklarla yerleştiril-
miş pencereler ile cepheye yansıtılmıştır. Giriş, yapının iki ana kütlesinden geriye çekilerek 
ve yola kadar uzanan betonarme bir saçakla vurgulanmıştır. Bu cephede ayrıca, ortak 
kullanım mekânlarının önlerinde yer alan balkonlar ile yatay etki güçlendirilmiş, paneller kulla-
nılarak, gridal cephe düzeninin sürekliliği sağlanmıştır. Özel yaşama alanlarının yer aldığı yapı-
nın diğer cepheleri de benzer bir biçimde ele alınmış, yapı kırma çatıyı gizleyen yüksek para-
petlerle sonlandırılmıştır. 
Kat planları iki dikdörtgen prizmatik kütlenin diyagonal birleştiği bölümde girişin ve sirkülas-
yon çekirdeğinin yer alması ile oluşturulmuş olan yapının bodrum katı servis mekânları, depo-
lar ve hizmetli odalarına ayrılırken, zemin kat ve birinci katta dört ayrı daire tanımlanmış, farklı 
ailelerin mahremiyetlerini koruyarak bir arada yaşamaları öngörülmüştür. Dairelere erişim kare 
planlı küçük bir antreden sağlanmış, her bir daire bir kütle içine yerleştirilmiştir. Dikdörtgen 
prizmatik kütlelerin orta aksında bulunan uzun koridorun etrafında yer alan birimlerden 
oluşan dairelerde, ortak kullanım mekânları ana caddeyi karşılayacak biçimde batı yö-
nünde konumlandırılırken, ıslak hacimler, servis mekânları ve çocuk odaları doğu yö-
nünde konumlandırılmıştır. Muammer Aksoy Evi özgün planlama anlayışı, yalın ve karar-
lı cephe kurgusu, özgün detayları ve malzeme kullanımı ile Türkiye konut tarihinde öne çıkan 
önemli bir örnektir.
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ÖZMEN APARTMANI1

EMNiYET SOK. NO: 2 
AYDINlIKEVlEr MAH. AlTINDAğ

PROjE: FEN MEM. HÜSEYİN YILDIZ
YIL: 1954

Altındağ İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan Özmen Apartmanı Türkiye’de yaygın ola-
rak 1940’lı yıllardan sonra gelişen II. Ulusal Mimarlık Akımı’na göndermeler yapan bir tasarım 
anlayışına sahiptir. Yapının projesi 1954 yılına tarihlenmekte olup, tasarım Fen Memuru Hüse-
yin Yıldız’a aittir. Bodrum kat, zemin kat ve bir normal kat olarak projelendirilmiş olan yapıda 
her katta dört daire bulunmaktadır. Oldukça yalın bir biçimde tasarlanan yapının, sonra-
sında bir tadilat geçirerek cephe düzeninin değiştiği, zemin kat ve iki normal kat olarak 
inşa edildiği, zemin katında bulunan dairelerin ticari birimlere dönüştürüldüğü ve yapı-
nın bugünkü görünümüne kavuştuğu anlaşılmaktadır.
Tek bir kütle olarak ele alınan Özmen Apartmanı geleneksel konut mimarisine atıfta bulunan 
öğeler taşımaktadır. Yapının tüm cephelerinde zemin katta oluşturulan derzli kaplama yüzey 
bu katı diğer katlardan ayırmakta ve yapının zemin katının yığma taştan inşa edildiği izlenimi-
ni doğurmaktadır. Yan cephelerde kullanılan pencere düzeni ve cumbavari geniş çıkma-
lar geleneksel konut mimarisinden izler taşımakta, yapının cephe düzeni geniş saçak-
lı kırma çatı ile son bulmaktadır. Yapının girişi özelleşmemiş, simetrik balkonlar ve iki yanda 
simetrik yerleştirilmiş pencereler ile tanımlanmış cephede bir açıklık olarak yer almıştır. Yapı-
da çıkmaların ve dışarıya taşırılan cephelerin altında yer alan payandalar dikkat çekmektedir.
Özmen Apartmanı kat planı merkezdeki çekirdek sirkülasyonun etrafında yer alan dört daire-
den oluşmaktadır. Sirkülasyon çekirdeği geniş sahanlıklar yaratmış ve dairelere girişleri rahat-
latmıştır. Dairelerin girişlerinde yer alan hol aynı zamanda ortak kullanım alanı olan oda-
nın bir parçası konumundadır. Bu hole açılan bir koridor ise diğer odaya, mutfağa ve ıslak 
hacimlere geçişi sağlamakta, bu mekânlar bir balkon aracılığıyla dışarıyla ilişkilenmektedir. Da-
irelerde tüm genel kullanım mekânları yan cephede konumlanmış ve çıkma ile tanım-
lanmıştır. Özmen Apartmanı, pencere düzeni, çıkmaları, payandaları, yalın plan anlayışı ve ge-
niş saçakları ile II. Ulusal Mimari Akımı’nın günümüzde ender görülen konut örneklerindendir. 
1 Yapının dosyasından çıkan projelerin düşük çözünürlüklü olması nedeniyle, çizimler katalogda yayınlanmamıştır.
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ÜNİVERSİTE APARTMANI

TUNAlI HilMi CAD. NO: 82  
rEMzi OğUz ArIK MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. DEMİRTAŞ KAMÇIL, Y. MİM. RAHMİ BEDİZ
YIL: 1954

Çankaya İlçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde inşa ettirilmiş olan iki blok apartmanın birisi Tu-
nalı Hilmi Caddesi üzerinde -Üniversite Apartmanı-, diğeri Bestekâr Sokak üzerinde -Ankara 
Üniversitesi Öğretim Üyeleri Apartmanı- bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Öğretim Üye-
leri Yapı Kooperatifi tarafından inşa ettirilmiş blokların mimari projeleri Yüksek Mimar 
Demirtaş Kamçıl ve Yüksek Mimar Rahmi Bediz tarafından hazırlanmış, 1954 yılında 
onaylanmıştır. Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan bloğun iç mekânına yönelik Mimar Ay-
kut Aktolunay tarafından hazırlanmış tadilat projesi ise 1981 yılına tarihlenmektedir. Betonar-
me iskelet sistem ve tuğla yığma sistem olarak inşa edilen her iki yapı bodrum kat, zemin kat 
ve üç normal kattan oluşmaktadır.
Yapıların her biri üzerinde bulunduğu caddeye/sokağa paralel yerleşmiş, iki yapı arasında üç-
gen bir alan ortaya çıkmıştır. Yatay dikdörtgen kütle olarak tasarlanmış bloklarda yaklaşık 50 
metre olan cephe uzunluğunun yarattığı duvar etkisi yol cephelerinde cephe boyunca de-
vam eden balkonların hareketliliği ile zayıflatılmıştır. Aynı etki Bestekâr Sokak üzerinde yer alan 
blokta yol cephesinde yaratılan iç içe geçmiş kütleler ile de elde edilmiştir. Yan cepheler, kü-
çük pencereler açılarak hareketlendirilmiştir. Blokların üç katlı olarak tasarlanmış olması ölçe-
ği önemli kılmış, cephelerde doluluk boşluk oranları ile bir denge oluşturulmuştur. Bloklara Tu-
nalı Hilmi Caddesi ve Bestekâr Sokak üzerinden sağlanan üç ayrı giriş, blokların cephe 
etkisini dinamik bir hale getirmiştir. 
Her blokta kat planları kendi içinde bitişik üç yapıdan oluşmakta, her katta altı daire bulunmak-
tadır. Bloklarda giriş merdivenlerindeki diyagonal açılım girişi zenginleştirirken, ışıklık ve banyo 
ile bütünleşen “T” formunun algılanmasına olanak sağlamaktadır. Bu “T” form, yapının mimar-
ları Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz’in daha sonradan tasarlayacağı, Mintrak Yapı Koope-
ratifi ve Yeşiltepe Blokları’nda da tekrarlanacaktır. Kat planlarında tüm servis birimleri ve 
ıslak hacimler iç çeperde yer alırken salon ve odalar dış çeperde yer almıştır. Bu kur-
guda mutfak, banyo ve tuvalet blokların ortasında bulunan geniş aydınlığa bakmakta-
dır. Dairelere antreden girilmekte, antre salonla ilişkilenirken odalara ve banyoya salona açılan 
bir koridordan erişim sağlanmaktadır. Dairelerde gün ışığından yararlanmayı sağlamak üzere 
derinliği geniş odalar yaratılmıştır. Bloklar, hem dışsal hem içsel bir süreklilik sağlanması, bu 
süreklilik içerisinde balkonlarla yaratılan hareketlilik ve bu hareketliliğin sade bir dille anlatılma-
sı ile önemlidir.

35



8584

DEMİRTAŞ APARTMANI  
(EKREM DEMİRTAŞ APARTMANI)

KIzIlIrMAK CAD. NO: 5 
KülTür MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. NİZAMETTİN DOĞU
YIL: 1955

Çankaya İlçesi Kültür Mahallesi’nde yer alan Demirtaş Apartmanı mimarlığın erken dönem 
uygulayıcılarından olan Yüksek Mimar Nizamettin Doğu tarafından tasarlanmıştır. Yapı özgün 
detayları, malzemenin ustaca kullanılması ve dengeli kütle düzeni ile dönemin konut yapıları 
içinde öne çıkmaktadır. Yapının 1955 yılına tarihlenen projesinde 1956 yılında tadilat ya-
pılmış ve yapıya bir çatı arası katı eklenmiştir. Böylelikle yapı bir bodrum kat, zemin kat, 
üç normal kat ve ilave edilen çatı arası katı olmak üzere toplam altı katlı olarak inşa edilmiştir. 
Demirtaş Apartmanı tek bir prizmatik kütleye eklenen balkonlarla hareketlendirilmiş bir düze-
ne sahiptir. Balkonlar ön ve arka cephelerde güçlü bir yatay etki oluşturmaktadır. Bu yatay etki 
düşeyde kullanılan ve balkonları birbirine bağlayan mimari elemanlarla dengelenmeye çalışıl-
mıştır. Yan cephe ise simetrik bir biçimde yerleştirilmiş balkonlarla özelleştirilmiştir. Girişi ta-
nımlayan dairesel saçak, detayları ile öne çıkan giriş kapısı, yapının etkisini güçlendiren 
mimari elemanlar olarak dikkat çekmektedir. Diğer yandan bodrum katta kullanılan mer-
mer kaplamalar, istinat duvarlarında kullanılan andezit taşı, iç mekânda kullanılan siyah-beyaz 
mermer zemin yapıda öne çıkan tasarım zenginlikleridir. 
Yapının normal kat planı merkezden kuzey yönüne doğru kaydırılmış olan çekirdek et-
rafında yer alan ikisi simetrik birisi farklı plan şemasına sahip üç daireden oluşmakta-
dır. Simetrik dairelerde ana sirkülasyonun güneyinde, yapının merkezinde bir aydınlık vardır. 
Her iki dairenin hizmetçi odası, mutfağı ve ıslak hacimleri bu aydınlıktan havalanmaktadır. Ana 
giriş holünün bir koridora bağlanması ve bu koridorun etrafında farklı birimlerin yerleştirilmesi 
ile oluşturulan dairelerde üç yatak odası bulunmaktadır. Farklı plan şemasına sahip olan dai-
re yapıya doğu-batı aksında yerleştirilmiştir. Bu dairede oturma biriminin açıldığı bir hol ve bu 
hole bağlanan koridor etrafına sıralanmış birimler bulunmaktadır. Ancak bu dairede hol, özel 
mekânlar ile ortak kullanım mekânlarını ayıran bir eleman olarak kullanılmıştır. Çatı arası katın-
da iki simetrik daire ve farklı plan şemasına sahip bir daire olmak üzere üç daire yer almakta-
dır. Yapının özgün merdiveni ve asansörü günümüzde halen kullanılmaktadır. Demirtaş Apart-
manı yalın tasarımı, ince düşünülmüş detayları, malzeme kullanımı ve dengeli cephe düzeni ile 
özgün bir örnek olarak önem taşımaktadır. 
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İSRAİLEVLERİ

BiŞKEK CAD. (8. CAD.) KAzAKiSTAN CAD. (4. CAD.) DOÇ. Dr. 
BAHriYE üÇOK CAD. 27. SOK. (56. SOK.) EMEK MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. DEMİRTAŞ KAMÇIL, Y. MİM. RAHMİ BEDİZ
YIL: 1955

Çankaya İlçesi Emek Mahallesi’nde yer alan İsrailevleri Yüksek Mimar Demirtaş Kamçıl ve 
Yüksek Mimar Rahmi Bediz tarafından projelendirilmiştir. Projeler 1955 yılına tarihlenmekte-
dir. Dosyasında yerleşime ait Yüksek Mimar Torkun Sekter tarafından hazırlanmış 1958 yılı-
na tarihlenen bir tadilat projesi vardır. 1959 yılında hazırlanmış bir tadilat projesinin varlığı ise 
yine dosya bulgularından anlaşılmıştır. İsrailevleri yerleşimi yedi adada yer alan ikili blok 
gruplarının, üçlü ve dörtlü bir araya getirilmeleri ile oluşturulmuştur. Dikmen Yapı Koo-
peratifi tarafından gerçekleştirilen bloklar bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat ola-
rak inşa edilmiştir. 
Yerleşimde yer alan bloklar insan ölçeğinde olup yatayda biçimlenme göstermektedirler. İki-
li gruplar ile elde edilen yatay etki grupların çoğalması ile tekdüze bir tekrar oluştur-
maz. Her blok kendini ifade edecek biçimde diğer bloğun önüne geçerek konumlanır 
ve olası duvar etkisini kırar. Tuğla parapetlerle elde edilen balkonlar blokların en dikkat 
çekici unsurlarıdır. Ön cephede süreklilik göstererek yatay etkiyi güçlendiren balkonlar arka 
cephede tek tek elemanlara dönüşür. Balkonlar blok sınırlarında düşey tuğla duvarla sınırlan-
mış, ancak birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Bloklarda giriş saçakla vurgulanmış, sirkülasyon cep-
heye yansıtılmıştır.
İsrailevleri yerleşiminde yer alan bloklarda kat planları ortada yer alan sirkülasyon çe-
kirdeğinin iki yanında konumlanmış iki daireden oluşmaktadır. Daireler ön ve arka cep-
heli bir plan şemasına sahiptir. Ön cephede birlikte düşünülen çalışma ve oturma oda-
ları ve bir oda yer alırken, arka cephede servis birimleri, ıslak mekânlar ve yine iki oda 
yer almaktadır. Dairelere holden girilmekte, hol bir koridora dönüşerek ön ve arka cep-
hede yer alan mekânları birbirine bağlamaktadır. Benzer plan şeması Yeşiltepe Blokla-
rında da tekrar edilmiştir. İsrailevleri yerleşimi kullanıcılarına farklı deneyimler sunan bir ya-
şam alanıdır. Yerleşimin en önemli özelliği blok yapılar arasında kalan arka bahçelerin ortak 
kullanıma ait kılınmasıdır. Daha da önemlisi yerleşimi kentten ayıran herhangi bir sınır olmama-
sıdır. Farklı adalarda yer alan bloklar farklı kurguları ile diğer yapılardan ayrılmalarının dışında 
kente dair bir sınır oluşturmazlar. Yerleşimde bloklar arasında kalan sokaklarda kentsel yaşam 
akıp gider. Tüm bu özellikleri ile yerleşim benzerlerinden ayrılır ve öne çıkar.
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KÜTÜPHANE EVLERİ

Güz SOK. NO: 15 
GüVENEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. DEMİRTAŞ KAMÇIL, Y. MİM. RAHMİ BEDİZ
YIL:1955 

Ankara’nın önemli konut bölgelerinden olan Çankaya İlçesi Güvenevler Mahallesi’nde, Kuz-
gun Sokak ve Güz Sokak arasına yerleşen Kütüphane Evleri yerleşim ölçeğinde Milli Kütüp-
haneciler Kooperatifi tarafından inşa edilmiştir. Yerleşimin tasarımı Ankara’da gerek kamusal 
gerek sivil bir çok yapının tasarımcısı olarak önemli işlere imza atmış olan Yüksek Mimar De-
mirtaş Kamçıl ve Yüksek Mimar Rahmi Bediz’e aittir. Projesi 1955 yılına tarihlenen blokların 
ruhsatı 1956 yılında verilmiş, 1958 yılında ön ve arka cephede yer alan balkonların sürekliliğini 
sağlayan bir tadilat projesi yapılmıştır. Kütüphane Evleri toplam üç bloktur. Her bir blok ze-
min kat ve üç normal kattan oluşmakta olup yalnızca bir bloğun (C Blok) arazinin eğimi 
nedeniyle bir bodrum katı vardır.
Kütüphane Evleri’ni oluşturan üç blok yatayda uzun bir dikdörtgen prizma biçimindedir. Blok-
lar araziye “L” şeklinde-ikisi bir tarafta, biri diğer tarafta- ortalarında uzun-dikdörtgen 
bir alan oluşacak biçimde yerleşmiştir. Yerleşimin projesinde kullanıcılar için bir ortak ya-
şam alanı ve çocuk parkı olarak tasarlanan bu alanın daha sonra otoparka dönüştüğü anla-
şılmaktadır. Bu alanın dışında, birbirine komşu iki blok birbirlerinden uzaklaştırılarak, bu alanla 
ilişki kuran kapalı bir ortak mekân oluşturulmuştur. Projede bu ortak mekânda blokların ihti-
yaçlarını karşılayacak bir takım dükkanlar yer almakta, günümüzde ise bu dükkanlar blokların 
depoları olarak kullanılmaktadır. Oldukça sade ve mütevazi olarak ele alınmış olan blok-
ların ön ve arka cephelerinde en dikkat çeken unsur yatayda uzanan balkonlardır. Ön 
cephede yer alan balkonlar tüm yaşam alanlarını birbirlerine bağlarlar. Sadece dairele-
rin bitimlerinde düşey elemanlarla bölünen balkonların beton parapetleri standart yüksekliğin 
biraz altında bırakılmış, üstleri her biri farklı çapta dairesel ferforje elemanlardan oluşan korku-
luklarla tamamlanmıştır. 
Yerleşimde her blokta iki ayrı giriş vardır. Bu girişler daha sonra iç mekânda birbirleriyle fizik-
sel olarak ilişkilenmezler. Her bloğun her katında bulunan dört daireden ikisine bir giriş-
ten ulaşılırken, diğer iki daireye diğer girişten ulaşılmaktadır. Her blokta içinde dairesel bir 
merdivenin olduğu bir giriş holü mevcuttur. Dairelere genel kullanım mekânlarının açıldığı ge-
niş bir holden girilmektedir. Genel kurgu merkezdeki aydınlığa bakan mutfak, mutfağı çevre-
leyen “U” koridor ve bu koridora açılan mekânlar şeklindedir. Her dairenin genel mekânları 
ön cepheyle, özel mekânları ise arka cepheyle ilişki kuracak biçimde ele alınmıştır. Da-
irelerin genel ve özel mekânları yatayda banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşan bir servis 
kütlesiyle ayrılmış, genel mekân misafir, salon ve yemek olarak kendi içinde bölünmüş-
tür. Dairelerde dikkat çeken bir unsur da arka cepheyle ilişki kuran yatak odalarının arasında 
yer alan sandık odasıdır. Kütüphane Evleri dönemin kooperatif yapılaşma süreci hakkında bil-
gi vermesi, ortak mekân kullanımı, cephe kararları, zengin iç mekân çözümleriyle özgün bir 
yerleşim örneğidir. 
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MAVİ APARTMAN

BESTEKâr SOK. NO: 62
rEMzi OğUz ArIK MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. FUAT DİRİKEN
YIL: 1955

Çankaya İlçesi’nde 1960’lı yıllarda konut üretiminin en yoğun gözlemlendiği mahallelerden bi-
risi olan Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde yer alan Mavi Apartman bölgedeki erken dönem ya-
pıları içinde yalın tasarımı ve akılcı planlaması ile günümüze kadar korunmuş ender örnekler-
den birisidir. Yüksek Mühendis Fuat Diriken tarafından tasarlanan yapının mimari projesi 1955 
yılında onaylanmıştır. Eğimli bir arazide konumlanmış olan Mavi Apartman, kot farkından ya-
rarlanılarak elde edilmiş iki bodrum kat, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. Sümer-
bank Arsa Alma ve Ev Yaptırma Kooperatifi tarafından inşa ettirilen yapıda her katta üç 
daire bulunmaktadır.
Bir geçiş dönemi ürünü olan Mavi Apartman, yapı endüstrisinin kısıtlı imkânlarına karşın, yo-
ğun yapılaşma içerecek biçimde tasarlanmıştır. Bölgesel bazı mimari öğeler ile dönemin 
modern apartmanlarından izleri bünyesinde barındıran bir tasarım anlayışı ile ele alın-
mış olan yapı, tek bir dikdörtgen prizma kütle olarak çözümlenmiş; kütle, balkonlarla 
hareketlendirilmiştir. Yapının tüm cephelerinde gün ışığından mümkün olduğunca yararlan-
mak üzere geniş cam yüzeyler kullanılmıştır. Yapının Bestekâr Sokağı karşılayan ön cephesi 
bodrum katlarda eşit aralıklarla yerleştirilmiş pencere düzenine sahipken, zemin katta Fran-
sız balkonu biçiminde tasarlanmış olan pencereler merkeze alınarak köşeler sağır bırakılmış, 
üst katlarda ise merkeze yatayda uzanan balkonlar yerleştirilmiştir. Yapının girişi kuzey cep-
hesinde yer almakta, girişe yoldan bir köprü ile ulaşılmaktadır. Bu cephede farklı form-
daki pencereler ile dairelerdeki işlevler cepheye yansıtılmış, ıslak hacimler yatay şerit betonar-
me mimari elemanlarla kapatılmış, böylece cephede tasarım kurgusu tamamlanmıştır. Yapının 
diğer cepheleri ise yatayda balkonların bir araya gelmesi ile oluşturulmuş, yapı kırma çatı ile 
sonlandırılmıştır. 
Mavi Apartman tam bir dikdörtgen içinde çözümlenmiş planlara sahiptir. Eğimli araziye otu-
ran yapıda ikinci bodrum katı servis ve depolama fonksiyonlarına ayrılmışken, üst katlara da-
ireler yerleştirilmiştir. Yapının düşey sirkülasyon çekirdeği planlarda merkezde konum-
landırılmış, dikdörtgen planlı bu çekirdeğin batısına iki daire yerleştirilirken, doğusuna 
bir daire yerleştirilmiştir. Batıda bulunan daireler birbirinin simetriğidir ve bu dairelere misafir 
odası, mutfak ve holle doğrudan ilişkili antreden ulaşılmaktadır. Bu dairelerde mahremiyet ge-
rektiren özel alanlara geçiş holün bağlandığı bir koridorla sağlanmıştır. Ana sirkülasyonun do-
ğusunda yer alan daire de benzer bir kurgu ile dikdörtgen plana oturtularak tasarlanmıştır. Bu 
dairede hol merkezde yer almakta, tüm mekânlar holün etrafında konumlanmaktadır. Her üç 
dairede de salon misafir odası ve oturma, yemek bölümü olarak ikiye ayrılmış, hol ol-
dukça geniş bir aydınlığa açılmıştır. Bu çerçevede Mavi Apartman yalın tasarım anlayışı ve 
dönemler arası farklı arayışları bünyesinde barındırması ile özgün bir konut örneği olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. 
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YILDIZ APARTMANI1

GEliBOlU SOK. NO: 3  
GüVENEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. YILDIZ AKARSU
YIL: 1955

Çankaya İlçesi Güvenevler Mahallesi’nde bulunan Yıldız Apartmanı bodrum kat, zemin kat ve 
üç normal kattan oluşmaktadır. İşçi Sigortaları Kurumu Memurlar Kooperatifi tarafından 
gerçekleştirilen yapının tasarımı mimar Yıldız Akarsu’ya aittir. Projeler 1955 yılına tarih-
lenmektedir.
Yapı tek blok olarak algılansa da doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
iki dikdörtgen bloktan ve bu bloklardan birine parsel formuna uygun olarak eğik bir 
açıyla eklemlenmiş üçüncü bir bloktan oluşur. Cephelerde kütlesel olarak içeri çekilmeler, 
mekânlarda plan düzlemi boyunca devam eden açıklıklar ve çıkmalardan oluşan düzen ku-
rallı ve tekdüzedir. Bloklar dışa kapalı, içe dönük bir kurguyla ele alınmıştır. Yapının duvar et-
kisi yaratan sokak cephesinde iki blok birleşiminde yer alan açıklıktan girildiğinde yo-
ğun yeşil içinde konumlanmış bloklarla karşılaşılır. Sokak cephesi balkonlarla, bahçe 
cephesi konut birimlerine erişim sağlanan yatay sirkülasyon koridoru ile hareketlendi-
rilmiştir. Bu koridor aynı zamanda tüm blokları birbirine bağlamaktadır. 
Yapıda açık dolaşım kurgusuyla, çift kanatlı sahanlıklı merdiven iki dikdörtgen kütlenin birleş-
tiği köşede konumlanmış, doğu-batı doğrultusundaki bloğa eklemlenen üçüncü bloğun do-
laşımı bağımsız olarak çözülmüştür. Bloklar dubleks konut birimlerinden oluşmuştur. İki 
cepheli ele alınmış bu birimlerde alt kat genel kullanım mekânlarına üst kat özel kul-
lanım mekânlarına ayrılmıştır. Ankara’da bulunan yüksek yoğunluklu konut örneklerinden 
olan yapı, tasarım kararları ile benzerlerinden farklılaşır. Tasarımcının yapıyı dış çevresinden ya-
lıtılmış bir şekilde tasarlaması ve kullanıcıya kaliteli iç mekân yaratma çabası dikkat çekicidir. 
1 Yapıya ait dosyaya ve projelere ulaşılamamış, metin ve görseller Yrd. Doç.Dr. zeynep Tuna Ultav’ın G.ü. Mimar-
lık Bölümü’nde gerçekleştirmiş olduğu “Kamusal Alan-Özel Alan Arakesitinde Ankara Özelinde Konut Tipolojisinde 
‘Kamusal Balkon’ Kavramının incelenmesi” başlıklı doktora ödevinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
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KONSERVATUAR EVLERİ 

SANATOrYUM CAD. BAYrAK SOK.
FOÇA SOK. TEPEBAŞI MAH. KEÇiÖrEN

PROjE: Y. MİM. ŞEVKİ VANLI 
YIL: 1956

Konservatuar Evleri Keçiören İlçesi Tepebaşı Mahallesi’nde geniş bir alanda yerleşim ölçeğinde ele 
alınmış faklı konut yapılarından oluşmaktadır. Yerleşim II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de 
yaygınlaşan konut üretim biçimlerinden birisi olan kooperatifleşme sistemi ile, yapı malze-
melerine kısıtlı erişime rağmen yüksek yoğunluklu inşa edilmiş ve yerel unsurları içerecek 
biçimde tasarlanmış dört bloktan meydana gelmiştir. Konservatuar Yapı Kooperatifi tarafın-
dan inşa edilmiş olan Konservatuar Evleri Yüksek Mimar Şevki Vanlı tarafından tasarlanmış, mi-
mari projeleri 1956 yılında onaylanmıştır. 1958 yılında ruhsat alınan yapıların inşaatı 1960 yılında ta-
mamlanmıştır.1961 yılında kalorifer istemi ile birlikte gündeme gelen bodrum kat tadilatları Mimar 
Necdet Kırımsoy tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan arşiv çalışmalarında, yapı malzemeleri ile il-
gili yetersizliklerin Belediye ile yapılan yazışmalarda ortaya konulması ve kullanılacak malzeme için 
önceden yine Belediyeye taahhüt verilmesi, yerleşimin oldukça kısıtlı imkânlar içinde inşa edildiği-
ni göstermektedir. Dört bloktan oluşan yerleşimde bitişik olan A ve B blokları bodrum kat ve 
dört normal katlı, C ve D blokları ise bodrum kat ve üç normal katlıdır. 
Konservatuar Evleri farklı blokların bir araya gelmesi ve bir açık alan etrafında konumlanması ile 
oluşmuştur. A ve B blokları sıra apartman düzeninde, ortak kullanım mekânları yola-soka-
ğa kapalı, iç alana dönük bir biçimde kurgulanmıştır. Her iki bloğa da yol-sokak cephesin-
den üç ayrı girişle ulaşılmaktadır. C ve D bloklarında ise ortak kullanım mekânları sokağa 
cepheli, sokakla bütünleşecek biçimde tasarlanmıştır. Yapılan arşiv çalışmalarından inşaat sı-
rasında betonarme demiri, kalay, çinko ve hatta çivi gibi malzemelerin temininde önemli sorunlar 
yaşandığı anlaşılmaktadır. A ve B bloklarda cepheler, içe dönük biçimde konumlanan balkon-
ların yatayda süreklilik göstermesi ile şekillenmiştir. Yatay balkonlarla bütünleşen düşey pen-
cere geometrileri ile cephede denge yaratılmıştır. Her iki bloğun birleşim yerlerinde farklı bir tasarım 
anlayışı söz konusu olup, zemin katlar taş kaplama olarak yerel referanslarla şekillenmiştir. C ve D 
bloklarda sokak cephesinde balkonlar ile hareketlenme sağlanmıştır. İçte yer alan bahçe tüm 
blok kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaktadır. 
Yerleşimde A ve B bloklarda aynı plan şeması kullanılmıştır. Plan şeması blokların merke-
zine yerleştirilen ana sirkülasyon ile birlikte, simetrik ikili dairelerin bir araya getirilmeleri 
prensibine dayanmaktadır. Dairelere küçük bir antreden girilmektedir. Antre yol-sokak cephesin-
de konumlanan mutfak ve tuvalet gibi ıslak hacimlerle doğrudan bağlantılıdır. Özel yaşam alanları-
na geçiş için antreye açılan ve salonun devamı niteliğinde olan yemek bölümü kullanılmıştır. Yemek 
bölümünden, yatak odaları ve banyonun açıldığı bir küçük birime ulaşılmaktadır. Plan kararları ile 
her birimin doğal olarak aydınlatılması sağlanmıştır. C ve D bloklarda ana sirkülasyon ve simet-
rik ikili daire sistemi tekrar edilmiştir. Bu bloklarda dairelerin plan kurgusu A ve B blok dairelerin 
plan kurgusu ile aynıdır. Bu kapsamda Konservatuar Evleri dengeli ve yalın tasarım anlayışı, oluş-
turduğu sosyal ortamla kullanıcıya çeşitli olanaklar sunması ve yerel öğeleri evrensel tasarım ilkeleri 
ile bütünleştirmesi açısından dönemin yerleşim ölçeğinde özgün bir örneğidir. 
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KUMRULAR İKAMET SİTESİ1

NECATiBEY CAD. KUMrUlAr SOK.  
MAlTEPE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. ORHAN BOLAK, Y. MÜH. MİM. 
ORHAN BOZKURT, Y. MÜH. MİM. GAZANFER BEKEN
YIL: 1956

Çankaya İlçesi, Maltepe Mahallesi’nde yer alan Kumrular İkamet Sitesi yüksek yoğunluklu konut üre-
timini yerleşim ölçeğinde çözen, kütleler arası ilişkinin arazi ile uyumlu bir biçimde ele alındığı, mo-
dern mimarlık dilinin dengeli cephe kurgusu ve doluluk-boşluk oranları ile ortaya çıkarıldığı uluslarara-
sı stildeki özgün örneklerden birisidir. Mimari projeleri Yüksek Mühendis Mimar Orhan Bolak, Yüksek 
Mühendis Mimar Orhan Bozkurt ve Yüksek Mühendis Mimar Gazanfer Beken tarafından hazırlanan 
Kumrular İkamet Sitesi, Emlak ve Kredi Bankası’nın Ankara’da konut üretimi için ortak 
olduğu Ankara İmar Limited Ortaklığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Üç bloktan oluşan konut 
yerleşiminin mimari projeleri, 1956 yılında onaylanmıştır. 1961 yılında hazırlanan tadilat projesi ile ko-
nut yerleşimine sergi salonu ve konferans salonu eklenmiştir. Yapının özgün projesinde bu mekânlar 
lokanta ve gece kulübü olarak tasarlanmıştır. Kumrular İkamet Sitesi kentsel ölçekte, güneyinde ko-
numlanan Saraçoğlu Mahallesi ile kurduğu ilişki ile ön plana çıkmaktadır. Zemin ve iki bodrum kat-
lı üç ayrı kütlenin ortak kullanım mekânları ile birleştirildiği Kumrular İkamet Sitesi’nde üç nor-
mal kattan oluşan iki blok ile sekiz normal kat ve projede gazino olarak kullanımı önerilen bir 
teras kattan oluşan bir blok bulunmaktadır. Yapı kompleksi uzun yıllar Bayındırlık ve İskân Ba-
kanlığı Teknik Uygulama Araştırma Merkezi binası olarak kullanılmıştır. 
Kumrular İkamet Sitesi üç yatay prizmatik kütlenin, lokanta ve gece kulübü olarak ta-
sarlanan, ancak sonraki yıllarda konferans ve sergi salonlarına dönüştürülen ortak kul-
lanım mekânlarının bulunduğu bir ara kütle ile birleştirilmesinden oluşan “U” plan şeması-
na sahiptir. Bu şema yerleşimin kullanıcılarına özel bir iç bahçenin ortaya çıkartılmasına olanak vermiştir. 
Yerleşimde Necatibey Caddesi’ne cepheli dokuz katlı blok yatay bir hacim olarak yerleştirilmiştir. Bu 
blokta ticari mekânların bulunduğu zemin kat geniş camekânlar ve önlerinde yer alan sundurma ile di-
ğer katlardan ayrılmıştır. Bu kısmın üzerinde yer alan asma katlar yarı-geçirgen yüzeylerle vurgulanmış-
tır. Üst katlarda yer alan daireler cepheye geniş cam yüzeylerle yansıtılmıştır. Bu yüzeylerin altlarına tüm 
cephe boyunca uzanan yatay betonarme yüzeyler yapıda güçlü bir yatay etki oluşturmaktayken, bu etki 
ana kütleye eklenen balkon çıkmaları ile dengelenmiştir. Merkezde yer alan balkonlar diyagonal biçimde 
cepheye yerleştirilerek cephede hareketlilik sağlanmıştır. Düşük yoğunluklu diğer iki blokta dengeli ve si-
metrik bir cephe yaklaşımı benimsenerek, yatay yüzeyler yine balkon çıkmaları ile düşeyde dengelenme-
ye çalışılmıştır. Ortak kullanım alanlarının Kumrular Sokağı karşılayan cephelerinde geniş camekân yü-
zeyler ve sundurmalarla sokakla bütünleşme öngörülmüştür.
Kumrular İkamet Sitesi dört ayrı plan şemasına sahip dairelerden meydana gelmiştir. Konut yerleşi-
minde A Blok iki merkez çekirdek sirkülasyon etrafına yerleştirilen iki ayrı tipteki daire-
lerden oluşmaktayken, B ve C Blokları tek bir merkez sirkülasyon etrafında yer alan ayrı 
ayrı plan şemalarına sahip dairelerden oluşmaktadır. Her bloğun çekirdek sirkülasyonlarında 
dairesel formda merdivenler kullanılarak, ferah sirkülasyon alanları tanımlanmıştır. A Blokta kö-
şelerde küçük bir antre ile salon ve mutfak gibi ortak kullanım alanlarına ulaşılan, yatak odası ve ban-
yonun yer aldığı küçük daireler çözümlenmiş; merkeze ise bir duvarla oturma ve yemek mekânından 
ayrılan ve tuvalet ve mutfak hacimlerine bir holle bağlanan bir antreden ulaşılan ve yatak odasına erişi-
min salondan sağlandığı daire yerleştirilmiştir. Diğer bloklarda ise mutfak ve tuvalet gibi ıslak hacimler-
le ilişkili olan ve yemek ve oturma alanlarından bir duvarla ayrılan antreden giriş yapılan ve özel yaşam 
mekânlarının bir koridorla diğer alanlardan ayrıldığı plan şeması kullanılmıştır. Bu çerçevede Kumrular 
İkamet Sitesi içinde bulunduğu bölgedeki yapılaşma ile ilişki kuran bir ölçeği benimseyen, sokak ve bah-
çe ile bütünleşen mekânları bünyesinde barındıran, ama aynı zamanda kullanıcısına mahremiyet sağla-
yan özel alanlar yaratan, uluslararası üslupta üretilmiş özgün ve önemli konut yerleşimlerinden birisidir. 
1 Projeler için aşağıda yer alan kaynaktan yararlanılmıştır: 
Yaren, Nur (2012) “Kumrular ikamet Sitesi”, AH 544 Architectural History research Studio: The Modern Capital 
City Ankara, ODTü
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MALİYE EVLERİ

BAŞÇAVUŞ SOK. 
DOğUŞ MAH. ÇANKAYA

PROjE: ORD. PROF. Y. MİM. EMİN ONAT
YIL: 1956

Maliye Evleri Çankaya İlçesi Doğuş Mahallesi’nde yer alan iki ayrı adada konumlanmış üç 
bloktan oluşmaktadır. Maliye Bakanlığı’nda çalışanlar tarafından kurulmuş olan Otuz Ev-
ler Yapı Kooperatifi tarafından inşa ettirilen bloklar katta dubleks olarak tasarlanmıştır. 
Her bir blok, ölçeği, zengin iç mekân kullanımı, sosyal ilişkileri geliştiren tasarım yaklaşımı ile 
dönemin özgün konutları arasında yerini almaktadır. Blokların 1956 yılına tarihlenen avan pro-
jeleri Ord. Prof. Yüksek Mimar Emin Onat tarafından hazırlanmıştır. 1957 yılına tarihlenen uy-
gulama projeleri ise Yüksek Mimar Demirtaş Kamçıl, Yüksek Mimar Rahmi Bediz tara-
fından hazırlanmıştır. Bloklar üç dubleks kattan oluşmaktadır.
Dikdörtgen bir kütle olarak tasarlanmış olan bloklarda, iki yanda yer alan düşey sirkülasyon 
elemanları kütleyi sonlandırmaktadır. Arka cephede konutlara girişlerin sağlandığı yatay 
sirkülasyon koridoru kütlenin içeri çekilmesi ile oluşturulmuş, böylelikle aynı zamanda 
üst katların kütle etkisi güçlendirilmiştir. Ön cephede içeri çekilme iki kat yüksekliğinde 
olup, üst kat balkonları ile boşluk dengelenmiştir. İki blokta zemin katlar ön ve arka bahçe-
den yararlanacak şekilde tasarlanmış, konutlara arka bahçeden de giriş verilmiştir. Tek blokta 
ise binanın arka cephesinden, yapıdan kopartılmış simetrik iki sirkülasyon çekirdeğinden yapı-
ya girilmekte, yolun altında kalan kısım garaj olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bu blokta ko-
nutların arka girişleri ve bahçeleri bulunmamaktadır. 
Dubleks olarak çözülen konutlar alt katlarda salon mutfak tuvalet, üst katlarda iki yatak oda-
sı sandık odası ve banyodan oluşmaktadır. Salonda oluşturulan galeri katlar arası görsel 
ilişkiyi sağlamakta, üst katlarda galeri mekânı oda olarak kullanılmaktadır. Konutların gi-
rişleri arka cepheden yatay sirkülasyon koridorundan verilmiştir. Hem toplu bir yaşamı hem 
özelleşmiş mekânsal kullanımı öngören tasarım yaklaşımı ve yalın ve eşitlikçi anlatımıyla Maliye 
Evleri özgün bir yerleşim olarak konut yazım tarihinde önem taşımaktadır. 
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ÖĞRETMENLER APARTMANI
(MUHABANK APARTMANI)

KENNEDY CAD. NO: 109  
KAVAKlIDErE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. MUZAFFER VANLI
YIL: 1956

Çankaya İlçesi Kavaklıdere Mahallesi’nde yer alan Öğretmenler Apartmanı dönemin konut po-
litikaları hakkında bilgi vermesi, tasarım yaklaşımı ve mimari detaylarıyla önemli konut yapıla-
rından birisidir. Yapı Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk kuşak mimarlardan olan Yüksek Mimar Mu-
zaffer Vanlı (Vanlı Mimarlık Bürosu) tarafından 1956 yılında projelendirilmiştir. Aynı yıl hazırlanan 
tadilat projesi ile yapıya bir bodrum kat ve bir normal kat ilavesi yapılmış, ancak normal kat ila-
vesi uygulanmamıştır. Böylelikle yapı iki bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat olacak 
şekilde toplam altı katlı olarak Muhabank (Muharipler Bankası) tarafından “Her Hesaba 
Bir Ev” sloganıyla ikramiye apartmanı olarak inşa edilmiştir.
Tek bir prizmatik kütle olarak ele alınan yapının girişi Kennedy Caddesi’ndendir. Son derece 
sade ve yalın bir tasarıma sahip bu cephede tek hareket ikinci ve üçüncü katlarda yer alan ve ya-
tayda yapı boyunca süreklilik gösteren balkonlardır. Yapının en karakteristik elemanlarından olan 
ve yapının yan cephelerine de dönen bu balkonlar projede çeşitli beton yüzeylerle bölünürler. 
Bu düşey yüzeyler aynı zamanda o katta olan daire sayısı hakkında da bilgi vermektedir. Yatay-
da boydan boya giden balkonlar, balkonlarda yer alan ve dairelerin birbirleri arasındaki iletişimi 
kesmek amaçlı bu yüzeyler Yüksek Mimar Şevki Vanlı tarafından 1957 yılında Maltepe Bitiştiren 
Sokak’ta tasarlanan Muhabank Apartmanı’nda da kullanılır. Bu yapıdan farklı olarak Kennedy 
Caddesi’ndeki yapıda bu yüzeyler her katta eşit değildir. Yapının projede yer alan ancak uygula-
mada yer almayan ön cephesindeki bu düzen tüm cephelerde benzer bir şekilde devam eder. 
Yapının her katında dört daire yer almaktadır. Her biri ekonomik bir anlayışla çözümlenen bu da-
irelerin yer aldığı katlarda merdivenin ve kat hollerinin dış cepheyle ilişki kurması imkansızdır. Bu 
nedenle gerek kat hollerinin ve merdivenin gün boyu aydınlanmasını, gerekse katların 
birbirleriyle ilişki kurmasını sağlamak üzere apartmanın ortasında oldukça büyük bir 
galeri boşluğuna yer verilmiştir. Merdiven bu galeri boşluğunun içerisinden çıkarak kat-
lar arasındaki görsel ve fiziksel ilişkiyi kurmaktadır. 
Yapının kat planları, merkezde yer alan ve bir çatı penceresiyle aydınlatılan bir galeri boşluğu 
ve bu galeri boşluğunu saran simetrik planlanmış daireler biçiminde ele alınmıştır. Yapıda ge-
nel kurgu mutfak ve tuvaletin iç çeperde, salon, odalar ve banyonun dış çeperde yer 
alması ile oluşturulmuştur. Dairelere mutfak ve tuvaletin ve geniş bir holün açıldığı bir ant-
reden girilmektedir. Hol misafir odasının devamı olarak düşünülen salonla doğrudan ilişkilen-
mekte, yatak odaları ve banyoya hole açılan bir küçük birimden ulaşılmaktadır. Mimari tasarım 
kararları, sunduğu yaşam kültürü ve konut politikaları ile ilişkisi nedeniyle Öğretmenler Apart-
manı dönemin önemli konut yapıları arasında yer almaktadır. 
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R. ÜNALAN APARTMANI - 
ONBEŞLER APARTMANI

UzGÖrENlEr SOK. NO: 31-33  
DEMirliBAHÇE MAH. MAMAK

PROjE: Y. MİM. NEjAT ERSİN
YIL: 1956

İkiz apartman olarak ele alınan yapı Mamak İlçesi’nde, 1930’lu yıllarda, tren istasyonunun ku-
rulması ile gelişmeye başlayan Demirlibahçe Mahallesi’nde yer almaktadır. Dönemin önde ge-
len mimarlarından olan Yüksek Mimar Nejat Ersin tarafından tasarlanan yapının mimari projesi 
1956 yılında onaylanmış, inşaat ruhsatı ise 1956 yılında alınmıştır. Tasarım aşamasında ulus-
lararası üslubun imkân verdiği yalınlıkla ele alınan proje, uygulama aşamasında değiştirilmiş, 
mimarın oluşturmak istediği kurgu, yapıya sonradan eklenen geniş saçak, pencere ve balkon 
altlarındaki konsollar ve diğer detay elemanlar ile sekteye uğramıştır. Birinci bodrum kat ko-
nut kullanımı olmak üzere iki bodrum kat, zemin kat ve iki normal kattan oluşan yapıya 
giriş birinci bodrum kattan köprü ile sağlanmıştır. Projede zemin katta bulunan dükkânlar 
uygulanmamış, zemin katın tümü konut kullanımına ayrılmıştır.
Yapının giriş cephesi kare formlu pencerelerle ve süreklilik gösteren balkonlarla biçimlenmiştir. 
Ön ve arka cephede balkonların iki kat boyunca tuğla duvar bir çerçeve içine alınması 
ile yatay etki artırılmış, yapım aşamasında bu tuğla duvar içerisine sekiz adet kare boş-
luk yerleştirilerek, geometrik bir güneşlik elde edilmiştir. 
Her katta iki dairenin bulunduğu yapıda, mevcutta birinci ve ikinci bodrum katlarda konut kul-
lanımı vardır. Yapıların ikiz olmasından dolayı oluşan sağır cephe dikkate alınarak, tüm 
odalar ışık ve hava alacak biçimde düzenlenmiş ve her kat farklı büyüklüklerde ve fark-
lı plan şemalarına sahip iki daireden oluşmuştur. Her iki tipte de odalar salon ile doğrudan 
ilişkide olacak biçimde tasarlanmıştır. Yapı Ankara’da 1950’li yıllarda yaygınlaşan hâkim konut 
anlayışını ve bu anlayış içerisinde mimarın konumunu irdelemek için ele alınabilecek önemli si-
vil mimarlık örneklerinden birisidir. 
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(ÜBEYDE ELLİ APARTMANI) 

BüKlüM SOK. NO: 17  
KAVAKlIDErE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. DEMİRTAŞ KAMÇIL, Y. MİM. RAHMİ BEDİZ
YIL: 1956 

YApI GüNüMüzDE MEvcUT DEĞİLDİR

Çankaya İlçesi Kavaklıdere Mahallesi’nde bulunan Übeyde Elli Apartmanı dönem yapıları için-
de cephe düzeni, mekân zenginliği ve biçim kararları ile ön plana çıkmaktadır. Yapının tasarı-
mı, Ankara’da benzer pek çok nitelikli yapının da müellifi olan Yüksek Mimar Demirtaş 
Kamçıl ve Yüksek Mimar Rahmi Bediz’e aittir. Yapının özgün projesi 1956 yılında onaylan-
mıştır. Yapının yer aldığı arazi eğiminin yeniden düzenlenerek bodrum katın zemin kat haline 
getirildiği ve yapının cephelerinin farklı bir anlayışla ele alınarak geniş cepheye boydan boya 
bir balkonun eklendiği tadilat projesinin onay tarihi 1957’dir. Yapı arazide yapılan düzenlemey-
le tam kat olarak inşa edilmiş zemin kat ve dört normal kattan oluşmaktadır. Teras çatı ile bi-
tirilen yapıda teras, ortak kullanıma ayrılmıştır.
Übeyde Elli Apartmanı yamuk bir parsele, giriş cephesinde bir bahçe oluşacak biçimde ko-
numlandırılmıştır. Yapının formu yer aldığı parselin formuna uygundur. Yapı iki dikdörtgen for-
mun birbiri içine geçmesi ve bir dikdörtgenin açılı kaydırılması ile elde edilmiştir. Giriş 
cephesi dairesel biçimde ele alınan yapının yatay etkisi bu cephede süreklilik gösteren balkon-
larla güçlendirilmiştir. Balkonlarda yaratılan genişleme mekânı özelleştirirken aynı zamanda ya-
pının cephesinde de bir hareketlenme yaratmaktadır.
Yapının kat planlarında, merkezde çekirdek sirkülasyonla ilişkilenen aydınlığın aynı zaman-
da bir iç bahçe olarak düzenlendiği görülmektedir. Her katta iki dairenin yer aldığı yapıda 
en üst kat tek bir daireye ayrılmıştır. Benzer plan şemalarına sahip dairelere giriş bir antre-
den sağlanmakta, antre doğrudan salona açılmaktadır. Antreye açılan koridor etrafında mut-
fak, banyo ve yatak odaları konumlanmaktadır. Dairelerden birisi iki odaya, diğeri üç oda-
ya sahiptir. Dört odalı tek dairede ise çekirdeğin etrafında çepeçevre bir koridor oluşturulmuş 
tüm mekânlar bu koridora açılmıştır. Ön cephede yer alan salonlar birleştirilerek tüm cep-
he açık mekân olarak çalışma, oturma ve yemek fonksiyonlarına ayrılmıştır. Übeyde Elli 
Apartmanı dönem yapıları içinde gerek güçlü cephe etkisi, gerek elde edilen iç mekân zen-
ginliği ile ve yer aldığı parselin formunu mekânsal avantaja dönüştüren tasarım kararları nede-
niyle öne çıkan bir yapıdır.
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YEŞİLTEPE BLOKLARI -  
YILDIZTEPE BLOKLARI

KIrIM CAD. (10. CAD.) BiŞKEK CAD. (8. CAD.) 6. SOK. 
(81. SOK.) 7. SOK. (79. SOK.) EMEK MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. DEMİRTAŞ KAMÇIL, Y. MİM. RAHMİ BEDİZ
YIL: 1956

Çankaya İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Yeşiltepe Blokları - Yıldıztepe Blokları’nın tasarımı 
Yüksek Mimar Demirtaş Kamçıl ve Yüksek Mimar Rahmi Bediz tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Mimari projeler 1956 yılına tarihlenmektedir. Blokların inşasına aynı yıl başlanmıştır. Dosya bul-
gularından yine aynı isimler tarafından hazırlanmış bir tadilat projesi olduğu anlaşılmaktadır. Altı 
blok olan Yeşiltepe Blokları Yeşiltepe Yapı Kooperatifi, iki blok olan Yıldıztepe Blokla-
rı Yıldıztepe Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmiştir. Yerleşim sekiz bloktan oluşmaktadır. 
1963 yılında 3. ve 4. bloklar, 1964 yılında 1. ve 2. bloklar, 1965 yılında ise 7. ve 8. bloklar hak sa-
hiplerine teslim edilmiştir. 5. ve 6. bloklar Yeşiltepe Yapı Kooperatifi tarafından o tarihte yeni kuru-
lan Yıldıztepe Yapı Kooperatifi’ne devredilmiştir. Yıldıztepe Yapı Kooperatifi de 1967 yılında her iki 
bloğu hak sahiplerine teslim etmiştir. Bloklar zemin kat, dokuz normal kat ve teras kattan oluş-
maktadır. Teras katlar ortak alan olarak ele alınmış, bu katlarda açık oturma ve oyun kö-
şeleri düzenlenmiştir. Yerleşimde her blok üç koldan oluşmakta, her kolda iki daire olmak üze-
re her katta toplam altı daire bulunmaktadır.
Yeşiltepe Blokları - Yıldıztepe Blokları düşey prizmatik blokların önce ikili gruplar halin-
de, sonra üçlü gruplar halinde bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. İkili gruplarda iki 
daire yer almakta, bu gruplar üç kol halinde bir araya gelerek ortada büyük bir boşluk 
elde edilmektedir. Bu boşluk dairelerin girişlerinin yer aldığı yatay sirkülasyon koridoru ile çev-
relenmiştir. Böylelikle tüm daireler bağımsız hale getirilerek ortak açık alanlardan maksimum ya-
rarlanmaları öngörülmüştür. İkili dairelerden oluşan grupların, üçlü gruplar haline getirilerek arada 
boşluk elde edilmesi kararı aynı zamanda blokları ağır kütle etkisinden de kurtarmıştır. Benzer 
yaklaşım vaziyet planında da tekrar edilmiştir. Bloklar alanın çeperlerinde gruplanmış, 
ortada büyük bir açık alan oluşturulmuştur. Blokların düşey kütle etkisi cephelerde de ya-
tayda tüm kat boyunca devam eden diyagonal balkonlarla dengelenmiştir. Bloklar teras çatı ile 
sonlandırılmıştır. 
Blokların kat planları dairelerin yer aldığı üç kol ve üç kolun birleşiminde oluşan bü-
yük galeri boşluğundan oluşmaktadır. Dairelere galeri boşluğunu çevreleyen yatay sir-
külasyon koridorundan ulaşılmaktadır. Her kolda ayrı bir sirkülasyon çekirdeği ve asan-
sör bulunmaktadır. amekânlar dairelerin arasındaki boşluğa bakacak biçimde konumlanmıştır. 
Bu ikili gruplama arasında yer alan koridor girişten başlayarak tüm mekânları birbirleriyle ilişki-
lendirmektedir. Bloklar, biçim özelliklerinin yanı sıra özel kilitli kapı kolları, ıslak hacimlerde 
kullanılan özel karo seramik malzemeleri ile de dönem yapılarından ayrılmaktadırlar. Dö-
nemin genel eğilimine uygun olarak asansörlü ve çöp bacalı inşa edilen bloklar dış mekân zen-
ginliğinin yanı sıra bir iç mekân zenginliğine de sahiptir. Yeşiltepe Blokları -Yıldıztepe Blokları yer-
leşimi öngördüğü yoğun yeşil kullanımı ve farklı plan şeması ile önemli konut yerleşimlerindendir.
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96’LAR APARTMANI

KUYUCAK SOK. iNCESU CAD.
ÖN CEBECi MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. ARMAN GÜRAN
YIL: 1957

Konut üretiminin özgün örneklerinden birisi olan 96’lar Apartmanı Çankaya ilçesi Ön Cebe-
ci Mahallesi’nde yer almaktadır. Büyük ölçekli prizmatik dikdörtgen kütleden oluşan ya-
pının cephesi balkon ve pencerelerle oluşturulan doluluk ve boşluk düzeni ile hareket-
lendirilmiştir. Hizmet Yapı Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen yapının 1957 yılına tarihlenen 
projesi Yüksek Mühendis Mimar Arman Güran’a aittir. 1962 yılında kullanma izni alınan yapı-
nın aynı yıl hazırlanan tadilat projesinde bir bodrum kat, bir zemin kat, altı normal kat ve bir te-
ras kattan oluştuğu görülmektedir.
Savaş sonrasında artan endüstrileşmeye bağlı olarak kentlerde oluşan konut açığını giderme-
ye yönelik anlayışın uzantısı olarak yoğunluk yüksek tutularak, prizmatik kütle biçiminde ta-
sarlanan konutlar içinde özgün bir konuma sahip olan 96’lar Apartmanı Türkiye’nin büyük 
ölçekli tek yapıdan oluşan ilk konut örneklerinden birisidir. İncesu Caddesi ve Kuyucak 
Sokak’a cephe veren yapının iki cephesi farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Yapının İncesu 
Caddesi’ne bakan cephesi yan yana dizilmiş odalar ve bu odaların pencere düzeninden oluş-
maktayken, yapının Kuyucak Sokak’a bakan cephesinde balkon ve pencerelerle doluluk-boş-
luklar yaratılarak cephe hareketlendirilmiştir. 
96’lar Apartmanı, sekiz parselin tevhidi ile elde edilen arazide, her katta ikişer dairenin bulun-
duğu sekiz bloğun yan yana gelmesi ile planlanmıştır. Her bir bloğun ayrı girişi ve sirkülas-
yonu vardır. Giriş katında salon ve mutfağın yer aldığı daireler dubleks olarak ele alın-
mış ve oldukça yalın bir biçimde tasarlanmıştır. Mimar yapıdaki kullanım farklılaşmasını, 
dairelerin üst katında bulunan odaların birbiri ile ilişkisini üç farklı biçimde kurarak oluşturmuş-
tur. Bu durum mimarın farklı aile tiplerine hitap etme isteğindendir. 1962 yılında yapılan ta-
dilat ile yapının orijinal projesinde çocuk oyun alanı olarak tasarlanan teras katı konut 
kullanımına, 1963 yılında yapılan tadilat ile de yapının orijinal projesinde boşaltılmış 
olan zemin katı ticari kullanıma ayrılmıştır. 96’lar Apartmanı, özgün tipolojisi, ustaca üretil-
miş cephe düzeni ve modern aile yaşamına sunduğu plan anlayışı ile Türkiye’de mimarlık üre-
timinin özgün ve önemli örneklerinden birisidir. 
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ARMAĞAN APARTMANI 
(MEHMET VECİHİ ERÖGE APARTMANI)

ArMAğAN SOK. NO: 5  
SAKArYA MAH. AlTINDAğ

PROjE: Y. MÜH. ARAM SIKIYAN
YIL: 1957

Altındağ İlçesi Sakarya Mahallesi’nde yer alan Armağan Apartmanı’nın projesi 1956 yılına ta-
rihlenmektedir. 1957 yılına tarihlenen ve yapıya bir bodrum kat ilave edilen tadilat proje-
si ise Yüksek Mühendis Aram Sıkıyan’a aittir. Yapı bir bodrum kat, zemin kat ve üç normal 
kat olmak üzere toplam beş katlı olarak projelendirilmiştir. Ancak günümüzde yapıya bir kat 
daha ilave edildiği, yapının mevcut haliyle toplam altı katlı olduğu görülmektedir. 
Armağan Apartmanı kütle düzeni açısından oldukça yalın ele alınmış, yapının cepheleri çeşit-
li mimari elemanlarla hareketlendirilmeye çalışılmıştır. Yapı, köşe balkonları, söve içine alı-
nan açıklıkları, balkon ve pencere payandaları ile dikkat çekmektedir. Yapının girişi yine 
mermer bir söve içine alınmış olan giriş kapısı ve özgün saçağı ile özelleşmiştir. Yapıda 
Armağan Sokağa bakan ön cephede balkonlarla yatay bir etki yaratılmaya çalışılmış, yan cep-
heler ise pencere düzenlerine göre kurgulanmıştır.
Bitişik nizam olan yapının kat planları da oldukça yalındır. Yapının merkezinde sirkülasyon çe-
kirdeği ve bu çekirdeğin iki yanında iki daire yer almaktadır. Merkezi sirkülasyon ve dairele-
rin ıslak hacimleri büyük bir aydınlıktan havalanmakta, dairelere giriş, salondan bir cam 
kapı-pencere ile ayrılan geniş bir mekândan sağlanmaktadır. Bu mekân aynı zamanda 
dairelerdeki tüm birimleri birbirine bağlamakta, iki oda ve banyo ve mutfağın açıldığı bir küçük 
birim ile ilişkilenmektedir. Armağan Apartmanı tasarım kararları ve cephe düzeni ile dönemin 
konut anlayışını yansıtan özel bir örnek olarak önem taşımaktadır.
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BOYLU APARTMANI 
(BAY MEHMET BÜGE APARTMANI)

ŞEHiT ÖMEr HAlUK SiPAHiOğlU SOK. 
(NOKTAlI SOK.) NO: 5 GOP MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. ADNAN CANBEK
YIL: 1957

Boylu Apartmanı Çankaya İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde yer almaktadır. Yapı iki 
prizmatik kütlenin iç içe geçmesiyle ortaya çıkan açık plan anlayışı ve bu kütleleri ha-
reketlendiren, ince düşünülmüş detayları ve mimari elemanları ile az rastlanan, özgün 
bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek Mühendis Adnan Canbek tarafından tasar-
lanan yapının projesi 1957 yılına tarihlenmektedir. Yapının inşaat ruhsatı 1957 yılında alınmış-
tır. Geniş bir bahçe içinde yer alan yapı, bir bodrum kat, zemin kat ve beş normal kattan oluş-
maktadır. 
Yapının ana girişinin bulunduğu Güney cephesi her katta bulunan üçgen balkon düzeni, 
bu balkonlara açılan pencerelerin yine üçgen formu oluşturacak biçimde içeri çekilme-
si ve açılı saçakla çevrelenmesi gibi detaylarla oldukça hareketlilik kazanmıştır. Girişi 
belirleyen saçak yarattığı etki ile yapının en özgün mimari elemanlarından birisidir. Ya-
pının diğer cephelerinde ise düşeyde ve yatayda dengelenen pencere ve balkonlarla doluluk-
boşluk oranları arasında ustaca bir denge kurulmuştur.
Her katta bir dairenin yer aldığı yapı açık plan anlayışının yüksek bloklara uygulanmasının öz-
gün bir örneğidir. Yapının kat planları incelendiğinde iç içe geçmiş iki dikdörtgen prizma açık-
ça görülmektedir. Kuzey-güney aksında uzanan kütle içinde mutfak, geniş yemek salo-
nu, oturma ve çalışma gibi ortak mekânlar çözümlenirken, doğu-batı aksında yer alan 
kütleye hizmetçi odası ve yatak odaları yerleştirilmiştir. Daire girişleri antre ile sağlanmak-
ta, antre bir yandan özel kullanım mekânlarını ilişkilendiren koridora, bir yandan birbirine akan 
genel kullanım mekânlarına açılmaktadır. Antrenin açıldığı genel mekânlardan oturma ve 
çalışma bölümü kot farklılığı ile özelleşmiştir. Özgün malzeme kullanımı, hareketli eleman-
ların birlikteliği ile oluşan cephe düzeni, akılcı planlaması, kot kullanımları ile elde edilen zengin 
iç mekânları, özel tasarlanmış mimari elemanları ve ince düşünülmüş ayrıntıları ile Boylu Apart-
manı dönemin en özgün örneklerinden birisidir. 
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ETİLER SİTESİ 
(ETİ BLOKLARI)

ABANT SOK. TAÇ SOK. CElAl BAYAr BlV. MEVlANA 
BlV. (KONYA YOlU) EMNiYET MAH. YENiMAHAllE

PROjE: Y. MİM. HALUK BERKSAN
YIL: 1957

Büyük ölçekli yalın prizmatik kütleler olarak tasarlanan bloklardan oluşan Eti Blokları Yeni-
mahalle İlçesi Emniyet Mahallesi’nde yer almaktadır. Türk Eti Yapı Kooperatifi tarafından ger-
çekleştirilen Eti Blokları’nın tasarımı dönemin önemli kamu yapılarının ve büyük ölçekli konut 
yapılarının mimarı Yüksek Mimar Haluk Berksan’a aittir. Yapının mimari projesi 1957 yılına ta-
rihlenmektedir. Yapıya inşaat ruhsatı 1957 yılında verilmiştir. Yerleşim, bir adada beş blok, 
bir adada bir blok olmak üzere farklı yüksekliklerde toplam altı bloktan oluşmaktadır.
Eti Blokları yerleşimi büyük ölçekli prizmatik blokların kuzey-güney aksı boyunca, birbirlerine 
paralel olacak biçimde yan yana sıralanması ile elde edilmiştir. Blokların girişlerinin yer aldığı 
Batı cepheleri, orta aksta bulunan merdiven ve asansörü vurgulayacak biçimde tasarlanmıştır. 
Yarı geçirgen bir mimari elemanla öne çıkarılan sirkülasyon, cephenin ana simetri ekse-
ni olarak ele alınmıştır. Bu simetri ekseninin iki yanında yer alan balkonlar dışa doğru taşarak, 
bloklara kütlesel anlamda hareketlilik kazandıran elemanlara dönüşmüştür. 
Bloklar sirkülasyonun iki yanına yerleştirilmiş ikişer daireden oluşmaktadır. Daireler geniş pen-
cereleri ve geniş mekânları ile dikkat çekmektedir. Dairelere girişi tanımlayan antre aynı 
zamanda mutfak, oturma odası ve misafir odası ile ilişkilidir. Bu antre bir koridora 
açılmakta, bu koridordan yatak odalarına ve banyoya geçilmektedir. Oldukça yalın bir 
biçimde tasarlanan Eti Blokları geniş yeşil alanları, kentle kurduğu ilişki, bloklardaki yalın ve et-
kileyici cephe düzeni ve geniş iç mekânları ile dönemin önemli bir temsilcisidir. 
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HAYAT APARTMANI

irAN CAD. NO: 17  
BArBArOS MAH. ÇANKAYA

PROjE: ORD. PROF. Y. MİM. EMİN ONAT 
YIL: 1957

Çankaya İlçesi Barbaros Mahallesi’nde yer alan Hayat Apartmanı dönemin üzüm bağları-
nın olduğu bölgede birkaç parselin parça parça alınarak tevhid edilmesinden oluştu-
rulmuş 5000 m² alan üzerinde Hayat Yapı Kooperatifi tarafından inşa ettirilmiştir. Hayat 
Apartmanı, tasarlandığı yıllarda, bir ailenin ihtiyacı olan, kültürel, sanatsal, sosyal, ihtiyaçla-
rını karşılayacak tüm birimleri bir arada çözebilen bütünlüklü yaklaşımı, malzeme kullanımı, 
detayları ve yalın tasarımı ile dönemin özgün konut yapılarındandır. Yapının mimari projeleri 
Ord. Prof. Yüksek Mimar Emin Onat tarafından hazırlanmış, 1957 yılında onaylanmıştır. Emin 
Onat’ın vefatından sonra yapının ihtiyaç duyulan değişiklikleri için tadilat projesi Yüksek Mimar 
Nejat Ersin tarafından hazırlanmış, projeler 1967 yılında onaylanmıştır. Yapı iki bodrum kat, do-
kuz normal kat ve teras kat olarak tasarlanmıştır. Mali yetersizlikten dolayı yedi katı inşa edi-
len yapı dört dükkân, pastane, bir büro, bir kuaför, bir pavyon ve her katta dört daireden oluş-
maktadır. 
A ve B olarak iki blok halinde tasarlanmış olan yapı kolonlar üzerinde zeminden yüksel-
tilirken, arka cepheden üst yolla ilişkilendirilmiştir. Giriş, arka cepheden alınmış ve yol-
dan 10 metre içeri çekilerek çevresel bir rahatlama sağlanmıştır. Bu durum yapının cep-
he karakterinin daha net olarak algılanmasına olanak sağlamıştır. Arka cephede yer alan düşey 
sirkülasyon kütleleri ile yapının güçlü yatay etkisinin düşeyde dengelendiği görülmektedir. Hayat 
Apartmanı’nın her detayının özenle tasarlanması cephelere de yansımış, girişte bulunan dairesel 
kolonlar ve balkon çıkmaları ile ön cephe hareketlendirilmiştir.
Hayat Apartmanı, her katta dört daireden oluşmaktadır. Yapıda konut birimleri ortak yaşam 
alanları ile birlikte ele alınmıştır. Yapının özgün projesinde bodrum katta bir sinema sa-
lonu, teras katta kulüp, okul ve çocuk bahçesi yer almaktadır. Ancak yine mali yetersizlik-
ler nedeniyle bu birimler yapılamamıştır. Kat planları; ön cephede genel kullanım mekânlarının, 
arka cephede bir oda ile birlikte servis mekânlarının konumlanması ile oluşturulmuştur. Dai-
relerin kurguları aynı olmakla birlikte büyüklükleri ve şemaları farklıdır. Dairelere antreden giril-
mekte, tuvalet ve salon antre ile ilişkilenirken, diğer tüm mekânlara bir koridorla ulaşılmakta-
dır. Yapıda salondan çıkılan balkonlar, mutfak balkonlarının özel tasarlanmış demirleri, kalorifer 
peteklerinin niş içerisine alınması gibi mimari çözümler, gündelik yaşamın tasarımla disipline 
edilmesine olanak sağlamıştır. İç mekânda ve tasarımın her aşamasında insan ölçeği ve insan 
ihtiyaçları öncelikli alınan yapı dönemin konut yapıları içinde sahip olduğu mekânsal ve yaşam-
sal zenginlik nedeniyle ön plana çıkmaktadır.
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İLBANK BLOKLARI

ATATürK BlV. irAN CAD.  
GOP MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. FATİN URAN
YIL: 1957

Çankaya İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde bulunan İlbank Blokları A, B, C Blok ol-
mak üzere toplam üç blok olarak İlbank Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmiştir. İl-
bank Blokları Mimar Fatin Uran tarafından 1957 yılında projelendirilmiştir. Dosya bulgu-
larından bloklara ait 1965 yılında hazırlanmış bir tadilat projesi olduğu anlaşılmaktadır. Bloklar 
iki bodrum kat, iki kat yüksekliğinde zemin kat, sekiz ya da dokuz normal kat olmak üzere 
inşa edilmiştir.
İlbank Blokları düşey üç prizmatik kütlenin açılı bir biçimde araziye yerleştirilmeleri ile elde edil-
miştir. Orijinal projede blokların zemin katları kısmi olarak boşaltılmış, katlara erişim 
bu boşluktan geçilerek sağlanmıştır. Günümüzde ticari kullanımlara ayrılmış bu boşluk-
la blokların ağır kütle etkisi hafifletilmiştir. Bloklarda cephe düzeni gömme, aynı zamanda çık-
ma yapan, simetrik düzenlenmiş balkonlarla oluşturulmuştur. Betonarme balkon parapetleri, 
balkonları yanlardan sınırlarken, cephe boyunca devam ettirilerek cephenin yatay etkisi güç-
lendirilmiştir.
Orijinal projede iki kat yüksekliğinde oluşturulan zemin kat restorant-galeri boşluğu ile 
ilişkilenmiş, ara kat ise bar ve özel yemek salonu olarak düzenlenmiştir. Teras kat or-
tak kullanıma ayrılmıştır. Blokların kat planları iki sirkülasyon çekirdeği etrafında yer almış üç 
daireden oluşmaktadır. İki blok yan yana gelerek iki girişli tek bir blok elde edilmiştir. Köşeler-
de yer alan simetrik dört daireye geniş bir antreden girilmekte, antreye salon-yemek odası ve 
mutfak açılmaktadır. Salon-yemek odası olarak düzenlenmiş bölümden geçilen bir koridorla 
yatak odaları, tuvalet ve banyoya ulaşılmaktadır. Balkonlarda depo olarak kullanılmak üze-
re oluşturulmuş nişler gibi detay çözümler tasarımın niteliğini ortaya koymaktadır. Orta-
da yer alan iki cepheli simetrik dairelerde de benzer bir kurgu görülmektedir. Bu dairelere de 
salon-yemek odası ve mutfağın açıldığı bir antreden girilmekte, bu kez antreden geçilen bir 
koridorla tuvalet, banyo ve yatak odalarına ulaşılmaktadır. Tüm dairelerin ıslak hacimleri, iki-
si sirkülasyon çekirdeğinde birisi ortada yer alan aydınlıklar vasıtasıyla havalandırılmaktadır. İl-
bank Blokları gerek tasarım yaklaşımı, gerek kullanıcılara sunulan yaşamsal olanaklar nede-
niyle önemli ve özgün bir yerleşimdir.
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KAZAZOĞLU APARTMANI
(MEHMET KAZAZOĞLU APARTMANI)

KONYA SOK. NO: 44  
NECATiBEY MAH. AlTINDAğ

PROjE: Y. MİM. FAHRİ YETMAN
YIL: 1957

Altındağ İlçesi Necatibey Mahallesi’nde bulunan Kazazoğlu Apartmanı, hareketli cephe düze-
ni ve yalın tasarım anlayışı ile bölgedeki konut yapılarının özgün örneklerinden birisidir. Yüksek 
Mimar Fahri Yetman tarafından tasarlanmış olan yapının ilk projesi 1956 yılına tarihlen-
mektedir. Proje 1957 yılında tadilat görmüş, tüm cepheler değiştirilerek planda reviz-
yonlara gidilmiş, yapıya bir bodrum kat daha eklenerek yeniden ele alınmıştır. Her katta 
ikişer dairenin bulunduğu yapıda 2. bodrum kat kalorifer dairesi ve depo fonksiyonlarına ayrıl-
mışken, konut kullanımları 1. bodrum kat, zemin kat ve normal kata yerleştirilmiştir. 
Tek bir prizmatik kütleden oluşan Kazazoğlu Apartmanı bitişik nizamda inşa edildiğinden iki 
cephesi sağırdır. Konya Sokağı karşılayan ön cephe, balkonların çapraz yerleştirilme-
si ile hareketlendirilmiş olmasına rağmen, yapının bahçeye bakan arka cephesinde bu 
hareketlilik izlenememektedir. Eğimli bir araziye oturan yapıda ön cephede kullanılan taş 
mozaik kaplama yüzeyler de arka cephede devam etmemiştir. Yapıda dikkat çekici bir un-
sur olarak ön cephede bulunan ana giriş şeffaf tutulmuş, geniş, mermer kaplama bir silme içi-
ne alınmıştır.
Kazazoğlu Apartmanı’nda ana sirkülasyon çekirdeği merkeze alınarak iki yanına birer dai-
re yerleştirilmiştir. Dairelere küçük bir antreden girilmektedir. Bu antre bir yanda misafir 
odası ve salona açılırken, diğer yanda oldukça geniş bir hole açılmaktadır. Bu hol yatak 
odası ve ıslak hacimler gibi özel mekânları ortak kullanım mekânlarından ayırmak için 
kullanılan bir koridorla ilişkilenmektedir. Yapı bitişik nizamda inşa edildiğinden hol pence-
resi sirkülasyon çekirdeğinin kuzeyine yerleştirilmiş aydınlığa açılmaktadır. Yalın bir planlama 
anlayışına sahip olan Kazazoğlu Apartmanı, hareketli cephe düzeni, tasarım anlayışı ve mal-
zeme seçimleri ile bir dönemin temsilcisi olarak modern dönem konut üretiminde önemli bir 
yere sahiptir. 
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MANASTIR APARTMANI 

HANIMEli SOK. NO: 51  
KOrKUT rEiS MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. SUPHİ KAYNAK
YIL: 1957

Çankaya İlçesi Korkut Reis Mahallesi’nde yer alan Manastır Apartmanı’nın dosya bulguların-
dan yapının tek kat olarak hazırlanmış projesinin 1955 yılına tarihlendiği anlaşılmaktadır. Ya-
pının Yüksek Mühendis Mimar Suphi Kaynak tarafından hazırlanan ilave kat projesi ise 1957 
yılına tarihlenmektedir. Ancak yapının mevcut durumda bir kat eksiğiyle uygulandığı anlaşıl-
maktadır. Hanımeli Sokağın Necatibey Caddesi ile kesiştiği köşe parselde ticari fonksi-
yon üzeri konut olarak tasarlanmış olan yapı; bodrum kat, zemin kat ve iki normal kat-
tan oluşmaktadır. 
Manastır Apartmanı, oturduğu parselin formuna uygun olarak üç cephede düz, bir cephe-
de kavisli bir formda tasarlanmıştır. Bu haliyle yapının hem oturduğu parselden azami ölçüde 
faydalanması amaçlanmış, hem de formdaki tekdüzelik kırılarak yapı kütlesinde hareketlen-
me sağlanmıştır. Yapı, girişini Hanımeli Sokak’tan, zemin kat boyunca devam eden ve soka-
ğa açılan dükkânların arasından alır. Formdaki kırılmaya rağmen cephede göze çarpan bir 
düzensizlik yoktur. Zemin katta ticari fonksiyonlara bağlı olarak daha şeffaf olan cephe üstte-
ki iki katta yerini aynı form ve büyüklükteki pencereler ve çıkmalardan oluşan bir düzene bı-
rakır. Formdaki asimetri ve düzenli ve uygun büyüklüklerdeki açıklıklar yapının Necati-
bey Caddesi’ne bakan cephesinde bir araya gelir ve mimari açıdan en etkili görünümü 
oluşturur. 
Yapıda dolaşım katların tam merkezinde yer alan çift kanatlı sahanlıksız bir döner merdiven-
le sağlanmaktadır. Her katta iki oda, mutfak ve ıslak hacimlerden oluşan farklı plan şe-
masına sahip dört dairenin bulunduğu Manastır Apartmanı’nın mekânsal çözümleri, 
yer yer formun gerisinde kalmıştır. Yapının düz formlu kısımlarında çözülen iki dairenin ıs-
lak hacimleri beraber tasarlanmış ve bu kısımda daha toplu bir plan düzeni sağlanmışken, ya-
pının formunun kavislendiği bölümde ıslak hacimler şafta açılmış, yapının kavisli formu plan 
çözümleri için bir dezavantaja dönüşmüştür. Manastır Apartmanı, tasarımcının forma getirdi-
ği yenilikçi anlayış sonucu aynı dönemde yapılmış örneklerden ilginç kütlesi ve özenli cephe-
si ile ayrılmaktadır. 
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MERBANK EVLERİ

ATIŞ CAD. SANATOrYUM CAD. lülETAŞI SOK. 
KArArGAHTEPE MAH. KEÇiÖrEN

PROjE: Y. MİM. SEDAT ÇAĞLAR
YIL: 1957

Ankara’nın önemli konut bölgelerinden birisi olan Keçiören İlçesi Karargahtepe Mahallesi’nde 
yer alan Merbank Evleri Merkez Bankası çalışanları tarafından 1950 yılında kurulan Merkez 
Bankası Mensupları Yapı Kooperatifi tarafından inşa ettirilmiştir. Merbank Evleri dönemin konut 
politikaları hakkında bilgi vermesi, konut birimlerinin barındırdığı tasarım yaklaşımı ve mima-
ri detaylarıyla önemli bir yerleşimdir. Merbank Evleri’nin projeleri Yüksek Mimar Sedat Çağlar 
tarafından hazırlanmış, projeler 1957 yılında onaylanmıştır. Merbank Evleri A, B, C, D, E ve 
G olmak üzere toplam altı tip olarak inşa edilmiş 195 adet konuttan oluşmaktadır. Koo-
peratif üyelerinin gelirlerine göre düzenlenen bu konutların büyüklükleri 116 m2 ile 315 
m2 arasında değişmektedir. A, C, E, ve G tipi konutlar tek katlı olarak, B ve D tipi konut-
lar iki katlı olarak tasarlanmıştır. Temmuz 2013’te alanın mevcut durumunu anlayabilmek 
adına, mimari projeler, kat sayısı ve cephe özelliklerinden gelen veriler doğrultusunda bir sınıf-
landırmaya gidilmiştir. Bu sınıflandırmaya göre alanda toplam beş konut tipi olmak üzere 54 
konut tespit edilmiştir. Bu konutların bazıları özgünlüklerini korurken, bir çoğunda cephe mal-
zemelerinde ve dolu-boş oranlarında değişiklik yapılmış, yapıların sokaktan algısı değişmiştir. 
Merbank Evleri’nde ana yolla ilişkilenen konutlar sıra evler biçiminde, ara sokaklarda yer alan 
konutlar ise bahçe içinde ve müstakil evler biçimde yapılmıştır. Konutların hem cephe karar-
ları hem de plan kurguları bakımından biçimlenişleri dikkat çekicidir. Sade ve yalın bir cephe 
düzenine sahip konutların en önemli özellikleri kübik bir kütle ve tek yöne eğimli çatı-
dır. Tek yöne eğimli olan çatıyı saklamak için yapının yan cephelerinden yukarıya doğru 
çatıyla aynı eğimde parapet duvarlar yükseltilmiştir. Bu tür bir hareketlenme tüm cep-
helerde görülmektedir. Konutların bir kısmında yer alan diğer ayrıntılar ise balkon mozaiği 
ile ilişkilenen demir korkuluklar ve ıslak hacimlerin pencerelerini gizleyen ızgara sistemleridir. 
Merbank Evleri’nde konut yapıları çoğunlukla 400m2 ve 600m2 arasında değişen büyüklükte-
ki bahçelerin içinde konumlandırılmıştır. Her bir konutta plan kurgusu konutların bahçe ile iliş-
kileri öncelikli alınarak geliştirilmiştir. Tüm plan tiplerinde salon mutlaka ön-büyük bahçeyle 
ilişki kuracak biçimde düzenlenmiştir. Ek olarak, özellikle büyük konut tiplerinde, kar-
nıyarık plan tipini andıran bir sofa yer almakta ve bu sofa bir taraftan özel ve genel kul-
lanım alanlarını ayırırken diğer taraftan ön ve arka bahçeleri birleştirmektedir. Konutlar, 
tiplerine göre, iki, üç ve dört yatak odalı olarak ele alınmış ve en az bir yatak odasının, salon 
gibi, balkonla dışa açılması ve bahçe ile ilişki kurması istenmiştir. Merbank Evleri’yle ilgili altı çi-
zilmesi gereken diğer bir nokta da yapıların bir araya gelişleridir. Konutların yapıldığı yıldan beri 
yerleşimde oturan kişilerle yapılan sözlü görüşmelerde en çok vurgulanan bu yerleşimin “bir 
site değil bir mahalle” olduğudur. Kendi içinde kapalı bir yerleşim olmaktansa Merbank Evle-
ri kentle kuvvetli bir ilişki kurmaktadır. Ancak, buna rağmen, yerleşimin ele alınmasında kent-
ten bağımsız bir şekilde yaşamasının da dikkate alındığı söylenebilir. Yerleşimin orijinal pla-
nında, pazar yeri, okul, sosyal tesis, açık hava sineması gibi sosyal alanların yer aldığı 
öğrenilmiştir. Günümüzde, bu alanlardan hiç biri yoktur. Kalan az sayıdaki konut örneğiy-
le, Merbank Evleri cephe ve plan kararlarındaki biçimlenme kararları ve bu kararların farklı tip-
lerdeki çeşitliliği nedeniyle önemli ve özgün bir yerleşimdir.
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MİNTRAK APARTMANI

ESAT CAD. NO: 99  
BArBArOS MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. DEMİRTAŞ KAMÇIL, Y. MİM. RAHMİ BEDİZ
YIL: 1957

Çankaya İlçesi Barbaros Mahallesi’nde yer alan Mintrak Apartmanı, Mintrak Yapı Koopera-
tifi tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı, kütle etkisi, cephe bütünlüğü, sadeliği, balkonların her 
iki cephede yatayda ve düşeyde oluşturdukları denge, gündelik yaşamın tasarıma yansıma-
sı ve en ince detaylara bile özen gösteren kurgusuyla özgün bir örnek olarak dönem konutla-
rı arasında yerini almıştır. Yapının mimari projeleri Yüksek Mimar Demirtaş Kamçıl ve Yük-
sek Mimar Rahmi Bediz tarafından hazırlanmış, 1957 yılında onaylanmıştır. Betonarme 
iskelet sistem ve tuğla yığma sistem olarak inşa edilen yapı, bütünleşik iki blok halinde, bod-
rum kat, zemin kat ve yedi normal kattan oluşmaktadır.
Dikdörtgen bir kütle olarak tasarlanmış olan yapı ön ve arka cephelerinde tüm cephe boyun-
ca devam eden ve yatay etkiyi güçlendiren balkonlar ve balkonlarla birlikte ele alınan açıklık-
larla düşeyde bir denge oluşturacak biçimde tasarlanmıştır. Bu denge, yapıyı anıtsallıktan ve 
abartılı duruştan kurtarmış, balkonlara açılan pencere kayıtları doluluk boşluk oranlarıyla cep-
he ile bütünleşen geometrik öğeye dönüşmüştür. Yapının ön cephesi yatay ve düşey dengesi-
ni dinamize eden bir bütünlüğe sahiptir. Özgün projede yapı zeminden kopartılmış, zemin 
kat boşaltılarak ortak kullanıma ayrılmıştır. Ancak bu alan günümüzde ticari kullanımlara 
ait kılınmıştır. 
Mintrak Apartmanı kat planları tek tip dairelerden oluşmaktadır. Yapının ön (giriş) cephesin-
de ortak kullanım mekânları, arka cephede odalar, merkezde banyolar konumlandırıl-
mıştır. Dairelere antreden girilmektedir. Antre, yemek köşesi, salon ve kütüphane, tek ve 
açık mekân olarak ele alınmıştır. Mutfak antreye açılmakta, odalara ve banyoya bir geçitle 
ulaşılmaktadır. Yapının mimarları tarafından daha önce projelendirilen Yeşiltepe Blokları’nda-
ki “T” formlu-salon şemasının bu yapıda tekrar edildiği görülmektedir. Salon içerisindeki 
dairesel kolon, açık mekân olmasına rağmen antreyi tanımlayan gizli bir “T” formuna gönder-
me yapmaktadır. Mintrak Apartmanı çevresindeki yapılardan farklılaşan biçimlenmesi ile dö-
nem yapıları içinde özel bir örnek oluşturmaktadır. 
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MURAT APARTMANI 
(A. KADIOĞLU, H. ARSLAN, M. ARTUKMAÇ, F. NOYON APARTMANI)

NEYzEN TEVFiK SOK. NO: 21
MAlTEPE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. FARUK NOYON
YIL: 1957

Çankaya İlçesi Maltepe Mahallesi’nde bulunan Murat Apartmanı dikdörtgen bir parsele 
oturmuş prizmatik kütlesi ve yarattığı doluluk-boşluk dengesini malzeme kullanımı ile 
destekleyen kararları ile özgün konut örneklerinden birisidir. 1957 yılına tarihlenen proje 
Yüksek Mimar Faruk Noyon’a aittir. Her katta iki dairenin bulunduğu yapı bir bodrum kat, bir 
zemin kat ve üç normal kattan oluşmaktadır. 
Yapının yalın geometrik kütlesi, tüm cephelerde oluşturulan balkonlar ve pencerelerle hare-
ketlendirilmiştir. Cephenin tamamına yayılan yatay balkon düzeni kuvvetli bir etki yaratmakta-
dır. Bu etki yer yer balkonlarda kullanılan elemanlarla dengelenmeye çalışılmıştır. Yapının giriş 
cephesinde merdiven kovasını aydınlatan cam yüzey; içeride ve balkonlarda kullanı-
lan farklı geometrik elemanlar oldukça dikkat çekmektedir. Açık terasla sonlandırılmış ya-
pının girişinde yer alan köprü mimar tarafından cephelerdeki ilkeler gözetilerek tasarlanmıştır. 
Murat Apartmanı kat planları ortada yer alan merdiven kovasının iki yanına yerleştirilen birer 
daireden oluşmaktadır. Dairelerin ıslak hacimleri bu sirkülasyonun bir uzantısı olarak merkez-
de çözümlenmiştir. Dairelere bir antre aracılığıyla girilmektedir. Bu antre kuzeydoğuda salon 
ve mutfak gibi ortak kullanım mekânlarına, güneybatıda ise yatak odaları gibi özel kullanım 
mekânlarını ilişkilendiren koridora açılmaktadır. Dairelerde salonda yer alan masif oval böl-
me ortak kullanım alanları ile özel kullanım alanlarını ayırmakta, koridoru sınırlamak-
tadır. Murat Apartmanı, akılcı planlaması, malzeme çeşitliliği, süreklilik gösteren balkonları, 
merdiven korkulukları, özel olarak tasarlanmış mimari elemanları ile dönemin konut üretiminin 
özgün örneklerindendir. 
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NUR APARTMANI 
(TOYGAR HİLMİ APARTMANI)

KülTür SOK. NO: 2 GAzi MUSTAFA KEMAl BlV. 
NO: 147 ANITTEPE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. ZEKİ GÖKAY
YIL: 1957

Çankaya İlçesi Anıttepe Mahallesi’nde bulunan Nur Apartmanı, taş kaplama yüzeyleri, ge-
niş saçaklı kırma çatısı ve pencere düzeni ile dönem konut yapılarına tipik bir örnektir. 
Nur Apartmanı’nın projesi Yüksek Mimar Zeki Gökay tarafından hazırlanmış, proje 1957 yılın-
da onaylanmıştır. Büyük ölçüde değişime uğramadan günümüze kadar gelmiş olan yapı, bod-
rum kat, zemin kat ve üç normal kattan oluşmaktadır. 
Nur Apartmanı tek bir prizmatik kütlenin köşelerinin boşaltılması ve bazı birimlerin çıkma bi-
çiminde kütleden taşırılması ile elde edilmiştir. Cepheleri oldukça yalın bir biçimde ele alınmış 
olan yapının girişi Kültür Sokağı karşılayan ön cephedendir. Bu cephede giriş merkeze alı-
narak, sirkülasyon çekirdeğinin bulunduğu bu aks pencereler, yatay şerit mimari ele-
manlar ve bir saçakla vurgulanmıştır. Cepheyi oluşturan çıkmalar simetrik bir biçimde çer-
çeve içine alınarak balkonların yarattığı yatay etki sınırlandırılmıştır. Arka cephede balkonlar 
merkeze alınarak iki yanına simetrik bir biçimde pencereler yerleştirilmiş, köşeler sağır bırakıl-
mıştır. Yapının Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nı karşılayan kuzey cephesi gibi güney cephesi bal-
konların yarattığı yatay etki ile asimetrik biçimde düzenlenmiştir. Bodrum katı taş kaplama yü-
zeylerle ele alınmış olan yapı, geniş saçaklı kırma çatı ile sonlandırılmıştır. 
Nur Apartmanı’nın planları da cephe anlayışı gibi oldukça yalındır. Yapının plan şeması mer-
kez aksta yerleşen ana sirkülasyon çekirdeği ve bu aksı çevreleyen simetrik iki daire-
den oluşmaktadır. Sirkülasyon çekirdeğinin sahanlığı, aynı zamanda yapının girişidir. Daire-
lerde mekânsal ayrım özel ve ortak kullanım alanlarına yönelik olarak değil, ıslak hacimlere 
yönelik olarak belirlenmiştir. Dairelere dikdörtgen planlı küçük bir antreden girilmektedir. Bu 
antre lavabo, salon ve ıslak hacimlere açılan bir koridorla ilişkilidir. Duvarında bir şömine yer 
alan salon odaların açıldığı holle bütünleşmiş, bu hol aynı zamanda ıslak hacimlere ge-
çişi sağlayan koridorla ilişkilenmiştir. Nur Apartmanı, yalın planlama anlayışı, kütle düzenin-
deki hareketlenme, cephe kurgusu ve yapım tekniği ile dönemin konut yapılarına özel ve öz-
gün bir örnek oluşturmaktadır. 
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(SAFİYE ÖZATLI EVİ)

NAriN SOK. NO: 5  
rAGIP TüzüN MAH. YENiMAHAllE

PROjE: Y. MİM. MUZAFFER VANLI
YIL: 1957

Yenimahalle İlçesi Ragıp Tüzün Mahallesi’nde yer alan Safiye Özatlı Evi bölgedeki mevcut 
konut dokusunu yansıtan aile tipi apartmanların küçük ölçekli örneklerinden birisidir. 
Yapının özgün mimari projesinin kimin tarafından hazırlandığı bilinmemektedir. Ancak dosya 
bulgularından projenin 1956 yılında onaylandığı anlaşılmaktadır. Yapının tadilat projesi ise Yük-
sek Mimar Muzaffer Vanlı tarafından hazırlanmış, 1957 yılında onaylanmıştır. Yapı zemin kat ve 
bir normal kat olarak inşa edilmiştir. Yapıda her katta iki daire bulunmaktadır. 
Tek bir prizmatik kütleden oluşan Safiye Özatlı Evi oldukça yalın bir tasarım kurgusuna sahiptir. 
Yapı, üzerinde bulunduğu parselin kenarlarından içeriye çekilmiş ve bahçe kullanımı her yön-
de mümkün olabilmiştir. Bölgede rastlanılan bir özellik olarak bahçe içinde iki katlı, kırma çatı 
ile örtülmüş olan yapının cepheleri açıklıkların yatayda ve düşeyde dengelenmesi ile oluşturul-
muştur. Projede pencereler düşey silmeler içine alınarak vurgu güçlendirilmiştir. Yapının girişi 
bölgedeki birçok yapıda olduğu gibi, ön cephe yerine yan cepheden alınmış, yatay et-
kiyi güçlendiren balkonlar kütlenin içeri çekilmesi ile elde edilmiştir.
Yapının kat planları da aynı biçimde yalındır. Sirkülasyon minimum alanda çözülmüş, dairelere 
giriş sahanlıklardan sağlanmıştır. Tüm daireler aynı plan şemasına sahip olup merdivenin 
iki yanında konumlanmıştır. Dairelere, tüm birimlerin açıldığı geniş bir holden girilmek-
tedir. Banyo ve bir odaya geçiş için kare planlı oldukça küçük birer hol kullanılmış, mutfak ve 
tuvalet yapının arka cephesinde konumlanarak balkona açılmıştır. Dairelerin salonlarına bah-
çe ile ilişki kurmak üzere balkonlar eklenmiştir. Bu kapsamda Safiye Özatlı Evi konut üretimi-
nin yoğun olarak yaşandığı bir bölgede, orta gelir grubuna hitap eden, bölgesel unsurları bün-
yesinde barındıran tipik bir konut örneğidir.
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SÖNMEZ APARTMANI 
(MEHMET ALİ SÖNMEZ APARTMANI)

GüNEŞ SOK. NO: 17  
GüVENEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. SABİH KAYAN
YIL: 1957

Çankaya İlçesi Güvenevler Mahallesi’nde bulunan Sönmez Apartmanı, dengeli kütle kompo-
zisyonu, hareketli cephe kurgusu ve akılcı planlaması ile bölgede yer alan konut yapıları içinde 
özel bir örnektir. Yapının Yüksek Mimar Sabih Kayan tarafından hazırlanan mimari proje-
leri 1957 yılında onaylanmıştır. Giriş saçağının yeniden yorumlandığı tadilat projeleri ise 
1958 yılına tarihlenmektedir. 1957 yılında inşaatına başlanan yapı, iki bodrum kat, zemin kat 
ve üç normal kat olmak üzere toplam altı kattan oluşmaktadır. 
Sönmez Apartmanı oturduğu dikdörtgen parselin formuna uygun bir biçimlenme gösterse de, 
cephelerde yaratılan hareketlenmeler nedeniyle plastik bir görünüme sahiptir. Bu plastik görü-
nüm, yapının iki ayrı kütle olarak algılanmasına yol açmaktadır. Yapının yola bakan cephesi, di-
ğer cephelere nazaran daha yalındır. Ancak bu cephede kullanılan cam mozaik cepheyi özel-
leştirmiş, balkonlarda kullanılan demir elemanların, cephe boyunca düşeyde hareketlenmesi 
ile dinamik bir etki yakalanmıştır. Yapının giriş cephesinde pencere kullanımları ile cep-
he ikiye ayrılmış, böylece iki ayrı kütle algısı güçlendirilmiştir. Bu kütlelerin ilkinde ge-
niş camlar kullanılarak, yaşam alanlarının ışıktan maksimum faydalanması sağlanırken, 
salonun bulunduğu kütlede cephe düzeni pencerelerin farklı boyutları ve farklı konum-
lanmaları ile oluşturulmuş, kullanılan vitraylar ile iç mekâna özel bir anlam katılmıştır. 
Yoldan köprüyle ulaşılan girişi tanımlayan uzun saçak ise yapının cephe etkisi güçlen-
dirilen en karakteristik elemanlardan birisidir.
Yapı ayrı bir girişi olan birinci bodrum kat dâhil, her katta bir daire yer alacak biçimde planlan-
mıştır. Ancak birinci kat ve ikinci kat bağımsız bir dubleks dairedir. Dairelerin planlamasında 
ortak yaşam mekânı olan salon bağımsız bir ünite olarak değerlendirilmiş, ıslak hacim-
ler ve yatak odaları gibi mahremiyet gerektiren mekânlar bir koridorun etrafında yerleş-
tirilerek ikili kütle düzeni yaratılmıştır. Sönmez Apartmanı, hareketli cephe düzeni, plan kur-
gusu, etkileyici detayları ve iç mekân zenginliği ile dönem konut yapıları içinde özgün bir örnek 
olarak ön plana çıkmaktadır. 
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CİNNAH 191 

CiNNAH CAD. NO: 19  
ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA 

PROjE: Y. MİM. NEjAT ERSİN
YIL: 1958

Çankaya İlçesi Çankaya Mahallesi’nde yer alan Cinnah 19 Meydanlar Müdürlüğü İşçileri Yapı 
Kooperatifi tarafından gerçekleştirilmiştir. Cinnah Caddesi üzerinde, yer alan yapının mimari 
projeleri Yüksek Mimar Nejat Ersin tarafından hazırlanmış, projeler 1955 yılında onaylanmıştır. Son-
rasında hazırlanan 1958 yılına ait tadilat projeleri ile yapının bodrum katına iki daire eklen-
miştir. Teras kata ait Adnan Şimşek tarafından hazırlanmış olan tadilat projelerinin ise 1959 
yılına tarihlendiği anlaşılmaktadır. Betonarme iskelet sistem ve tuğla yığma sistem olarak inşa 
edilen yapı, yol seviyesinin altında iki bodrum kat, yol seviyesinin üstünde dubleks konut birimlerin-
den oluşan üç normal kat ve yüzme havuzlu teras kat olmak üzere inşa edilmiştir. 
Yapı uluslararası stilin konut alanındaki önemli ve özgün bir uygulaması olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Türkiye konut yazım tarihine konu edinilmiş olan Cinnah 19 yalın geometrisi, özgün planlama-
sı ve dengeli cephe düzeni ile özellikli apartman yapılarından birisidir. Yoğunluğu yatay eksende, 
zemin kotundan kolonlarla yükseltilen tek bir prizmatik kütle içinde çözen bir mimari an-
layışla ele alınmış olan yapı Cinnah Caddesi’ne dik biçimde konumlandırılarak, inşa edil-
diği yıllarda üzerinde bulunduğu tepeden kentin manzarasına hâkim olması sağlanmıştır. 
Yapıda konut birimlerinin ortak mekânları kuzey cephesine, manzaraya doğru konumlanmıştır. Bu 
cephede yer alan balkonlar konut birimlerinin dış ile ilişkilenmesini sağlarken aynı zamanda yapının 
yatay etkisini de güçlendirmiştir. Yapının güneye bakan giriş cephesi dairelere ulaşımın sağ-
landığı yatay sirkülasyon koridorunun delikli tuğla bir yüzeyle yoldan gizlenmesi ile oluş-
turulmuştur. Bu yüzey aynı zamanda güneş kırıcı olarak da ele alınmıştır. Yapıda güney-giriş 
cephesi ve kuzey-bahçe cephesi ayrımı çok açık biçimde izlenmektedir. Yapının bir saçakla tanım-
lanmış girişi, tuğla yüzey ile sağlanan dinamizmi güçlendirmiştir. 
Cinnah 19 orijinal projesinde yapının zeminden kopartılarak, topoğrafyanın içeri alındığı öz-
gün bir kullanıma sahiptir. Yapının teras katında ise bir havuz, Amerikan Bar, şömine, duş, 
soyunma birimleri ve tuvalet yer almaktadır. Ancak birinci bodrum katın normal konut kullanı-
mına dönüştürülmesi ile, her katta beş dubleks konut birimi ve birinci bodrum katta iki normal daire 
biçiminde düzenlenmiştir. Konut birimlerine erişim yol cephesinde yer alan bir yatay sirkülas-
yon koridoru ile sağlanmıştır. Yapının dairesel giriş merdivenleri bu sirkülasyon koridoruy-
la bütünleşmiş, koridordaki ışık gölge yansımaları ile yapı içerisine bir dinamizm kazandı-
rılmıştır. Yol altındaki ikinci bodrum katta, kömürlük, kalorifer ve müştemilat bulunmaktadır. Birinci 
bodrum katta yer alan birinci daireye mutfağın açıldığı bir küçük antreden girilmekte, antreden bir 
Amerikan Barın yer aldığı yemek bölümüne ve devamında oturma bölümüne geçilmektedir. Ant-
reye açılan bir koridordan ıslak hacimlere, hizmetçi odasına ve yatak odasına ulaşılmakta, yine ko-
ridora açılan soyunma odası ile yatak odalarına geçilmektedir. İkinci dairede antre yemek odası ve 
içinde bir şöminenin yer aldığı salondan ahşap bir bölme ile ayrılmıştır. Antreden geçilen uzun ko-
ridor ile mutfak, hizmetçi odası ve misafir odasına ulaşılmakta, koridora açılan bir ikinci koridor ile 
dadı-çocuk odasıyla ilişkili soyunma odasına ve banyoya erişilmektedir. Dubleks konut birimleri-
ne benzer biçimde antreden girilmekte, antreye mutfak ve hizmetçi odası açılmaktadır. Bir küçük 
mekân aracılığı ile tuvalet, kütüphane ve mutfak ile ilişkilenen yemek bölümünün devamında üst 
kata erişimin sağlandığı açık merdivenin yer aldığı salon bulunmaktadır. Merdivenle ulaşılan üst kat-
taki hol, salon ile galeri boşluğu aracılığı ile ilişkilenmekte, holün devamında banyo ve yatak odala-
rı yer almaktadır. Kütüphaneden ayrıca üst kattaki banyoya ve yatak odalarına ulaşılmaktadır. Cin-
nah 19 topoğrafya ile kurduğu ilişki, tasarım kararları, yapı içerisinde ortak mekân kullanımı, detay 
çözümleri, dinamik cephe düzeni ile özgün ve özellikli bir yapıdır.
1 Yapı hakkında geniş bir değerlendirme aşağıdaki kaynakta yer almaktadır.
Cengizkan, Ali (2002), “Cinnah 19: ütopik mi, Gerçek Modern mi?” Modernin Saati, Mimarlar Derneği 1927 ve Bo-
yut Yayın Grubu Yayınları.
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(KIRANER EVİ)

PrOF. MUAMMEr AKSOY CAD. (2. CAD.) NO: 2 
BAHÇEliEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: BİLİNMİYOR
YIL: 1958

Çankaya İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Kıraner Evi, 1960’lı yıllarda üretilen müsta-
kil konutlar içerisinde mekân zenginliği, açık plan anlayışı, özgün malzeme kullanımı ve cephe 
düzeni ile önemli bir yere sahiptir. Toplam 700 m2’lik alan kullanımı olan yapının tasarımı-
nın kime ait olduğu bilinmemektedir. Kıraner Evi’nin ilk projesi 1958 yılına tarihlenmek-
tedir. Ancak dosya bulgularından ilk projenin esas alınarak 1965 yılında yeni bir proje hazırlan-
dığı, bu projede yapılan değişikliklerle hazırlanan tadilat projesinin ise 1966 yılında onaylandığı 
anlaşılmaktadır. Aynı yıl inşaatı tamamlanan yapı iki bodrum kat, zemin kat ve bir normal kat-
tan oluşmaktadır.
Kıraner Evi üst gelir grubu için tasarlanan bir müstakil konut olarak tasarımcıya birçok açıdan 
özgürlük tanımış ve tasarımcının bazı parametrelerden bağımsız olarak nitelikli bir yapı ürete-
bilmesi mümkün olmuştur. Yapı tek bir prizmatik kütleye düşeyde eklenen küçük bir küt-
lenin öne taşırılması ile elde edilmiştir. Ön cephe kurgusu yatayda uzanan teraslarla 
güçlü bir etki oluşturacak biçimde, bu teraslardan geriye doğru çekilen geniş cam yü-
zeylerle oluşturulmuştur. Burada yer alan merdiven ve hemen yanında yer alan havuz ko-
nutun ortak yaşam mekânlarının bahçe ile kurduğu güçlü ilişkiyi yaratan mimari elemanlar-
dır. Yapının girişi doğu cephesinden verilmiş, basamaklarla yükseltilen girişin üzeri betonarme 
saçakla kapatılarak tanımlanmıştır. Yapının tüm cephelerinde oluşturulan pencereler doluluk-
boşluk dengesini kuracak biçimde mermer kaplama yüzeylerle çerçeve içine alınmış, ya da 
düşeyde dolu yüzeyler olarak vurgulanmıştır. Yapının üzerinde yer alan teras, alt kotlarda 
yer alan terasların yarattığı yatay etkiyi güçlendirmiş, aynı zamanda yapının tasarımını 
sonlandıran güçlü bir öğe olarak ön plana çıkmıştır. 
Kıraner Evi’nin planlaması bahçe ile mümkün olduğunca ilişki kuracak mekânların açık 
plan kurgusuna göre bir araya getirilmesi biçimindedir. Yapının ikinci bodrum katında 
kazan dairesi yer alırken, bir üst katta hizmetçi odası, çamaşırhane, ütü odası, depo gibi 
mekânlar zemin katın yükseltilmesi ile gün ışığından faydalanacak biçimde düzenlenmiştir. 
Girişte yer alan genişçe bir antre kuzeyinde ve güneyinde yer alan misafir ve çalışma odaları 
ile doğrudan bağlantı sağlarken batısında yer alan ana merdiven ile de ilişkilenmektedir. Ana 
merdiven merkeze konumlandırılmış ve üst katlarda kullanılan galeri boşlukları ile tasa-
rımın ana öğesi haline gelmiştir. Oval formdaki bu merdivenin kuzeyi salon olarak kullanılır-
ken, güneyinde bir bar bulunmaktadır. Salonun batısında yer alan kütle hem yapının ana küt-
lesinden dışarı taşırılarak, hem de salondan ayrılarak, özel bir yemek odası haline getirilmiştir. 
Salon ve yemek odası arasındaki duvarda bir şömine yer almaktadır. Bu mekânlar yapının ana 
caddeyi karşılayan bölümde yer alan bahçesi ile teraslar vasıtasıyla doğrudan ilişkilidir. Ye-
mek odasının güneyine konumlandırılan mutfak yemek odası ile bir diğer merdivenin yer aldı-
ğı mekân aracılığıyla ilişki kurmaktadır. Yapının birinci katında merkez, salon için ayrılmış geniş 
bir mekândır ve bu mekânın iki yanında yer alan yatak odaları ve banyolar ile antreler aracılı-
ğıyla bağlanmaktadır. Yapının terasına merdivenle geçiş sağlanmıştır. Kıraner Evi, özgün plan-
laması, güçlü cephe kurgusu, yalın ancak dengeli kütle kompozisyonu, malzeme kullanımı ve 
detayları ile konut tarihi yazımında öne çıkan özel örneklerden birisidir. 
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SEYHAN APARTMANI 
(YAŞAR SEYHANOĞLU APARTMANI)

ÇAğrI SOK. NO: 2  
AYDINlIKEVlEr MAH. AlTINDAğ

PROjE: İNŞ. MÜH. ŞERAFETTİN ŞAHISTAN
YIL: 1958

Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’nde inşa edilmiş olan Seyhan Apartmanı, döneminin 
yaygın konut tasarım ve uygulama anlayışını yansıtmaktadır. Ankara’da sıklıkla kullanılan, 
cephede yatay etki yaratan balkonlar, sirkülasyonun cepheye yansıması, kırma çatı, 
geniş saçaklar, balkon korkulukları gibi özellikler Seyhan Apartmanı’nda da mevcut-
tur. Yapı İnşaat Mühendisi Şerafettin Şahıstan tarafından bir bodrum kat, bir zemin kat ve bir 
de normal kattan oluşacak biçimde 1958 yılında tasarlanmıştır.1960 yılında onaylanan tadi-
lat projesi ile kat eklemeleri gerçekleşmiş ve yapı, bodrum katı olmadan zemin kat ve üç nor-
mal kat olarak inşa edilmiştir.
Tek bir kütleden oluşan yapıda hareketlilik yatayda süreklilik gösteren balkonlarla sağlanmış-
tır. Balkonlarla yaratılan yatay etki cephede düşeyde yaratılan doluluk etkisi ile dengelenmiştir. 
Oldukça mütevazı bir cephe düzenine sahip olan Seyhan Apartmanı’nın ana caddeye bakan 
cephesinde bulunan merdiven çekirdeği düşey çizgisel elemanlarla vurgulanmıştır. İki tarafı 
duvarlarla çevrelenmiş olan balkonlar; geometrik demir parmaklıkları ve parapet üze-
rinde oluşturulmuş geometrik diyagonal boşlukları ile yapının öne çıkan elemanlarıdır.
Seyhan Apartmanı’nın cephede yer alan simetrik yapılanması, benzer bir biçimde ele alınan 
plan kurgusunun yansımasıdır. Yapının merkezinde yer alan düşey sirkülasyon hacminin iki ya-
nında iki daire yer almaktadır. Dairelere giriş bir küçük antreden sağlanmakta ve bu ant-
re salon ve mutfak ile doğrudan ilişkilenmektedir. Salonun doğusunda konumlandırılan 
yatak odası bir koridorla salona bağlanırken, salonun batısında yer alan, iç içe açılan 
iki oda doğrudan salonla ilişkilenmektedir. Tüm bu özellikleri ile Seyhan Apartmanı, Anka-
ra kentini bu dönemde şekillendiren yaygın konut anlayışının bir uzantısı olarak karşımıza çık-
maktadır.
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TAN APARTMANI

TUrGUT rEiS CAD. NO: 18  
MEBUSEVlEri MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. ADNAN KOCAASLAN
YIL: 1958

Çankaya İlçesi Mebusevleri Mahallesi’nde yer alan Tan Apartmanı, özgün kütle düzeni, mekân 
çeşitliliği ve yalın tasarım kurgusu ile dönem örnekleri içinde ön plana çıkmaktadır. Yamuk for-
munda, diyagonal kenarlara sahip bir arazi üzerinde konumlanmış olan yapı, Yüksek Mühen-
dis Mimar Adnan Kocaaslan tarafından tasarlanmış, yapının mimari projesi 1958 yılında onay-
lanmıştır. Bodrum kat, zemin kat ve iki normal kattan oluşan yapının bodrum katında 
dışarıdan özel girişi olan bir gece kulübü bulunmaktadır. 
Tan Apartmanı’nın tasarımı radyal bir plana oturtulmuş olan tek bir kütle ile oluşturulmuş, batı 
cephesi üzerinde bulunduğu parselden geriye çekilerek ovalleştirilmiştir. Yapının ana girişi Tur-
gut Reis Caddesi’ni karşılayan kuzey cephesindendir. Bu cephe diğer cepheler gibi oldukça 
yalın bir biçimde ele alınmış, geniş pencere yüzeylerinin yapının merkezinde eşit aralıklarla yer-
leştirilmesi ile düzenlenmiştir. Cephedeki bu simetrik düzen, pencere altlarında yapının bir kö-
şesine kadar uzatılmış olan yatay bantlarla kırılmıştır. Yapının güney cephesi de benzer bir kur-
gu ile ele alınmış ve basamaklarla bir kat inilerek ulaşılan gece kulübünün girişi Ergin Sokağa 
dik konumlandırılarak, bu cephede çözümlenmiştir. Tan Apartmanı’nın batı cephesinde kö-
şeler sağır bırakılmış, geniş pencereler ile bir düzen elde edilmiştir. Cephe boyunca ya-
tayda devam eden pencere altındaki bantlar balkon korkuluklarına dönüşerek, diğer 
cephelerde izlenen yatay etki, kuvvetli bir biçimde bu cephede de yakalanmıştır. Ben-
zer bir kurgu güney cephesi için de söz konusudur, ancak bu kez boşluklar köşelere yerleşti-
rilirken, dolu yüzeyler merkezde toplanmıştır. 
Tan Apartmanı’nın planları bir yay formunda kurgulanmıştır. Bu yayın merkezinde, yine 
radyal bir forma sahip olan sirkülasyon çekirdeği bulunmakta, bu sirkülasyon çekirde-
ğinin iki yanında dört daire yer almaktadır. Tüm dairelerde mutfak ve ıslak hacimler bir ara-
ya toplanarak sirkülasyon çekirdeğinin doğusunda ve batısında bulunan aydınlıklarla havalan-
dırılmaları sağlanmıştır. Yapıda iki tip daire bulunmaktadır. İlk tip radyal planın kısa kenarında 
konumlandırılan dairelerdir. Bu dairelere, mutfak ve tuvaletle ilişkili, salonun doğrudan açıldı-
ğı giriş holünden ulaşılmaktadır. Bu holün doğusunda yer alan yatak odalarının ve banyonun 
açıldığı küçük bir koridor özel alanları ortak alanlardan ayırmak için kullanılmıştır. Diğer tip dai-
relerde giriş holü doğrudan yalnızca salonla ilişkilenmektedir. Mutfak, yatak odaları ve ıslak ha-
cimlere erişim bu holle bağlantılı olan bir koridor vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu dairelerde 
salonlar yemek bölümünü de içerecek biçimde geniş tutulmuştur. İki tip dairede de net bir 
biçimde özel alan ve ortak alan ayrımına gidilmiştir. Tan Apartmanı özgün planlama anla-
yışı, yalın tasarım kurgusu, arazi ve çevreyle bütünleşen yaklaşımı ve içerdiği özelleşmiş fonk-
siyonu ile dönem yapıları içinde özel bir öneme sahiptir. 
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TURGUT REİS 59

TUrGUT rEiS CAD. NO: 59  
ANITTEPE MAH. ÇANKAYA

PROjE: İNŞ. MÜH. ŞERAFETTİN ŞAHISTAN
YIL: 1958

Turgut Reis Caddesi 59, Çankaya İlçesi’nde önemli bir konut bölgesi olan Anıttepe 
Mahallesi’nde yer almaktadır. Yapı yer aldığı bölgede cephe düzeni ve detayları ile dikkat çek-
mektedir. Ankara’da birçok yapıya imza atmış olan İnşaat Mühendisi Şerafettin Şahıs-
tan tarafından tasarlanmış olan yapının mimari projeleri 1958 yılına tarihlenmektedir. Bir 
bodrum kat ve dört normal kat olmak üzere toplam beş katlı olarak inşa edilmiş olan yapıda 
her katta bir daire bulunmaktadır. 
Tek bir prizmatik kütle olarak ele alınan yapının en karakteristik elemanları Turgut Reis 
Caddesi’ne bakan ön cephedeki balkonlarıdır. Değişik çaplardaki dairesel ferforje korkulukla-
ra sahip olan bu balkonlar 1950’ler sonrası mimarlık ortamında sıklıkla görülen düz prizmatik 
kütleyi hareketlendirme eğiliminin sonucudur. Yapıda bu hareketlenme eğrisel ya da organik 
yüzeylerle değil, kırık ve açılı yüzeylerle elde edilmiştir. Turgut Reis Caddesi 59’un ön cep-
hesinde her katta toplam üç açıklık yer almaktadır. Bu açıklıklardan biri geriye çekile-
rek önüne balkon yerleştirilmiştir. Diğer iki açıklığın üstünde yatayda giden ve gölgelik 
işlevi gören beton bir yüzey vardır. Bu yüzey daha sonra kırılarak, düşeyde aşağıya in-
mekte ve dairelerin zemin kotunda tekrar kırılarak balkon döşemesini oluşturmaktadır. 
Yapının ön cephesinde, balkonlarda görülen bu hareket girişte de sürdürülmüş, yapının giriş 
saçağı ve “V” şeklindeki taşıyıcısı tıpkı balkonlarda olduğu gibi kırık-açılı yüzeylerden elde edil-
miştir. Yapının giriş kapısında da aynı yaklaşımı görmek mümkündür. 
Yapının kat planlarında sirkülasyon çekirdeği köşeye alınmıştır. Sirkülasyon çekirdeğinde kat-
ları birbirine bağlayan oval bir merdiven bulunmaktadır. Her katında birer daire olan yapının gi-
rişi yan cepheden ve bodrum katından alınmış, yapı zemin kotundan geri çekilerek önü boşal-
tılmış ve bodrum katının gün ışığından faydalanması sağlanmıştır. Dairelere içinde gömme 
bir vestiyer olan geniş bir antreden girilmektedir. Bu antre hem misafir salonu, hem otur-
ma-yemek bölümü hem de mutfak, tuvalet gibi servis mekânlarıyla ilişkilenmektedir. Antrenin 
bitiminde yatak odalarının ve banyonun açıldığı küçük bir hol vardır. Birisi ön cephe ile di-
ğeri arka cephe ile ilişki kuran yatak odalarında dönemin konut yapılarında sıkça gö-
rülen gömme dolaplar yer almaktadır. Turgut Reis Caddesi 59, bölgede bulunan konut ya-
pılarından; özelleşmiş cephe düzeni, plan kararları ve malzeme kullanımı ile farklılaşmakta ve 
öne çıkmaktadır.
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DEFNE APARTMANI 

BArDACIK SOK. NO: 69  
KüÇüKESAT MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. HALUK DERMAN
YIL: 1959

Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi’nde bulunan Defne Apartmanı Mühendisler Yuvası 
Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmiştir. Yüksek Mühendis Haluk Derman yapının kul-
lanıcısı ve aynı zamanda tasarımcısıdır. 1959 yılında onaylanmış olan projede yapı bir bod-
rum kat, zemin kat ve 1 normal kat olarak ele alınmış, yapının teras katı ortak kullanım alanı 
olarak planlanmıştır. Ancak 1960 yılında yapılan tadilat projesi ile yapıya bir kat ilave edildiği ve 
teras katının konut kullanımına ayrıldığı anlaşılmaktadır. Yapı günümüzde bir bodrum kat, ze-
min kat, iki normal kat ve bir teras kattan oluşmaktadır.
Defne Apartmanı her cephede balkonların eklenmesi ile hareketlendirilen tek bir prizmatik küt-
leden oluşmaktadır. Bardacık Sokağa bakan ön cephede balkonların yarattığı yatay etki, ana 
sirkülasyon çekirdeğinin bulunduğu yarı-şeffaf yüzeyle güçlü bir düşey etki yaratılarak denge-
lenmiştir. Bu cephe geniş pencereleri tümüyle balkonlara açılan yaşam birimlerinin (sa-
lonun) yer aldığı bir düzende tasarlanmış, yapının simetrik etkisi balkon korkuluklarının 
asimetrik düzenlemesiyle kırılmaya çalışılmıştır. Daha çok mahremiyet gerektiren yatak 
odaları ise bahçeyi görecek biçimde arka cephede konumlandırılmıştır. Bu cephede bir ya-
tak odasının açıldığı küçük bir balkon bulunmaktadır. Günümüzde yapının tüm cepheleri PVC 
kaplanmış, yapının özgün cephe düzeni bozulmuştur.
Yapının iyi kurgulanmış yalın planlama anlayışı dönemin konut yapılarının belirgin bir özelliğidir. 
Merkeze alınan sirkülasyonun iki yanına birer daire yerleştirilmiş, böylece her katta simetrik iki 
dairenin planlanabilmesi mümkün olmuştur. Dairelere merkezde yer alan geniş bir antre-
den girilmekte; salon ve yatak odaları bu antre yardımıyla ayrılmaktadır. Antre aynı za-
manda girişin karşısında yer alan mutfak, salon ve iki yatak odası ve banyonun açıldığı bir kü-
çük mekân ile ilişkilenmektedir. Yapının teras katı sonradan ilave edildiğinden, teras katta yer 
alan daire farklı bir plan çözümüne sahiptir. Defne Apartmanı, akılcı planlaması, güçlü cephe 
düzeni ve özgün detayları ile dönemin konut anlayışını yansıtan ve mühendislerin konut üreti-
mindeki rolünü açığa çıkartan bir örnek olarak önem taşımaktadır. 
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GRANİT APARTMANI 

BArDACIK SOK. NO: 102  
KüÇüKESAT MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. NAFİZ EVİRGEN
YIL: 1959

Çankaya İlçesi Küçükesat Mahallesi’nde yer alan Granit Apartmanı DSİ çalışanlarının oluş-
turduğu DSİ Granit Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmiştir. Yapının 1959 yılında onay-
lanan ilk projesi Yüksek Mühendis Nafiz Evirgen tarafından hazırlanmıştır. Yalnız birinci kat bal-
konlarında ve saçak seviyesindeki basit tadilatları kapsayan tadilat projesi ise Yüksek İnşaat 
Mühendisi Talha Ermiş tarafından hazırlanmış ve 1960 yılında onaylanmıştır. Yapı, bodrum kat, 
zemin kat ve üç normal kat olmak üzere toplam beş kattan oluşmaktadır. 
Granit Apartmanı tek bir prizmatik kütleye tüm cephelerde eklemlenen balkon kütleleri ile ta-
sarlanmıştır. Balkon kütleleri balkonların iki yandan eğimli duvarlar ile sınırlanması ile 
elde edilmiştir. Yapının geniş mermer kaplama silme içine alınan ana giriş kapısı ön cephedeki 
balkon kütlesinin orta aksında konumlandırılmıştır. Tüm cepheleri benzer biçimde oldukça yalın 
bir yaklaşımla ele alınmış olan yapıda en dikkat çekici unsur balkon parapetleridir. 
Tek kanat merdiven bulunan ana sirkülasyon çekirdeği yapının merkezinde yer almaktadır. Bu 
çekirdeğe her katta aynı plana sahip dört daire eklenmiştir. İki dairenin ortak kullandığı iki ay-
dınlık, sirkülasyon çekirdeği ile yatayda ilişkilenmekte, her dairede tuvalet, mutfak ve banyo 
aydınlık penceresi ile havalanmaktadır. Dairelere salonun devamı niteliğinde planlanmış 
bir antreden girilmekte, salon bir yandan tümüyle antreye, bir yandan da tümüyle bal-
kona açılmaktadır. Antreden küçük bir mekân ile tuvalet ve mutfağa, antreye dik olarak ko-
numlandırılmış bir koridor ile yatak odalarına ve banyoya ulaşılmaktadır. Dairelerde bulunan üç 
yatak odasından ikisi cephe boyunca uzanan bir balkona açılmaktadır. Granit Apartmanı, mü-
hendisler tarafından tasarlanmış olması, akılcı planlama anlayışı ve dönemin konut üretim ko-
şullarını aydınlatması açısından önemli bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.
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(İMAR BLOKLARI)

SErVi SOK. UMUT SOK. MAHMUT ESAT 
BOzKUrT CAD. ÖN CEBECi MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. VEDAT DALOKAY, Y. MİM. NEjAT TEKELİOĞLU
YIL: 1959

Çankaya ilçesi Ön Cebeci Mahallesi’nde yer alan İmar Blokları sıra apartman ve çok katlı blok 
apartman olarak farklı yapılardan oluşan bir yerleşimdir. Ankara İmar Limited Şirketi tarafın-
dan ekonomik sosyal mesken olarak inşa ettirilen blokların projeleri Mimar Vedat Da-
lokay ve Yüksek Mimar Nejat Tekelioğlu tarafından 1959 yılında hazırlanmıştır. Dosya 
bulgularından Yüksek Mimar Nejat Aykon tarafından hazırlanmış olan tadilat projesinin 1966 
yılında onaylandığı anlaşılmaktadır. 
Yerleşimde beş adet A tipi, üç adet B tipi blok bulunmaktadır. A tipi bloklar zemin kat ve 12 
normal kat olmak üzere 13 katlı, B tipi bloklar zemin kat ve üç normal kat olmak üzere dört 
katlıdır. A tipi bloklar düşeyde dikdörtgenler prizması olarak ele alınırken, B tipi bloklar yatayda 
dikdörtgenler prizması olarak ele alınmıştır. A tipi bloklarda cepheler balkonlar ile hareket-
lendirilmiş, B tipi bloklarda ise cephe hareketleri iki dairenin salonunun cephe boyunca 
düşeyde çıkma yapması ile sağlanmıştır. Girişleri betonarme saçakla vurgulanmış olan 
yapılar teras çatı ile sonlandırılmıştır. Yapılardaki korkuluklar, parapetler, renk kullanımı vb 
detaylar oldukça dikkat çekicidir. 
Yapıların kat planları birbirinden farklıdır. A tipi yüksek bloklar merkezde sirkülasyon çekirdeği 
ve her katta iki daireden oluşmaktadır. B tipi alçak bloklarda dört giriş ve sirkülasyon çekirde-
ği ve her katta sekiz daire bulunmaktadır. A tipi bloklarda daireler yatayda konumlanmış-
lardır. Islak hacimleri iç çeperde, mutfak, odalar ve salon dış çeperde yer alan dairelere 
tuvalet, mutfak ve salonun açıldığı bir antreden girilmekte, odalara ve banyoya salon-
dan geçilen bir başka mekândan ulaşılmaktadır. B tipi bloklarda daireler simetrik olarak 
ön ve arka cephede konumlanmış, mutfak ve salon ön cephede yer alırken odalar arka 
cephede yer almıştır. İmar Blokları yerleşimi sosyal ve ekonomik konutların sahip olmaları 
gereken tasarım zenginliğini ortaya koyması açısından önemli ve özgün bir yerleşim örneğidir.
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BASIN SİTESİ I

CiNNAH CAD. NO: 80  
AziziYE MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. VEDAT DALOKAY, Y. MİM. NEjAT TEKELİOĞLU
YIL: 1960

Çankaya İlçesi Aziziye Mahallesi’nde yer alan Basın Sitesi I, belirli meslek gruplarına mensup 
kişilerin bir araya gelerek kurdukları kooperatif örgütlenmelerine bir örnek teşkil etmektedir. 
Ankara Gazeteciler Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen yerleşim yalın tasarım kur-
gusu, dengeli kütle ve cephe kompozisyonu ve akılcı planlaması ile dönemin toplu ko-
nut üretiminde ön plana çıkmaktadır. Basın Sitesi I Mimar Vedat Dalokay ve Yüksek Mimar 
Nejat Tekelioğlu tarafından tasarlanmıştır. Yerleşim için hazırlanan mimari projeler 1960 yılın-
da onaylanmıştır. 1963 yılında hazırlanan tadilat projesi ile kırma çatı kullanımından vazgeçil-
miş, bloklar düz çatı ile sonlandırılmıştır. Yerleşimde tüm bloklar birbirinin tekrarı olduğu gibi 
tüm daireler de aynı plan şemasına sahiptir. Bloklar arazinin eğimine göre bir ya da iki bodrum 
kat, zemin kat ve üç normal kat olacak biçimde beş ya da altı katlı olarak tasarlanmıştır. Yer-
leşimde beş blok bulunmaktadır. 
Basın Sitesi I düşey prizmatik blokların, aralarında yaya geçiş yolları bırakılarak “U” bi-
çiminde bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bloklar araziye diyagonal olarak yerleş-
tirilerek, dairelerin kuzey rüzgârından az etkilenmesi sağlanmış ve her bloğun önünde ve ar-
kasında yeşil alanlar tanımlanabilmiştir. Blokların girişleri güney yönünde konumlandırılmıştır. 
Bloklarda uygulanan tip plan şeması nedeniyle tüm cepheler aynıdır. Bu kurguda sağır bıra-
kılan düşey yüzeyler ile balkon boşlukları köşelerde yer alırken, geniş cam yüzeyler ve 
bu yüzeylerin altlarında cephe boyunca yatayda uzanan bant sağır yüzeyler ortalarda 
yer almıştır. Zemin ve bodrum katlar tüm bloklarda taş kaplamadır. 
Blokların kat planları merkezde yer alan dairesel düşey sirkülasyon çekirdeğinin etrafı-
na iki dairenin yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Blok planları kare formundadır. Kare for-
mun her bir kenarına eklenen balkon çıkmaları merkezden köşeye doğru kaydırılmıştır. Da-
irelere oturma ve kabul bölümü ile açık bir ilişki kuran antreden girilmektedir. Yemek 
bölümü, oturma ve kabul bölümü “L” plan oluşturacak biçimde tek mekân olarak kur-
gulanmış, yemek bölümü ve oturma bölümü bir şömine ile ayrılmıştır. Antre, dairelerin di-
ğer birimlerinden bir koridorla ayrılmaktadır. Bu koridor önce mutfak ve tuvalet gibi ortak kulla-
nıma sahip alanlara, sonra da özel alanlar olan çalışma odası ve yatak odalarına açılmaktadır. 
Tüm dairelerde ıslak hacimler dairesel formdaki merdivenin yanına iliştirilen aydınlıklar vasıta-
sıyla havalandırılmaktadır. Bu kapsamda Basın Sitesi I tasarım kurgusu ile kooperatifler aracı-
lığıyla gerçekleştirilmiş yerleşimler içinde ön plana çıkmaktadır.
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İPEK APARTMANI 

GüVENliK CAD. NO: 84  
GüVENEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. SAHİR ERÜRETEN
YIL: 1960

Çankaya İlçesi Güvenevler Mahallesi’nde bulunan İpek Apartmanı inşaat mühendisi ve desi-
natörün ortak çalışması ile şekillenen, yapının formu ile birlikte iç mekân düzenlemelerinin de 
ayrıntılı bir biçimde tasarlandığı dönemin özgün konut örneklerindendir. İşçi Sigortaları Kuru-
mu Memurları Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilen İpek Apartmanı Yüksek Mühendis 
Sahir Erüreten tarafından tasarlanmış, Desinatör Tarık Sürekeker tarafından yapının iç 
mekân düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Her iki tasarımcının da imzasının bulunduğu mi-
mari projenin onay yılı 1960’tır. Yapı her katta dört daire olmak üzere bodrum kat, zemin kat 
ve üç normal kattan oluşmaktadır. 
İpek Apartmanı tek bir prizmatik kütlenin yatay konumlandırılması ve bu kütleye ekli tüm cep-
he boyunca uzanan balkonların eklenmesiyle biçimlenmiştir. Yapının yatay prizmatik kütle-
si kullanılan geniş cam yüzeylerle hafifletilmiştir. Güvenlik Caddesi’ni gören doğu cephesi 
ile arka bahçeyi gören batı cephesi benzer bir biçimde tüm cepheyi kaplayan geniş cam yü-
zeylerle şekillenmiştir. Cephelerde yer alan balkonlar ve balkon parapetleri ile güçlü bir 
yatay etki oluşturulmuştur. Yapının ana girişi merkezde konumlandırılmış, zemin kat-
ta yer alan dairelerin balkonlarından bir duvar ile ayrıştırılmıştır. Yapının kuzey ve güney 
cepheleri ise merkeze yerleştirilen ikili balkonlar ve diğer kısımların sağır bırakılması ile düzen-
lenmiştir. Yapının yığma taştan inşa edilen bodrum katı özgün projede cepheye de yansıtıl-
mış, yapıya bir köprü vasıtasıyla ulaşım sağlanmıştır. Yapı ortak kullanıma yönelik teras kat-
la sonlandırılmıştır. 
Yapının kat planları yatay kütlenin batısında ve doğusunda ikişer daire yer alacak biçimde ele 
alınmıştır. Merkezde tek kanat merdivenden oluşan dikdörtgen çekirdek sirkülasyon yer 
almakta, tüm dairelere kare planlı bir antreden ulaşılmaktadır. Bu antre, bir yandan tu-
valet ve mutfak ile bir yandan yemek köşesi ile doğrudan ilişki içindedir. Farklı bir çözümle-
me olarak dairelerin mutfaklarına sahanlıktan ayrı bir giriş verilmiştir. Antreyle bağlantılı 
uzunca bir koridor özel yaşam alanlarına açılmakta, bu kısımda bir de aydınlığa açılan hizmet-
çi-sandık odası bulunmaktadır. Merkezinde bir şömine yer alan salon koridordan bir se-
paratörle ayrılmıştır. İpek Apartmanı dönemde önemli bir konut yerleşim alanı haline gelen 
bölgede disiplinler arası işbirliği ile tasarlanan, yalın tasarım anlayışı, rasyonel çözümleri ve kul-
lanıcılara sunduğu ayrıcalıklı yaşam biçimi ile konut yapıları içinde önemli bir yere sahip olan 
bir yapıdır. 
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(TURHAN TÜRKER EVİ)

WIllY BrAND SOK. NO: 6  
AziziYE MAH. ÇANKAYA

PROjE: BİLİNMİYOR
YIL: 1960

Çankaya İlçesi Aziziye Mahallesi’nde bulunan Turhan Türker Evi bölgedeki bağ evi gele-
neğini modern konut yaklaşımları ile birleştiren, tasarım anlayışı, planlaması, kütle dü-
zeni ve malzeme kullanımıyla öne çıkan özgün yapılardan birisidir. Turhan Türker Evi’nin 
kimin tarafından tasarlandığı bilinmemektedir. Yapının özgün mimari projesi 1960 yılına tarih-
lenmektedir. Ancak yapı 1961 yılında tadilat geçirerek özgün projede bir kat eksiltmeye gidil-
miştir. Dosya bulgularından yapının küçük değişiklikleri kapsayan ikinci tadilat projesinin 1962 
yılında onaylandığı anlaşılmaktadır. Tek bir konut biriminden oluşan yapı toplam 900 m2 alana 
oturmakta, zemin kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. 
Turhan Türker Evi iki ayrı dikdörtgen prizmanın kaydırılarak bir ortak mekân vasıtasıyla 
birleştirilmesinden oluşan bir tasarım kurgusuna sahiptir. Yapı, yamuk formdaki bir par-
sel içinde diyagonal bir biçimde konumlandırılarak merkeze alınmış, böylece girişin yer aldı-
ğı ön bahçe ve ev halkının kullanımına yönelik, havuz, çiçeklik gibi elemanları olan arka bahçe 
için yer kazanılmıştır. Yapının girişi birinci kattan alınmış, eğimden yararlanılarak zemin 
kattan arka bahçeye çıkış sağlanmıştır. Giriş cephesi olan güneydoğu cephesinde yer alan 
çıkma zemin katta taş kaplanarak mekân özelleştirilmiştir. Bu çıkma, yapının kütle etkisini bo-
zan tek mimari elemandır. Yapının iç balkonlarında kullanılan taş kaplama ile yapıya zenginlik 
katılmış, tasarım kurgusunda pencere düzenleri fonksiyonu yansıtacak biçimde ele alınmıştır.
Yapının kat planlarında merkezde bulunan ortak mekânda tek kollu bir merdiven yer al-
makta, giriş, arka bahçeye çıkış ve tüm katlarda balkonlara çıkış bu ortak mekândan 
sağlanmaktadır. Zemin kat servis mekânlarına ve bir hizmetçi odasına ayrılmış, ortak mekân 
olarak düzenlenmiş olan parti-oyun alanından terasa ve bahçeye çıkış sağlanmıştır. Giriş katı 
olan birinci katta bir çalışma odası, mutfak, yemek odası ve yemek odasının doğrudan iliş-
kilendiği salon-oturma bölümü bulunmaktadır. Salon-oturma bölümünde yer alan şömine ile 
özelleşmiş, cepheden çıkma yapan mekân bu katta kiler olarak düzenlenmiştir. İkinci kat dört 
yatak odası ve ıslak hacimlerden oluşan özel kullanımlara ayrılmış, bu katta ön ve arka cephe-
de yer alan iki balkonla dış ile ilişkilenme sağlanmıştır. Yüksek gelir grubuna yönelik olarak inşa 
edilen Turhan Türker Evi, malzeme kullanımı, az katlı yapılanması, cephe düzeni ve plan kur-
gusu açısından dönem yapıları arasında öne çıkmaktadır.
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AND 11

AND SOK. NO: 11  
ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. SEYHUN OPAN
YIL: 1961

Çankaya İlçesi Çankaya Mahallesi’nde bulunan yapı 1960’lı yılların başında NATO İşçileri Yapı 
Kooperatifi tarafından yaptırılmıştır. Akılcı planlaması, kararlı cephe kurgusu ve özgün de-
tayları ile dönemin konut üretiminin önemli bir örneği olarak karşımıza çıkan yapının ta-
sarımcısı Yüksek Mühendis Seyhun Opan’dır. Yapının mimari projesi 1961 yılında onay-
lanmıştır. Aynı tasarımcı tarafından hazırlanan tadilat projesi ise 1962 yılına tarihlenmektedir. 
Bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat olarak inşa edilen yapıda her katta üç daire bulun-
maktadır.
And Sokak 11 her bölümde bir dairenin yer aldığı üç prizmatik kütlenin, şeffaflaştırılmış 
düşey sirkülasyon kütlesi etrafına yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Üç prizmatik kütle-
den birisinin dışarı taşırılması ile merkezdeki sirkülasyon çekirdeğinin yer aldığı kütlenin iki yü-
zeyden ışık alması sağlanmıştır. Yapının güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinde kullanılan 
uzun balkonlar ile yapıda güçlü bir yatay etki sağlanmış, fonksiyondan bağımsız, delik-
li tuğladan oluşan düşeyde uzanan bir mimari eleman ile bu yatay etki dengelenmiştir. 
Yapının girişi yan cepheden alınmış, cepheden içeri çekilerek özelleştirilmiştir. Yapının kuzey-
doğu ve güneybatı cephelerinde sıra pencerelerle sağlanan cephe kurgusu düşey korkuluklu 
balkonlar ile kesintiye uğramıştır. 
Yapının kat planları merkezde yer alan ana sirkülasyon çekirdeği etrafına yerleştiril-
miş olan dikdörtgen planlı üç daireden oluşmaktadır. Dairelerden birisinin yer aldığı kütle-
nin sirkülasyon kütlesinden kaydırılması ile merkezde dairelerin gün ışığından faydalanmasını 
sağlayan bir alan elde edilmiştir. Bu alanın güneydoğusunda, güneybatısında ve kuzeybatısın-
da, planları farklı üç daire bulunmaktadır. İki daireye mutfak, tuvalet ve salonla doğrudan ilişkili 
bir antreden girilmektedir. Bu dairelerde iki oda ve banyo bir koridora açılmakta ve bu koridor 
aracılığı ile antreyle ilişkilenmektedir. Diğer dairede ise salon antreye açılmakta, antreyle ilişki-
lenen bir koridora mutfak, ıslak hacimler ve iki oda açılmaktadır. Tüm dairelerde salon ye-
mek bölümünü de içerecek şekilde “L” biçiminde tasarlanmıştır. And Sokak 11, hareketli 
kütle düzeni ve dengeli cephe anlayışı ile dönem konut yapıları içinde önemli bir örnek olarak 
öne çıkmakta ve özelleşmektedir. 
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(CİHAD GÖKDAĞ 
VE ORTAKLARI APARTMANI)

KâTiP ÇElEBi SOK. NO: 4  
ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA

PROjE: BİLİNMİYOR
YIL: 1961

Çankaya İlçesi Çankaya Mahallesi’nde bulunan Cihad Gökdağ Apartmanı 1960’lı yılların 
başında üretilen konut yapıları içerisinde dengeli kütle kompozisyonu, akılcı planlama-
sı, özgün detayları ve dinamik cephe kurgusu ile ön plana çıkmaktadır. Kimin tarafından 
tasarlandığı bilinmeyen yapının projesi 1961 yılına tarihlenmektedir. Yapı bodrum kat, zemin 
kat, üç normal kat ve bir de teras kat olmak üzere toplam altı kattan oluşmaktadır. 
Cihad Gökdağ Apartmanı yamuk formunda bir parselin merkezine yerleşmiştir. Yapı arazi-
nin formuna göre içeri çekilen ve mekân kurgusuna göre farklılaşan kütlelerin bir ara-
ya getirilmesi ile biçimlenmiştir. Yapının ön cephesinde zemin katı ana yol boyunca arazinin 
şekline göre konumlanmış, bu durum üst katlarda yapının üç ayrı prizmatik kütleye dönüş-
mesine yol açmıştır. Böylece yapının Kâtip Çelebi Sokağı karşılayan ön cephesi diğer cephe-
lere nazaran daha dinamik bir kurguya sahiptir. Ön cephede ilk kütle bir dairenin salonu ile, 
ikinci kütle mutfak, hizmetçi odası ya da kiler ile oluşturulmuştur. Bu kütlede tüm servis bi-
rimleri camekân bir yüzeyle gizlenmiş, tasarım problemi bir cephe zenginliğine dönüş-
türülmüştür. Cephe boyunca uzanan camekân yüzey ve bu yüzeyde yer alan geomet-
rik desenler yapının en dikkat çekici unsurlarıdır. Bu kütleden geriye çekilerek oluşturulan 
son kütle ise diğer dairenin salonudur. Yapının ana girişi içeri çekilmiş ve zemin kotun-
dan özenle tasarlanmış basamaklarla yükseltilmiştir. Yapının diğer cepheleri doluluk-boş-
luk oranları, yatay ve düşey kütle dengesi gözetilerek tasarlanmış, yapıda kullanılan geniş cam 
yüzeylerle dairelerin gün ışığından yararlanması ve balkonlarla tüm konutlarda özel yarı açık 
mekânların organize edilmesi sağlanmıştır. 
Yapının kat planlarında merkezde yarım daire formuda bir merdiven ve iki yanında bi-
rer daire yer almaktadır. Dairelere merdiven sahanlıklarından erişim sağlanmış, salon-
ların ana yola cephe vermesi öngörülmüştür. Dairelere salon ile ilişkili bir antre-holden giril-
mektedir. Bu antre-hol aynı zamanda özel yaşam alanları olan yatak odaları ve ıslak hacimlerin 
açıldığı bir koridor ile de bağlantılıdır. Arazinin uzun kenarında yer alan dört odalı dairede salon 
geniş tutulmuş, yemek odası, hizmetçi odası ve mutfak küçük bir ofis ile ilişkilendirilmiştir. Di-
ğer dairede salona açılan yemek odasına antre-holden de erişim sağlanmıştır. Bu kapsamda 
Cihad Gökdağ Apartmanı arazinin verdiği imkânla elde edilen, farklı birimlerden oluşan kurgu-
su, dengeli kütle düzeni ve yaratılan cephe zenginliği ile dönemin konut yapılarına özel bir ör-
nek oluşturmaktadır. 
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ÇİLE APARTMANI

BülBülDErESi CAD. NO: 28  
TINAzTEPE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. NURİ ABAÇ 
YIL: 1961

Çankaya İlçesi Tınaztepe Mahallesi Bülbülderesi Caddesi’nde bulunan Çile Apartmanı bölge-
de yer alan konut yapıları arasında özgün cephe kararları ile öne çıkan bir yapıdır. Mimari pro-
jesi 1961 yılına tarihlenen yapının tasarımı, mimarlık ortamı tarafından çok fazla anıl-
mayan ancak Ankara’da önemli konut yapıları bulunan Yüksek Mimar Nuri Abaç’a aittir. 
İç mekânda yeni bir düzenleme öneren tadilat projesi 1962 yılında onaylanmıştır. Tuğla yığma 
sistemiyle inşa edilen yapı, bir bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat olmak üzere toplam 
beş katlıdır. Azimoğlu Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmiş olan yapının her katında 
simetrik iki daire bulunmaktadır. 
Tek bir prizmatik kütleden oluşan yapıya giriş Bülbülderesi’ne bakan cepheden alınmıştır. Gi-
riş kapısının yer aldığı aks yapının en karakteristik mimari elemanları ile oluşmuştur. Bu 
mimari elemanlar düşeyde tüm cephe boyunca devam eden ve kat hollerinin gün ışı-
ğından faydalanmasını sağlayan pencere açıklıklarıdır. Bu pencere açıklıkları birbirini 
takip eden yamuk forma sahip elemanlardan oluşmaktadır. Bu mimari elemanlar ile elde 
edilen hareket binanın ön cephesindeki balkon çıkmalarla da desteklenmiştir. Tıpkı girişin üs-
tündeki pencere açıklıkları gibi bu balkon çıkmalar da açılı bir forma sahiptir. Balkonlarda göz-
lenen diğer bir detay da şaşırtmalı beton parapetlerdir. Balkon korkuluklarının neredeyse ta-
mamı yatayda uzanan metal elemanlarla yapılsa da, bir bölümü kare şeklinde beton parapet 
olarak yapılmıştır. Bu beton parapetin yeri her balkonda farklılaştırılarak yapıya dinamik bir gö-
rünüm kazandırılmıştır. Yapının yan cepheleri, ön cephelere göre oldukça sade ve yalındır. Ya-
pının orijinal projesinde her iki yan cephede de yer alan “betebe” mozaik desenler yapının in-
şası sırasında hayata geçirilmemiştir. 
Yapının kat planları merkezde yer alan çekirdek sirkülasyonun iki yanında konumlanmış si-
metrik iki daireden oluşmaktadır. Dairelere kare bir antreden girilmekte, antre mutfak ve sa-
lonla doğrudan ilişkilenmektedir. Salonun bir bölümü yemek köşesi olarak düzenlenmiş, özel 
mekânlara antreden bir koridorla bağlantı sağlanmıştır. İlk projede daire iç mekânlarında 
yapının dış cephesindeki açılı hareketlerin tekrar ettiğinin altı çizilmelidir. Antreden ya-
tak odalarına giderken banyonun koridor duvarı ve yemek köşesinin mutfağa sırt ve-
ren duvarı açılı bir şekilde yapılmış, tadilat projesinde ise bu duvarlar düzeltilmiştir. Çile 
Apartmanı özgün kütle düzeni, akılcı planlaması, mimari detayları ve özenli mimari çizimleriyle 
nitelikli bir konut yapısı olarak öne çıkmaktadır. 
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GÜNEŞ SİTESİ

TUrGUT ÖzAl BlV. ASMAlI SOK. ASlANBEY 
CAD. züBEYDE HANIM MAH. AlTINDAğ

PROjE: MİM. NİYAZİ ULUÇAY 
YIL: 1961

Güneş Sitesi Altındağ İlçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde tek ada 
üzerinde üç blok halinde inşa edilmiştir. Yerleşim, blokların arazi üzerindeki konumlanmaları, 
gündelik hayatta sosyalleşmeye olanak sağlayan çözümleri ve sade cepheleri ile önem taşı-
maktadır. Blokların mimari projelerinin kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak söz-
lü görüşmelerde yapının mimarının Mimar Niyazi Uluçay olduğu ifade edilmiştir. Mimari proje-
ler 1961 yılına tarihlenmektedir. 1968 yılında yapılan çevre düzeni projeleri Yüksek Mühendis 
Mimar Cevat Tunçel tarafından hazırlanmıştır. Ayrık nizam üç blok halinde bodrum kat, ze-
min kat ve 10 normal kattan oluşan bloklar Nafia Sigortalı İşçiler Kooperatifi tarafından 
inşa ettirilmiştir. 
A-B-C bloktan oluşan yerleşimde, bloklar orta bölümde merdiven ve sahanlığın bulunduğu 
“H” formunda hem dışa dönük hem içe dönük bir tasarım yaklaşımıyla ele alınmışlardır. Ön ve 
arka cephelerinde içeri doğru çekmelerle blokların ağır kütle etkisi dengelenmiştir. Bu 
cephelerdeki süreklilik, sağır duvarların yatay ve düşey etkisini güçlendirmiştir.
Güneş Sitesi’ni oluşturan blokların kat planları merkezde yer alan sirkülasyon çekirdeği, çekir-
değin etrafında yer alan servis birimleri ve her katta simetrik konumlanmış tek tip dört daireden 
oluşmaktadır. Sosyal konut olarak yapılan daireler küçüktür. Katlarda dört dairenin açıl-
dığı geniş kat sahanlığı aynı zamanda bir toplanma ve sosyalleşme alanı olarak kulla-
nılmaktadır. Dairelere tuvalet ve mutfağın açıldığı bir antreden girilmektedir. Salon ortada yer 
almakta, odaların ve banyonun açıldığı küçük birime doğrudan salondan ulaşılmaktadır. Bal-
konlar salon ve mutfağı ilişkilendirecek biçimde merkezde konumlanmıştır. Güneş Sitesi çev-
resindeki üç-dört katlı yapılardan farklı olarak üç blok halinde düşeyde yükselen, kütlenin ağır 
etkisini çekmelerle rahatlatan, asansörü ve döneminde ilk olduğu söylenen çöp bacası ile öz-
gün bir yerleşim örneğidir. 

76



167166

KOÇAK APARTMANI

KAzAKiSTAN CAD. (4. CAD.)  
NO: 134 EMEK MAH ÇANKAYA

PROjE: BİLİNMİYOR
YIL: 1961

Çankaya İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Koçak Apartmanı, bölgedeki yoğun konut doku-
sunu oluşturan ve 1960’lı yılların tasarım anlayışını yansıtan özgün örneklerden birisidir. 1961 
yılında projelendirilen, 1963 yılında inşaatı tamamlanan yapı bir bodrum kat, zemin kat, üç nor-
mal kat ve bir teras kattan oluşmaktadır.
Mimarı bilinmeyen yapı, yalın prizmatik kütlesi, özgün detaylara sahip balkonları, ve 
hareketli cephe elemanları ile oldukça etkileyicidir. Yapının ana caddeye (4. Cadde’ye) 
bakan ön cephesinde yer alan ve cephe boyunca süreklilik gösteren yatay elemanlar, katla-
rı birbirinden ayırarak kuvvetli bir etki oluşturmaktadır. Bu yatay etki, dolu kütleler ve dairele-
ri birbirinden ayıran geometrik süsleme elemanları ile düşeyde dengelenmektedir. Balkonlar-
la doluluk-boşluk dengesi kurularak oluşturulan yan cephe ise özgün geometrik elemanları ile 
dikkat çekicidir. 
Koçak Apartmanı kat planı merkezde oval formlu bir merdivenin bulunduğu sirkülas-
yon çekirdeğinin iki yanına yerleştirilmiş benzer dört daireden oluşmaktadır. Dairelerin 
plan kurgusu giriş holünün tam karşısında yer alan oturma-yemek bölümü ve bu bölüme açı-
lan diğer odalar biçiminde ele alınmıştır. Yapının üçüncü katında yer alan çapraz iki daire 
ise dubleks olarak tasarlanmıştır. Bu daireler, geniş oturma-yemek bölümleri, bu bölümler-
de bulunan şömineleri, daire formlu merdivenleri ve bu merdiven ile ulaşılan sofaları ile fark-
lı bir plan kurgusuna sahiptir.

77



169168

NECDET CALP APARTMANI

KUVEYT CAD. (GüVEN SOK.) NO: 34 
AYrANCI MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. NURİ ABAÇ
YIL: 1961

Çankaya İlçesi, Ayrancı Mahallesi’nde bulunan Necdet Calp Apartmanı yoğun konut do-
kusuna sahip olan bölgede, dengeli kütle kompozisyonu, ferah iç mekânları ve kullanı-
cı ihtiyaçlarına yönelik özgün detayları ile ön plana çıkan konut örneklerinden birisidir. 
Yapının mimari projesi Yüksek Mimar Nuri Abaç tarafından hazırlanmış, 1961 yılında onaylan-
mıştır. Bodrum kat, zemin kat, üç normal kat ve çatı katından oluşan Necdet Calp Apartmanı 
her katta birer daire bulunacak şekilde tasarlanmıştır. 
Köşe parselde yer alan Necdet Calp Apartmanı arazinin şeklini alarak yamuk plana oturan tek 
bir prizmatik kütleden oluşmaktadır. Yapı bahçeden yararlanacak şekilde parselden içe-
riye çekilerek araziye yerleştirilmiş, böylece her katta birer dairenin yer aldığı, yoğun-
luğu düşük bir apartman elde edilmiştir. Yapının Kuveyt Caddesi’ni karşılayan ve girişinin 
yer aldığı cephe güney cephesidir. Bu cephede geniş pencereler ve sağır yüzeylerin bir araya 
gelmesi ile dengeli bir doluluk-boşluk kurgusu yakalanmıştır. Bu kısımda yer alan balkonların 
korkuluklarının yarattığı yatay etki pencere altlarında da devam ettirilerek güçlendirilmiştir. Bu 
korkuluklar arasına her katta birbirine diyagonal olarak yerleştirilen dikdörtgen betonarme pla-
kalar ile cepheye hareketlilik kazandırılmıştır. Bu güçlü yatay etki, yapının köşesinde oluşturu-
lan ve üzerine düşey geometrik bir bezeme yerleştirilen sağır cephe ile düşeyde dengelenmiş-
tir. Yapıda giriş katı taş kaplama yüzeylerle diğer katlardan ayrılmıştır. Yapının kuzey cephesi 
benzer bir kurgu ile, yatay pencereler ile sağlanan yatay etkinin düşey sağır duvarla dengelen-
mesi ile oluşturulmuştur. Yapının doğu cephesi taş kaplama sağır yüzeyle ikiye ayrılmış, gü-
ney yönüne geniş cam yüzeyler yerleştirilirken, kuzey yönünde yerleştirilen yatak odalarına ait 
pencereler, mahremiyet de düşünülerek daha küçük tutulmuştur. Bu iki pencere yüzeyi arası-
na balkonlar çıkma olarak eklenmiştir. Burada da güney cephesinde yer alan diyagonal dik-
dörtgen plakalar cephede hareketlilik yaratmıştır. Yapıda sağır iki duvarın birleşimi ile olu-
şan köşenin açılı düzenlemesi oldukça dikkat çekicidir. 
Yapının giriş antresinin kuzeyinde, aydınlıkla havalandırılan düşey sirkülasyon elemanı yerleş-
tirilmiştir. Dairelere dikdörtgen planlı bir antreden girilmektedir. Bu antre, açık plan an-
layışına göre bir arada tasarlanan salon ve yemek odası ile mutfak ve tuvalet birimle-
ri ile ilişkilidir. Bu antrenin kuzeyine “T” planlı bir hol yerleştirilmiştir ve özel mekânlara geçiş 
bu holden sağlanmaktadır. Yapının teras katında yer alan dairede ise diğer katların doğusun-
da yer alan hacimler terasa, bir yatak odası ise mutfağa dönüştürülerek planlanmış, böylece 
bu katta ortak kullanım alanları ile özel kullanım alanları bir arada çözülmüştür. Necdet Calp 
Apartmanı 1960’lı yıllarda üretilen konut yapıları içinde dengeli cephe kurgusu, yalın planlama-
sı ve malzeme kullanımları ile önemli yapılardandır.
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SAADET APARTMANI 

HANIMEli SOK. NO: 39  
KOrKUT rEiS MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. İLHAN EROL
YIL: 1961

Çankaya İlçesi Korkut Reis Mahallesi’nde bulunan Saadet Apartmanı özgün cephe düzeni ile 
1960’lı yılların konut yapılarının bölgedeki önemli temsilcilerinden birisidir. Projeleri 1961 yı-
lına tarihlenen yapının tasarımı Yüksek Mühendis Mimar İlhan Erol tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Yapı, bodrum kat, zemin kat ve dört normal kat olmak üzere toplam altı kat ola-
rak inşa edilmiştir. Yapının sonradan değişikliğe uğradığı ve zemin katlarının ticari fonksiyonlara 
ayrıldığı anlaşılmaktadır. 
Saadet Apartmanı yamuk planlı tek bir prizmatik kütleden oluşmaktadır. Bu kütle güneydoğu 
ve kuzeybatı cephelerinde hareketlendirilmiştir. Yapının Hanımeli Sokağı karşılayan ön cephe-
sinde, merkezde yapının ana girişi yer almaktadır. Zemin kat bu cephede mermer kaplama yü-
zeyi ve farklı ölçeklerdeki pencereleri ile diğer katlardan ayrılmıştır. Normal katlar düşeyde iki 
bölüm olarak tasarlanmıştır. Bir yanda geniş cam yüzeylerin bulunduğu dolu kütleler-
le, diğer yanda düşey betonarme şerit gölgelikler, balkonlar ve balkon korkulukları ile 
bir düzen oluşturulmuştur. Yapının sağır olmayan yan cephesinde yatayda uzanan balkon-
lar yine şerit gölgelikler ve korkuluklarla dengelenerek benzer bir cephe düzeni elde edilmiştir. 
Yapının arka cephesinde ise şerit gölgelikler yoktur.
Saadet Apartmanı kat planları “U” biçimindeki merdiven ve ortasında yer alan asan-
sör boşluğundan oluşan çekirdek sirkülasyonun ve ıslak hacimlerin merkeze alınma-
sı ile oluşturulmuştur. Yapıda diğer tüm birimler gün ışığından maksimum faydalana-
cak biçimde çeperlere yerleştirilmiştir. Yapının bir cephesinin sağır olmasından dolayı her 
katta üç daire yer almaktadır. Dairelerin ikisi simetrik kare planlı olarak, diğeri ise uzun bir dik-
dörtgen olarak tasarlanmıştır. Tüm dairelere yine uzun bir antreden girilmektedir. Antreye açı-
lan geniş hol dikdörtgen planlı dairede salon, simetrik dairelerde oturma-misafir olarak adlan-
dırılmış mekânlarla doğrudan bağlantılıdır. Simetrik iki dairede tüm mekânlar antreye açılırken, 
dikdörtgen planlı dairede özel mekânlara hole açılan bir küçük mekânla ulaşılmaktadır. Özel-
leşmiş bir kurguya sahip Saadet Apartmanı, dengeli cephe düzeni ve yalın tasarım anlayışı ile 
dönemin konut yapılarına önemli bir örnek oluşturmaktadır. 
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ESER SİTESİ

AŞKABAT CAD. (7. CAD.) 75. SOK. (15. SOK.) AKDENiz CAD.  
69. SOK. (17. SOK.) YUKArI BAHÇEliEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. VEDAT YALÇINKAYA, Y. MÜH. MİM. KADRİ KALAYCIOĞLU

YIL: 1962

Çankaya İlçesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Eser Sitesi Yüksek Mühendis Mi-
mar Vedat Yalçınkaya ve Yüksek Mühendis Mimar Kadri Kalaycıoğlu tarafından pro-
jelendirilmiştir. Projeler 1962 yılına tarihlenmektedir. Dosya bulgularından 1964 yılında 
siteye ait bir tadilat projesi hazırlandığı anlaşılmaktadır. Yerleşim Eser Yapı Kooperatifi tara-
fından gerçekleştirilmiş olan dört bloktan oluşmaktadır. A Blok projede iki bodrum kat ve 
14 normal kat iken; iki bodrum kat ve 11 normal kat olarak, B Blok projede bir bodrum kat ve 
yedi normal kat iken; bir bodrum kat ve altı normal kat olarak, C Blok projede bir bodrum kat 
ve altı normal kat iken; bir bodrum kat ve dört normal kat olarak, D Blok projede bir bodrum 
kat ve 10 normal kat iken; bir bodrum kat ve dokuz normal kat olarak inşa edilmiştir.
Eser Sitesi benzer biçimlenme kararları ile ele alınmış olan prizmatik bloklarla oluştu-
rulmuştur. A Blok düşeyde, B, C ve D Bloklar yatayda süreklilik göstermektedir. A Blok 
ortada yer alan sirkülasyon çekirdeği ile ilişkilenmiş iki ayrı blok olarak ele alınmış, ön ve arka 
cephelerde çıkma biçiminde düzenlenmiş balkonlarla hareket sağlanmıştır. B Blok üç sirkülas-
yon çekirdeği ile birbirine bağlanmış üç bloktan oluşmaktadır. İkili cephe kurgusunda ön cep-
he, mekânların uygunluğu nedeniyle balkonların yatayda sürekliliği ile düzenlenmiş, arka cep-
hede balkonlar tek tek ele alınmıştır. C Blok aynı kurguyla ele alınmış altı sirkülasyon çekirdeği 
ile altı blok olarak düzenlenmiştir. D Blok yine üç sirkülasyon çekirdeğine sahip üç bloktan 
oluşmaktadır. B Bloktan farklı bir biçimde ön cephede balkonlar gruplanmış, farklı bir hareket-
lenme elde edilmiştir. A Blokta zemin kat içeri çekilmiş, arkadlarla zeminde dolaşım öngörül-
müştür. B, C ve D Bloklarda ise yan cepheler yer yer ya da düşeyde süreklilik gösteren bal-
konlarla hareketlendirilmiştir. 
Eser Sitesi’nde A Blok dışında benzer plan şemaları görülmektedir. A Blokta her kat-
ta dört daire yer almasına karşın B, C ve D Bloklarda her katta ön ve arka cepheli ko-
numlanmış iki daire yer almaktadır. Öte yandan A Blok teras katı orijinal projede kafe-
terya ve ofis olarak düzenlenmiştir. A Blok sirkülasyon çekirdeği dairesel bir forma sahiptir, 
diğer bloklarda ise iki kollu merdivenin oluşturduğu bir sirkülasyon çekirdeği bulunmaktadır. 
A Blokta dairelerde servis birimleri ve ıslak hacimler iç çeperde, salon ve yatak odaları dış çe-
perde yer almaktadır. Diğer bloklarda yer alan dairelerde iki cepheli planlama anlayışı görülür. 
Hol tüm bloklarda bulunan tüm dairelerde salonla açık ilişki kurmakta ve merkezde yer 
almaktadır. Ana yoldan yeşil bir bantla ayrılmış olan Eser Sitesi kalabalık ve gürültülü kent ya-
şamı içinde yaşayan site sakinlerine oldukça huzurlu bir yaşam deneyimi sunmaktadır. Döne-
min asansörlü, sıcak sulu, çöp bacalı konut anlayışına uygun biçimde inşa edilmiş olan sitede 
içe dönük bir yaşam kurgulanmıştır. Site içinde ayrıca, yeşil alanlar, spor alanları ve otoparklar 
düşünülmüş, ancak, çocuk oyun alanı, artan ihtiyacı karşılamak amacıyla otoparka dönüştü-
rülmüştür. Tüm bu özellikleri ile Eser Sitesi dönemde gerçekleştirilmiş yerleşimler içinde özel 
bir örnek oluşturmaktadır.
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(İHSAN ÖZKAŞIKÇI EVİ)

ErGiN SOK. NO: 22  
MEBUSEVlEri MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. ERDOĞAN OKÇU
YIL: 1962

Çankaya İlçesi Mebusevleri Mahallesi’nde yer alan İhsan Özkaşıkçı Evi, 1960’lı yılların ko-
nut üretiminde dengeli kütle kompozisyonu ve özgün detayları ile öne çıkan konut yapıların-
dan birisidir. Dosya bulgularından anlaşıldığı üzere yapıya ait 1956 yılında onaylanan bir 
mimari proje vardır. Ancak İhsan Özkaşıkçı Evi Yüksek Mimar Erdoğan Okçu tarafın-
dan tasarlanmış ve 1962 yılında onaylanmış olan proje uyarınca inşa edilmiştir. Yapıya 
ait 1964 yılında İnşaat Mühendisi Abdülkerim Yurttaş tarafından hazırlanmış bir tadilat proje-
si daha mevcuttur. Ancak yapının teras katının tam kata dönüştürüldüğü ve cephelerin değiş-
tiği bu proje uygulanmamıştır. Yapı bodrum kat, zemin kat, bir normal kat ve teras kat olmak 
üzere dört katlıdır.
İhsan Özkaşıkçı Evi farklı kütlelerin dengeli bir biçimde birleştirilmesi ile oluşan hare-
ketli bir tasarım kurgusuna sahiptir. Yapının kararlı kütle düzeni, cephe ve planlarda net 
formların bir arada kullanılması ile ortaya çıkmıştır. Yapının Ergin Sokağı karşılayan cephesi ol-
dukça yalındır. Bu cephede yer alan her birim cepheye farklı bir kütlenin uzantısı olarak yan-
sımıştır. Yapının girişi yan cephedendir. Bu cephe yine her birimin cepheye farklı bir düzende 
yansıması nedeniyle diğer cephelere göre oldukça hareketlidir. Geniş camekân yüzeylerle 
vurgulanan giriş, üst katlarda aynı kütlede yer alan oturma ve okuma odalarının geniş 
pencereleri ile bütünleşmiştir. Bu cephede ayrıca birinci katta yer alan balkonlar düşey şerit-
lerle cephede yarı geçirgen bir dokuyla hacimsel olarak öne çıkartılmışken, ıslak hacimler geo-
metrik motiflerle cepheye yine yarı geçirgen yüzeyler olarak yansıtılmıştır. Yapının diğer cephe-
lerinde de farklı birimler ile hareketli ancak dengeli bir kompozisyon oluşturulmuştur. 
Yapının kat planları, her birimi içeren geometrik formların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş-
tur. Planlar incelendiğinde yapının temelde iki kısımdan meydana geldiği göze çarp-
maktadır. Bu kısımlar zemin katta iki farklı daireyi, birinci katta ise tek dairenin ortak ve 
özel alanlarını işaret etmektedir. Yapının bodrum katı depo ve servis mekânlarına ayrılmış-
tır. Zemin katta merkez aksının hemen yanına konumlandırılmış olan giriş oldukça geniş tu-
tulmuş ve bu alanda üst kata çıkan ovalleştirilmiş merdiven ile bodrum katına inen merdiven 
konumlandırılmıştır. Zemin katta yer alan dairelere giriş bu geniş antreden sağlanmaktadır. Ya-
pının ilk dairesi özel ve ortak kullanım alanlarını keskin bir biçimde ayırarak bir araya 
toplamıştır. Bu daireye yemek holü, vestiyer ve mutfakla doğrudan ilişkili bir antreden giril-
mekte, özel alanlara geçiş ise salonla doğrudan bağlantılı bir koridordan sağlanmaktadır. Ya-
pının ikinci dairesi hacimsel olarak yapının en küçük dairesidir ve bu daire de ilk daire-
de görülen kurgu ile ele alınmıştır. Ancak bu dairede salon tek bir birimden oluşmaktayken, 
birinci dairede yemek holü ve oturma bölümleri olarak ikiye bölünmüştür. Yapıdaki son dai-
re ise birinci katta ve teras katta çözümlenen oldukça geniş mekânlara sahiptir. Bu da-
ireye erişim doğrudan yemek holü ve mutfakla bağlantılı oturma holünden gerçekleşmektedir. 
Özel mekânlar olan yatak odaları bir kütle olarak ele alınmış ve uzunca bir koridor ile dairenin 
diğer mekânlarından keskin bir biçimde ayrılmıştır. Dairenin salonunda bir şömine yer almak-
ta, mutfak kütlesinde bulunan hizmetçi odası ve salon ile ilişkili sera dikkat çekmektedir. Te-
ras kat okuma ve salon bölümlerine ayrılmıştır. Bu çerçevede İhsan Özkaşıkçı Evi cephe kur-
gusu, akıcı ve mekân zenginliği sunan planlaması ile dönemin konut yapıları arasında özel ve 
özgün bir örnektir. 
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İŞ BANKASI BLOKLARI 

AHMET MiTHAT EFENDi SOK. AHMET rASiM SOK. 
ABiDiN DAVEr SOK. SiMON BOliVAr BlV. SülEYMAN 
NAziF SOK. GüzElTEPE MAH. ÇANKAYA
PROjE: Y. MİM. KADRİ ERKMAN
YIL: 1962

Çankaya İlçesi Güzeltepe Mahallesi’nde yer alan İş Bankası Blokları, Türkiye İş Banka-
sı Memurları Kooperatifi tarafından gerçekleştirilmiş toplam 10 bloktan oluşmaktadır. 
Blokların 1962 yılına tarihlenen avan projeleri Yüksek Mimar Kadri Erkman’a aittir. 1965 
yılına tarihlenen projeler ise Yüksek Mimar Kadri Erkman ve Mimar Ayhan Böke’ye aittir. Üç 
ayrı adada toplam 10 bloktan oluşan yerleşimde bloklar A, B, C olmak üzere üç tip olarak ele 
alınmışlardır.
İş Bankası Blokları düşeyde süreklilik gösteren prizmatik kütlelerden oluşmaktadır. Blokla-
rın zemin katları orijinal projede boşaltılmış kütleler yerden yükseltilmiştir. Bloklar ön ve 
arka cephede kimi zaman cephe hareketleri ile kimi zaman çıkma yapan balkonlarla hareket-
lendirilmiştir. Betonarme balkon korkulukları şaşırtmalı kullanılarak bu hareket güçlendirilmiş-
tir. Bloklarda sirkülasyon çekirdeğine erişim çizgisel mimari elemanların üstten yatayda 
bağlanması ile elde edilen bir saçakla sağlanmıştır. Sirkülasyon çekirdeği cephede dü-
şeyde süreklilik gösteren şeffaf bir yüzeyle cepheye yansıtılmıştır.
Teras katları ortak kullanıma ayrılmış blokların kat planları ortada yer alan sirkülasyon çekirde-
ğinin iki yanında iki cepheli olarak konumlanmış iki daireden oluşmaktadır. Planlar farklı tipler 
için farklı geliştirilmiş olsalar da dairelerin kurgusu aynıdır. Dairelere bir antre ile giril-
mekte, mutfak antreye açılmaktadır. Yemek ve oturma bölümleri tek mekân olarak dü-
zenlenmiş, yatak odaları ve banyo bir koridorun etrafına toplanarak, bu koridora yemek 
bölümünden erişim sağlanmıştır. İş Bankası Blokları farklı biçimlenme kararları, zemin kat 
kullanımları ve farklı plan şemaları nedeniyle önemli ve özel bir yerleşim örneğidir.
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(MUSTAFA SABUNCU APARTMANI)

KArDEŞlEr SOK. NO: 13  
NECATiBEY MAH. AlTINDAğ

PROjE: MÜH. MİM. RİFAT ÜNAL
YIL: 1962

Altındağ İlçesi Necatibey Mahallesi’nde bulunan Mustafa Sabuncu Apartmanı bölgede az rast-
lanan konut örneklerinden birisidir. Yapının özgün projesinde bodrum katlar soğuk hava 
deposu olarak düzenlenmiş, zemin kat ise bir “U” koridora açılan çeşitli dükkânlardan 
oluşacak biçimde “pasaj” olarak ticari fonksiyona ayrılmıştır. Mühendis Mimar Rifat Ünal 
tarafından hazırlanmış olan proje 1962 yılında onaylanmıştır. Kısmi tadilatların yapıldığı 1963 
yılında onaylanan tadilat projesi ise Yüksek Mühendis Mimar Teoman Ener’e aittir. Kendi içle-
rinde farklı kotlara ayrılmış iki bodrum kat, zemin kat, dört normal kat ve teras katından oluşan 
yapıda her katta iki daire bulunmaktadır. 
Mustafa Sabuncu Apartmanı, dairelerin yer aldığı düşey prizmatik kütle ile pasajın yer aldığı 
yatay prizmatik kütlenin iç içe geçmesinden oluşan bir düzene sahiptir. Yapının sağır cephe-
si dışında tüm cepheleri oldukça yalın bir biçimde ele alınmıştır. Pasajın bulunduğu yatay küt-
le, Kardeşler Sokağa bakan giriş cephesindeki şeffaflık hariç, tüm yönlerde sağırdır. Bu şef-
faf yüzey, aynı zamanda yapıya girişi de tariflemektedir. Yapıda köşelere yerleştirilen balkonlar 
ve bunlar arasında kalan kapalı ve şeffaf alanlarla tüm cephelerde ustaca bir doluluk-boşluk 
ilişkisi yakalanmıştır. Pencereleri ve kapalı alanları çevreleyen silmeler ve strüktürel sis-
temin okunabildiği beyaz bordürler yapının en dikkat çekici unsurları olup, güney cep-
hede yer alan geometrik bezeme yapının bölgedeki konut dokusu içerisinde ön plana 
çıkmasını sağlamıştır. 
Yapının bodrum katlarında ticari kullanımlara ait geniş soğuk hava depoları ile sığınak, kö-
mürlük ve depo gibi ortak kullanım alanları bulunmaktadır. Zemin katı 1960’lı yıllardan itibaren 
Ankara’da yaygınlaşan ve ticari alanları dükkân yerine bir koridor etrafında örgütleyen “pasaj” 
kavramına göre tasarlanmıştır. Zemin katta pasaja girişlerin de sağlandığı doğu cephesinin 
merkezine apartmanın girişi yerleştirilmiştir. Yapının kat planlarında merkezde kalan ve “U” 
biçiminde kare plana oturtulan geniş merdivenin bulunduğu çekirdek sirkülasyonla da-
irelere ulaşılmaktadır. Dairelere mutfak ve salon ile doğrudan ilişkili bir antreden girilmektedir. 
Yemek ve oturma bölümlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan salon yapının doğu cephesine 
bir balkonla açılmaktadır. Antreye bağlanan bir uzun koridor ise özel yaşam mekânlarına ge-
çişi sağlayan bir ara elemandır. Bu çerçevede Sabuncu Apartmanı zemin ve bodrum katların 
ticari fonksiyona ayrıldığı az rastlanır bir örnek olarak, akılcı planlaması ve yalın cephe anlayışı 
ile 1960’lı yılların konut üretimine dair önemli bir belge niteliği taşımaktadır.
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ÖZ-OK APARTMANI 

BESTEKâr SOK. NO: 30  
rEMzi OğUz ArIK MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. ERDOĞAN OKÇU, MÜH. VELİYETTİN ÖZKAN 
YIL: 1962

Çankaya İlçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde yer alan Öz-Ok Apartmanı farklı plan şema-
sı ve kütle kararları ile dönem yapıları içinde az rastlanır bir örnek olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Yapının, Mühendis Veliyettin Özkan ve Yüksek Mimar Erdoğan Okçu tarafından hazırlanan 
ilk projesi 1962 yılında, yine aynı isimler tarafından hazırlanan tadilat projesi ise 1963 yılında 
onaylanmıştır. Betonarme karkas tekniğinde inşa edilen yapı arazideki kot farkı kullanılarak iki 
bodrum kat, bir zemin kat, üç normal kat ve bir teras kat olmak üzere yedi katlı inşa edilmiş-
tir. Öz-Ok Şirketi için tasarlanmış olan Öz-Ok Apartmanı tek katlı ve dubleks daireler-
den oluşmaktadır.
Öz-Ok Apartmanı 1960’lı yıllardaki tasarım yaklaşımının bir uzantısı olarak, dinamik, ancak 
kütle düzeni açısından yalın bir biçime sahiptir. Yapı yatayda uzanan tek bir dikdörtgen priz-
matik kütleye merdiven kütlesinin eklenmesi ile oluşturulmuştur. Yapının cepheleri tek katlı 
ve dubleks dairelerin ortak ve özel mekânlarının doluluk-boşluk dengesi gözetilerek cepheye 
yansıtılması ile elde edilmiştir. Doğu cephesi zemin katta ve birinci bodrum katta yer alan tek 
katlı dairelerin geniş pencerelerinin fonksiyona göre gruplanması ile, üst katlarda ise dubleks 
dairelerin zemindeki geniş balkonları ve üst kattaki özel alanlara ait pencereleri ile oluşmuştur. 
Batı cephesinde ise zemin katta tek katlı daireler, üst katlarda dubleks daireler ile elde 
edilmiş olan cephe kurgusu, dubleks dairelere geçişi tanımlayan koridor ve bu korido-
ru gizleyen yarı-geçirgen yüzeyle güçlendirilmiştir. Yapının cephesi ise, ana kütleye iliştiri-
len ve yarı-geçirgen yüzeylerle zenginleştirilen merdiven kovası, yapının girişini tanımlayan di-
yagonal betonarme saçak ve düşey sağır yüzeyden oluşmaktadır. 
Öz-Ok Apartmanı plan şeması farklı tipte konutların düşeyde bir arada konumlanması ile elde 
edilmiştir. Yapının girişi dikdörtgen planın uzun kenarına paralel olarak merkeze yerleştirilmiş-
tir. Bu merkez aksın doğusunda ve batısında yan yana sıralanmış daireler bulunmaktadır. Bu 
daireler zemin kat ve birinci bodrum katta tek kattan oluşmaktadır ve ortak kullanım alanları ile 
özel kullanım alanlarının ayrılması prensibi ile planlanmıştır. Dairelerde salon ve mutfakla doğ-
rudan ilişkili olan hol, özel mekânlara geçişi sağlayan koridorla da bağlantılıdır. Bu koridorla ıs-
lak hacimlere ve yatak odalarına geçiş tanımlanmıştır. Yapının üst kotlarında dubleks daire-
ler yer almaktadır ve bu dairelere erişim yapının yatayda ana sirkülasyonunu oluşturan 
koridordan sağlanmaktadır. Dubleks dairelerde ortak kullanım alanları alt katta, özel 
kullanım alanları ise üst katta konumlanmıştır. Dairelere giriş mutfak, lavabo ve üst kata çı-
kan iki kollu merdivenin yer aldığı holden sağlanmıştır. Bu hol aynı zamanda salona açılmakta-
dır. Üst katta ise merdivenlere dik yerleştirilmiş uzunca bir koridor yatak odalarına ve banyoya 
geçiş için kullanılmıştır. Bu kapsamda Öz-Ok Apartmanı her katta farklı plan kurgusu ile elde 
edilmiş olan mekânsal zenginliğin cepheye ustaca yansıtıldığı özel ve özgün bir konut örneği 
olarak tarih yazımında önemli bir yer tutmaktadır. 
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SEFA APARTMANI 
(BAY SADULLAH TARHAN APARTMANI)

GENÇliK CAD. NO: 141 
ANITTEPE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. İHSAN İNANKUR
YIL: 1962

Çankaya İlçesi Anıttepe Mahallesi’nde bulunan Sefa Apartmanı, özgün planlama anlayışı ve 
detayları ile bölgede rastlanmayan, ancak Türkiye’de 1960’lı yıllardan sonra yaygınlaşan yük-
sek yoğunluklu konut yapılarına örnek bir yapıdır. Projesi 1962 yılına tarihlenen yapının tasa-
rımcısı Yüksek Mühendis Mimar İhsan İnankur’dur. Bodrum kat, zemin kat ve üç normal 
kat olmak üzere beş katlı inşa edilmiş olan yapının her katında üç daire yer almakta-
dır. Zemin katta beş dükkânın bulunduğu Sefa Apartmanı’nda, üç farklı plan tipi uygu-
lanmıştır. 
Sefa Apartmanı bulunduğu üçgen parselin formuna uygun olarak tek bir kütleye eklenen veya 
çıkartılan balkonlarla doluluk-boşluk dengesi kurulacak biçimde tasarlanmıştır. Yapının Ak-
deniz Caddesi’ni karşılayan giriş cephesi diğer cephelere nazaran ince detaylarla kurgulan-
mıştır. Cephede ana girişin hemen üzerinde yer alan mutfak balkonları cephe boyunca 
düşeyde boşluklu bir yüzey ile kaplanarak cephe özelleştirilmiş ve yapının girişi vurgu-
lanmıştır. Girişin iki yanındaki kütleler, köşelerde yer alan balkon boşlukları ile dengelenmiş-
tir. Yapının diğer cepheleri oldukça yalındır. Köşe parselde bulunan Sefa Apartmanı’nın biraz 
geriye çekilerek balkonlarla oluşturulan cephesi burada yer alan dairenin daha çok ışık alma-
sını sağlamıştır. Ön cephede yaratılan doluluk-boşluk dengesi diğer cephelerin oluşumunda 
da dikkate alınmıştır. 
Yapı, parselin getirdiği olanaklarla her katta üç ayrı tip daire yer alacak biçimde tasarlanmış-
tır. Yapının merkezine yerleştirilen üçgen merdiven kovası köşelerde ovalleştirilerek, yapının iç 
mekânlarına hareket kazandırılmıştır. Merdiven kovasının kuzeyine yerleştirilen ve iki dairenin 
ıslak hacimlerinin açıldığı aydınlık, merdiven kovasını da aydınlatmak üzere kullanılmıştır. Fark-
lı büyüklüklerdeki dairelerin planları birbirinden farklı olsa da, ortak alanlar ile özel kul-
lanım alanlarını ayıran bir antreden giriş yapılan ve bu antreye açılan bir koridorla özel 
alanlara geçişin sağlandığı kurgu tüm daireler için geçerlidir. Yine tüm dairelerde mutfağa 
giriş ofis ile sağlanmıştır. Arazinin getirdiği verileri çeşitliliğe dönüştürerek ince ayrıntılar ile plan-
lanan ve akılcı tasarım anlayışının vurgulandığı bir cephe düzenine sahip olan Sefa Apartmanı 
1960’lardaki yoğunluklu konut üretimini yansıtan özgün örneklerden birisidir.

85



185184

TAHSİN APARTMANI 
(TOKDEMİR APARTMANI)

19. SOK. (60. SOK.) NO: 110  
EMEK MAH. ÇANKAYA

PROjE: MÜH. MİM. RİFAT ÜNAL
YIL: 1962

Konut yerleşimleri ile ön plana çıkan Çankaya İlçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Tahsin Apart-
manı Türkiye’de modern konut serüveni içinde dönemin nitelikli ürünleri arasında yer almakta-
dır. Yapının mimari projesi ilk olarak Mühendis Mimar Rifat Ünal tarafından hazırlanarak 1962 
yılında onaylanmıştır. Aynı yıl onaylanan tadilat projesinin müellifi ise Yüksek Mühendis Mimar 
Yaşar Çehreli’dir. Yapının mimari projesi uygulama esnasında doğan sorunların giderilmesi için 
son olarak 1965 yılında tadilat geçirmiştir. Eğimli bir araziye oturan yapı kot farkından ya-
rarlanılarak üç bodrum kat, zemin kat ve iki normal kat içerecek biçimde inşa edilmiştir.
Tahsin Apartmanı öncelikle yalın tasarım kurgusu ile ön plana çıkmaktadır. Yapı tek bir priz-
matik kütlenin köşelerinin boşaltılması ile oluşturulan balkonların, kütleye diyagonal 
olarak yerleştirilmesi ile şekillenmiştir. Yapının tüm cepheleri pencere düzenleri ve balkon-
larla oluşturulan yatay ya da düşey etkinin sağır yüzeylerle dengelendiği yalın bir kurguya sa-
hiptir. Yapının 19. Sokağı karşılayan cephesi üç katlıdır. Bu cephede düşeyde sağır bırakılan 
yüzeyler pencere ve balkonlarda kullanılan yatay korkuluklarla dengelenmiştir. Benzer kurgu-
nun simetriği yapının altı katlı olan arka cephesinde de kullanılmıştır. Yapının diğer cephelerin-
de ise köşelere yerleştirilen balkonların yarattığı yatay etki merkezde yer alan pencere düzen-
leri ve sağır yüzeylerle düşey etki oluşturularak dengelenmiştir. Giriş, ana kütleye eklenen 
bir köprü ile tanımlanmış ve cephenin merkezine yerleştirilmiştir. Bu kısımda çekirdek 
sirkülasyonun cepheye yansıtılması ile oluşturulan düşey etki, köprünün yatay etkisi ile 
dengelenmiş, girişte yer alan saçak, köprünün yukarıya katlanması ile elde edilmiştir. 
Yapı, yükseltilmiş parapetler arkasına gizlenmiş kırma çatı ile sonlandırılmıştır. 
Yapının planlaması birbirinin simetriği olan iki dairenin arasına yerleştirilen ana sirkülasyon-
la oluşturulmuştur. Tahsin Apartmanı’nda üçüncü bodrum katı ve ikinci bodrum katı servis ve 
depolama ünitelerine ayrılmışken, üst katlara yaşam birimleri yerleştirilmiştir. Ancak kot far-
kından yararlanılarak ikinci bodrum katta bir daire çözülmüştür. Dairelerin girişinde mutfak ve 
salonla doğrudan ilişkili dikdörtgen planlı bir antre bulunmaktadır. Dairelerde ortak yaşama 
alanı olan salon yemek köşesi, salon ve misafir odası olmak üzere üç bölümde “L” bi-
çiminde tasarlanmıştır. Antrenin kuzeyine yerleştirilen uzunca bir koridor odaları ve bir ha-
valandırma boşluğu ile dışarıya açılan banyo ve tuvaleti ayırmak üzere kullanılmıştır. Tahsin 
Apartmanı yalın kütle düzeni, dengeli cephe kurgusu, akılcı planlaması ve özgün detayları ile 
dönem yapıları arasında öne çıkan bir örnektir. 
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TEKDAL APARTMANI

üSKüP CAD. (ÇEVrE SOK.) NO: 6 
ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. VEDAT DALOKAY, Y. MİM. NEjAT TEKELİOĞLU
YIL: 1962

Çankaya İlçesi, Çankaya Mahallesi’nde yer alan Tekdal Apartmanı akılcı planlaması, hareket-
li cephe kurgusu ve dengeli kütle düzeni ile dönem örnekleri arasında ön plana çıkmaktadır. 
Tekdal Apartmanı Mimar Vedat Dalokay ve Yüksek Mimar Nejat Tekelioğlu tarafından tasar-
lanmış, yüksek yoğunluk içeren yapılardan birisidir. Yapının projesi 1962 yılında onaylanmıştır. 
Yapının mimarları tarafından hazırlanan tadilat projesi ise 1963 yılına tarihlenmektedir. Yüksek 
yoğunluğuna rağmen, yığma inşaat tekniği ile inşa edilmiş olan yapıda bodrum kat, ze-
min kat, üç normal kat ve teras kat olmak üzere toplam altı kat bulunmaktadır. 
Tekdal Apartmanı’nın tasarım kurgusu tek bir prizmatik kütleye eklenen yatay balkonlarla oluş-
turulmuştur. Yapının Üsküp Caddesi’ni karşılayan doğu cephesinde yatayda tüm cephe-
yi boydan boya kaplayan ve ana kütleye eklemlenen balkonlar düşeyde demir korku-
lukların tüm kat boyunca uzatılması ile kesintiye uğramış, böylece oluşturulan kuvvetli 
yatay etki düşeyde dengelenmiştir. Bu düşey geçirgen yüzeyler cephe boyunca katlara 
diyagonal biçimde yerleştirilerek, hareketli bir kurgu yakalanmıştır. Bu cephede geniş cam 
yüzeyler yer almaktadır. Yapının iki girişi de simetrik olarak bu cephede konumlandırılmıştır. 
Yapının diğer cepheleri doğu cephesi gibi özellikli değildir. Yapının batı cephesi pencere altla-
rında oluşturulan betonarme yüzeylerin balkon korkulukları ile birlikte oluşturdukları yatay etki-
nin, düşeyde cephe boyunca uzanan sağır yüzeylerle dengelenmesi ile düzenlenmiştir. Tekdal 
Apartmanı’nın kuzey ve güney cepheleri bir köşenin sağır duvar olarak ayrılması ile pencere ve 
balkon kullanımları gözetilerek, diğer köşeye gittikçe şeffaflaşan bir kurgu ile oluşturulmuştur. 
Tekdal Apartmanı’nın ana plan şeması iki çekirdek sirkülasyon etrafında oluşturulmuştur. İki 
sirkülasyon çekirdeği, kütlenin dikdörtgen planı ikiye bölünerek, her bir bölümün merkezine 
yerleştirilmiştir. Bu çekirdeklerin iki yanında birer daire yer almaktadır. Dairelere “L” plan şe-
masına sahip yemek odası ve salonla doğrudan ilişkili antreden ulaşılmaktadır. Salon-
da merkezde bir şömine yer almaktadır. Dairelerin diğer birimleri bu antreden ulaşılan 
bir koridorla keskin bir biçimde ayrılmıştır. Bu kısımda ıslak hacimler ana sirkülasyonun 
batısında yer alan bir aydınlıkla havalandırılmaktayken, yatak odaları ve mutfak gibi hacimler 
doğrudan cepheye açılmaktadır. Ancak merkezde kalan dairelerin mutfakları aydınlıkla hava-
landırılmıştır. Bu özellikleri ile Tekdal Apartmanı dönem yapıları arasında öne çıkan bir yapıdır. 
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52. SOKAK 33

52. SOK. (6. SOK.) NO: 33 
BAHÇEliEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. KADRİ ERKMAN
YIL: 1963

Çankaya İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan 52. Sokak 33; mimarı, önerdiği yaşam bi-
çimi ve mimari arayışları ile bölgede önemli bir yere sahiptir. Mahalleliler tarafından “Pembe 
Apartman” olarak tanınan yapı, hafızalarda yer ederek adeta bir simgeye dönüşmüş, 
dönemin önemli ses sanatçıları ve tiyatrocuları gibi sakinlerinin olması, kullanıcı profi-
li açısından da yapıyı önemli bir konuma getirmiştir. Yapının 1963 yılına tarihlenen mimari 
projeleri Yüksek Mimar Kadri Erkman’a aittir. Yapı kısmen dolu bir bodrum kat, zemin kat, iki 
normal kat ve teras kat olarak kurgulanmıştır.
Yapı, bilinir olması ve bölgedeki ilk apartman örneklerinden biri olmasının yanı sıra mimari açı-
dan da değerlendirilmesi gereken özelliklere sahiptir. Kütle özellikleri bakımından çevre yapı-
larla benzerlikler göstermesine rağmen, cephe detayları, kullanılan malzemeler ve renk seçi-
miyle ön plana çıkan yapıda balkonlar en dikkat çekici mimari elemanlardır. Üst katlarda, giriş 
(batı) ve güney cephelerde (sokağa bakan cepheler) bulunan balkonlar bir yandan ana 
kütleden koparılırken, bir yandan da cephe hizasında devam eden çizgisel elemanlarla 
ana kütleye bağlanmış, böylelikle cephede görsel bir süreklilik sağlanmıştır. Arka cep-
hede yer alan balkon ise, cepheden dışarı taşırılarak elde edilmiştir. Sol yan cephe sağırdır. Ya-
pının bir diğer önemli özelliği cephelerinde ve iç mekânlarında kullanılan, yapıda belir-
li yerlere vurgu yaparak özelleştiren ahşap ve taş malzemelerdir. Zemin katta yoğunluklu 
olarak kullanılan ahşap çizgisel elemanlar, belirli yerlerde kullanılan taş kaplamalar ve yapının 
içeri çekilen girişini tanımlayan tavandaki ahşap yüzey önemli detay çözümleri içermektedir. 
Tek bir prizmatik kütleden oluşan yapıda merkezde bir çekirdek yer almakta, zemin katta üç 
daire, normal katlarda dört daire ve teras katında iki daire bu çekirdek etrafında konumlan-
maktadır. Yapının kat planları incelendiğinde, zemin katta yer alan dairelerin iki odalı ve 
üç odalı olarak, üst katlarda yer alan dairelerin ise üç odalı olarak ele alındığı görülmek-
tedir. Farklı plan şemalarına sahip dairelere kare bir giriş mekânından girilmekte, giriş 
mekânı salon ile doğrudan ilişkilenmektedir. Bir dairede antre ile bağlantılı koridordan, üç 
dairede ise salondan geçilen bir koridordan banyo ve odalara ulaşılmaktadır. Bu üç dairede 
mutfak yine bir küçük mekân aracılığı ile girişle ilişkilenmektedir. Teras katında iki odalı fark-
lı büyüklükte daireler bulunmaktadır. 52. Sokak 33, plan şemalarındaki çeşitlenme elde edi-
len mekânsal zenginlik, farklılaşmış cephe düzeni ve malzeme kullanımı ile özgün bir örnektir.
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CİNNAH 22

CiNNAH CAD. NO: 22  
GüVENEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. MEHMET SAVAŞ
YIL: 1963

Çankaya İlçesi Güvenevler Mahallesi’nde bulunan yapı özgün planlama anlayışı, akılcı tutu-
mu, detayları ve yalın cephe düzenlemesi ile dönemin önemli konut yapılarından birisidir. Ya-
pının kimin tarafından hazırlandığı bilinmeyen mimari projesi 1954 yılında onaylanmıştır. Dosya 
belgelerinden Yüksek Mühendis Mimar Mehmet Savaş tarafından hazırlandığı anlaşılan tadilat 
projesi ise 1963 yılına tarihlenmektedir. Devlet Tiyatrosu Sanatkârları Kooperatifi tarafın-
dan inşa edilmiş olan yapı zemin kat ve üç normal kattan oluşmaktadır. İç avlu etrafında 
yer alan daireler farklı bir komşuluk ilişkisini tariflemektedir.
Tek bir kütle olarak ele alınan yapı oldukça yalın bir cephe düzenine sahiptir. Arka dairelerde 
ortak kullanım alanlarının cepheye yansıtılması ile sağlanan hareketlenmenin dışında 
yapının tüm cephelerinde, tekrar eden pencerelerle elde edilmiş bir düzen görülmekte-
dir. Girişi Cinnah Caddesi’ne bakan cephede yer alan yapının eğimden yararlanılan cephesin-
de ticari kullanımlar yer almaktadır. Yapının ağır kütle etkisini hafifleten ve müthiş bir iç mekân 
zenginliği sağlayan, avlu olarak düzenlenmiş aydınlık, cephelerden hissedilmemektedir. 
Yapının planlaması bu iç avlu etrafına konumlandırılan dairelerle oluşturulmuş, böyle-
likle hem apartman içerisinde komşuluk ilişkilerini güçlendirecek geniş bir mekân ya-
ratılmış, hem de her katta bulunan dört dairenin tüm servis birimlerinin ışık alması sağ-
lanmıştır. Yapıya genişçe bir camekân olarak düzenlenmiş antreden girilmektedir. Bu antre 
yapının planlamasında merkeze alınan avluya açılmaktadır. Girişin avluya göre simetriğinde 
oluşturulan dikdörtgen planlı merdiven üst katlardaki dairelere erişimi sağlamaktadır. Dairele-
re girişin sağlandığı ve özel kullanımlı servis birimlerinin konumlandığı sahanlıklar av-
luyu çevrelemektedir. Avlunun batısında ve doğusunda yer alan iki daire birbirlerinin simet-
riği olacak biçimde tasarlanmıştır. Tüm dairelere kare planlı bir antre aracılığıyla girilmektedir. 
Avlunun doğusunda kalan dairelerde bu antre doğrudan Cinnah Caddesi’ni karşılayan, geniş 
pencere yüzeylerine sahip olan salon, mutfak ve tuvalet mekânları ile ilişkilenmektedir. İki ya-
tak odası ve banyodan oluşan özel mekânlar ise bir koridor aracılığıyla bu antreye bağlanmak-
tadır. Avlunun batısında yer alan konutlarda ise kare planlı antre doğrudan salonla ve bir oda 
ve mutfak ve tuvalet gibi hacimlere geçişin sağlandığı küçük bir birim ile ilişkilenmektedir. Bu 
birim aynı zamanda özel yaşam alanlarını birbirine bağlayan bir koridora açılmaktadır. Bu dai-
relerde bulunan salonların da Cinnah Caddesi ile ilişkilenmelerini sağlamak için, bu birimler dı-
şarıya taşırılarak caddeyi karşılayan yönde cephelere birer balkon eklenmiştir. Cinnah Cadde-
si 22, akılcı planlaması, özgün detayları ve komşuluk ilişkilerini güçlendiren mekân üretimi ile 
dönem konut yapılarına özel ve önemli bir örnek oluşturmaktadır.
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HAYDAR APARTMANI 

NEVzAT TANDOğAN CAD. NO: 9 
rEMzi OğUz ArIK MAH. ÇANKAYA

PROjE: MÜH. MİM. ŞÜKRÜ CENAN
YIL: 1963

Çankaya İlçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde bulunan Haydar Apartmanı, Yuva Yapı Koope-
ratifi tarafından yaptırılmıştır. Betonarme karkas tekniğinde inşa edilen yapı 1963 yılında baş-
lamış ve 1964 yılında bitmiştir. Projesi 1963 yılına tarihlenen yapının tasarımı Mühendis Mimar 
Şükrü Cenan’a aittir. Dönemde inşa edilen konut yapıları arasında parçalı kütlesi ve do-
ğal aydınlatma esasına dayanılarak tasarlanmış dolaşım kurgusu ile dikkat çeken Hay-
dar Apartmanı, bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat olmak üzere toplam beş kat-
lıdır. 
Yapıda ilk dikkati çeken, gerek planlarda gerekse cephelerde görülen katı simetrik düzendir. 
İki prizmatik kütle, yapının girişi tam aralarında kalacak şekilde birleşmiş; yapı, üzerinde bu-
lunduğu yamuk parselde kare bir alan üzerinde konumlanmıştır. Yapının girişi cepheden ge-
riye çekilerek özelleştirilmiş, aynı geri çekilme yapının arka cephesinde de yapılarak 
hem tasarımın temeli olan simetriye sadık kalınmış hem de yapının dolaşım alanı sınır-
landırılmıştır. Yapının ön ve arka cephesinde bu dolaşım alanı boyunca ve düşeyde yapı yük-
sekliği boyunca şeffaf bir düzenleme vardır ve bu düzenleme Haydar Apartmanı’nı diğer ya-
pılardan ayıran en belirleyici özelliktir. Ön ve arka cephesinde görülen parçalı kütle yapısı yan 
cephelerde yerini açıklıklardan ve çıkmalardan oluşan simetrik bir düzene bırakmış olan yapı-
da yataydaki hareket katları birbirinden ayıran silmeler ile sınırlıdır. Yapı geniş bir saçak ve kır-
ma çatı ile sonlanmıştır. 
Yapıda girişin hemen karşısında yer alan tek kanatlı sahanlıksız merdiven düşey dolaşımı sağ-
lamaktadır. Her katta, birbirinin aynı dört daireyi barındıracak şekilde çözülen simetrik 
plan düzeni gözlenir. Her daire, oturma-misafir bölümü, mutfak, iki oda ve ıslak hacimlerden 
oluşmaktadır. Dar bir antreden girilen dairelerde girişin hemen karşısında oturma-misafir bölü-
mü yer almaktadır. Oturma-misafir bölümünden geçilen bir birime iki yatak odası ve tam ara-
larında çözülen banyo açılmaktadır. Yapının konumuna göre girişin sağında ya da solunda yer 
alan bölümde, antreden sürgülü bir kapı ile ayrılan alanda ıslak hacimler ve mutfak yan yana-
dır. Yatak odalarının arasında yer alan banyo sokak cephesine bakarken mutfak, yapıyı 
oluşturan prizmatik kütlelerin birbirine baktığı cephede yer almaktadır. Haydar Apartma-
nı, farklı kütle düzeni, farklı plan şeması ve özelleşmiş girişiyle dönemde üretilen konut yapıları 
arasında dikkat çekmekte ve konut tasarımına farklı bir açıdan yaklaşmaktadır.
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İLKADIM 22

ilKADIM SOK. NO: 22  
KAzIM ÖzAlP MAH. ÇANKAYA 

PROjE: Y. MÜH. MİM. AHMET SÜPHANDAĞ
YIL: 1963

Çankaya ilçesi Kazım Özalp Mahallesi’nde bulunan İlkadım Sokak 22 numara iki katlı konut 
olarak tasarlanmıştır. Bahçe içerisinde konumlanan yapı dönemin modern yaşamın gereklilik-
leri üzerinden biçimlenmiş, sade ve yalın bir dille ifadesini bulan özgün yapılardan birisidir. Ya-
pının mimari projeleri Yüksek Mühendis Mimar Ahmet Süphandağ tarafından hazırlan-
mış, projeler 1963 yılında onaylanmıştır. Tuğla yığma sistem olarak inşa edilen yapı,bodrum 
kat, zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. 
Yapı yol cephesinden 10 metre geriye çekilerek yola paralel olarak konumlanmıştır. Bahçe ile 
bütünleşen yapıda yoldan yalıtılmış bir yaşam öngörülmüş, yapı dışa kapalı ancak bahçeyle 
yoğun ilişki kuracak biçimde ele alınmıştır. Kareye yakın formda tasarlanan yapıda cephe-
ler üst katta yer alan balkonlarla hareketlendirilmiştir. Giriş saçakla vurgulanmış, sirkülas-
yon özgün bir ışıklıkla cepheye yansıtılmış, giriş cephesinde pencereler çerçeve içine alınmıştır. 
Yapının bodrum katında, hizmetli odası, sığınak, kömürlük ve çöp deposu bulunmaktadır. İki 
daireden oluşan apartmanda her katta bir daire yer almaktadır. Dairelere antreden girilmekte, 
antreye mutfak ve tuvalet ile birlikte ortak yaşam alanı olarak tariflenen salon ve yemek holü 
açılmaktadır. Salon, oturma odası ve yemek holü açık mekân olarak düzenlenmiş, ye-
mek holüne mutfaktan servis penceresi açılmıştır. Üç yatak odası ve banyonun bulun-
duğu özel yaşam alanına yemek holüne açılan bir koridordan erişim sağlanmıştır. Yapı 
özel kullanım alanları ile genel kullanım alanlarının birlikte düşünüldüğü tasarım kurgusu, yalın, 
sade çizgilerle elde edilen güçlü cephe etkisi nedeniyle özel ve önemli bir örnektir. 
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KADER 1

KADEr SOK. NO: 1  
GOP MAH. ÇANKAYA.

PROjE: Y. MİM. ŞEVKİ VANLI
YIL: 1963

Çankaya İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde bulunan apartman Şevki Vanlı tarafından ta-
sarlanmış, proje 1963 yılında onaylanmıştır. Ankara’da bulunan dönem yapıları arasında 
formu, tasarım özellikleri ve cephe kararlarıyla öne çıkan Kader Sokak 1, nitelikli mekân 
üretiminin güçlü bir örneğidir. Yapı, bodrum kat, zemin kat, iki normal kat ve çatı katından 
oluşmaktadır. 
Aralarında kot farkı bulunan iki sokağın kesiştiği köşe parselde tasarlanan apartman, 
kütle olarak üzerine oturduğu araziye uyumlu olacak şekilde dik yamuk formunda bi-
çimlenmiştir. Yapıda doluluk-boşluk ilişkisiyle bir araya getirilen kot farklılıkları dikkat 
çekmektedir. Değişik form ve boyutta açıklıklar, çıkmalar ve balkonlarla zenginleşen güney 
cephesi yapı içindeki mekânlaşmayı rahatça okutur. Kuzey cephesi malzeme ve açıklık formu 
ve çeşidi açısından en zengin cephedir. Yapının üzerine oturduğu parselin kot farkından dolayı 
bu cephede bodrum kat da tam kat olarak okunmaktadır. Bodrum kat üst katlara göre daha 
şeffaf tasarlanmış ve yüzeyde taş kaplama kullanılmıştır. Cephede kütle hareketleri, çıkmalar 
ve dolu-boş ilişkileri birinci kattan itibaren gözlenmektedir. Açıklıkların yatayda plan düzlemi 
boyunca sürekli olarak devam etmesi cephe düzeninin en önemli özelliğidir. Çıkmaların küt-
le olarak yapılması, balkonların içeri çekilerek oluşturulması ile cephe kendini bir bütün olarak 
okutur. Tasarım kararları doğu ve batı cephelerinde de değişmez. Doğu cephesi farklı form ve 
boyutta açıklıklar ve balkonlarla zenginleşirken, batı cephesinde giriş katta farklılaşan taş kap-
lama yüzey ve kütlesel çıkmalar ve geri çekilmeler yüzeyde dinamizm yaratır. 
Yapıda dolaşımı, dik yamuk formun merkezine yerleştirilmiş “L” şeklinde sahanlıklı merdiven 
sağlar. Her katta iki daire vardır. Bodrum katta apartman görevlisi için tasarlanmış yaşam ala-
nı, kazan dairesi, depolar ve sığınak bulunur. Apartman girişi ise zemin katta güney cephe-
dendir. Plan çözümlerinde göze çarpan en önemli özellik formun getirdiği farklılaşma-
nın ustaca kullanılması ve her biri özgün mekânlar içeren farklı plan şemalarına sahip 
daireler üretilmesidir. Bu yaklaşımın en göze çarpan örneği giriş kat ve bodrum katı beraber 
kullanan dubleks dairedir. Girişini zemin kattan alan ve yapının kuzeyinde bulunan bu daire-
de yaşam alanları alt katta çözülmüş, yatak odası, çalışma odası ve banyo üst katta konum-
lanmıştır. Giriş katta bunun dışında biri iki odalı diğeri üç odalı iki daire daha bulunur. Form-
dan kaynaklanan farklı plan çözümleri bu dairelerde de görülmektedir. Girişi izleyen iki katta 
tip plan uygulanmıştır. Daireler arasında bulunan kot farkının daire içi mekânlar arasında 
da uygulanması plan çözümünün dikkat çekici unsurlarındandır. Tasarımcı, yemek, sa-
lon ve çalışma mekânlarını bir bütün olarak görmüş, döşeme seviyelerini farklılaştıra-
rak yapıyı kesitte hareketlendirmiştir. Yemek ve çalışma alanını alçak bir duvarla bölerek, 
plan çözümünün sonucu olarak gün ışığından yoksun kalan yemek bölümünün çalışma bö-
lümüne gelen günışığından faydalanmasını amaçlamış ve bu iki mekânın birbiriyle ilişki için-
de olmasını sağlamıştır. Çatı katında ise yine aynı tasarım ilkelerine sahip üç odalı tek bir daire 
çözülmüştür. Kütle hareketlerinin cephede ve planda uygulanan kot farklılıklarıyla harmanlan-
ması ile elde edilen yapıda yaratılan form akılcı plan çözümleriyle zenginleştirilerek, özgün bir 
konut yapısı yaratılmıştır. 
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PARK APARTMANI
(MELAHAT VE M. ALİ TOPALOĞLU APARTMANI)

ŞEHiT ErSAN CAD. NO: 34  
ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. MEHMET ALİ TOPALOĞLU
YIL: 1963

Çankaya İlçesi Çankaya Mahallesi’nde bulunan Park Apartmanı 1960’lı yıllarda üretilen 
yüksek yoğunluklu apartmanlar arasında dengeli kütle kompozisyonu, akılcı planlama-
sı ve özgün detayları ile öne çıkmaktadır. Yapının tasarımı Yüksek Mühendis Mimar Meh-
met Ali Topaloğlu tarafından gerçekleştirilmiş, mimari projeler 1963 yılında onaylanmıştır. Aynı 
yıl başlayan inşaat 1965 yılında tamamlanmıştır. Dosya bulgularından yapının 1964 yılında bir 
tadilat geçirdiği anlaşılmaktadır. Betonarme karkas tekniği ile inşa edilen yapıda üç bodrum 
kat, zemin kat, üç normal kat ve bir de teras kat bulunmaktadır. 
Park Apartmanı tek bir prizmatik kütleye balkonların eklenmesi ya da ana kütleden balkon-
ların çıkartılması ile elde edilen dengeli bir kompozisyonuna sahiptir. Yapının köşeleri sağır 
duvarlar biçiminde mermer kaplama yüzeylerle sınırlandırılmış, yapı bu şekilde adeta 
bir çerçeve içine alınmıştır. Taş kaplama yüzeyler zemin kat boyunca da devam ettiril-
miştir. Yapının ana girişi güneydoğu cephesinde yer almakta, eğim nedeniyle girişe bir köprü 
ile ulaşılmaktadır. Her katta bulunan geniş pencereler iki aksta geriye çekilerek, bu kısımlarda 
balkonlar oluşturulmuş, böylelikle doluluk-boşluk düzeni kurulmuştur. Benzer cephe düze-
ni, birbirinin simetriği olan dairelerin yer aldığı yapının kuzeybatı cephesinde de görülmekte-
dir. Yapının kuzeydoğu ve güneybatı cepheleri ise dolu yüzeyler arasına yerleştirilen camekân 
yüzeylerle ve kütleden taşırılarak oluşturulan balkonlarla düzenlenmiştir. Yapı teras kat ile son-
landırılmıştır.
Yapının kat planları merkezde – zemin katta farklılaşan – yarım daire formunda iki mer-
divenin yer aldığı çekirdek sirkülasyon, büyük bir aydınlık ve bu çekirdeğin etrafında 
yer alan dört daireden oluşmaktadır. Yapının üçüncü bodrum katı sığınak ve kalorifer da-
iresi gibi mekânlara ayrılırken, arazinin eğiminden yararlanılarak “T” formunda tasarlanmıştır. 
İkinci bodrum kat “L” formundadır. Bu katta eğimin elverdiği kısımlara gün ışığından yararla-
nacak biçimde iki daire yerleştirilirken, diğer kısımlara depo, sıcak su deposu gibi fonksiyonlar 
yerleştirilmiştir. Birinci bodrum kattan başlayarak yapının her katında dört daire yer almaktadır. 
Dairelere dikdörtgen bir holden girilmektedir. Bu hol aydınlığa bakan mutfak, salon ve tuvalet-
le doğrudan ilişkiliyken, özel alanlar olan yatak odaları ve banyo ile bir koridor yardımıyla ilişki-
lenmektedir. Dairelerde salonlar oldukça geniş tutulmuş ve ana kütlenin diyagonal olarak içeri 
çekilerek ana cadde ya da arka bahçe ile ilişkili balkonlar elde edilmiştir. Salonda yer alan şö-
mine, yatak odalarında bulunan kalıcı mobilyalar ve içeri çekilerek oluşturulan oda gi-
rişleri tasarımcının detaylara verdiği önemi göstermektedir. Bu çerçevede Park Apartma-
nı, detayları, akılcı planlaması, dengeli kütle düzeni ve özgün cephe kompozisyonu ile 1960’lı 
yılların konut yapıları içinde özel bir yere sahiptir. 
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REFİKLER APARTMANI

GAzi MUSTAFA KEMAl BlV NO: 30 
MAlTEPE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. NURİ ABAÇ
YIL: 1963

Çankaya İlçesi Maltepe Mahallesi’nde bulunan Refikler Apartmanı, Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı ve Necatibey Caddesi kesişimindeki parselin fiziksel imkânlarından yararlana-
rak yoğunluklu konut programını pavyon ve diğer ticari mekânlarla birleştiren, dönemin 
özgün konut yapılarından birisidir. Yapının 1962 yılına tarihlenen tasarımının kime ait oldu-
ğu bilinmemektedir. Ancak 1963 yılına tarihlenen tadilat projelerinin müellifi Yüksek Mimar Nuri 
Abaç’tır. Bodrum katları lokanta-pavyon fonksiyonlarına ayrılan, zemin katı ticari fonksiyonlara 
uygun olarak tasarlanan yapıda üç bodrum kat, zemin kat, yedi normal kat ve bir çatı katı ol-
mak üzere toplam 12 kat bulunmaktadır. 
Refikler Apartmanı birçok fonksiyonu içinde barındıracak ve konumlandığı iki ana caddeden 
yapıya erişim sağlanacak biçimde tasarlanmıştır. Yapı ticari mekânların bulunduğu, yatay-
da yamuk prizmatik bir kütle ile dairelerin bulunduğu düşey bir prizmatik kütlenin iç içe 
geçmesi ile oluşturulmuştur. Bir cephesi bitişik nizamda inşa edilmiş olan yapının GMK Bul-
varını karşılayan ve konutlara erişimin sağlandığı ana girişin bulunduğu güney batı cephesi, bu 
caddeden dokuz katlı olarak algılanmaktadır. Bu cephe zemin katta yer alan dükkânlara ait 
geniş camekânlar biçiminde tasarlanmış, üst katlarda ise eşit aralıklarla yerleştirilen pencere-
ler ve cepheye yansıtılan kat döşemelerinin kaplandığı mozaik yüzeylerle farklı bir düzen elde 
edilmiştir. Bu mozaik yüzeyler yan cephede balkon parapetlerinde de devam ettirilmiştir. Ya-
pının Necatibey Caddesi’ni karşılayan güneydoğu cephesinin bodrum katları sağır bırakılmış 
ve burada bulunan gazinonun girişi bu cepheden verilmiştir. Üst katlar ise eşit aralıkla düzen-
lenen pencereler ile kurgulanmış, cephede yer alan balkonlar şaşırtmalı yerleştirilerek hareket-
lilik sağlanmıştır. 
Yapının 3. ve 2. bodrum katları tek bir hacim olarak pavyona ve müştemilatlara ayrılmıştır. Di-
namik bir tasarıma sahip olan sahne ve oturma bölümleri kuzeydoğu yönünde konumlandı-
rılırken, depolama ve diğer bölümler yapının güneybatısına yerleştirilmiştir. 1. bodrum katta 
lokanta ve servis mekânları bulunmaktadır. Yapının zemin katında tüm kata yayılan biri ge-
niş diğeri küçük iki mağaza yer almaktadır. Daireler ise üst katlara yerleştirilmiştir. Dairelerin 
bulunduğu katlarda merkezde tek kanattan oluşan bir merdiven ve bir asansörün bu-
lunduğu çekirdek sirkülasyonu yer almaktadır. Bu çekirdek sirkülasyonun etrafında üç 
daire vardır. Yapının güneybatı cephesinde konumlanan daire uzun dikdörtgen planlı, diğer 
daireler ise kare planlı kurgulanmıştır. Dikdörtgen planlı daireye salonun devamı niteliğinde bir 
büyük holden girilmektedir. Mutfak hole açılmakta olup, holün kuzeydoğusunda yer alan ko-
ridor özel yaşam alanlarını hole bağlamaktadır. Yapının güneydoğusunda yer alan daireler bir-
birlerinin simetriği olacak biçimde konumlandırılmıştır. Bu dairelerde de benzer bir plan şeması 
görülmektedir. Girişin sağlandığı antre bir hole açılmakta, holle ilişkili bir küçük mekân ara-
cılığı ile özel yaşam alanlarına ulaşılmaktadır. Bir dairede mutfak salonla doğrudan bağlantı-
lı hole, diğer dairede ise küçük mekâna açılmaktadır. Teras katında (çatı arası katında) tüm 
mekânların çekirdek sirkülasyonun etrafında konumlandığı tek bir daire yer almakta-
dır. Refikler Apartmanı, içerdiği fonksiyon zenginliği, detaylı mimari çözümlemeleri, hareket-
li cephe düzeni ve özelleşmiş tasarım kurgusu ile dönemin konut yapıları içinde özel bir öne-
me sahiptir.
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CİNNAH 94 

CiNNAH CAD. NO: 94  
AziziYE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. MEHMET SAVAŞ
YIL: 1964

Çankaya İlçesi Aziziye Mahallesi’nde yer alan yapı, 1950’li ve 1960’lı yıllar boyunca önemli 
apartman yapılarının inşa edildiği Cinnah Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Gerek kütle düze-
ni, gerek cephede oluşturulan hareketli kurgu, gerekse de dinamik planlaması ile Cinnah 94 
güçlü bir tasarım anlayışının ifadesidir. Yüksek Mühendis Mimar Mehmet Savaş tarafından 
tasarlanan yapı tek bir aile düşünülerek kurgulanmıştır. Beş yatak odası, hizmetçi odası, 
misafir bölümü ve ofis gibi mekânları ile üst-gelir grubuna hitap eden yapı, bir bodrum kat, ze-
min kat ve iki normal kattan oluşmaktadır. 
Farklı kütlelerin bir araya gelerek, bütünleşmesi ve benzer kütlelerin farklı mimari ele-
manlarla ayrılması prensibi ile oluşan yapının tasarım kurgusunda, ustalıkla bir araya 
getirilen farklı malzemeler ve mimari elemanlar; esnek mekânsal planlamanın verdiği 
zenginlikle birleştirilmiştir. Yapının ana caddeye bakan giriş cephesi, diğer cephelerin aksi-
ne, oldukça mütevazı bir biçimde tasarlanmıştır. Cephenin yarısında yer alan geniş pencere 
düzeni, diğer yarısında yer alan yatay balkon elemanları ile dengelenmiştir. Diğer cepheler iş-
levlerin cepheye yansıması ile oluşturulmuş, yapının düşey sirkülasyonları, ıslak hacimlerin bu-
lunduğu alanlar, ofisin bulunduğu birim, teraslar farklı mimari elemanlar kullanılarak yatayda ve 
düşeyde denge kuracak biçimde yarı geçirgen dokularla ifade edilmiştir. 
Yapı oval formlu bir merdiven etrafına örülmüş akışkan mekânlar dizisinden oluşmaktadır. 
Farklı formların bir araya gelmesi ile oluşan hacimler ve bu hacimlerin bağlantıları da aynı de-
recede akışkanlık sergilemektedir. Yapının zemin katı projede geniş bir bahçeye, giriş ho-
lüne ve garaja ayrılmıştır; ortak kullanıma açık ofis, misafir odası, salon, yemek salonu, 
mutfak gibi bölümler ise birinci katta çözülmüştür; ikinci kat aile yaşamına hitap eden 
özel mekânlara ayrılmıştır. Salonda bulunan şömine yapının en dikkat çekici mimari eleman-
larından birisi olup cephede farklı bir algı yaratmaktadır. Yapının zemin katının boşaltılması ile 
elde edilen doğa-mimari ilişkisi, benzer bir biçimde bahçeyle bütünleşen teras ve balkonlar-
la tekrar edilmiştir. Ancak projede zemin katta elde edilen bu zenginlik, günümüzde zemin ka-
tın kapatılması ve kullanıma açılması ile yok olmuştur. Oldukça detaylı bir biçimde tasarlanan 
Cinnah 94, açık plan anlayışı, hareketli cephe düzeni, ince detayları ve malzeme seçimi ile dö-
nemin benzer yapıları içinde öne çıkmaktadır. 
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ÇIRAĞAN APARTMANI 
(MUSTAFA SABUNCU APARTMANI)

ESAT CAD. NO: 60 
KAVAKlIDErE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. TEOMAN ENER
YIL: 1964

Çankaya İlçesi Kavaklıdere Mahallesi’nde bulunan Çırağan Apartmanı, Yüksek Mühendis Mi-
mar Teoman Ener tarafından tasarlanmış, proje 1964 yılında onaylanmıştır. Geç dönem mi-
marisinin ticari fonksiyon üstü konut örneklerinden olan yapı, bodrum kat, zemin kat, 
beş normal kat ve bir teras kattan oluşmaktadır. 
Ankara’nın iki işlek caddesinin kesiştiği köşede yamuk formda bir parsele oturan yapının ön 
cephesi parsel sınırına uyumlu olarak kavisli bir biçimde düzenlenmiş, böylelikle üzerine otur-
duğu alandan azami ölçüde faydalanılmıştır. Kütle olarak çevresindeki yapılara göre ol-
dukça iddialı olan Çırağan Apartmanı’nın girişi oldukça mütevazıdır. Her biri bağımsız 
dükkânların arasından alınan giriş, cadde kotuna göre yükseltilmiş ve cepheden içeri 
çekilerek özelleşmesi sağlanmıştır. Ön cephede ilk dikkat çeken şey simetrik olmayan cep-
he düzenidir. Zemin katta ticari fonksiyonlara bağlı olarak saydamlığıyla dikkat çeken cephe, 
üst katlarda konut fonksiyonunun başlamasıyla farklılaşır, değişik düzendeki açıklıklar ve çık-
malarla zenginleşir. Ön cephenin bir diğer özelliği de düşeyde geniş bir silme gibi yek-
pare olarak uzanan ve yapının yüksekliğini vurgulayan elemanlardır. Asimetri yan cephe-
lerde de değişmez. Eşit büyüklükteki üç dairenin yamuk formdaki yapıya dağılması nedeniyle 
açıklıkların ve çıkmaların oluşturduğu birbirinden farklı düzen bu iki cephede de egemendir. 
Yapıda dolaşım merkezde konumlanmış olan tek kanatlı sahanlıklı bir merdiven ve hemen pa-
relelinde yer alan asansör ile sağlanmıştır. Birinci kattan itibaren yapının yan cephelerden içe-
ri çekilmesi ile biraz daha küçülen ve bu sayede dairelerin ışık almasını sağlayan plan düze-
ni beş kat boyunca kendini tekrarlar. Her katta üç oda, bir salon, mutfak ve ıslak hacimlerden 
oluşan, büyüklükleri hemen hemen aynı üç daire bulunur. Her dairede odaların formları ve 
büyüklükleri birbirinden farklı olmakla beraber, düzen, girişte küçük bir antre, karşısın-
da yan yana çözülen salon ve mutfak, antreye bağlı bir koridor ve bu koridora açılan 
odalar ve ıslak hacimler biçimindedir. Köşelerde konumlanan salonda yemek bölümü 
özelleşmiş, salonun dış ile ilişkisi köşe balkonlar ile sağlanmıştır. Teras katta benzer bir 
plan düzeni ile çözülen iki daire yer almaktadır. Tüm bu özellikleriyle Çırağan Apartmanı, geç 
dönemde tasarlanan bir örnek olarak gerek cephe düzeni, gerek kavisli formu ile çevre yapı-
lardan farklılaşıp öne çıkan özgün bir konut yapısıdır. 
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EREN APARTMANI 

HAlK SOK. NO:13  
SAğlIK MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. NURİ ABAÇ
YIL: 1964

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte orta ve üst gelir grubuna yönelik iki katlı konutlarla gelişen, son-
rasında yüksek katlı konutlarla şekillenen ve günümüzde iş merkezine dönüşen Yenişehir böl-
gesi Sağlık Mahallesi’nde bulunan Eren Apartmanı akılcı planlaması, özgün cephe düzeni, 
ince detayları ile dönem konutları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yapının Yüksek Mimar 
Nuri Abaç tarafından hazırlanmış olan projesi 1964 yılında onaylanmıştır. Fenni mesuli-
yeti de aynı mimar tarafından üstlenilen yapının inşaatı aynı yıl başlamış, 1965 yılında tamam-
lanmıştır. Bodrum kat, zemin kat ve dört normal kattan oluşan yapı betonarme karkas tekni-
ği ile inşa edilmiştir. 
Yapı tek bir prizmatik kütle olarak tasarlanmış, kütlenin kuzeydoğu ve güneybatı cephelerine 
eklenen balkonlarla doluluk-boşluk dengesi yakalanmaya çalışılmıştır. Yapının Halk Sokağı 
karşılayan giriş cephesi diğer cephelere nazaran daha dinamik bir kurguya sahiptir. Bu 
cephede merkez aksa yerleştirilen girişle bağlantılı çekirdek sirkülasyon, boşluklu bri-
ketlerle elde edilen bir yüzeyle vurgulanmıştır. Yaratılan bu güçlü düşey aks, iki yanına yer-
leştirilen geniş pencere yüzeyleri ile dengelenmiştir. Pencerelerin altında yer alan kare beto-
narme yüzeyler şaşırtmalı biçimde kullanılarak cephe hareketlendirilmiştir. Yapının diğer 
cephelerinde ise balkonlar ve balkon korkuluklarında yer alan geometrik elemanlar ile hare-
ketlenme sağlanmıştır.
Eren Apartmanı kat planları akılcı bir biçimde, minimum alanda maksimum kullanım elde edi-
lecek biçimde oluşturulmuştur. Yapının ana girişi merdiven sahanlığından olup, zemin kat 
sahanlığına ve burada bulunan asansöre yarım kat çıkılarak ulaşılmaktadır. Yapıda ıs-
lak hacimler merkeze alınarak, aydınlık ile havalandırılmaları sağlanmış, diğer mekânlar 
maksimum ışık alacak biçimde çeperlerde konumlandırılmıştır. Kare formlu bir antreden 
girilen dairelerde “L” formunda tasarlanmış salon Halk Sokağa cephe vermekte, mutfak ve tu-
valet antrenin devamında yer alan koridora açılmaktadır. Bu koridorun devamında bulunan kü-
çük holden ise arka cephede yer alan özel yaşam alanlarına ulaşılmaktadır. Eren Apartmanı 
etkili alan kullanımı, dinamik cephe kurgusu, ince detayları ve planlaması ile dönem konut ya-
pılarına özel bir örnek oluşturmaktadır.

97



209208

KÖŞK APARTMANI 

ŞEHiT ErSAN CAD. NO: 32  
ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. MUTAHHAR BAYKAM
YIL: 1964

1960’lı yıllarda orta ve yüksek gelir grubuna ait konut yapılarının hızla arttığı bölgelerin başında 
gelen Çankaya İlçesi’nde Çankaya Mahallesi’nde yer alan Köşk Apartmanı akılcı planlama-
sı, geniş pencereleri ile dengeli cephe kurgusu, malzeme kullanımı, özgün detayları ve iç 
mekânda ve cephelerde yarattığı dinamik etki ile konut tarihi yazımında özgün bir örnek 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapı Yüksek Mühendis Mimar Mutahhar Baykam tarafından ta-
sarlanmış, mimari projesi 1964 yılında onaylanmıştır. İnşaatı aynı yıl başlamış olan yapı uygula-
mada yaşanan sorunların giderilmesi için hazırlanan tadilat projesinin 1965 yılında onaylanma-
sının ardından tamamlanmıştır. Arazi eğiminden faydalanılarak yoğunluk probleminin çözülmesi 
ile yapıda üç bodrum kat, zemin kat, üç normal kat ve teras kat olmak üzere sekiz kat bulun-
maktadır. 
Köşk Apartmanı tek bir yatay prizmatik kütleye güneydoğu ve kuzeybatı yönlerinde balkonların 
eklenmesi ile oluşturulan oldukça yalın bir tasarım anlayışı ile ele alınmış, ancak iç mekânda ve 
cephelerde ustaca kullanılan malzemeler ve detaylar ile yapıya dinamik bir etki kazandırılmıştır. 
Yol ile bir köprü aracılığı ile ilişkilenen yapının girişi Şehit Ersan Caddesi’ni karşılayan güneydoğu 
cephesinden olup zemin katta kullanılan taş kaplama yüzeyler aynı zamanda girişi vurgulamak-
tadır. Güneydoğu cephesi kuzeybatı cephesi gibi bant pencerelerin kullanıldığı yatay et-
kiye sahiptir. Bu etki pencere altlarında kullanılan kırmızı seramik yüzeylerle güçlendiril-
miştir. Bu yüzeyler arasında yer alan yalın demir balkon korkulukları ile doluluk ve boşluk 
dengesi elde edilmiştir. Yapının güneybatı ve kuzeydoğu cephelerinde ise ana kütleye eklenen 
yatay balkonların demir parmaklıkları arasına yerleştirilen dikdörtgen yüzeylerle doluluk-boşluk 
dengesi yakalanmaya çalışılmıştır. Bu yüzeylerde kullanılan seramik geometrik elemanlar ve ön 
cephede kullanılan seramik yüzeyler bir bütün olarak tasarlanmıştır. 
Yapıda, içerdiği detaylarla zenginleştirilmiş ve yer yer dinamizm yakalanmış bir plan anlayışı 
hâkimdir. Yapının ana sirkülasyon çekirdeği merkeze yerleştirilmiştir. Oval formda tasarlanmış 
bir merdivenle ve farklı malzemelerin farklı formlarla bir araya gelmesi ile iç mekânda di-
namik bir kurgu elde edilmiştir. Çekirdek sirkülasyonun çevresine dairelerin ıslak hacimlerini 
havalandırmak üzere geniş bir biçimde, ana sirkülasyonun güneybatı ve kuzeydoğu yönlerinde 
iki aydınlık yerleştirilmiştir. Köşk Apartmanı’nda tüm daireler birbirinin simetriği olacak bi-
çimde benzer planlara sahiptir. Dairelere antreden girilmektedir. Bu antre kiler, tuvalet, mutfak 
ve salonla doğrudan ilişkilidir. Mutfak bir yandan antreye bir yandan da bir koridora açılmakta-
dır. Bu koridor ikinci bir koridorla ilişkilenmektedir. Dairelerde ıslak hacimler bir araya toplanmış-
sa da banyo odalarla birlikte bu ikinci koridorda yer almaktadır. Dairelerin her birinde şömine bu-
lunan salonları geniş cam yüzeylere sahiptir. Salonlar yamuk formdaki balkonlar aracılığı ile dış 
mekânla ilişkilenmektedir. Islak hacimlerin yapının merkezine alındığı daire planlarında ya-
tak odalarının tamamı güneş ışığından yararlanacak biçimde cephelerde konumlandı-
rılmıştır. Köşk Apartmanı kararlı plan ve cephe anlayışını akılcı detay ve malzeme kullanımları 
ile birleştiren, kullanıcıya bir yandan konforlu bir yaşam, diğer yandan zengin iç mekânlar sunan 
özgün bir yapı örneğidir.
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RER APARTMANI

HüSEYiN ONAT SOK. NO: 12  
GüVENEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. NEjAT ERSİN
YIL: 1964

Çankaya İlçesi Güvenevler Mahallesi’nde yer alan Rer Apartmanı yalın kütle düzeni, cep-
helerinin yarattığı güçlü yatay etki ve yoğunluğu yatay bir blok içerisinde çözen yakla-
şımı ile özgün bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapı Yüksek Mimar Nejat Ersin tara-
fından tasarlanmıştır. Yapının mimari projesi 1964 yılı onaylıdır. Betonarme karkas tekniğinde 
inşa edilen Rer Apartmanı’nın inşaatı aynı yıl başlamış, 1966 yılında tamamlanmıştır. Bodrum 
kat, zemin kat, üç normal kat ve bir teras katı olan yapıda her katta dört daire bulunmaktadır.
Rer Apartmanı tek bir prizmatik kütleden oluşan oldukça yalın bir tasarım kurgusuna sahip-
tir. Yapının ana kütlesinden eksiltilerek ya da ana kütlesine eklenerek oluşturulan boş 
ve dolu yüzeylerle kütle düzeninde ve cephelerde ustaca bir denge yakalanmıştır. Ya-
pının girişi doğu cephesinde merkezde konumlandırılmıştır. Üst katlarda balkon döşemeleri-
nin yarattığı yatay etki, katları birbirinden ayırmak üzere yatayda cephe boyunca devam et-
tirilmiştir. Pencereler tüm cepheye yayılacak biçimde geniş tutulmuş, balkon korkulukları ile 
hizalanarak, cephede katı bir denge kurulmuştur. Yapının batı cephesi de benzer bir kurgu ile 
oluşturulmuştur. Ancak burada köşelerde yer alan balkon boşluklarını tanımlayan duvarların 
bir kısmı taş kaplama yüzeyler olarak cephe köşelerinde düşeyde uzanarak güçlü yatay etkiyi 
sınırlandırmıştır. Rer Apartmanı’nın kuzey ve güney cepheleri birbirinin simetriği olacak biçim-
de tasarlanmıştır. Bu cephelerde merkez aksta sağır duvarlar oluşturularak, bu duvarların iki 
yanına çıkma biçiminde balkonlar yerleştirilmiş, diğer cephelerde uygulanan cephe düzeni bu 
aksın iki yanında katı bir simetri ile devam ettirilmiştir. Yapı, taş kaplama iki yüzey ile sınır-
landırılan ve ana kütlenin içeriye çekilmesi ile oluşturulan teras katı ile sonlandırılmıştır.
Yapının ana plan şeması çekirdek sirkülasyonun merkeze alındığı ve etrafına dört dairenin yer-
leştirildiği bir kurguya dayanmaktadır. Rer Apartmanı’nda her katta birbirinin simetriği olan 
dört daire yer almaktadır. Yapının girişi doğu yönüne yerleştirilmiştir. Girişte yer alan bir antre-
den sonra merkezde yer alan dikdörtgen planlı çekirdek sirkülasyon alanına ulaşılmaktadır. Bu 
alanın dört köşesinde daire girişleri yer almaktadır. Dairelere salon ve mutfakla doğrudan iliş-
kili kare planlı bir antreden ulaşılmaktadır. Salon, çalışma odası ve oturma alanı “T” planlı 
üç kısımdan oluşmakta, oturma bölümünde bir şömine yer almaktadır. Yatak odaları ve 
banyo gibi özel mekânlar “L” planlı bir koridor ile antreye bağlanmakta ve ortak kulla-
nım alanlarından kesin bir biçimde ayrılmaktadır. Çalışma odası, salon ve mutfağı birbirine 
bağlayan küçük koridora sandık odası ve tuvalet gibi hacimler yerleştirilmiştir. Bu kapsamda 
Rer Apartmanı güçlü cephe kurgusu, hareketli, ancak kararlı kütle düzeni ve özgün detayları 
ile dönemin önemli konut yapılarındandır. 
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SADIK APARTMANI

DüğüN SOK. NO: 17  
DEMirliBAHÇE MAH. MAMAK

PROjE: BİLİNMİYOR
YIL: 1964

Mamak ilçesi, Demirlibahçe Mahallesi’nde bulunan Sadık Apartmanı mütevazı ölçeği, yalın 
geometrik kütlesi ve dengeli cephe tasarımı ile bölgede yer alan yapılar arasında öne çıkmak-
tadır. Projesi 1964 yılına tarihlenen yapı 1960’lı yıllarda Ankara’da tasarlanmış apartman 
yapılarına önemli bir örnek oluşturmaktadır. Tasarımcısı bilinmeyen yapının inşaatına aynı 
yıl başlanmış, yine aynı yıl yapı kullanım izni alınmıştır. Yapı iki bodrum kat, zemin kat, iki nor-
mal kat ve bir teras kattan oluşmaktadır.
Sadık Apartmanı cephelerinde yer alan yatay balkonlar tasarımın ana öğesidir. Bu yataylığı dü-
şeyde kesen merdiven çekirdeği ve pencere düzeni ile cephelerde denge yakalanmıştır. Yük-
sek girişli tasarlanmış yapıda 1. bodrum kat normal kat kullanımına ayrılmıştır. Teras 
katta tek daire olan Sadık Apartmanı dokuz bağımsız bölümden oluşmaktadır. 
Yapının planlaması oldukça yalındır. Arka cephesi bitişik nizam inşa edilmiş olan yapıda ana 
sirkülasyon elemanı olan merdivenler yan cepheye alınmış, bu elemanın iki yanına simetrik bi-
rer daire yerleştirilmiştir. Bu dairelerden birisi ana yola, diğeri ise yapının arka bahçesine bak-
maktadır. Antre ile girilen dairelerde genel kullanım mekânları bir hole açılmakta, bu hol 
yatak odası ve banyo ile yine küçük bir hol aracılığı ile ilişkilenmektedir. Çatı katında bu-
lunan tek dairenin planlaması diğerlerinden farklıdır, ancak diğer dairelerdeki mekânlar gözeti-
lerek şekillendirilmiştir. Sadık Apartmanı etkileyici kütle düzeni, geniş pencereleri ve balkonları 
ile bölgede az rastlanır bir konut örneği olarak değerlendirilmektedir.
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BAŞKENT APARTMANI 
(KAVAKLIDERE SİNEMASI)

TUNAlI HilMi CAD. NO: 105
KAVAKlIDErE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. NEjAT TEKELİOĞLU
YIL: 1965

Çankaya İlçesi Kavaklıdere Mahallesi Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan Başkent Apart-
manı tasarım yaklaşımı ve mimari detayları bakımından önemli karma kullanımlı konut 
yapılarından birisidir. Yapı, Ankara’da kamusal ve sivil bir çok projesi bulunan Yüksek Mimar 
Nejat Tekelioğlu tarafından 1965 yılında projelendirilmiştir. Yapıya ilişkin 1966 ve 1996 yılların-
da tadilat projeleri hazırlanmıştır. Betonarme iskelet sistemiyle yapılan yapı, iki bodrum kat, ze-
min kat, beş normal kat ve teras katı olmak üzere toplam dokuz katlıdır. Bu kapsamda, yapı 
1960’lı yılların ortalarından itibaren, sıklıkla karşılaştığımız yüksek apartman yapılarının önem-
li örneklerindendir. 
Başkent Apartmanı genel kütle anlayışı bakımından düz-prizmatik bir kütle olarak tasarlan-
mıştır. Yapının Ankara’nın önemli ticaret caddelerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde 
yer alması yüzünden, zemin kat tamamen ticari işlevlere ayrılmıştır. Yapının orijinal projesin-
de zemin katta banka, pasta salonu gibi işlevlere ek olarak sinema salonu bulunmakta-
dır. Mimari tasarım kararları kadar, yapının Ankara’nın önemli sivil mimarlık örneklerin-
den biri olmasının bir sebebi de bu sinema salonunun varlığıdır. Önceleri mal sahipleri 
Selahattin, Abdullah ve Ayhan Nergiz’in soyadlarından hareketle Nergiz Sineması adıy-
la projelendirilen sinemanın adı daha sonra Kavaklıdere Sineması olarak değiştirilmiş-
tir. Yaklaşık 40 yıl Ankara’nın önemli sinemalarından birisi olan Kavaklıdere Sineması, Başkent 
Apartmanı’nı değerli kılan önemli bir etmendir. Bu noktada, mimarın Başkent Apartmanı ve 
Kavaklıdere Sineması gibi Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki Talip, Kızılay’daki Nergiz gibi bir çok si-
nemalı apartman projesine imza attığının altı çizilmelidir. 
Başkent Apartmanı’nın konut kullanımına ait katlarının girişi de, ticari işlevlere benzer şekilde, 
Tunalı Caddesi üzerinden yapılır. Ticari işlevlerin vitrinlerinin yoğunluğu arasında, yapının tam 
ortasında yer alan bu girişin mimari anlamda öne çıkan bir tanımı yoktur. Apartmandan içeri 
doğru girildiğinde son derece mütevazi bir anlayışla ele alınmış ve metrekare olarak minimum-
da çözülmüş bir giriş mekânı ile karşılaşılır. Bu mekânda apartmanın asansörü ve merdiveni 
yer almaktadır. Yapının birinci katından itibaren her katta ikisi simetrik düzenlenmiş üç 
daire yer almaktadır. Dairelerin iç mekânlarında akılcı bir plan kurgusu göze çarpmak-
tadır. Dairelere salon ve mutfakla ilişkili bir antreden girilmekte, diğer tüm birimlere bu 
antreden bir koridorla ulaşılmaktadır. Yapının plan çözümlerinde en göze çarpan unsur sa-
lon mekânının içerisinde yer alan ve 1970’lerde sınıfsal bir mekânsal ve dekoratif unsur olan 
Amerikan bardır. Bu bar, yapıyı bir dönem temsili olarak öne çıkaran ve dönemin Amerikanlaş-
ma eğilimini yansıtan önemli bir izdir. Sözü geçen mimari kararları ve sunduğu yaşam kültürü 
açısından Başkent Apartmanı önemli bir konut yapısıdır. 
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(ÇELEBİLER EVİ)

ilKADIM SOK. NO: 20 
KAzIM ÖzAlP MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. DANYAL TEVFİK ÇİPER
YIL: 1965

1960’ların ortalarından başlayarak önemli bir konut bölgesi haline gelen Çankaya İlçesi’nde 
Kazım Özalp Mahallesi’nde bulunan Çelebiler Evi özgün tasarım yaklaşımı ile Ankara’daki 
önemli sivil mimarlık örneklerinden birisidir. Yapı, Türkiye’de organik mimarlık anlayışının 
önemli temsilcilerinden birisi olan Mimar Danyal Tevfik Çiper tarafından bir aile apart-
manı olarak tasarlanmıştır. Yapının mimari projesi 1965 yılında, tadilat projesi ise 1967 yılın-
da onaylanmıştır. Betonarme iskelet sistemiyle yapılan bina bir bodrum kat, zemin kat, bir nor-
mal kat ve teras kat olmak üzere toplam dört kattan oluşmaktadır. 
Genel kütle kararları itibariyle yapı simetrik bir plan organizasyona sahiptir. Yapının kütlesi arka 
cephede kırılarak daralsa da yaklaşık olarak bir kare prizmadır. Giriş İlkadım Sokağa bakan ön 
cephede simetri aksında yer almaktadır. Giriş cephesinde en dikkat çeken mimari unsur 
birinci katta ve teras katta binayı boydan boya kat eden beton yüzeylerdir. Cepheler 
bu beton yüzeylerden içeriye çekilerek oluşturulmuştur. Yapının girişi bu beton yüzeyle-
rin tam ortasında tamamen cam bir kütle olarak yükselmekte ve teras katında, çatı seviyesin-
de, kırılarak bitmektedir. Bu giriş kütlesi sayesinde merdivenleri ve kat holleri gün boyu doğal 
ışık alan yapının giriş cephesinde köşeler yuvarlatılmıştır. Bu yaklaşım mimarın diğer yapıların-
da da görülür. Cephelerin yatayda binayı boydan boya kat eden beton yüzeylerden geriye çe-
kilmesi, bu yuvarlatılmış köşelerin daha da iyi algılanmasını sağlar. 
Yapının kat planları cephe aksında yer alan çekirdek sirkülasyonun iki yanında iki dairenin ko-
numlanması ile oluşmuştur. Dairelere geniş bir antreden girilmekte, oldukça geniş tutulmuş 
bir koridor ile tüm mekânlara erişilmektedir. Yapıda simetrik iki dairenin ıslak mekânları mer-
kezde toplanmış, diğer tüm mekânlar bu merkezin etrafında yer almıştır. Dairelerin salonla-
rında biçim kararlarından yansıyan yarım daire hacmin merkezinde hiçbir yere değme-
yen, serbest bir şömine vardır. Bu şömine kuvvetli bir plastik eleman işlevi görürken, 
aynı zamanda salon mekânının içinde bir başka mekânın daha oluşmasını sağlar. Şö-
mine ile yaratılan bu mekân-içinde-mekân yaklaşımı dairelerin başka noktalarında da görüle-
bilir. Yine antre mekânı ile salonu ayıran vestiyer/gömme dolap herhangi bir duvara yaslanmak 
yerine ortada çözülmüş ve iki mekân arasında görsel ve fiziksel ilişki kuvvetlendirilmiştir. Ben-
zer bir durum mutfak ve salon arasında da geçerlidir. Mutfak, o dönemin Amerikan mutfak 
mantığı ile, salonla doğrudan ilişki kuracak biçimde çözülmüştür. Yapının plan şemasın-
da mutfakla ilgili dikkat çeken diğer bir unsur da buzdolabının içinde bulunduğu kütlenin mut-
fak mekânının içinde değil, girişinde, antreyle ve salonla ilişki kuracak biçimde düşünülmesi-
dir. Dairelerin yatak odalarının tümünde gömme dolap mevcuttur. Dönemin organik mimarlık 
akımının etkisinde tasarlanan Çelebiler Evi, güçlü kütle kompozisyonu, akılcı çözümleri, mi-
mari detayları ve son derece itinayla ele alınmış mimari çizimleriyle özgün ve önemli bir yapıdır.
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(İBRAHİM ETHEM KAVŞİT 
APARTMANI)

CiNNAH CAD. NO: 96  
AziziYE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. KADRİ KALAYCIOĞLU
YIL: 1965

Çankaya İlçesi Aziziye Mahallesi’nde bulunan İbrahim Ethem Kavşit Apartmanı 1960’lı yıl-
ların yüksek yoğunluklu apartman yapıları içinde öne çıkan özel bir örnektir. Yapı Yük-
sek Mühendis Mimar Kadri Kalaycıoğlu tarafından tasarlanmıştır. Yapının özgün mimari projesi 
1965 yılında, basit değişiklikleri kapsayan tadilat projesi ise 1966 yılında onaylanmıştır. Yapı-
da bodrum kat, zemin kat, üç normal kat ve bir de teras kat olmak üzere toplam altı kat bu-
lunmaktadır. 
İbrahim Ethem Kavşit Apartmanı tek bir prizmatik kütlenin köşelerden içeriye çekilerek oluş-
turulan balkonlarla hareketlendirilmesi ile elde edilmiştir. Yapının cepheleri bant pencereler, 
balkon korkulukları ve malzeme kullanımı ile sağlanan güçlü bir yatay etkiye sahiptir. 
Yapıda iç mekânda kot farkı ile yaratılan mekânsal zenginlik cepheye yansımış, köşe 
balkonlar da bu kot farkına göre düzenlenmiştir. Ana caddeyi karşılayan doğu cephesin-
de zemin kat tamamen şeffaf bırakılmış, yapının girişi cepheden içeri çekilerek vurgulanmıştır.
Yapının kat planları, merkezden doğuya kaydırılarak konumlandırılan kare planlı düşey sirkü-
lasyonun kuzeyine ve güneyine birer dairenin yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Yapının girişi 
doğu cephesindendir ve bir antreye açılmaktadır. Bu antre çekirdek sirkülasyon hacminden 
kot farkı ile ayrılmıştır. Sirkülasyonun kuzeyinde ve güneyinde birbirinin simetriği planla-
ra sahip olan iki daire bulunmakta, tüm dairelere geniş bir antreden girilmektedir. Mut-
fak biriminin açıldığı antre yemek mekânı ile doğrudan ilişki içindeyken, salondan kot 
farkı ile ayrılmıştır. Antrenin, dairenin mahremiyet gerektiren özel alanlarına ve ıslak hacimle-
re geçişi sağlayan koridor ile bağlantısı bulunmaktadır. Oldukça geniş ve gün ışığından yarar-
lanan birimlere sahip olan yapıdaki dairelerde banyo, duş ve hizmetçi odası gibi mekânlar ay-
dınlık vasıtasıyla havalandırılmaktadır. İbrahim Ethem Kavşit Apartmanı dönemin orta/yüksek 
gelir grubuna yönelik konut yapıları içinde akılcı planlaması, güçlü cephe kurgusu, yalın kütle 
düzeni ve malzeme kullanımı ile öne çıkmaktadır. 

103



221220

YONCA APARTMANI1

GErEDE SOK. NO: 11  
rEMzi OğUz ArIK MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. ORHAN TURAMAN
YIL:1965

Çankaya İlçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde yer alan Yonca Apartmanı özgün tasarım 
yaklaşımı, kütle kompozisyonu, akılcı çözümleri ve mimari detaylarıyla önemli konut 
yapılarından birisidir. Yapı Yüksek Mühendis Mimar Orhan Turaman tarafından 1965 yılın-
da tasarlanmıştır. Mimarla yapılan sözlü görüşmede Yonca Apartmanı’nın 1961 yılında Bayındır 
Sokak’ta inşa edilen bir başka apartmanla (İsmet Apartmanı) benzer bir tasarım anlayışıyla ele 
alındığı bilgisine ulaşılmıştır. Yonca Apartmanı bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat olmak 
üzere toplam beş katlıdır. 
Yonca Apartmanı’nın dış cepheleri son derece sade ve yalındır. Cephelere hareketlilik katan en 
önemli unsurlar balkonlar ve balkonların korkuluk demirleridir. Apartmanın iç mekânları, tıpkı dış 
cephesi gibi ele alınmıştır. En önemli mimari detay, yine tıpkı dış cephede olduğu gibi, demir par-
maklıklarda görülür. Kılıcına sıralanan merdiven korkulukları, apartman iç mekânının en önemli 
elemanıdır. Apartman iç mekânının diğer önemli elemanları, yer mozaikleri ve kalın-yatay ahşap 
bant geçen beyaz kapılarıdır. Yapı genel olarak prizmatik kütle anlayışıyla ele alınmış, plan 
şeması itibariyle kaymış iki dikdörtgen geometri üzerine oturtulmuştur. Yapı kayan her bir 
dikdörtgende her katta bir daire olacak şekilde tasarlanmıştır. Kayan dikdörtgen plan-
lı kütleler birbirinden uzaklaştırılarak açılan boşlukta apartmanın giriş ve merdiven hac-
mi çözülmüştür. Dikdörtgen planlı kütlelerden sokak tarafına uzak olanının zemin katı boşaltıla-
rak, kütlenin kolonlar (pilotiler) üstünde yükselmesi sağlanmıştır. Yapının boşaltılan bu kütlesinin 
altı otopark olarak kullanılmaktadır. Altı boşaltılmayan diğer prizmatik kütlenin zemin katında mi-
mar kendi için hem apartmanın içerisinden hem de bağımsız girişi olan bir daire planlamıştır. Gi-
riş mekânıyla otopark mekânı arasındaki görsel ve fiziksel ilişki tavan seviyesinden daha 
alçakta biten bir taş duvarla kesilmiştir. Ek olarak, kullanıcıyı giriş mekânına yönlendiren ve dı-
şarıdan içeriye devam ederek iç-dış ilişkisini kuran bu duvarın üstünde yapının ismi ve posta ku-
tuları yer alır. Alışık olunanın aksine posta kutuları apartman iç mekânında değil, taş duvarın içi-
ne gömülerek dış mekânda çözümlenmiştir.
Yonca Apartmanı’nın kat planları, kayan iki kütlenin merkezinde sirkülasyon çekirdeği , bu çe-
kirdeğin iki yanında iki daire yer alacak biçimde düzenlenmiştir. Dairelerin plan şemalarında 
özel mekânlar ve genel kullanım mekânları ayrımı çok iyi çözümlenmiştir. Özellikle dai-
renin sahipleriyle misafirlerin dolaşımının çakışmaması ve mutfağın her iki gruba da hiz-
met edebilecek bir konumda olması plan şemasını oluşturan ana kararlardır. Mimar Or-
han Turaman’ın kendi için tasarladığı daire plan şeması bakımından apartmanın diğer daireleriyle 
benzerlik gösterir. Fakat kimi müdahalelerde, kullanılan malzemede ve yapısal-mimari çözümler-
de ayrılır. Dairede en dikkat çekici unsurlar salondaki yemek ve şömine bölümünü oturma bö-
lümünden ayıran kot farkı, oturma bölümü ve evin girişi arasında yer alan ve apartmanın giriş 
mekânındaki taş duvara gönderme yapan taş duvar, bu taş duvarın içinde iki taraflı bir şekilde 
mekânlara görsel zenginlik sunan ve aynı zamanda mekânlar arasındaki görsel geçişi destekle-
yen akvaryum, apartmanın giriş mekânında bütünleşik bir şekilde çözümlenmiş ahşap asma ta-
van ve ahşap vestiyerdir. Sıralanan bu mimari özelliklere mimar tarafından tasarlanan aydınlatma 
elemanları da eklenebilir. Sözü geçen mimari özellikleriyle Yonca Apartmanı dönemin konut ya-
pıları arasında ön plana çıkmaktadır.
1 Yapının projelerine ulaşılamamıştır.
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(İRFAN KÜÇÜK APARTMANI)

79. SOK. (12. SOK.) NO: 23  
YUKArI BAHÇEliEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. CELALETTİN UZER
YIL: 1966

Çankaya İlçesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan İrfan Küçük Apartmanı bölgede 
1960’lı yıllarda üretilen konutlar içerisinde, düşük yoğunluklu planlaması ile ön plana çıkan ya-
pılardan birisidir. İrfan Küçük Apartmanı Berrak Evler Yapı Kooperatifi’nin bünyesinde 
tek katlı müstakil konut olarak tasarlanmış, ancak bu proje uygulanmamıştır. Bu proje-
nin yerine hazırlanan tadilat projesinin müellifi Yüksek Mimar Celalettin Uzer’dir. Kapsamlı bir 
değişiklik öngören proje 1966 yılında onaylanmıştır. Bodrum kat, zemin kat ve bir normal kat-
tan oluşan yapıda her katta bir daire yer almaktadır.
İrfan Küçük Apartmanı tek bir prizmatik kütlenin çıkmalarla hareketlendirilmesi ile oluşmuştur. 
Yapının cepheleri ve kütle düzeni ele alındığında, oldukça yalın bir tasarım kurgusuna sahip 
olduğu göze çarpmaktadır. Yapının betonarme saçakla vurgulanan girişi batı cephesin-
den alınmış, cephede sirkülasyon çekirdeği yapının köşesinde cam yüzeyle kaplana-
rak şeffaflaştırılmıştır. Yapının doğu cephesi ara katlarda camlı kapılarla oluşturulmuştur. Gü-
ney cephesi gün ışığından mümkün olabildiğince yararlanabilmesi için geniş cam yüzeylerin 
cepheye eşit aralıklarla yerleştirilmesi ile düzenlenmiştir. Yapının kuzey cephesinde ise pen-
cere yüzeyleri dar tutularak, diğer cephelere nazaran daha az sayıdaki balkon çıkmaları ya-
pılmıştır. Tüm cephelerde bodrum kat taş kaplama yüzeyle vurgulanmış ve yapı kırma çatı ile 
sonlandırılmıştır. 
Yapının plan kurgusu iki daireyi içerecek biçimde, sirkülasyon çekirdeğinin köşede konumlan-
ması ile oluşturulmuştur. İrfan Küçük Apartmanı’nda bodrum kat servis birimlerine ve teknik 
hacimlere ayrılırken, üst katlara birer daire yerleştirilmiştir. Dairelere salon ve tuvalet hacimleri 
ile ilişkilenen bir antreden ulaşılmaktadır. Bu antre mutfak, özel yaşam alanları ve banyoyu or-
tak kullanım alanlarından ayıran bir koridora açılmaktadır. Salonun devamı olarak ele alınmış 
yemek odası da bu koridorla ilişkilenmektedir. Yapıda sirkülasyon alanları hariç, tüm birim-
ler doğal gün ışığından faydalanacak biçimde tasarlanmıştır. Bu kapsamda İrfan Küçük 
Apartmanı bölgedeki düşün yoğunluklu aile tipi apartmanlar arasında günümüze kadar ulaşan 
ve özgün detayları ile ön plana çıkan özel bir örnektir.
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AY APARTMANI 

ÇOBAN YIlDIzI SOK. NO: 5  
ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA

PROjE: İNŞ. MÜH. MUSTAFA BASMACIOĞLU
YIL: 1966

Çankaya İlçesi Çankaya Mahallesi’nde yer alan Ay Apartmanı dönemin yoğunluklu konut yapı-
ları içerisinde dengeli kütle kompozisyonu, özgün planlaması, ince detayları ve ustaca kullanı-
lan malzeme çeşitliliği ile öne çıkmaktadır. Yapının İnşaat Mühendisi Mustafa Basmacıoğlu 
tarafından hazırlanan mimari projesi 1966 yılına tarihlenmektedir. İnşaatına 1967 yılında 
başlanmış olan yapının Yüksek İnşaat Mühendisi Adil Demiryürek tarafından hazırlanmış, kıs-
mi değişiklikleri kapsayan ve teras kat çatısına örtü eklenmiş olan tadilat projesi ise 1968 yılında 
onaylanmıştır. Yapının inşaatı aynı yıl tamamlanmıştır. Betonarme karkas sistemle inşa edilen ya-
pıda bodrum kat, zemin kat, üç normal kat ve bir teras katı bulunmaktadır. Her katta dört dai-
renin bulunduğu Ay Apartmanı geniş ölçekli yapısına rağmen dairelerde tüm mekânların 
gün ışığından faydalanmasını sağlayan tasarım anlayışıyla dönem yapıları içinde farklı-
laşmaktadır.
Ay Apartmanı tek bir prizmatik kütlenin parçalanması ve bu parçaların bağımsız kütleler olarak 
hareketlendirilmesi ile elde edilmiş dinamik bir tasarım kurgusuna sahiptir. Yapı temelde iki ayrı 
kütlenin bir iç avlu ile çakıştırılması sonucunda şekillenmiştir. Yapının Çobanyıldızı Soka-
ğı karşılayan güneydoğu cephesi geniş cam yüzeylerin oluşturduğu düşey etkiyi kıran ve yatay 
etki yaratan balkonlarla oluşturulmuştur. Bu balkonlarda yer alan betonarme yüzeyler ise tüm 
cephe boyunca şaşırtmalı biçimde yerleştirilerek düşey ve yatay etkiye ek bir hareketlilik sağlan-
mıştır. Yapıda iki ana kütleyi birleştiren ve geriye çekilen, avlulu bir giriş ünitesi öngörül-
müş, bu şekilde ana kütleler ve giriş vurgulanmıştır. Yapının arka bahçeyi gören kuzeybatı 
cephesi, parselin konumu nedeniyle geriye çekilmelerle hareketlendirilmiş, güneydoğu cephe-
sine nazaran daha yalın bir anlayışla ele alınmıştır. Pencere yüzeyleri ve yatay balkonlarla oluş-
turulan benzer yatay-düşey dengeli kompozisyon tüm cephelerde görülmektedir. Yapı düz çatı 
ile sonlandırılmıştır. 
Yapının özgün planları zemin kotunda giriş avlusunun kuzey ve güneyine yerleştirilen kare planlı 
iki çekirdek sirkülasyonun etrafında yer alan ikişer daire ile oluşturulmuştur. Zemin katta ana cad-
deyi karşılayan kuzeybatı cephesi ticari fonksiyonlara ayrılırken, merkezde, bir iç avluya dönüşen 
yapının ana girişi bulunmaktadır. Yapıda üst katlarda galeri boşluğu oluşturularak çekir-
dek sirkülasyonların etrafında yer alan yeşil alanların tüm katlardan görülebilmesi sağ-
lanmıştır. Arsanın konumu nedeniyle tüm dairelerin planları ve büyüklükleri farklılaşmış, ancak 
ana kurgu korunmuştur. Merkezde yer alan iki daireye koridora dönüşen bir antreden, çeperler-
de yer alan iki daireye ise kare planlı bir antreden girilmektedir. Merkezdeki iki dairede mutfak, ki-
ler ve tuvalet ile yeni bir çekirdek elde edilmiş, odalara ve banyoya erişim antreye açılan bir kori-
dor ile sağlanmıştır. Dört odalı düzenlenen çeper dairelerde ise bir oda antreye açılmakta, mutfak 
ve tüm birimlere antreyle ilişkili bir koridorla ulaşılmaktadır. Tüm dairelerde antre oldukça ge-
niş tutulan ve sokağı gören salonla doğrudan ilişkilidir. Salonun önünde yer alan balkon-
lar dış ile bağ kuran ve aynı zamanda yapının cephe düzenini oluşturan temel mimari un-
surlardır. Yapının son katında yer alan teras daireleri ise yine kuzeybatıda ortak kullanım alanları, 
güneydoğuda ise özel kullanım alanları yer alacak biçimde düzenlenmiş, kullanıcılara geniş bir 
teras imkânı sunulmuştur. Ay Apartmanı, dengeli kütle düzeni, yalın ancak ustaca kurgulanmış 
cepheleri, akılcı ve ince detayları içeren planlaması ve kullanıcıya sunduğu özgün imkânları ile 
dönemin yoğunluklu konut yapıları içinde özgün ve önemli bir örnektir.
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ARZU APARTMANI 
(MURAT VE FERİT APARTMANI)

Dr. MEDiHA ElDEM SOK. NO: 41 
KülTür MAH. ÇANKAYA

PROjE: İNŞ. MÜH. FERİT TOKTAMIŞ
YIL: 1967

Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan Arzu Apartmanı orta/üst gelir grupları için yapıl-
mış konut yapılarının geç dönem üretim koşullarını yansıtan önemli bir örnektir. Dosya belge-
lerinden anlaşıldığı üzere Arzu Apartmanı’nın ilk projesi 1959 yılına tarihlenmektedir. Yapıya 
bir kat ilave edilen tadilat projesi İnşaat Mühendisi Ferit Toktamış tarafından hazırlan-
mış ve 1967 yılında onaylanmıştır. Girişi zemin altı kotundan olan yapı, bodrum kat, zemin 
kat ve beş normal kat olmak üzere toplam yedi katlı olarak inşa edilmiştir.
Arzu Apartmanı ince detaylara sahip bir mimari anlayışı ortaya koyamasa da, oldukça yalın 
ve kararlı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Tek bir kütleden meydana gelen yapıda, bu kütleye 
eklemlenen balkonlarla güçlü bir kompozisyon düzeni oluşturulmuştur. Bu düzen için-
de balkonların yatay etkisi, düşeyde süreklilik gösteren gölgelikler ile dengelenmiştir. 
Eşit aralıklarla cephelere yerleştirilmiş olan pencerelerin altlarında kullanılan yatay mozaik ka-
bartmalar köşelerdeki düşey mozaik kabartmalarla bütünleşerek farklı bir etki yaratmaktadır. 
Tüm odalarda var olan balkonlar ise yapının arka cephesinde ritmik bir düzen yaratmakta, ya-
pıyı farklı kılmaktadır. 
Yapının kat planları merkezde yer alan çekirdek sirkülasyonun iki yanına yerleştirilmiş birer dai-
reden oluşmaktadır. Kare plan ortasına yerleştirilen dairesel merdivenin diğer mekânlarla 
ilişkisi mekân kaybına izin vermeyecek şekilde titizlikle detaylandırılmıştır. Dairesel mer-
divenin yanında yer alan aydınlıklara açılan ıslak hacimler dairelerin merkezinde yer almakta, 
aynı zamanda özel alanlar ile ortak kullanım alanlarını birbirinden ayırmaktadır. Oturma–ye-
mek odası ile ilişkili bir antreden girilen daireler aynı plan şemasına sahip olmalarına 
karşın, misafir odalarının büyüklükleri ve sokakla ilişkilenmeleri açısından farklılık gös-
termektedir. Dairelerde; bir duvarında şömine bulunan oturma-yemek odası, misafir oda-
sı ile bütünleşmektedir. Misafir odasının açıldığı antre “L” biçiminde bir koridora bağlanmakta 
ve bu koridorun uzun kenarının bir yanında ıslak hacimler bir yanında mutfak yer almaktadır. 
Odalar koridorun kısa kenarı etrafına sıralanmıştır. Arzu Apartmanı, yalın tasarım anlayışı, akılcı 
plan çözümleri ve güçlü cephe düzenlemeleri ile dönem konut yapılarının özgün bir örneğidir. 
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ÇANKAYA 321

ÇANKAYA CAD. NO: 32  
ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. VEDAT ÖZSAN 
YIL: 1967

Çankaya İlçesi Çankaya Mahallesi’nde bulunan Çankaya Caddesi 32 Numara Mimar Vedat 
Özsan tarafından tasarlanmıştır. Projeleri 1967 yılına tarihlenen yapı giriş kat, üç normal 
kat ve teras katı olmak üzere beş katlı olarak inşa edilmiştir. 
Çankaya’da Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakınında bir köşe parsele konumlanan apartman par-
sel formuna uygun olarak yamuk bir kütle olarak ele alınmıştır. Yapının ilk bakışta dikkat çe-
ken özelliği bölüntülü formudur. Bütünsel olarak çıkmalar ya da geri çekilmeler uy-
gulanarak kütle hareketlendirilmiş ve bölüntülü bir form elde edilmiştir. Cepheler plan 
düzlemi boyunca devam eden açıklıklar ve çıkma yapan balkonlarla zenginleştirilmiş, böylece 
yapıda kütlesel ve cephesel bir dinamizm yaratılmıştır. Bölüntülü formun merkezinde yer alan 
giriş basamaklarla yükseltilmiş ve bir saçakla vurgulanmıştır.
Yapının kat planları ortada yer alan çekirdeğin etrafında farklı açılarla konumlanmış da-
irelerden oluşmaktadır. Yol cephesinde büyük açıklıklar oluşturan mekânlar dairelerin dışarı 
ile ilişkilendiği ortak kullanım mekânlarıdır. Üzerine oturduğu arazinin topoğrafyası ile kurduğu 
denge, konumlandığı çevre ile uyumu ve dönemin mimari dilini tasarıma uygulamadaki başarı-
sı ve detayları ile bu yapı, Ankara’daki diğer örnekler arasında farklılaşır ve modern mirası zen-
ginleştiren özgün yapılardan birisi olarak yerini alır. 
1 Yapıya ait dosyaya ve projelere ulaşılamamış, metin ve görseller TSMD’nin “10 Eser” sergi paftasından yararla-
nılarak oluşturulmuştur.
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KARINCA APARTMANI 
(KARINCA SİNEMASI)

ESAT CAD. NO: 70  
BArBArOS MAH. ÇANKAYA.

PROjE: MİM. FEHMİ DOĞAN, MİM. MEHMET ÜNAL
YIL: 1967

Çankaya İlçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan Karınca Apartmanı Mimar Fehmi Doğan ve 
Mimar Mehmet Ünal tarafından tasarlanmış, mimari projeler 1967 yılında onaylanmış, yapı 
1969 yılında tamamlanmıştır. Dosya bulgularından anlaşıldığı üzere projelerde 1969 ve 1977 
yıllarında tadilat yapılmış, ilk tadilatla çatı kat tam kata dönüştürülmüş, ikinci tadilat ile sine-
ma kullanımı değiştirilmiştir. Yüksek yoğunluklu karma kullanımlı yapı örneklerinden olan 
apartman, iki bodrum kat, zemin kat ve beş normal kat olmak üzere toplam sekiz kat-
lı olarak inşa edilmiştir.
Dikdörtgen bir parsele oturan yapı; özgün projesinde dükkânlar ve konutlar içeren bir dikdört-
gen kütle ve ona eklemlenmiş yine dikdörtgen formda olan sinema kütlesinden oluşmaktadır. 
Günümüzde sinema kütlesinin ticari kullanıma dönüştüğü görülmektedir. Yapının ön cephe-
sinde yer alan ve her biri sokaktan bağımsız girişe sahip dükkânların meydana getirdiği şeffaf-
lık üst katlara çıkıldıkça yerini konutların oluşturduğu düzene bırakır. Konut kütlesindeki tek 
hareket yapının ön cephesinde görülen ve bu cepheyi hareketlendiren kademeli çıkma-
lardır. Ön cephede soldan sağa doğru her mekânda yapının kütle olarak bir kademe öne çı-
karılmasıyla oluşan bu düzen beş kat boyunca benzer form ve büyüklükteki açıklıkların kendi-
ni tekrarlamasıyla oluşan tekdüzeliği biraz olsun kırar. Apartman girişi, dükkân girişi ve sinema 
girişi arasından alınmış, yaklaşık bir metre geri çekilerek özelleştirilmiştir. Apartmanın ikinci gi-
rişi de sol yan cephede bulunmaktadır. Yan cephelerde alışılagelmiş formda açıklık ve çıkma-
lar dışında farklılaşmış bir görünüme rastlanmaz. 
Karınca Apartmanı özgün projede dükkân, sinema ve konut kullanımını bir arada bün-
yesinde bulunduran bir yapı olarak karmaşık bir plan düzenine sahiptir. Sinema girişi 
Esat Caddesi’nden, yapının orta kesiminden alınır ve giriş holü ile fuayeye bağlanır. Sinema 
salonunun balkon kısmına giriş fuayedendir. Fuayeden salon girişine tek kanatlı sahanlıklı bir 
merdivenle ulaşılır. Salonun bulunduğu bodrum katta oluşturulan yeni bir fuayede iki uçta yer 
alan merdivenler yapının iki ucunda yer alan sinema çıkışlarına yönlenir. Bodrum katta sinema 
salonu ve servislerinin yanı sıra apartman kalorifer dairesi de çözülmüştür. Konut kütlesinde 
iki farklı merdivenle birbirinden bağımsız iki dolaşım kurgulanmıştır. İlk dolaşım kurgu-
sunda her katta iki daireye yer verilirken ikinci dolaşım kurgusunda her katta üç farklı 
daire çözüldüğü görülür. Böylelikle dışarıdan bir bütün olarak yapının aslında parçalı bir plan 
düzenine sahip olduğu ortaya çıkar. Her bir daire salon, mutfak, üç oda ve ıslak hacimlerden 
oluşur. Yapı dikdörtgen formlu düzgün bir kütle olmasına rağmen her katta yer alan beş dai-
renin her birinin plan düzeni birbirinden farklıdır. Dairelerin ıslak hacimlerinin neredeyse tama-
mı merdivenler arkasında tasarlanan aydınlıklara dayanılarak çözülmüş, böylelikle dış çeperler 
tamamen yaşam alanlarına bırakılmıştır. Tüm bu özellikleriyle Karınca Apartmanı dönem ya-
pıları arasında birden fazla fonksiyonu bir araya getirmesi, kütlesi ve yüksekliği ile öne çıkar. 
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(MARDİN EVİ)

KUlEli SOK. NO: 32  
KAzIM ÖzAlP MAH. ÇANKAYA.

PROjE: Y. MİM. ŞEVKİ VANLI, MİM. ERSEN GÖMLEKSİZOĞLU

YIL: 1967

Çankaya İlçesi Kazım Özalp Mahallesi’nde yer alan Mardin Evi, Yüksek Mimar Şevki Vanlı ve 
Mimar Ersen Gömleksizoğlu tarafından tasarlanmış, proje 1967 yılında onaylanmıştır. Adını 
sahibi Şerif Mardin’den alan ve yığma tekniğiyle inşa edilen bu müstakil konut, bod-
rum kat, zemin kat ve bir normal kat olmak üzere üç katlıdır. Yapı günümüzde ticari kul-
lanıma dönüşmüştür.
Kuleli Sokağın Şairler Sokak ile kesiştiği parselde eğimli bir zeminde konumlanan Mardin Evi, 
hareketli ve asimetrik kütlesi, alışılmışın dışında biçimlenmesi ve özgün cepheleri ile 
dikkat çeker. Yapı adeta bir bütünün mekânlara bölünmesi ile değil, mekânların birbiri-
ne eklemlenmesiyle oluşmuştur: bölüntülü, kuralsız ve dinamiktir. Şairler Sokağa bakan 
cephe düz bir aksta ilerleyen tek cephedir. Yapı bu cephede parsel sınırına yaklaşmış; tasarım-
cı giriş katta sokaktan korunmak istercesine sadece mecburi açıklıklar bırakarak yapının ge-
neline göre sağır bir yüzey yaratmıştır. Cephedeki tek dikkat çekici eleman üst katta çıkma ya-
pan balkondur. Giriş cephesi (güney), kütle hareketlerinin en yoğun hissedildiği bölümdür. Bu 
bölümde mekânların kimi zaman geri çekilerek kimi zaman çıkma yapılarak elde edildiği, fark-
lı boyutlarda açıklıkların hareketli kütle ile bir araya getirildiği bir düzen görülmektedir. Bu dü-
zen, yapıda hissedilen dinamizmin kaynağını oluşturmaktadır. Kuzey cephesi yaşam alanları-
nın konumlandığı bölüm olarak, parselin bu kısmında planlanan bahçe ile iç içe olacak şekilde 
şeffaf tasarlanmıştır. Kütlesel dolu-boş ilişkisinin rahatça gözlemlendiği bu cephede eğimli yü-
zeyler, farklı boyutlarda açıklıklar ve çıkmalarla bütünleşmiştir. Yapının genelinde görülen asi-
metri ve dinamizm doğu cephesinde de değişmez. Mardin Evi arazi eğiminin tersi yönde iler-
leyen eğimli bir çatıyla son bulmaktadır. 
Yapı, girişini Kuleli Sokak’tan alır. Parçalı kütlenin içeri çekildiği bölümde bulunan ve üstü bi-
rinci kattaki çıkma ile kapanarak özelleştirilmiş olan bu giriş asimetrik formlu bir antreye açılır. 
Bu antre bir uçtan yapıda dolaşımı sağlayan merdivene bağlanırken, diğer taraftan garaj, mut-
fak ve ıslak hacimlerin açıldığı koridor ile birleşir. Giriş katta salon ve çalışma odası ana ya-
şam mekânları olarak tasarlanmıştır ve yapının eklemli kütlesine uygun olarak ikisi de 
asimetrik forma sahiptir. Yemek odası girişe en uzak noktada, salon ve mutfakla doğrudan 
bağlantılı olarak arka bahçeye bakacak şekilde konumlanmıştır. Üst katta yine asimetrik form-
lara sahip ve her birinin balkonu bulunan üç oda ve ıslak hacimler yer alır. Mardin Evi, gerek 
formu, gerek plan çözümleri ve yarattığı mekânlar, gerekse de cephe düzeniyle özgün 
bir müstakil konut olarak dönem yapıları arasında öne çıkar. Mimarın alışılagelmiş sınır-
ların dışına çıkarak yarattığı bu sıra dışı tasarım dönem mimarisinin en göze çarpan örnekle-
rindendir. 
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GEMİ EV  
(ÖZKANLAR EVİ)

FUAr SOK. NO: 4  
AziziYE MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. DANYAL TEVFİK ÇİPER
YIL: 1968

Çankaya İlçesi Aziziye Mahallesi’nde bulunan Gemi Ev; organik formları katı geometrik 
formlarla birleştiren zengin tasarım dili, açık planlaması ve detayları ile Türkiye’de mo-
dern konut yazımında ele alınması gereken önemli yapılardan birisidir. Özkan ailesinin 
yaptırdığı Gemi Ev, Mimar Danyal Tevfik Çiper tarafından tasarlanmış, yapının mimari projesi 
1968 yılında onaylanmıştır. Teras katının genişletilmesi için hazırlanan tadilat projesi ise 1970 
yılına tarihlenmektedir. Geniş açıklıkların köşelerde yer alan ters kirişlerle geçildiği, betonarme 
karkas tekniğinde inşa edilen yapının inşaatı 1968 yılında başlamış ve 1970 yılında tamam-
lanmıştır. Bodrum kat, zemin kat, iki normal kat ve teras kattan oluşan Gemi Ev’in alt katla-
rı kiraya verilmek üzere, üst katları ise Özkan ailesi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Gemi Ev, bant pencerelerle doluluk-boşluk dengesini dinamik bir biçimde oluşturan, 
özgün detay çözümlerine sahip oldukça güçlü bir tasarım anlayışı ile ele alınmıştır. Yapı 
iki prizmatik kütlenin kaydırılarak uzun kenarlarından bir araya getirilmesi ve kütlenin iki kısa 
kenarına dairesel formların eklenmesi ile oluşturulmuştur. Yapının Hoşdere Caddesi’ni karşıla-
yan batı cephesinde yer alan kütlelerden biri diğerine göre içeriye çekilerek, bu kısımda bant 
pencereler ve sağır yüzeylerle dengeli bir cephe kurgusu elde edilmiştir. Diğer kütlenin cephesi 
de benzer biçimde doluluk-boşluk ilişkisi gözetilerek, sağır yüzeylerle birlikte bant pencerelerin 
kullanılması ile oluşturulmuştur. Yapının doğu cephesinde de bu kurgu tekrar edilmiştir. Giri-
şin yer aldığı, Fuar Sokağı karşılayan cephede geniş bant pencerelerle sağlanan güçlü 
yatay etki yapının iki ucunda yer alan sağır yüzeyli dairesel formlarla sınırlandırılmıştır. 
Yapının kuzey cephesi geniş pencere yüzeyleri içermesine rağmen, diğer cephelerde olduğu 
gibi kesintisiz yatay etkiye sahip değildir. Bu cephede dairelere ait özelleşmiş alanlar farklı ge-
ometrilerin birleşimi ile doluluk-boşluk dengesi gözetilerek tasarlanmıştır. 
Yapının ana plan şeması kullanıcıya zengin bir mekânsal deneyim sunan farklı ayrıntılarla bi-
çimlendirilmiş dairelerin sirkülasyonu çevrelemesi ile oluşmuştur. Düşey sirkülasyon merkez-
den batı yönüne kaydırılarak farklı mekân oluşumlarına olanak sağlanmıştır. Dairelerde ortak 
kullanım mekânları açık plan anlayışına göre şekillendirilirken, özel kullanım mekânları bir holle 
bu birimlerden ayrılmıştır. Tüm dairelere bir antre ile girilmekte, bu antre salondan iki tarafında 
geçişler yer alacak biçimde dik olarak düzenlenmiş küçük bir duvarla ayrılmaktadır. Daireler-
de içlerinde şömine yer alan salonlar oldukça geniş tutulurken, mutfak küçük bir alan-
da çözümlenmiş ve salonun bir parçası haline getirilmiştir. Mutfak duvarının düşey ve 
yatay düzlemlerde kaydırılması ile oluşturulan küçük mekânlar servis ve depolama iş-
levlerine ayrılmıştır. Salonların kuzeyinde yer alan koridor ise özel alanlar olan yatak odaları 
ve banyo gibi hacimlere geçişi sağlayan hol ile ilişkilenmektedir. Yapının iki kattan oluşan dai-
releri ise alt katta ortak kullanım alanları, misafir ve servis için ayrılan bölümlerle, üst katta ya-
tak odaları ve banyodan oluşmaktadır. Gemi Ev, açık plan kurgusu, akıcı mekânları, kütle dü-
zeni, dengeli cephe kurgusu ve çevreyi dikkate alan hassas yaklaşımı ile özgün ve önemli bir 
örnektir. 
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İŞ BANKASI İKRAMİYE EVLERİ, 
ÇANKAYA

AHMET MiTHAT EFENDi SOK. HOŞDErE CAD. HAliDE 
NUSrET zOrlUTUNA SOK. GüzElTEPE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. LEMİ VARNALI
YIL: 1969

Çankaya İlçesi Güzeltepe Mahallesi’nde inşa edilmiş olan İş Bankası İkramiye Evleri sekiz 
apartman halinde tasarlanmış, yapılar bahçeler ile birbirine bağlanmıştır. Dosyasından anlaşıl-
dığı üzere İkramiye Evleri’nin mimari projeleri 1968 yılına tarihlenmektedir. İnşaat ruhsatı 1968 
yılında alınmıştır. İş Bankası’na uzun yıllar hizmet vermiş olan Yüksek Mühendis Mimar Lemi 
Varnalı tarafından 1969 yılında yapılan tadilat ile yapılara bir kat ilave edilmiştir. Her biri bir bod-
rum kat, bir zemin kat ve üç normal kat olarak inşa edilen İş Bankası İkramiye Evleri, İş 
Bankası’nın 1951 yılı İkramiye Planı ile şekillenen özgün örneklerdendir. 
İkramiye Evleri’nin formu, yatayda ve düşeyde malzeme değişikliği ile vurgulanan çeşitli ele-
manlarla doluluklar ve boşluklar yaratacak biçimde düzenlenen cephelerin hareketlendirilmesi 
ile oluşmuştur. Yapıların ana caddeyi ya da sokağı karşılayan cepheleri, yatayda uzanan 
balkonların, düşeyde farklı malzemelerin kullanıldığı duvarlarla bölünerek oluşturduğu 
etki ile oldukça yalın, ancak dengeli bir kurguya sahiptir. Tüm cephelerde kullanılan geniş 
pencereler, yapıların ağır kütlesini hafifletmenin yanı sıra, ferah iç mekânlar sağlayarak önem-
li bir işlevi de üstlenmektedir.
Tüm yapılar arazide içeriye doğru çekilerek, önlerinde geniş bahçeler oluşturulmuştur. Yapılar-
daki özgün giriş mekânı bir havuz ile tariflenmiştir. Her katta merdiven kütlesinin etrafına yer-
leştirilmiş üçer daire bulunmaktadır. Oldukça özel detaylara sahip merdivenin bulunduğu 
düşey sirkülasyon hacmi bir iç bahçe niteliğindedir ve bol güneş alacak biçimde tasar-
lanmıştır. Daireler konumlarına göre, farklı büyüklüklerde mekânlara sahip olup oda sayıları 
sabittir. Dairelere giriş salon ve mutfak gibi kullanımlarla ilişkilenen bir açık mekân ile sağlan-
makta, bu mekân odalara geçişi sağlayan antreye bağlanmaktadır. Salonlarda köşelerde bu-
lunan şömine dairelerin en dikkat çekici unsuru olup cephede farklı bir algı yaratmaktadır. İş 
Bankası İkramiye Evleri özgün tasarım anlayışı, mimari detayları, ekonomik ve akılcı plan çö-
zümlemeleri ile Türkiye’de bir dönem konut üretimini gösteren önemli bir yerleşimdir. 
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TALİP APARTMANI (TALİP SİNEMASI)

TUNAlI HilMi CAD. NO: 67 
KAVAKlIDErE MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MİM. NEjAT TEKELİOĞLU
YIL:1969

Çankaya İlçesi Kavaklıdere Mahallesi Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan Talip Apartmanı 
dönemin karma kullanımlı konut yapıları içinde önemli bir örnektir. Yapı, Ankara’da ka-
musal ve sivil bir çok projesi bulunan Yüksek Mimar Nejat Tekelioğlu tarafından 1969 yılında 
projelendirilmiştir. Yapıya ilişkin 1970 yılında bir tadilat projesi hazırlanmıştır. Betonarme iske-
let yapım sistemiyle inşa edilen yapı, iki bodrum kat, zemin kat, ve altı normal kat olmak üze-
re toplam dokuz katlıdır. 
Talip Apartmanı düz-prizmatik bir kütle anlayışıyla tasarlanmıştır. Yapının cepheleri son derece 
sadedir. Yapının cephe kararlarının, yöneldiği keskin batı ışığını kesmek üzerinden şekillendiği 
söylenebilinir. Talip Apartmanı’nın her pencerenin altından başlayan ve bir aşağıdaki kat 
penceresinin bir kısmına kadar inen ışık kırıcı/gölgelikler yapının ana biçimsel kararı-
nı oluşturur. Yapının Tunalı Hilmi Caddesi’ne bakan ön cephesinin şekillenmesinde öne çıkan 
diğer bir unsur da ticari işlevlerin varlığıdır. Yapıda 24 dairenin yanında üç dükkan, bir sinema 
salonu ve bu birimlere hizmet eden kapalı bir otopark yer almaktadır. Adını mal sahiplerinden 
alan Talip Sineması, Tunalı Hilmi Caddesi’nde yer alan Kavaklıdere Sineması’yla beraber yak-
laşık 30 yıl bölgede önemli bir çekim merkezi olmuş ve apartmanın kolektif bellekteki değe-
rini daha da arttırmıştır. Bu noktada, mimarın Talip Sineması’yla beraber Tunalı Hilmi Cadde-
si’ndeki Kavaklıdere Sineması ve Kızılay’daki Nergiz Sineması gibi birçok sinemalı apartman 
projesine imza attığının altı çizilmelidir. 
Talip Apartmanı’nın konut katlarının girişi, zemin kattaki dükkanlara ve sinema birimine yer ka-
zandırmak için son derece basit bir anlayışla ve az alan kaplayacak şekilde düzenlenmiştir. 
Apartmanın giriş holü, asansör ve merdivenin olduğu dar, ince ve uzun bir koridor şeklinde 
çözülmüştür. Yapının her katında dört daire, en üst katta üç daire yer almaktadır. Bu daireler-
den Tunalı Hilmi Caddesi’ne bakan daireler üç oda ve bir salondan oluşurken, arka cepheye 
bakan daireler iki oda ve bir salondan oluşmuştur. Dairelerde iç çeperde ıslak hacimler ve 
servis birimleri yer alırken, dış çeperde mutfak, odalar ve salon yer almaktadır. Yapının 
plan çözümlerinde en göze çarpan unsur ön cepheyle ilişkili dairelerde yer alan mut-
faklardır. Bu mutfaklar, dönemin Amerikan mutfak anlayışıyla ele alınmış ve içinde ön 
cephe ile ilişkili bir yemek alanı çözülmüştür. Tüm dairelerde salonlarda şömine önemli bir 
mimari elemandır. Sözü geçen mimari kararları ve sunduğu yaşam kültürü bakımından Talip 
Apartmanı önemli bir konut yapısıdır.
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MESA ÇANKAYA SİTESİ 2. BÖLÜM1 

SEDAT SiMAVi SOK.  
YIlDIzEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. UĞUR EKEN, Y. MÜH. MİM AYKUT MUTLU

YIL: 1970

MESA Çankaya Sitesi, Çankaya İlçesi Yıldızevler Mahallesi’nde yer almaktadır. MESA Mes-
ken Sanayii Anonim Şirketi tarafından planlanan konutlar 1. Çankaya Merkez İşçi Yapı 
Kooperatifi’ne aittir. Tüm yapım süreci; arsa temini, proje, kooperatifin kurulması, yönetilme-
si, inşaat, alt yapı, çevre düzenlemesi gibi tüm hizmetler MESA’nın sorumluğunda gerçekleş-
tirilmiştir. MESA Çankaya Sitesi iki tip projenin uygulanması ile elde edilmiştir. A, B, C 
bloklar 1970 yılına, D, E Bloklar ise 1971 yılına tarihlenmektedir. Farklı bir tip olan F ti-
pi-Yıldız Blokları da yine 1971 yılına tarihlenmektedir. Mimari projeleri Yüksek Mühendis 
Mimar Uğur Eken ve Yüksek Mühendis Mimar Aykut Mutlu tarafından hazırlanmış olan MESA 
Çankaya Sitesi 1. Bölüm 10 blok ve 141 konut, 2. Bölüm üç blok ve 55 konut olmak üzere 
toplam 13 blok ve 196 konuttan oluşmaktadır.
MESA Çankaya Sitesi 1. Bölüm blokları prizmatik kütlelerin düşeyde farklı biçimlerde bir araya 
gelmeleri ile oluşturulmuştur. İki kütle kaydırılarak ortaya sirkülasyon çekirdeği yerleştirilmiştir. 
Böylece giriş tanımlanmış, sirkülasyon çekirdeği yatay pencere düzeni ile cepheye yansıtılmış-
tır. Bu ikili gruplama üç kez ve iki kez bir araya getirilerek bir doku oluşturulmuştur. 2. Bölüm 
blokları üç kütlenin oluşturduğu bir bütündür. A, B, C olmak üzere üç ayrı kütle merkezde 
bir sirkülasyon çekirdeği etrafına konumlanmıştır. Oldukça sade bir cephe düzenine sahip 
bloklarda arka cephenin tüm yalınlığına karşın ön cephe balkonlarla hareketlendirilmiş-
tir. Balkonlar kütlelere eklemlenmiş betonarme parapetler ile yeni bir kütle etkisi yaratmıştır. 
MESA Çankaya Sitesi 1. Bölümde iki ayrı kütlede yer alan konutlarda iki ayrı plan şe-
ması vardır. İlk şemada konutlara salonla açık ilişkili bir holden girilmekte, hole mutfak ve sa-
lon açılmaktadır. Holden ulaşılan bir koridor ile odalara ve banyoya ulaşılmaktadır. Kare pla-
na oturan bu kurguda içinde bir de şömine olan salonlar manzara cephesinde yer almaktadır. 
MESA Çankaya Sitesi 2. Bölümde, A Blok ve C Blok simetrik, B Blok bağımsız planlan-
mıştır. Dairelerin üçüne bir holden girilmekte, oturma ve yemek olarak iki bölümden oluşan 
salon hol ile açık bir biçimde ilişkilenmektedir. Daireler arasında tek fark mutfağın B Blokta ko-
ridora açılırken, A ve C Bloklarda antreye açılmasıdır. MESA Çankaya Sitesi 2. Bölüm, konut 
üretim sürecinde farklı bir model önermesi, sosyal konut olarak ele alınmalarına rağmen ko-
nutların nitelikleri ve mekânsal zenginlikleri nedeniyle özel bir örnek oluşturmaktadır.
1 Metin ve görsellerin bir kısmı için aşağıda yer alan kaynaktan yararlanılmıştır. 
Mutlu, Aykut.(1972), “Uygulama-Proje: Toplu Konut Uygulaması: Me-Sa”, Mimarlık Dergisi,107: 78-86.
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53. SOKAK 60

53. SOK. (5. SOK.) NO: 60 
BAHÇEliEVlEr MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. ARMAN GÜRAN
YIL: 1971

Çankaya İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan yapı, tasarım kurgusu ve yalın cephe dü-
zenlemeleri ile geç dönem konutları içinde önemli bir örnektir. Ziraat Bankası Mensupları İç-
timai Muavemet Sandığı tarafından inşa ettirilmiş olan yapının Yüksek Mühendis Mimar 
Arman Güran tarafından hazırlanmış olan mimari projesi 1971 yılında onaylanmıştır. 
Yüksek Mühendis Mimar Haluk Turgay tarafından hazırlanmış olan tadilat projesinin onay ta-
rihi ise 1972’dir. Bodrum kat, zemin kat ve üç normal kattan oluşan yapı toplam beş katlıdır. 
53. Sokak 60 numara, araziye yatay konumlandırılan tek bir prizmatik kütle olarak ele alınmış-
tır. Konut birimlerinin girişlerinin bulunduğu sirkülasyon koridoru ve balkonlar bu kütleden içeri 
çekilerek oluşturulmuş, yapının cephelerinde keskin geometrik formlarla dengeli bir kompozis-
yon elde edilmiştir. Tüm konut birimleri iki katlı olarak tasarlanmış, konut birimlerine gi-
rişler sirkülasyon koridorundan sağlanmıştır. Yapının 53. Sokağı karşılayan güney cephe-
sinde koridorun bitiminde ana merdiven yer almaktadır. Bu cephede yatay etki dairelerin üst 
katlarında yer alan yatak odalarının dolu yüzeyleri ile düşeyde dengelenmiştir. Benzer bir ta-
sarım kurgusuna sahip olan kuzey cephesinde ise yatayda uzanan bant pencereler ile güçlü 
bir yatay etki elde edilmiştir. Yapının doğu ve batı cephelerinde tüm yüzeyler sağır bırakılarak, 
merkezde yer alan düşey sirkülasyon elemanları cepheye yansıtılmıştır. 
Yapı; yoğunluğun düşeyde değil, yatayda çözümlendiği bir anlayış ile tasarlanmıştır. Konut bi-
rimlerine girişlerin bir koridordan sağlandığı ve konut içi düşey sirkülasyonun yapının merkez 
aksına yerleştirildiği bir kurguya sahip olan yapıda bodrum katı depo, sığınak ve servis işlevle-
rine ayrılmışken, dört kat dubleks konutlara ayrılmıştır. Yapıda plan şeması konut birimleri-
nin yan yana gelmesi ve konut birimlerinin merkez aksında yer alan düşey sirkülasyon 
elemanlarının iki yanına mekânların yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Konut birimleri-
ne kare planlı bir antreden girilmekte, bu antre merkezde yer alan genişçe bir hole açılmakta-
dır. Zemin katta bu holün kuzeyinde salon, güneyinde ise mutfak ve tuvalet gibi ıslak hacimler, 
doğu ya da batısında ise konut içi düşey sirkülasyon elemanları konumlanmıştır. Birinci katta 
her iki cepheye açılan yatak odaları ve sirkülasyon çekirdeğinin yanında banyolar bulunmak-
tadır. 53. Sokak 60 numara, mekân kullanımını kolaylaştıran planlama yaklaşımı ve farklı tasa-
rım anlayışı ile dönem konut yapıları arasında ön plana çıkmaktadır.
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DİLEK APARTMANI

HAliT ziYA SOK. NO: 6  
GüzElTEPE MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. EMİN ERMİŞ
YIL: 1971

Çankaya İlçesi Güzeltepe Mahallesi’nde yer alan Dilek Apartmanı dönemin konut politikala-
rıyla ilişkisi, kütle kompozisyonu ve akılcı çözümleri ile dönemin önemli konut yapılarından bi-
risidir. Dilek Mensupları İşçi Yapı Kooperatifi tarafından inşa ettirilmiş olan yapı Mimar 
Emin Ermiş tarafından tasarlanmış, mimari projeleri 1971 yılında onaylanmıştır. Beto-
narme iskelet ve tuğla yığma sistemiyle yapılan yapı, kısmi bodrum kat, zemin kat ve üç nor-
mal kat olmak üzere toplam beş katlıdır. 
Dilek Apartmanı tek bir prizmatik kütle olarak ele alınmış, kütlenin içi boşaltılarak bir avlu elde 
edilmiştir. Yapının girişi Halit Ziya Sokağa bakan ön cepheden değil, yan cepheden alınmıştır. 
Tüm cepheleri son derece sade ve basit bir anlayışla ele alınmış olan yapıda en dikkat çeken 
unsur yapının taşıyıcı sisteminin, özellikle de kirişlerin, dış cepheden fark edilir olmasıdır. Yapı-
nın dış cephesindeki sadelik ve basitlik, apartmanın içinde anlam değiştirir. Yapı, dışa 
dönük bir mekân organizasyonundan çok içe dönük bir mekân organizasyonuna sa-
hiptir. Yapının yan cephesinden birkaç basamakla yükseltilmiş olan giriş mekânından 
içeri girildiğinde büyük ve aydınlık bir avluyla ilişkilenen bir koridorla karşılaşılır. Yapı-
nın mimari anlamda en zengin elemanı, üstü tamamen açık olan bu iç avludur. Yapının 
her katında beş daire bu açık mekânla ilişki kurar. Tüm dairelerin girişleri iç avluya açılır. Dai-
relere avluyu çevreleyen yatay sirkülasyon koridorundan ulaşılır. Bu şekilde tüm daireler birbir-
leriyle görsel ve fiziksel anlamda ilişki kurarlar. Daireler arasındaki bu ilişki yapının plastik de-
ğeri kuvvetli merdiveniyle fiziksel anlamda da desteklenir. Yapının kare planlı merdiveni iç 
avlunun girişe yakın olan köşesinde bağımsız bir şekilde yükselir. Yapının iç avlusunda 
yer alan diğer önemli bir detay da zemin boşaltmalarıdır. Yapının ortasında yer alan boşluk 
duygusunu daha da kuvvetlendirmek için yatay sirkülasyon koridorunun kenarlarında 
boşaltmalar yapılmıştır. Kirişleri de açığa çıkaracak şekilde açılan bu ince ve uzun boşalt-
malar sayesinde koridorlar birer köprüye dönüşmüştür. Bu boşaltmanın verdiği mekânsal de-
neyimin yanında bu şekilde apartmanın iç avlusuna bakan her mekânın gün boyu gün ışığın-
dan yararlanması sağlanmıştır.
Dilek Apartmanı’nın kat planları; iç avlu, iç avluyu saran beş daire, dairelerin birbirleriyle ilişki 
kurdukları iç yatay sirkülasyon koridoru ve bu koridora bir köşeden eklenen düşey sirkülasyon 
elemanı biçiminde oluşturulmuştur. Daireler, mutfak ve ıslak hacimler avlu çeperinde, sa-
lon ve odalar yapının dış çeperinde yer alacak biçimde kurgulanmıştır. Dairelere salonun 
ve mutfağın açıldığı bir koridordan girilmekte, antre ile ilişkili bir koridordan ıslak mekânlara ve 
odalara erişilmektedir. Tüm daireler büyüklükleri ve konumlanmaları farklı olsa da benzer plan 
şemalarına sahip olup, dairelerde özel ve genel kullanım mekânları ayrımı oldukça net biçimde 
okunmaktadır. Dilek Apartmanı, özgün tasarım yaklaşımı, plan çözümlemeleri ve mimari de-
taylarıyla dönemin konut yapıları içinde özel bir örnek olarak öne çıkmaktadır. 
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KİLİS 5

KiliS SOK. NO: 5 
ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. BİLGE BATUR
YIL: 1972

Çankaya İlçesi Çankaya Mahallesi’nde yer alan yapı 1970’li yılların yüksek yoğunluklu ko-
nut yapıları içinde ölçeği, yalın tasarımı, kütlede yarattığı dengeli doluluk-boşluk oranları, akıl-
cı planlaması ve kararlı cephe düzeni ile ön plana çıkmaktadır. Yapı, sahip olduğu yoğun-
luğun düşeyde çözülmesi yerine, yatayda çözülmesi ile elde edilmiştir. Yapının mimari 
projesi 1972 yılına tarihlenmektedir. Projenin müellifi Mimar Bilge Batur’dur. Her katta beş da-
irenin bulunduğu yapı bodrum kat, zemin kat ve dört normal kat olmak üzere toplam altı kat-
lı inşa edilmiştir. 
Kilis Sokak 5 numara tek bir yatay prizmatik kütlenin ekleme ve çıkarmalarla hareketlendiril-
mesi ile tasarlanmıştır. Yapıda yer alan balkonların ana kütleden içeriye çekilmesi ya da eklen-
mesi ve bazı yüzeylerin sağır bırakılması ile güçlü bir doluluk-boşluk kompozisyonu elde edil-
miştir. Yapının girişi Kilis Sokağı karşılayan cephe yerine yan cepheden alınmıştır. Yapının Kilis 
Sokağı karşılayan batı cephesi merkezden kaydırılmış, oluşturulan sağır bir yüzeyin iki yanına 
yerleştirilen balkonlarla simetrik cephe düzeninden uzaklaşılmıştır. Bu cephede balkonlar ana 
kütleden içeriye çekilmiştir. Balkonlar “L” biçimindedir ve balkonlarda oluşan ikili yapı korku-
luklarla cephede vurgulanmıştır. Balkonların köşelerde kalan kısımları geometrik boşluk-
larla bezenmiş betonarme korkuluklara sahipken, diğer kısımlarda betonarme korku-
luk düşeyde aşağıya kaydırılarak, alttaki dairenin güneş kırıcı elemanı haline gelmiştir. 
Bu kısımda balkon korkulukları demir parmaklıklara dönüşmüştür. Benzer bir kurgu yapı-
nın doğu cephesinde de söz konusudur. Bu cephede balkonlar merkezde yatay bir etki yara-
tırken, bu etki balkonların iki yanına yerleştirilmiş pencere düzenleri ile düşeyde dengelenme-
ye çalışılmıştır. Yapının diğer cephelerinde ise sağır yüzeyler ve ana kütleye eklenmiş balkonlar 
kuvvetli bir doluluk-boşluk dengesi yaratmaktadır.
Yapının kat planları merkezde çekirdek sirkülasyonun yer alması ve bu sirkülasyonun etrafına 
ön cephede üç, arka cephede iki olmak üzere beş dairenin konumlanması ile elde edilmiştir. 
Yapıdaki bu kurgu mekân örgütlemesinin ustaca bir anlayışla ele alındığını göstermektedir. Ya-
pının merkezinden doğu yönüne kaydırılmış olan tek kollu merdivenle dairelere ulaşılmaktadır. 
Çekirdek sirkülasyonun doğu yönünde yer alan iki daire simetrik çözümlenmiştir. Batı 
yönünde ise köşelerde yer alan iki daire simetrik çözümlenirken, merkez aksta yer alan 
daire farklı bir plan kurgusuna sahiptir. Merkez aksta yer alan daire iki odalı, diğer daire-
ler üç odalı olacak biçimde tasarlanmıştır. Tüm dairelere tuvalet, mutfak gibi mekânlara salon-
la doğrudan bağlantılı olan bir antreden ulaşılmaktadır. Bu antre ayrıca yatak odaları ve banyo 
gibi özel kullanıma yönelik mekânları birleştirici bir unsur olan dikdörtgen bir koridor ile bağ-
lantılıdır. Dairelerde tuvalet ve banyolar ve merkez aksta yer alan dairenin mutfağı iki aydınlığa 
açılmaktadır. Kilis Sokak 5, planlama kararları, güçlü cephe kurgusu, dengeli kütle kompozis-
yonu ile özgün bir yapı olarak özel bir öneme sahiptir.
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MOBİLGAZ SİTESİ

KOrDONBOYU CAD. NO: 9  
ErGENEKON MAH. YENiMAHAllE

PROjE: MİM. TÜLAY TAŞÇIOĞLU
YIL: 1972

Yenimahalle İlçesi Ergenekon Mahallesi’nde bulunan Mobilgaz Sitesi Mimar Tülay Taşçıoğlu 
tarafından tasarlanmış, proje 1972 yılında onaylanmıştır. Bölgedeki yüksek yoğunluklu konut 
örneklerinden olan yapı Mobilgaz Mensupları Yapı Kooperatifi tarafından inşa ettirilmiş olup, 
bodrum kat, zemin kat ve her biri dubleks daireler içeren 10 normal kattan oluşmaktadır. Ya-
pının yakın çevresinde benzer kütle kararları ve benzer plan kurgusuyla ele alınmış an-
cak farklı kooperatifler tarafından inşa ettirilmiş iki yapı daha bulunmaktadır. Tasarımla-
rı Mimar Adnan Taşçıoğlu’na ait bu yapılar Özgü Sitesi ve Türk Traktör Sitesi’dir.
Yenimahalle’de Kordonboyu Caddesi ve Suadiye Caddesi’nin kesiştiği köşede bulunan yapı, 
üzerine oturduğu parselin formundan bağımsız olarak büyük bir kütle ve ona bağlı küçük bir 
dolaşım kütlesi-kulesi biçiminde inşa edilmiştir. Ana kütle caddeden 10 metre geriye çekilmiş, 
ön tarafta kalan bu alan otopark olarak tasarlanmıştır. Son derece dikkat çekici olan yapının 
girişi kütleye arka cepheden bağlanan dolaşım kulesinden alınmıştır. Mobilgaz Sitesi’nde 
ilk göze çarpan şey gridal ön cephedir. Dubleks dairelerde alt katta balkon üst kat-
ta ise küçük bir balkon ve kat yüksekliğinde pencerelerle oluşturulan dikdörtgen cep-
he modülü yatayda sekiz, düşeyde beş kez kendini tekrar etmektedir. Modüller düşeyde 
yapı boyunca devam eden duvarlarla birbirinden ayrılır ve yapının ana tasarım fikrini yansı-
tan yol cephesini oluşturur. Bu cepheye bakan mekânlar panoramik bir Ankara manzara-
sına hâkimdir. Arka yüzeyde ise dolaşım kulesi, açık dolaşım koridorları ve burada yer alan 
mekânların pencerelerinden oluşan bir cephe düzeni gözlenir. Yapının yan cepheleri tasarım 
kararlarının sonucu olarak sağırdır. 
Yapıda dolaşımı, dairelerin yer aldığı kütleden bağımsız olarak tasarlanmış ve arka cephe-
ye bağlanmış dolaşım kulesi içinde yer alan “U” şeklindeki merdiven ve merdivenin ortasında 
yer alan asansör sağlar. Dolaşım kulesi her katta köprülerle dolaşım koridoruna bağlanır. 
Açık dolaşım yapının en göze çarpan tasarım kararlarındandır. Zemin katta salon, mut-
fak, üç oda ve ıslak hacimlerden oluşan üç daire bulunur. Dairelerde mutfak, banyo ve bir oda 
arka cepheye bakarken, ana yaşam mekânları ön cepheye bakacak şekilde konumlanmıştır. 
Zemin katı izleyen katlarda yer alan daireler dublekstir ve aynı plan düzeni onuncu kata 
dek kendini tekrar eder. Her katta salon, mutfak, iki oda ve ıslak hacimlerden oluşan sekiz 
dairenin yer aldığı bu düzende, girişin bir yanında üst kata bağlantıyı sağlayan merdiven, diğer 
yanında mutfak konumlanır. Merdiven altında bir sandık odası, karşısında ise tuvalet yer alır. 
Girişin devamında yer alan antre doğrudan salona bağlanır. Tasarımcı böylelikle sade, temiz 
ve kullanımı kolay bir plan düzeni oluşturur. Üst katta biri ön diğeri arka cepheye bakan iki oda 
bulunur. Ön cepheye bakan odanın iki girişli olarak tasarlanması ileride kullanıcıya dilerse bu 
büyük mekânı bölerek iki farklı mekân elde etme seçeneği sunar. Dengeli plan çözümleri, kali-
teli mekânları ve sıra dışı tasarım kararlarını başarılı bir biçimde uygulamasıyla Mobilgaz Sitesi, 
yüksek yoğunluklu konut yapıları arasında çarpıcı bir örnek olarak yerini almıştır. 
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BOTANİK APARTMANI 
(AYDUK KORAY APARTMANI)

üSKüP CAD. (ÇEVrE SOK.) NO: 54-56 
ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA

PROjE: MİM. VEDAT ÖZSAN
YIL: 1974

Çankaya İlçesi Çankaya Mahallesi’nde yer alan Botanik Apartmanı’nın mimari projeleri Mi-
mar Vedat Özsan tarafından hazırlanmış, projeler 1974 yılında onaylanmıştır. Dosya bul-
gularından yapıya ait 1977 yılına tarihlenen bir tadilat projesi olduğu anlaşılmaktadır. Betonar-
me iskelet sistem ve tuğla yığma sistem olarak inşaa edilen yapı, yol seviyesinin altında iki 
bodrum kat, zemin kat ve sekiz normal kattan oluşmaktadır.
Yapı yola yatay konumlanmış prizmatik bir kütleden oluşmaktadır. İki ayrı girişi olan iki blok 
şeklinde tasarlanmış olan yapının ağır kütle etkisi dairesel formda balkonlarla denge-
lenmekte, balkonlar kütleyi parçalı hale getirmektedir. Köşelerde yer alan yine daire-
sel formdaki balkonlar yapının en dinamik elemanları olarak dikkat çekmektedir. Yapı-
nın yatay kütle etkisi tüm cephelerde belirginleştirilen katlar ile sürekli kılınmıştır. Bodrum katı 
garaj olarak tasarlanmış olan yapıya iki ayrı girişten iki merdivenle ulaşılarak, simetrik bir düzen 
kurulmuş, bu düzen cepheye olduğu gibi yansımıştır. 
Botanik Apartmanı, tek kütle içerisindeki ikili blok düzeni ile, her katta altı daireden oluşmak-
tadır. Yapının kat planları farklı kotlarda yer alan farklı plan şemalarına sahip dairelerden 
oluşmaktadır. Her bir çekirdek sirkülasyonun iki yanında konumlanmış olan dairelerde 
özel kullanım mekânları ile genel kullanım mekânları kot farkı ile ayrılmıştır. İki dairenin 
ortasında yer alan daireler ise dubleks olarak alt kat genel kullanım mekânlarına, üst 
kat özel kullanım mekânlarına ait olacak şekilde tasarlanmıştır. Yapı cephenin ağır kütle 
etkisine karşıtlık oluşturacak şekilde iç mekânlarda olağanüstü bir dinamizme sahiptir. Fark-
lı plan şemalarının başarıyla bir arada kullanılması ile elde edilen mekânsal zenginlik yapıyı öz-
gün ve önemli kılmaktadır.
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TERAS EV1

KAYNAK SOK. NO: 1-2-3 üSKüP CAD.  
(ÇEVrE SOK.) NO: 58 ÇANKAYA MAH. ÇANKAYA

PROjE: Y. MÜH. MİM. UĞUR EKEN
YIL: 1981 (YAYIN YILI)

Çankaya İlçesi Çankaya Mahallesi’nde yer alan Teras Ev Botanik Bahçesi’nin kenarında 
konumlanmış Cinnah Caddesi ile Üsküp Caddesi arasında yer alan beş dubleks ve bir 
tripleks konut biriminden oluşmaktadır. Teras Ev’in tasarımı Yüksek Mühendis Mimar Uğur 
Eken’e aittir. Teras Ev 1981 yılında Mimar Dergisi’nde yayımlanmıştır. 
Teras Ev oldukça yalın bir geometriye sahip konut birimlerinden oluşmaktadır. Konut birim-
leri arazinin eğimine kademeli bir biçimde oturmuştur. Her birimin çatısı üzerindeki ko-
nutun terasını oluşturmaktadır. Böylelikle zeminde var olan kot farkı birimlerin kendi ara-
sında da oluşturulmuştur. Oldukça yalın bir geometriye sahip olan konut birimleri ön cepheli 
olarak tasarlanmıştır.
Konut birimlerine erişim her birimin kendi arazi kotundan sağlanmaktadır. Bir birim dışında 
beş birim dubleks tasarlanmıştır. Konut birimlerinde alt katta genel kullanım mekânları, 
dairesel bir merdivenle çıkılan üst katta ise özel kullanım mekânları yer almaktadır. Te-
ras Ev arazinin eğiminden yola çıkılarak oluşturulan biçimlenmesi ve mekân kullanım kararları 
nedeniyle özel ve neredeyse tek örnektir. 
1 Yapının dosyasına ve projelerine ulaşılamamış, metin aşağıda yer alan kaynağa dayanılarak oluşturulmuştur. 
Eken, Uğur (1981), “Teras Ev” Mimar, 2: 20-22.
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