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Türk Eti Yapı Kooperatifi tarafından gerçekleştirilmiş olan yerleşim bir adada dört blok -A, B, D, E bloklar -ve bir adada bir blok -F blok- olmak üzere toplam beş bloktan oluşmaktadır. A ve D bloklar iki girişli B, E, ve F bloklar tek girişlidir. Yerleşimde düşeyde
sağlanan yükseklik ile zemin yoğun yapılaşmadan arındırılmış, C bloğun inşa edilmemesi sonucu açık alan yüz ölçüm olarak artmıştır. Eti Blokları, yoğun yeşil dokusu ile ve konut yapılarının mimari özellikleri ile dikkat çekmektedir.
Eti Blokları yerleşiminin mimarı Haluk Berksan’dır. 05.02.1957 onay tarihli projeye uygun olarak inşa edilmiş olan yapılar aynı plan şemasına sahip, ön ve arka cepheli, oldukça büyük dairelerden oluşmaktadır. Her katta iki daire olan bloklarda yüksek giriş nedeniyle bodrum kat tam kat olarak algılanmakta, zemin kat ve bodrum kat cephe görünümleri açısından tip katlardan ayrışmaktadır.
Eti Blokları konut yapılarında her iki cephede de eşit olmayan büyüklükte balkon vardır. Yemek bölümüne açılan ve arka cephede yer alan balkon bağımsızdır. Salona açılan ve ön cephede yer alan balkon ise cephenin bir elemanı olarak ele alınmıştır. Kooperatif üyeleri arasında eşitlikçi bir yaklaşımla aynı plan şeması uygulanarak blokların yan cepheleri sağır bırakılmıştır.
Konut yapılarının plan şemasında bir ana koridor yer almakta ve tüm mekanlar bu koridorla ilişkilenmektedir. Ana koridor girişte antre işlevindedir. Mutfak, w.c, ve salon ilişkisi antreden sağlanmaktadır. Antrenin devamında oluşan koridor yemek odası ve salonu bağlamakta, sandık odası, banyo ve üç yatak odası yine ana koridorun devamında özelleşmektedir. Plan şeması genel kullanımdan, özel kullanıma geçişi öngörmektedir.
Eti Blokları konut yapılarını önemli kılan özellik prizmatik kütle biçimlenmeleri ve yalın cephe görünüşleridir. Yapıların yatayda ki etkisi cephede büyük bir hareketlenme sağlayan balkonlar ile güçlendirilmiş, düşeyde yer alan bağımsız prizmatik sirkülasyon çekirdeği ile yatay ve düşey dengesi sağlanmıştır. Cephelerde yer alan pencere parapetleri yine yatay etkiyi güçlendirmek üzere kat silmeleri ile okunur kılınmıştır. Bloklarda kırma çatı kullanılmış ancak, teras parapetleri ile çatı algılanamaz hale getirilerek yatay
etkinin kaybolmaması sağlanmıştır.
Eti Blokları konut yapılarında sirkülasyon çekirdeği merdiven kovası ve asansörden oluşmaktadır. Düşey etkiyi güçlendiren, merdiven kovasını vurgulayan ve ışık almasını sağlayan ızgaralar bloklarda her ayrıntının özenle ele alındığının göstergesidir. Aynı özen
iç mekanlarda da devam etmekte, balkon korkulukları, merdiven korkulukları özgün tasarımları ile öne çıkmaktadır. Eti Blokları gerek biçimlenme özellikleri, gerek kullanılan malzemeler, gerek detaylardaki bu özen nedeniyle dönem yapıları içinde önemli bir
yere sahiptir.
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Ankara Mamak’ta Demirlibahçe semtinde bulunan İkiz Apartmanların tasarımı 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de mimarlık ortamını şekillendiren ve önemli modern mimarlık ürünleri veren Nejat Ersin’e aittir. İkiz Apartmanlar 1956 yılında inşa edilmiştir. Ancak mimarın yapıyı, 1955 yılında, Türkiye mimarlık tarihi literatüründe önemli bir yeri olan Cinnah 19 apartmanı ile eşzamanlı olarak tasarladığı göze çarpmaktadır. Her iki yapının projelerinde aynı dilin yakalandığı ifade edilebilir ise de, İkiz Apartmanlar projesinin uygulama aşamasından itibaren oldukça büyük değişikliklere uğradığı, sonunda özgün kimliğinin farklı bir biçimde değiştirildiği görülmektedir. Nejat Ersin’in Cinnah 19’da –kısıtlı bütçeye rağmen- kendisi ve çalışma arkadaşları için yaptığı tasarım ve uygulamanın özgürlüğünü bulamamış olduğu açıktır. Bu dönemde bölgede inşa edilmiş olan yapılar 1940’lı yılların mimarlık anlayışı uyarınca, geniş saçakları, simetrik cepheleri, cephede giriş katlarında kullanılan kesme taşları, dökme demirden korkulukları ve
yığma tuğla sistemleri ile geçmişe referansla tasarlanmış ya da doğrudan uygulanmış yapılardır. Bu çerçevede İkiz Apartmanlar projesi “Türkiye modernizminin yerel uzlaşmalarını” yansıtması bakımından büyük önem taşımaktadır.
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Konservatuar Evleri oldukça yoğun bir konut dokusuna sahip olan Keçiören’de açık ve kapalı alanlar dengesi ve yapıların dış mekanla oluşturduğu bütüncül ilişki nedeniyle özgün bir yerleşim yeri olarak öne çıkmaktadır.A,B,C,D olmak üzere toplam dört bloktan oluşan yerleşimde yapıların konumlanışında içe dönük bir yaklaşımın benimsendiğini söylemek mümkündür. Konservatuar Evleri A ve B blokları 1 bodrum kat+zemin kat+3 normal kat olmak üzere C ve D bloklar 1 bodrum kat+ zemin kat+2 normal kat
olmak üzere düzenlenmiştir.Bu yanı ile yerleşim Keçiören’de bağ evi geleneğine benzer bir ele alışla tasarlanan müstakil ve tek/iki katlı konutlardan oluşan Ucuz Subayevleri Kooperatifi, Kalaba Mebus Evleri Kooperatifi ve Merkez Bankası Mensupları Kooperatifi evlerinden ayrışmakta, bölgede çok katlı yapılaşma ile elde edilen site düzeninde ilk yerleşim yeri olma özelliği taşımaktadır2. Yerleşimde A ve B bloklar birbirleri ile “L” formu oluşturacak şekilde tasarlanmışlardır. Açık alan ile birincil ilişkili kurgulanan
yapılarda servis mekanları yol cephesine alınmış, salonlar ve salonların açıldığı balkonlar açık alan ile ilişkili olarak kurgulanmıştır. C ve D bloklar ise her iki bloktan ve birbirlerinden bağımsız biçimde ele alınmış, yapılarda birincil ilişki sokak ile kurulmuştur.
Açık alanda yer alan otopark nedeniyle servis mekanları açık alana, yaşam mekanları sokağa bakmaktadır. Konservatuar Evleri yerleşiminde tüm bloklarda aynı plan şeması uygulanmıştır. Dairelere giriş küçük bir antre ile, yatak odalarına geçiş ise bir hol ile
sağlanmaktadır. Hol antre ile ilişkilenmez, salonda yemek bölümü olarak ayrılan bölüme açılır. Balkon, salona aittir ve salonun yanındaki yatak odasından bu balkona çıkış yoktur. Ancak balkon cephede süreklilik gösterir ve böylelikle yapının yatay etkisini
güçlendirir. Öte yandan mutfakla ilişkili, sadece mutfağa ait bir balkon daha vardır, ancak bu balkon vurgulanmaz.
1960 yılında tamamlanan Konservatuar Evleri’nin mimarı mimarlık ortamı açısından önemli bir isim olan Şevki Vanlı’dır. 1992 yılında, Mimarlar Odası III. Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde Büyük Ödül (Sinan Ödülü) Şevki Vanlı’ya verilmiştir. Konservatuar Evleri
yerleşimini önemli kılan bir husus Konservatuar Evleri’nin 1955 yılında açılan bir yarışmada 1. liködülüne uygun görülen bir proje uyarınca gerçekleştirilmiş olmasıdır3.Konservatuar Evleri yerleşimini önemli kılan diğer bir husus özelleşmiş kullanıcı grubudur.
Kooperatif mensupları dönemin konservatuar hocaları, sanatçılar ve entelektüel aydınlardır. Mithat Fenmen, Mahir Canova, Ayten Gökçer gibi sanatçılardan Mahmut Makal gibi edebiyatçılardan oluşan kullanıcı grubu ile de yerleşim, modernleşme anlatısının yaşamsal ipuçlarını barındıran bir özelliğe sahiptir.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // MERBANK YAPI KOOPERATİFİ EVLERİ1 //Nuray Bayraktar, Umut Şumnu, Ece Akay Şumnu

Merbank Yapı Kooperatifi yerleşimi konut biçimlenmeleri, farklı tip konutlarla elde edilen çeşitlilik, benzer kullanıcı grubu ile sağlanan yaşamsal ilişkiler ağı ve en önemlisi yoğun konut dokusuna sahip bir bölgede halen varlığını koruyan açık yeşil alanları ile
dikkat çekmektedir. Yerleşim bu açıdan Keçiören bölgesinde, önemli bir referans noktasıdır. Merbank Yapı Kooperatifi yerleşiminin geçmişte bölgede kooperatifler aracılığı ile gerçekleştirilmiş müstakil toplu konut yerleşimlerinin bir parçası ve bağ evleri geleneğinin bir devamı olduğunu söylemek mümkündür. Sanatoryum Caddesi ile sınırlanmış yerleşimde ana yolda yer alan evler sıra evler biçiminde, ara sokaklarda yer alan evler ise bağımsız müstakil evler biçiminde yapılmıştır2.
Merbank Yapı Kooperatifi yerleşimi, Merkez Bankası çalışanları için Merbank Mensupları Yapı Tasarruf Kooperatifi tarafından 6 farklı tip projeye uygun olarak gerçekleştirilen toplam 195 konut yapısından oluşmuştur. Tip projeler A, B, C, D, E, G tipi olarak adlandırılmıştır. 116 m2 ve 315 m2 arasında değişen oldukça büyük bir kullanım alanına sahip olan konut yapıları 29 Ekim 1961 tarihinde çekilen bir kura ile sahiplerine dağıtılmıştır. Yerleşimde yer alan konutlardan B ve D tipi iki katlı, A, C, E ve G tipleri tek katlıdır. Konutların plan şemalarında göze çarpan husus giriş ile ilişkilenen bir holün varlığı ve hol ile ilişkilenen özel ve genel kullanım mekanları ayrışmasıdır. Özel kullanımlar kendi içlerinde ayrıca bir koridorla bağlanmaktadır. Konut yapıları iki, üç ve dört yatak
odalı olarak ele alınmış, salon ve en az bir yatak odasının balkon ile dışa açılması sağlanmıştır. Merbank Yapı Kooperatifi Evlerini özgün kılan biçimlenme kararlarıdır. Konutlar modern mimarlık vurgularında önemle yer alan “kübik” biçimlenme özelliği gösterirler. Sade ve yalın cepheleri ile dikkat çekerler. Çatı, biçimlenme kararları açısından büyük önem taşır. Tek eğimli olarak düzenlenen çatıyı saklamak üzere konutlarda bir cephede parapet yükseltilir. Dolayısı ile üçüncü boyutta eğimli parapetler ile konut yapıları hareketlenir. Aynı hareketlenme cephelerde de görülür. Cepheler düz bir satıh oluşturmaz, zemin ve çatı arasında eğimli bir satıh oluşturur. Cephede elde edilen bu hareketlenme balkon korkulukları ile dengelenir. Sade ve yalın cephelerde yer alan balkon korkulukları konutları hafifletir, cephelere zarafet katar. Merbank Yapı Kooperatifi Evleri3 gerek konut yapılarının iç mekan kurgusu, gerek biçimlenme özellikleri ve gerekse de detaylara ve iç mekana yansıyan zengin tasarım kararları ile özgün bir örnek
olarak büyük önem taşımaktadır.
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Çoğunluğu iki katlı konutlardan oluşan yerleşimde yoğun bir inşa faaliyeti göze çarpmakta, yıkılan müstakil konutların yerine çok katlı apartmanlar yapılmaktadır.
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Merbank Yapı Kooperatifi Evlerinin mimari projeleri üzerinde Sedat Çağlar adı yer almaktadır. Ancak Mimarlar Odası’nın resmi sitesinde Merbank Yapı Kooperatifi Evlerinin mimarı Nejat Ersin olarak geçmektedir. Sedat Çağlar Nejat Ersin ile birlikte Yeşilköy Terminal Binası Tadil-Tevsi Dekorasyon Yarışması, Ziraat Bankası Marmara Bölgesi Evleri, Ziraat Bankası Orta Anadolu Evleri, Ziraat Bankası Dağlık Bölge Evleri, Ziraat Bankası Ova Tipi Evleri proje yarışmalarında birçok ödül almış, uygulamalar gerçekleştirmiştir. Sedat Çağlar’ın mimarlık ortamına kazandırdıklarının aksine literatürde yer almaması nedeniyle ve de bu çelişik durum nedeniyle Merbank Yapı Kooperatifi Evleri büyük önem taşımaktadır.

SİVİL MİMARİ BELLEK // MİNTRAK YAPI KOOPERATİFİ // Tezcan Karakuş Candan
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Yapının yeri, dönemde “Deliller Tepesi” olarak kayıtlara geçmiştir. Ankara’dan Hacca gidenlerin uğurlandığı2 bu mevkii şimdi Esat Caddesi Dörtyol olarak bilinen bölgedir 3-4 katlı yapıların bulunduğu bölgede, Mintrak Yapı Kooperatifi’ne, 2,5 emsalli yoğunluk
ve hmax 24 .00 metre verilmiştir. 40.00 metre cephesi olan yapı 70/A ve 70/B kapı numaralı, simetrik olarak tasarlanan A ve B bloklardan oluşmaktadır. Yapı yoldan 10.00 metre içeride konumlanmış, bu konumlanma yapının yoğun kütle etkisini hafifletmiştir.
Demirtaş Kamçıl - Rahmi Bediz tarafından konut olarak tasarlanmış olan yapının zemin katı ilk projelendirmede dairesel formda kolonları olan ,bir açık alan olarak ele alınmış, yapı boşluklu davetkar, ön ve arka cephe çevresinin sürekliliğini sağlayan bir geçirgenlik oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Sosyal paylaşım mekanı olarak işlevlendirildiği tahmin edilen bu alan 1960 yılında dükkan olarak ruhsata bağlanmıştır. 1962 yılında tamamlanmış olan yapının şu andaki kullanımı konut+dükkandır
Yapının ön ve arka cephelerinde tüm cephe boyunca devam eden ve yatay etkiyi güçlendiren balkonlar ve balkonlarla birlikte ele alınan açıklıklar düşeyde bir denge oluşturarak, yapıyı anıtsallıktan ve abartılı duruştan kurtarmıştır. Balkonlara açılan pencere kayıtları boşluk ve doluluk oranlarıyla cephe ile bütünleşen geometrik bir ögeye dönüşmüştür. Yapı girişine cephe veren merdiven çekirdeğinin estetize edilerek balkonlarla birleşmesi ise yapı bütünlüğünü bozmayan, tamamlayan bir tasarım yaklaşımının
ifadesi olarak öne çıkmaktadır.
Yapının her katında tek tip daire planı kullanılmıştır. Orta dairelerde iki yan duvar sağırdır, yanlarda yer alan daireler ise sadece banyo pencereleri ile dışa açılmıştır. Dairelerde antre, salon, yemek bölümü ve koridorla mutfağa bağlanan bir yaşam alanı birlikte tasarlanmıştır. Yatak odaları ve banyo başka bir koridor ile kendi içerisinde bağımsızlaştırılmıştır. Yapının mimarları tarafından bu tasarımdan bir yıl önce projelendirilen Yeşiltepe Bloklarındaki T biçimli salon3 şemasının bu yapıda da tekrar edildiği görülmektedir. Kullanım çeşitliliği açısından karakteristik formunu taşımakla birlikte , salondaki dairesel kolon,açık mekan olmasına rağmen antreyi tanımlayarak gizli bir T formunu yakalamaktadır.
Mintrak Yapı Kooperatifi, kütle etkisi, cephe bütünlüğü, sadeliği, balkonların her iki cephede yatayda ve düşeyde oluşturdukları denge, tasarımdaki yalınlık, gündelik yaşamın tasarıma yansıması ve en ince detayların tasarlanması gerekliliği fikrinin oluşmasına olanak sağlayan kurgusuyla özgün bir örnek olarak durmaktadır.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // B.RIFAT AKAR EVİ // Nuray Bayraktar, Elif Selena Ayhan
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B.Rıfat Akar Evi kütle etkisi ve cephe özellikleri ile dönem yapıları açısından önemli bir örnektir. Ankara’da gerçekleştirilen çok sayıda konut projesinin mimarı Bekir İhsan tarafından tasarlanmış olan B.Rıfat Akar Evi’ne ait iki proje mevcuttur. 1936 tarihli projede yapının bodrum kat+zemin kat +1 normal kat olarak tasarlandığı görülmektedir. Zemin kat ve 1. kat aynı plan şemasına sahiptir, sadece zemin kattaki giriş mekanı 1. katta odaya dönüşmüştür. Bodrum katı aynı zamanda kullanım mekanı olarak düzenlenmiş olan projede, dairelere küçük bir antreden girilmekte, bu antre mutfak, w.c ve banyo gibi servis mekanlarının yer aldığı bir başka antreye ve odaların bağlantılı olduğu bir hole açılmaktadır. Servis mekanlarının yer aldığı antre hol ile ayrıca ilişkilenmekte,
banyonun yatak odası olarak düşünülen oda ile ayrıca bağlantısı bulunmaktadır. Şemada genel kullanım mekanları ve servis mekanları ayrımı oldukça net bir biçimde okunabilmektedir. İki cepheli olarak tasarlanan yapıda üç balkon vardır. Balkonlardan birisi mutfak ile bağlantılıdır. Arka cephede yer alan diğer balkona sadece yatak odasından çıkılmakta, banyo, w.c ve mutfak pencereleri bu balkona açılmaktadır. Ön cephede yer alan diğer balkon tek bir oda ile ilişkilidir. Yapıda en büyük oda baş oda geleneğinin
bir devamı olarak değerlendirilebilecek biçimde cephede çıkma yapmakta, aynı odada yer alan köşe pencereleri bu savı güçlendirmektedir. 1951 yılına tarihlenen proje ile yapıya aynı plan şeması üzerinden bir tam kat ve ön ve arka cephe sınırı içeri çekilmek
suretiyle elde edilmiş bir çatı arası katı ilave edilmiştir. Bütünlüğü bozmamak üzere ön cephede yer alan balkonun korkulukları cephede aynı biçimde devam ettirilerek balkon odaya eklenmiştir. Yine banyo küçültülerek sadece antreden giriş sağlanmış, yatak
odası bağlantısı iptal edilmiştir. B. Rıfat Akar Evi, Sözen ve Tapan2 tarafından “İkinci Ulusal Mimarlığa Geçiş Dönemi” olarak adlandırılan dönemde tasarlanmıştır. Dönemin, geleneksel konut mimarlığının biçimsel özelliklerini hatta iç organizasyonunu önemseyen yaklaşımı B.Rıfat Evi’nin kütle etkisinde ve cephe düzeninde açık bir biçimde görülür. En büyük odadaki çıkma ve çıkma pencereleri geleneksel konut mimarlığının önemli referanslarıdır. Bu durum yapının mimarı tarafından yapının tanıtıldığı yazıda
“Evin dış görünüşünde hareket ve nispete ehemmiyet” verildiği biçiminde ifade edilmiştir3. Ancak yapının geleneksel konut mimarlığının öğelerine gönderme yapan kütle etkisi ve cephe özellikleri balkon korkulukları ile çelişir. Çağdaş malzeme ile, net ve yalın çizgisel birer eleman olan korkuluklar, yapının ulusal - çağdaş ikileminde bir yerde durmasına yol açar. Bekir İhsan’ın da aslında bu ikilemde konumlandığını söylemek mümkündür. Yapının iç mekanlarında özgün düzenlemeler ve geleneksel konut mimarlığının referansları yer almaz. Dönemin malzemeleri ile düzenlenmiş iç mekanlarda tasarım açısından önemli ayrıntılar yoktur. En önemli ayrıntı yapının dairesel bir form arayışı ile düzenlenmiş merdiven korkuluklarında görülür. B.Rıfat Akar Evi gerek mimarlık tarihi okumalarındaki yeri, gerek -değişimine karşın- günümüze dek ulaşabilen dönem temsili bir konut yapısı olarak özellikleri ve gerekse de mimarının literatürde bildik bir isim, Bekir İhsan olması nedeniyle önemli bir yapı olarak değerlendirilmektedir.
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Lemi Varnalı tarafından tasarlanan ve Çankaya Güzeltepe Mahallesi’nde (çoğunluğu Ahmet Mithat Efendi Sokak’ta) yer alan, aynı tipte tasarlanmış, bahçelerle birbirlerine bağlı, her biri 5 katlı (1 bodrum, 1 zemin, 3 normal kat) toplam 8 apartman yapısından oluşan İş Bankası Evleri, İş Bankası’nın 1951 İkramiye Planıyla başlattığı ve İhap Hulusi Görey’in tasarladığı posterle halka duyurusunu yaptığı “ikramiye evleri” sürecinin bir parçasıdır. İş Bankası Evlerinin dışarıdan görünüşü son derece mütevazi, ekonomik ve sadedir. İlk göze çarpan özellikleri geniş pencere açıklıkları, geniş ve yatayda uzanan balkonları , bu balkonlara paralel bir çizgiyle tasarlanan balkon demirleri ve taş-kaplamalı şömine bacalarıdır. Yapıların cephedeki sadeliği giriş mekanında da devam
eder. Ancak giriş mekanı cephelere göre daha zengin mimari detaylar barındırır. Yapıların girişleri ön cepheden yaklaşık 3 metre yan cepheden yaklaşık 1 metre kadar içeri çekilerek tanımlanmış ve girişin önünde saçak işlevi gören yar- açık bir mekan oluşturulmuştur. Bu yarı açık mekanda en dikkat çeken mimari eleman içeri çekilen girişin etrafını saran havuzlardır. Şu anda tamamen kapatılmış olan ya da kumla doldurulan bu havuzların içinden özgün projede tamamı cam , sadece yerden 60.cm yüksekliğinde
kalın metal bir bantla bölünen bir doğrama yükselir. Şeffaf giriş, iç mekanı, özellikle de mimar tarafından tasarlanan posta kutularının yer aldığı antreyi görünür kılar. Posta kutularının yer aldığı antre geçildikten sonra ,kullanıcıyı ,içinden merdivenin yükseldiği ve tüm kat hollerini birbirine bağlayan 570cm x 335cm büyüklüğünde bir galeri boşluğu karşılar. Apartmanların ortak mekanlarını özel mekanları kadar değerli kılan bu galeri boşluğunun tepesinde galeri boşluğuyla aynı büyüklükte bir çatı-penceresi vardır. Galeri boşluğunun katlar arasında sağladığı hacimsel ve görsel ilişki galeri boşluğunun etrafını saran düşey metal profillerle daha da kuvvetlenir. Merdivenler, galeri boşluğu ve düşey metal profillerle katlar arasında sağlanan görsel ve hacimsel ilişkiyi fiziksel olarak da destekler. U-tipindeki iki kollu orta sahanlıklı düz merdivenin bir kolu galeri boşluğuna bakarken diğer kolu duvar tarafındadır. Fakat merdiven duvardan 15cm. kadar koparılmış ve kendi kendini taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Merdivenin her
bir kolunu bir omurga kirişi taşır, yapıların en güzel mimari detaylarından biri bu omurga kirişlerinde görülür: Mimar sahanlıkta buluşan iki omurga kirişinin arasında, sahanlığın duvarla buluştuğu yerde, yaklaşık 5 cm.’lik bir boşaltma yapmıştır. Sahanlıkta dururken yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bulunan ve yapıların genel mimari diliyle uyumlu olan aydınlatma elemanı Lemi Varnalı tarafından iki yönlü ışık verecek şekilde tasarlanmıştır. Siyah metal taşıyıcı üzerine beyaz plexi-glass malzemeden yapılmış olan aydınlatma elemanı hem bulunduğu sahanlığı aydınlatmakta hem de iki omurga arasındaki boşluktan sızarak bir üst kattaki sahanlığın yüzeyinde gizli-hafif bir ışık oluşturmaktadır.
Sözü edilen mimari özellikleriyle Lemi Varnalı tarafından tasarlanan İş Bankası Evleri Ankara’da belgelenmesi ve korunması gereken önemli sivil mimarlık örneklerinden biridir.
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