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Yapı (1 Bodrum +1 Zemin + 3 kat + 1 çatı katı olmak üzere) toplam 6 katlıdır. Yapının ön cephede kotun altında kalan bodrum katının ışık alması için zemin katının önündeki döşeme boşaltılarak yapıya köprü-merdivenle giriş yapılmaktadır. Yapının giriş-ön cephesindeki en karakteristik elemanlar balkonlardır. Yapının ön cepheye bakan her katından biri uzun diğeri kısa toplan iki balkon çıkma yapar. Yapının balkonlarının ön cepheye bakan yüzeyleri bir dönem temsili sayılabilecek ondüle-demir korkuluklarla dekore edilmiştir. Yapının balkon demirlerinde karşımıza çıkan bu hareket giriş kapısının üstündeki beton çıkmada da devam eder. Giriş kapısının üstünde yer alan ve yapının dışından içerisine doğru saplanan Ondüle-Dalgalı beton eleman yapının en karakteristik
elemanıdır. Balon demirleri, Giriş kapısı saçağında uygulanan eğrisel dil giriş kapısının üstünde de devam ettirilir. Apartmanın şeffaf-cam giriş kapısı yatayda dalgalı metal bir kapı kolu ile bölünür. Demirtaş apartmanı 18 metreye 19 metrelik yaklaşık kare bir
plan sahiptir. Her katta üç daire vardır; Bu dairelerden iki tanesi diğerine göre daha büyüktür. Büyük olan dairelerde 3 yatak odası, 1 yemek odası, 1 oturma odası ve servis mekanları bulunurken, katta yer alan küçük dairede 2 yatak odası ve 1 salon vardır. Ek
olarak, bu küçük dairede yemek odası oturma odasından ayrı bir şekilde tasarlanmamış ve iç içe çözülmüştür. Katlarda yer alan büyük dairelerden birinin neredeyse tamamı ön cephe ile ilişki kurarken , diğerinin tamamı arka cephe ile ilişki kurar. Bu ilişkiler
yukarıda bahsedildiği şekliyle uzun balkonlarla da desteklenir. Dairelerin cephe ile ilişki kuran tüm mekanları (yatak odası, yemek odası, oturma odası, v.b) yarı-açık balkon mekanına geçiş verir. Yapının oturduğu kare planın ortasında genişçe bir aydınlık yer
alır. Ve ön cephe ve arka cephe ile ilişki kuran büyük dairelerin misafir tuvaleti, mutfak, hizmetli odası, banyo gibi mekanları bu ışıklıkla ilişkilendirilir. Yapının ışıklığıyla ilişkilenen diğer bir mekan da apartmanın eğrisel merdiveninin ve bu eğrisel merdivenin
sardığı etrafı kafesli asansörün bulunduğu kat holleridir. Dış cephede balkon demirleri, giriş saçağı ve giriş kapısında gördüğümüz eğrisel biçim kararları merdivende de devam eder. Yapının mimarı olan Nizamettin Doğu Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nde
mütehassıs mimar olarak çalışmasına ve çok sayıda spor salonu projesi tasarlamasına karşın Ankara’da önemli sivil mimarlık yapıları olan bir mimardır. Ankara’da 1968 yılında Mimarlık dergisinde yayınlanan Nizamettin Doğu’nun ardından adlı makalesinde
Doğu’nun Ankara’da yirmiden fazla apartman projesi olduğundan söz edilir. Bu apartman projelerinden bir kısmı, örneğin 1952 yılında tasarlanan Tuncay Evi, 1952 yılında tasarlanan Pertev Rizan evi, 1953 yılında tasarlanan Ulusan Apartmanı, yapıldıkları yıl
Arkitekt dergisinde yayınlanır. Listelenen bu yapıların tamamı şu an yıkılmıştır ve Arkitekt’te yayınlanan proje ve fotoğrafları dışında elimizde bu yapılarla ilgili hiçbir belge yoktur. Bu kapsamda, Nizamettin Doğu tarafından 1955 yılında tasarlanan Demirtaş
Apartmanı daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Tasarlanan yapıda 2. Ulusal Mimarlık ekolünün ve özellikle de 1952’de inşa edilen ve dönemine çok büyük bir etki yaratan Hilton otelinin izlerini görmek mümkündür. Tıpkı Hilton otelinde olduğu gibi, sivil
mimarlık ölçeğinde, Demirtaş apartmanı da Uluslararası Üslupla yerel mimarlığın, prizamatik kütle anlayışıyla yöresel ögelerin buluştuğu bir örnek olarak değerlendirilebilir. Bu sebepten sahip çıkılması, belgelenmesi ve korunması gereken önemli bir mimarlık mirasıdır.
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Bu yapı Doç. Dr. Nuray Bayraktar’ın yürütücü, Doç. Dr. Bülent Batuman, Yard. Doç. Dr. Umut Şumnu ve Tezcan Karakuş Candan’ın araştırmacı, Ece Akay, Elif Selena Ayhan, Yeşim Uysal ve Emine Çiğdem Asrav’ın bursiyer olarak görev aldığı “Ankara’da
1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme” adlı Tübitak projesi kapsamında yapılan araştırmalar ve elde edilen veriler sonucunda belgelenmiştir.

SİVİL MİMARİ BELLEK // İş Bankası İkramiye Apartmanları // Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu
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Yapılar ortalarında geniş bir avlu oluşturacak şekilde konumlandırılmış toplam 4 yapıdan oluşmaktadır. Her biri yapı 5katlıdır (1 bodrum+zemin+3 kat). Her yapı dikdörtgen bir plan şemasının üzerine oturur ve prizmatik bir kütle anlayışıyla yükselir. Yapıların
cepheleri son derece sade, yalın ve mütevazidir. Yapıların cephesindeki en önemli hareket giriş mekanında ve giriş mekanın üstündeki yüzeyde görülür. Giriş mekanı dikdörtgen kütlenin uzun kenarının tam ortasındandır. Simetrik anlayışla planlanan yapılarda girişin sağında ve solunda aynı plan şemasına sahip iki daire bulunur. Apartmanın giriş kapısının üstünde, Kenedi caddesindeki ondüle-dalgalı beton çıkmadan farklı olarak, son derece düz beton bir çıkma var. Bu çıkma cephede giriş mekanını tanımlar. Bu
beton çıkmanın hemen üstünde apartmanın en karakteristik mimari elemanı gözlemlenir. Giriş mekanının üstünden başlayan ve tüm yapı boyunca çatıya kadar uzanan “V” şeklindeki açıklıklar sayesinde apartman iç mekanlarına ve merdiven boşluğuna ışık
sağlanır. Kenedi caddesindeki ikramiye apartmanlarında görülen şerit beton açıklıklarla kıyaslandığında bu açıklıklar yapılara daha farklı bir kimlik katmaktadırlar. Apartmanın ön cephesindeki bir diğer önemli mimari eleman balkonlardır. Girişin üstündeki beton çıkma ile beraber, balkonlar apartmanın cephesine derinlik kazandıran yegane elemanlardır. Bu balkonların biçim kararları Kenedi caddesindeki İkramiye Apartmanlarının pencerelerinin altında bulunan açılı çıkmaları andırır. Biçimsel olarak tamamen özdeş olan bu elemanlar, Kenedi Caddesindeki İkramiye Apartmanlarından farklı olarak binanın cephesinden içeri çekilerek oluşturulan balkonların parapetlerini oluştururlar. Yaklaşık 35cm olan bu parapet duvarların üstüne lale biçimli metal korkuluklar gelir. Bu korkuluklardaki dekoratif dilin benzeri apartmanın giriş kapısının üstündeki demirlerde de görülebilir. Apartmanın iç mekanı, tıpkı dış cepheleri gibi, son derece sade ve mütevazidir. Apartman iç mekanında yapının karakteristiği sayılabilecek tek detay
merdiven ve daire giriş holü arasındaki metal paravandır. Apartmanın balkon demirleri, ve giriş kapısındaki dekoratif dilin bir benzeri bu demir paravanda da gözlenir. Apartmanın daireleri son derece basit ve kullanışlıdır.
1950’lerın sonlarında ve 1960’ların başlarında tasarlanan bu apartmanlar dönemin konut politikasını yansıtması, sahip olduğu mimari detaylar ve sunduğu barınma kültürüyle sahip çıkılması ve korunması gereken önemli bir mimari mirastır.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // Küçük Esat Muhabank Apartmanı // Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu
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Muzaffer Vanlı tarafından 1956 yılında projelendirilen yapı 1 bodrum + 1 zemin+ 3 kat olmak üzere toplam 5 katlıdır. Yapının girişi Kenedi Caddesi tarafındaki cephenin ortasından yapılmaktadır. Yapının ön-giriş cephesi son derece sade ve basittir. Yapının ön
cephesindeki tek hareket 2. Ve 3. Katlarda yer alan ve yapıyı yatayda boydan boya kateden balkonlardır. Yapının en karekteristik elemanlarından olan ve binanın yan cephelerine de birazcık dönen bu balkonlar çeşitli beton yüzeylerle bölünürler. Bu yüzeylerden 3. Katta yer alan balkonda bir adet, 2. Katta yer alan balkonda 2 adet vardır. Bu düşey bölücüler aynı zamanda bizlere o katta olan daire sayısı hakkında da bilgi verir. Yatayda boydan boya giden balkonlar, balkonlarda yer alan ve dairelerin birbirleri arasındaki iletişimi kesmek amaçlı koyulan düşey beton yüzeyler Şevki Vanlı tarafından Bitiştiren Sokak’ta tasarlanan Muhabank Apartmanında da gözlemlenebilir. Maltepe’deki yapıdan farklı olarak Kenedi Caddesinde’ki yapıda bu bölüntüler her katta eşit değildir. Bu biçimlendirme bizlere her kattaki daire sayısının değişik olduğunu söyler. Örneğin Zemin katında ön cepheye bakan 3 daireden bir tanesi 1 oda+1 salon, diğer ikisi 2 oda+1 salonken, 1. Katta ön cepheye bakan dairelerin hepsi 2 oda+ 1 salon şeklindedir. 3. Katta ise ön cepheye bakan 2 daire yer alır ve bu dairelerin her biri 3 oda+1 salondur. Binanın ön cephesindeki bu yoğunluk tüm cephelerinde benzer bir şekilde devam eder. Bu yoğunluğu örneklemek için yapının giriş katında 6 daire yer aldığı söylenebilinir. Her biri çok ekonomik ve minimumda çözümlenen bu dairlerin sardığı katlarda merdivenin ve kat hollerinin dış cepheyle ilişki kurması imkansız hale gelmektedir. Bu sebepten mimar Muzaffer Vanlı tarafından gerek kat hollerinin ve merdivenin gün
boyu aydınlanmasını sağlamak gerekse değişik katların birbirleriyle görsel ilişki kurması için apartmanın ortasında yaklaşık 30 metrekare büyüklüğünde bir galeri boşluğu yer alır. Merdiven bu galeri boşluğunun içerisinden çıkarak katlar arasındaki ilişkiyi kurar. Apartmanın merkezinde yer alan ve bir çatı penceresiyle aydınlatılan bu galeri boşluğunun diğer bir işlevi de yapının etrafını saran dairelerin mutfaklarına ışıklık ve havalandırma bacası işlevi görmesidir. Katlardaki dairelerin yatak odaları ve yaşam alanları dış cepheyle ilişkilendirilirken, mutfakları ortadaki galeriyle ilişki kuracak şekilde tasarlanmıştır.
1950’lerın sonlarında ve 1960’ların başlarında tasarlanan bu apartman dönemin konut politikasını yansıtması, bizlere ikramiye evleri sürecine ilişkin bilgi vermesi bakımından çok önemlidir. Ek olarak, sahip olduğu mimari detaylar ve sunduğu barınma kültürüyle sahip çıkılması ve korunması gereken önemli bir mimari mirastır.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // Boylu Apartmanı // Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu
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Yapı dönemin yüksek kütle anlayışıyla toplam 7 kattan (yol seviyesinin üstünde 6, yol seviyesinin altında 1 kat) oluşmaktadır. Yapı, ilk bakışta, Uluslararası Modern Mimarlık Akımı’nın dik açılı tekil prizmatik kütle anlayışıyla tasarlanmış gözükse de, detaylı bakıldığında, parçalı kompozisyon ve açılı geometrilerin egemen olduğu güçlü plastik bir anlayış fark edilir. Bu bakımdan Boylu Apartmanı’nın, Ankara bağlamında, 20. yüzyıl modernizminin ‘organik mimari’ anlayışına geçişteki erken dönem temsillerinden biri
olduğu ve bu bakımdan kentin sivil mimari belleğinin önemli bir parçası olduğunun altı çizilmelidir.
Yapının güney/giriş cephesinde, hem balkonlarında hem de giriş kapısı ve üstündeki konsol-beton portigoda düz yüzeylerin parçalanmaya çabalandığı ve açılı kompozisyonlara gidildiği gözlenebilir. Güney cephesinde bulunan balkonlar yapının yüzeyinden açılı
bir şekilde içeri doğru çekilerek oluşturulurlar. Balkonlar dışarıya çok az çıkma yaparlar. Yapının cephesinden dışarı çıkan balkon döşemesi balkonun yanına ve üstüne dönerek, balkonu sarar. Gölgelik işlevi de gören bu beton çıkma, balkonun üst bölümünde
tekrar kırılır. Balkonlarda iki tip açıklık göze çarpar: Bu açıklıklardan bir tanesi, büyük olanı, yere kadar camken, diğeri daha küçüktür ve daha az bir şeffaflık sunar. Küçük olan ve yapının girişinin üstüne denk gelen açıklık aslında, diğerinden farklı olarak, apartmanın daireleriyle değil, apartmanın merdiven kovası ile ilişkilenir. Bu sebepten, balkonlar bu pencereye doğru iyice daralırlar ve kullanılmaz hale gelirler. Balkonlardaki bu iki açıklığın farklılığı, balkon korkuluklarında da kendini gösterir: Dairelerle ilişkilenen,
ve balkon olarak kullanılan tarafta daha açık korkuluklar kullanılırken, diğer tarafta daha kapalı, sadece üçer dairesel delik açılmış metal yüzeyler tercih edilmiştir. Yapının balkonlarıyla plastik olarak ilişkilenen portigodan yürünüp, apartmandan içeri girildiğinde, asansörün ve merdivenin yer aldığı ufak bir ortak alanla karşılaşılır ve buradan katlara dağılınır. Yapının, bodrum kat hariç, zemin ve üstü kotlarında yer alan her katında yaklaşık 160 m2 büyüklüğünde tek bir daire yer alır. Her dairede, 1’i hizmetliye ayrılmış olan toplam 4 yatak odası, ve iki tuvalet vardır. Tuvaletlerden biri hizmetçi ve misafirle ilişki kuracak şekilde tasarlanmıştır. Yapı araziye L-şeklinde bir geometriyle oturtulmuştur. Ve, L-şeklindeki kütlenin bir kolu genel mekanlara ayrılırken, diğer kolu özel
mekanlarla ilişkilendirilmiştir. Her daireye bu iki kanadın birleştiği noktadan girilir. L-şeklindeki kütlenin kuzey cephesine bakan kısmında yine L-şeklinde servis mekanları (mutfak, hizmetçi-misafir tuvalet, hizmetçi odası,tuvalet) yerleştirilmiştir. Yapının genel
mekanları batı cephesiyle ilişki kurarken; özel mekanları doğu ve güney yönleriyle ilişki kurar. Yapının genel mekanları olan çalışma, oturma ve yemek alanı tek bir hacim içerisinde, birbirlerine akacak biçimde planlanmıştır. Fakat, yapının batıya bakan cephesinden de fark edildiği gibi, yapının oturma ve çalışma bölümü diğer kısımlarından kot farkıyla düşürülerek ayrılmıştır. Yapıdaki bu kot farkı özellikle tek mekan içinde kurgulanan çalışma-oturma-yemek alanında yemek bölümünün ayrışmasına, mekan içinde
mekan şeklinde algılanmasına ve mutfak mekanıyla aynı kottan ilişki kurmasına hizmet etmiştir. Bu kot farkı bizlere yine 1950’lerin sonlarında ve 1960’larda iç mekanlarda sıklıkla gözlemlenen ‘conservation pit’ yaklaşımını hatırlatır.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // Übeyde Elli Apartmanı // Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu
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Yapı Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak’ta yer alır. Sokak 1950’li yıllarla değişen şehirleşme anlayışının bir uzantısı olarak değerlendirilebilinir. Devlet eliyle konut üretiminden özel konut üretimine geçildiği bu dönemde Tunalı Hilmi caddesi, Kenedi Caddesine paralel olarak Büklüm Sokak’ta da yoğun bir konutlaşma faaliyeti görülür. Büklüm Sokak’ta ilk akla gelen konut Fikir İşçileri Kooperatifi yapısıdır. Bu yapıya ek olarak bölgede ikramiye evleri anlamında da ciddi bir konutlaşma süreci yaşanmıştır. Bu bölgede,
kooperatif ve ikramiye evleri sürecine ek olarak, tek yapı ölçeğinde de nitelik yapıların öne çıktığı görülür. Übeyde Elli apartmanı bu tek-yapı ölçeğindeki nitelikli yapıların en önemlilerinden biridir. Yapı Büklüm Sokak ve Bilezik Sokağın kesiştiği köşede, Bilezik
Sokak’tan çıktıkça üçgenleşen bir yer parselde yer almaktadır. 1 bodrum+ 1 zemin + 3 kat toplam 5 katlı olan Yapı plan şeması itibariyle parselle uyumlu bir anlayışla tasarlanmıştır. Yapı giriş cephesinde daha geniş bir cepheye sahipken, arka cepheye doğru
daralır. Yapının geniş olan ön cephesi manzara ile daha fazla ilişki kurmak için ergisel-dışbükey bir yüzey şeklinde tasarlanmıştır. Bu mimari biçim kararı (Benzer fikir işçileri kooperatifinde de gözlemlenebilecek olan) bir dönem temsili olarak da değerlendirilebilinir. Yapının eğirsel olan büyük-ön cephesine dairelerin salonları yerleştirilmiştir. Yapının daralan arka cephede ise dairelerin yatak odaları bulunur. Yapının ön cephesinde salonlar boyunca giden ve yapının en karakteristik elemanlarından olan balkonlar yer
alır. Yatayda bütün bir cepheyi kateden bu balkonlar daireden daireye geçerken bile herhangi bir kesintiye uğramaz. En üst kat hariç, her katta büyüklükleri yaklaşık 150-170 metrekare arasında değişen (girişin solunda kalan daireler sağdakilere oranla daha
büyüktür) toplam 2 daire yer alır. Büyük olan dairede, ön cephedeki yatay balkonun genişlediği görülür. Aynı şekilde büyük olan dairelerin salonlarında salonla görsel ve fiziksel olarak ilişkili ama kendi bağımsız mekanı olan bir yemek alanı yer alır. Küçük dairelerde bu mekan bağımsızlaştırılmadan salonun içerisinde çözülmüştür. Büyük dairelerde mutfak mekanına ek olarak yemek salonuyla direk ilişkili (servis pencereli) bir ofis mutfağı çözümlenmiştir. Küçük dairelerde yemek bölümü ve ve mutfak arasında bu
ara-mekan yer almamaktadır. 3 yatak odalı büyük dairelerden farklı olarak 2 yatak odalı olan küçük dairelerde bulunmayan bir diğer mekanda misafir tuvaletidir. En üst kattaki, tüm kata yayılan ve 4 yatak odalı dairede, büyük dairede yer alan yemek salonu,
ofis mutfağı, misafir tuvaleti gibi mekanlara salonla bütünleşik bir şekilde çözümlenen çalışma odası, buduar (kadının özel odası), ve ütü-dikiş mekanı eklenir.
Yapının mimarları Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz Ankara kenti için çok önemli mimarlardır. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yerleşkesi, Türkiye Petrolleri AO. ya da Türkiye Radyo ve Televizyonu Genel Müdürlük binaları gibi kamu yapılarının yanında İsrailevleri, Fikir İşçileri, Emek Konut, Maliyeciler, Milli Kütüphaneciler ve Profesörler gibi birçok yapı konut kooperatifleri tasarlamışlardır. Übeyde Elli apartmanı Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz ikilisinin tasarladığı yapılar anılırken (belki de yıkılmasından dolayı)
çoğunlukla dışarıda bırakılan bir yapıdır. Ek olarak, Ubeye Elli apartmanı mimari biçim özellikleri ve barınma kültürü çözümleriyle sivil mimarlık alanında önemli bir örnektir. Ek olarak, yapının sahibinin ve kat maliklerinden birinin eski Ankara milletvekillerinden bayan Ubeyde Elli olması, yapının tarihe tanıklığı, yapının önemini daha da arttırmaktadır.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // Yonca Apartmanı // Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu
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Yapı Yüksek Mühendis Mimar Orhan Turaman tarafından 1965 yılında tasarlanmıştır. Apartman genel olarak prizamatik kütle anlayışıyla ele alınmıştır. Yapının dış cepheleri son derece sade ve yalındır. Binanın cephesine hareketlilik katan en önemli unsurlar
balkonlar ve balkonların demirleridir. Yapı plan şeması itibariyle kaymış iki dikdörtgen geometri üzerine oturur. Yapının her katı kayan her bir dikdörtgende bir daire olacak şekilde tasarlanmıştır. Kayan diktörtgen planlı kütleler birbirinden uzaklaştırılarak açılan boşlukta apartmanın giriş ve merdiven hacmi çözülmüştür. Yapıya girişler iki dikdörtgen kütlenin ortasından yapılır. Diktörtgen planlı kütlelerden bir tanesinin zemin katı boş bırakılmış ve kütlenin kolonlar(pilotiler) üstüne yükselmesi arzulanmıştır. Altı boşaltılmayan diğer prizmatik kütlenin zemin katında mimar kendi için hem apartmanın içerisiyle hem de bağımsız-dışarısıyla ilişkili bir daire planlamıştır. Mimarın kendi için tasarlandığı bu daire eşsiz mimar biçim kararları ve detaylarla doludur. Tek başına bu
daire bile apartmanın belgelenmesi ve korunmasını gerekli kılar.
Apartmanın boşaltılan kütlenin altı otopark olarak kullanılır. Giriş mekanıyla otopark mekanı arasındaki görsel ve fiziksel ilişki birinci kat döşeme seviyesinden daha alçakta biten bir taş duvarla kesilmiştir. Ek olarak, bizleri giriş mekanına yönlendiren hatta dışarıdan içeriye devam ederek iç-dış ilişkisini kuran bu duvarın(benzer bir duvar mimarın kendi evinde de vardır) üstünde apartmanın ismi ve posta kutuları yer alır. Alışık olunan aksine posta kutuları apartman iç mekanında değil, kalın taş duvarın içine gömülerek dış mekanda çözümlenmiştir. Apartmanın iç mekanları, tıpkı dış cephesi gibi sade ve yalındır. En önemli mimari detay, yine tıpkı dış cephede olduğu gibi, parmaklıklarda görülür. Kılıcına sıralanan merdiven demirleri, apartman iç mekanının en önemli
biçimsel elemanıdır. Apartman iç mekanlarının diğer önemli elemanları, yer mozaikleri ve kalın-yatay ahşap bant geçen beyaz kapılarıdır. Apartmanın dairelerinin plan şemaları çok iyi çözümlenmiştir. Özellikle dairenin sahipleriyle misafirlerin dolaşımının çakışmaması ve mutfağın her iki gruba da hizmet edebilecek konumda çözülmesi plan şemasını oluşturan ana kararlardır. Mimar Orhan Turaman’ın kendi için tasarladığı daire plan şeması bakımından apartmanın diğer daireleriyle benzerlik gösterir. Fakat kimi
müdahalelerde, kullanılan malzemede ve yapısal-mimari çözümlerde ayrılır. Mimar Orhan Turaman’ın dairesinden en dikkat çekici unsurlar salondaki yemek ve şömine bölümünü oturma bölümünden ayıran kot farkı, oturma bölümü ve evin girişi arasında
yer alan ve apartmanın giriş mekanındaki taş duvara gönderme yapan taş duvar, bu taş duvarın içinde iki taraflı bir şekilde mekanlara görsel zenginlik sunan ve aynı zamanda mekanlar arasındaki görsel geçişi destekleyen akvaryum, apartmanın giriş mekanında bütünleşik bir şekilde çözümlenmiş ahşap asma tavan ve ahşap vestiyerdir.Benzer yapısal mobilya çözümleri evin çalışma mekanında da devam eder. Sıralanan bu mimari özelliklere mimar tarafından tasarlanan aydınlatma elemanları da eklenebilir. Orhan Turaman tarafından tasarlanan Yonca Apartmanı Ankara’daki önemli sivil mimarlık örneklerinden biridir. Özgün tasarım yaklaşımı, cephe kararları, zengin mekan kavrayışı ve bakımından sahip çıkılması ve korunması gereken mimari bir mirastır. Ek olarak
apartmanda apartmanın mimarının kendisi için tasarladığı bir dairenin de olmasının ayrı bir önemi vardır. Bu daire de tıpkı apartman gibi belgelenmesi gereken özgün mimari biçim kararları ve detaylarıyla doludur.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // İş Bankası İkramiye Apartmanları // Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu
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1959 yılında, İş Bankası tarafından, hemen hemen tüm gazetelerde, “sahip olacağınız apartmanın tam yerini bilmek istemez misiniz?” başlığıyla bir harita yayınlanır. Haritada daha önce talihlisini bulmuş İş Bankası evlerine ek olarak 1960’larda çekilişi yapılmak üzere inşa edilen İş Bankası İkramiye Apartmanlarının da yerleri gösterilir. Toplam 50 apartman dairesinin dağıtılacağını duyuran bu reklamın açıklamasında inşa edilen apartmanların “Ankara’nın en makbul semti Kavaklıdere’de” olduğuna vurgu yapılır.
Ek olarak, ikramiye olarak verilecek apartmanların çevresinde “çeşitli dükkanların, bir okulun yer aldığı ve 50 metre uzaklıkta şehir otobüslerinin duraklarının bulunduğu” söylenir. 1959 yılında ikramiye olarak verilen bu apartmanlara, çok kısa zamanda yenileri eklenir: 1960 ve 1962 yıllarında basılan posterlerde, inşa edilen apartman sayısındaki hızlı artış kolayca fark edilebilir. Birbirleriyle aynı mimari tasarımlara sahip olan bu apartmanlar çok kısa bir süre içinde bölgede ciddi bir konut dokusu oluştururlar.
İş Bankası tarafından Kavaklıdere’de Kenedi Caddesi (eski adıyla Boylu Sokak) üzerinde inşa edilen bu apartmanlardan bir kısmı hala ayaktadır; ve, bakımsız görünümlerine rağmen, yapıldığı yıllardaki mimari özelliklerini hala korumaktadırlar. Birbirine yapışık ikiz-apartman şeklinde tasarlanan İkramiye Apartmanları zemin üstü 3 kat zemin altı 1 kat olmak üzere toplam 4 katlıdır. Apartmanın her katında 2 daire yer alır. Apartmanların Kenedi caddesine bakan cepheleri son derece sade ve basittir. Binanın cadde
cephesine hareket katan tek eleman olarak pencere açıklıklarının altında yer alan (muhtemelen arkalarında kaloriferler için yuva oluşturan), açıklıklarla aynı uzunlukta olan ve çok ufak bir açıyla cepheden çıkma yapan denizlikler gözlemlenir.
Yapının girişlerinin bulunduğu yan cepheleri, ön cepheye göre daha hareketlidir: Bu cephelerde bulunan balkonlara ek olarak, bu balkon çıkmaların arasında yer beton şerit açıklıklar (düşey birsoleyler) cephenin en karakteristik elemanıdır. Bu çizgisel beton
elemanlar yapının çatısından giriş kapısının üstüdeki ondüle (dalgalı) beton saçağa kadar uzanırlar. Bu elemanlar sayesinde apartmanın pek büyük sayılamayacak kat hollerinin ve merdiveninin gün boyu ışık alması sağlanır. Apartman dairelerinin plan şemaları, tıpkı cepheleri gibi, sade ve mütevazıdir. Her bir daire yaklaşık 85-90 metrekare büyüklüğünde ve 2 oda 1 salon şeklinde tasarlanmıştır. Salon kendi içerisinde yemek odası ve oturma odası şeklinde bölünmüştür.
1950’lerın sonlarında ve 1960’ların başlarında yüksek Mühendis Fuat Diriken ve Yüksek Mühendis Orhan Tezgören tasarlanan bu apartmanlar dönemin konut politikasını yansıtması, sahip olduğu mimari detaylar ve sunduğu barınma kültürüyle sahip çıkılması ve korunması gereken önemli bir mimari mirastır.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // Emek - 4. Cadde No:134 // Elif Selena Ayhan
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Emek Mahallesi olarak adlandırılan, yoğunluklu olarak konutlardan oluşan bir bölgede konumlanmakta olan yapı, Yüksek İnşaat Mühendisi Aykut Özdemirer tarafından tasarlanmış; 09.09.1961 tarihinde mimarisi projesi, 25.08.1962 tarihinde ise tadilat projesi onaylanmıştır. Mevcut durumda bodrum+zemin+3+teras olan bu yapı, kütle özellikleri bakımından çevre yapılarla benzer özellikler göstermesine rağmen, cephe ve detay özellikleri bakımından nitelikli bir örnek olarak ön plana çıkmaktadır.
Özellikle ön ve yan cephelerde kullanılan geometrik formlar, malzeme ve renk yapıyı diğer örneklerden ayırmaktadır. Ön cephede her bir katı tariflemek üzere, açıklıklar bütün bir çerçeve ile çevrelenmektedir. Bu çerçeve kimi yerlerde balkonu, kimi yerlerde
de pencereleri tariflemekte, balkonların kırmızı parmaklıkları çerçeveyle aynı doğrultuda, yatayda hizalanmaktadır. Ayrıca, katlarda her bir dairenin bittiği alanda geometrik şekillerden oluşan, düşeyde hareketlenen mimari elemanlar ile geçiş/sınır vurgulanmaktadır. Bu eleman hem estetik kaygılarla cephede hareketlenme yaratmakta, hem de fonksiyonel anlamda güneş kırıcı olarak balkonun bir bölümünde ışık kontrolü sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle ön cephede kullanılan yatay, lineer çizgilerle
zıtlık sağlayan bu elemanlar, düşeyde hareketlenerek yapının karakteristik bir özelliği olarak dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, ön cephede, katları çevreleyen çerçeve sağ yan cepheye geçişlerde balkona dönüşmekte ve balkonu tanımlayan ana eleman olarak ortaya çıkmaktadır. Bu elemanın hem ön hem yan cephelerde devam ediyor olması, cepheler arasında bir dil birliği sağlamaktadır.
Binaya sağ yan cepheden girilmekte, bu cephe ön cepheye göre daha sade olmasına karşılık benzer detaylar burada da görülmektedir. Ön cephede yer alan mimari elemanları oluşturan geometrik şekiller, bu cephede de kullanılmış ancak; farklı şekilde kurgulanmıştır. Ön cephede olduğu gibi açıklıkların bir kısmını tariflemek adına kullanılan bu şekiller düşeyde tek bir eleman olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, banyo, merdiven boşluğu gibi mekanların ışık alması için gerekli olan açıklıklar aynı şekiller kullanılarak cephede oluşturulmuştur. Bu benzerlikler yardımıyla ön cephe ve yan cephelerde uyum sağlanmış, ön cephede mimari elemanları tanımlayan şekillerden, yan cephelerde boşluğu tariflemek için yararlanılmıştır.
Yapı cephe ve detay özellikleriyle kültürel-estetik anlamda dikkate alınması gereken bir yapıdır. Renk ve mimari eleman kullanımı, cepheler arasındaki süreklilik ve uyum, dolu-boş ilişkisi göz önünde tutulduğunda nitelikli örneklerden biridir. Ayrıca yapının tasarımının bir inşaat mühendisi tarafından yapılmış olması, yapının dönemin projelendirme aşamasındaki eğilimler ve uygulamalar hakkında da fikir vermesi açısından toplumsal anlamda önemli olduğunu göstermektedir.

1
Bu yapı Doç. Dr. Nuray Bayraktar’ın yürütücü, Doç. Dr. Bülent Batuman, Yard. Doç. Dr. Umut Şumnu ve Tezcan Karakuş Candan’ın araştırmacı, Ece Akay, Elif Selena Ayhan, Yeşim Uysal ve Emine Çiğdem Asrav’ın bursiyer olarak görev aldığı “Ankara’da
1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma, Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme” adlı Tübitak projesi kapsamında yapılan araştırmalar ve elde edilen veriler sonucunda belgelenmiştir.

SİVİL MİMARİ BELLEK // Bahçelievler – 47. Sokak No:29 // Elif Selena Ayhan
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Bahçelievler Mahallesi olarak adlandırılan, yoğunluklu olarak konutlardan oluşan bir dokuda yer alan yapı Yüksek İnşaat Mühendisi Parseh Diyaroğlu tarafından tasarlanmış; 15.06.1960 tarihinde mimarisi projesi, 08.06.1960 tarihinde ise tadilat projesi onaylanmıştır. Bu bölge Ankara’nın ilk kooperatifleşme harekeleri sırasında müstakil tek veya iki katlı evlerden oluşan, planlı olarak gelişen bir bölge iken zamanla yaşanan dönüşüm sonucunda daha çok 4-5 katlı apartmanlardan oluşan bir nitelik kazanmıştır.
Yapı bodrum+zemin+1+teras olarak inşaa edilmiş, çevre yapılardan cephe ve mimari biçim özellikleri bakımından ayrılarak, ön plana çıkmaktadır. Bütününde yalın bir tasarımın hakim olmasının yanında, ön cephede zemin ve teras kat balkonlarının eşit seviyede kalmasına karşılık, 1. kat balkonun diğer seviyelerden öne uzanması ile zenginleştirilmektedir. Arka cephede ise bu hareketlilik uygulanmayarak, tüm balkonlar aynı seviyede kurgulanmaktadır. Sol yan cephesi başka bir yapıya bitişik olan bu binanın, sağ
yan cephesi ise ince uzun bir aks üzerine sıralanmış geniş açıklıklardan meydana gelmektedir. Bu açıklıklar aynı balkona açılmakta, balkonlar ise ön cepheden algılanmayacak biçimde içeri çekilmiş biçimde kurgulanmaktadır. Bu çekilme ile ön cephenin bütünlüğü korunurken, balkonların yan cephede çerçeve içine alınmış olduğu görülmektedir. Binanın ana girişinin de bulunduğu bu cephenin merdiven kovasına denk gelen bölümünde yerden tavana kadar cam kullanılarak hem içeriye ışık girişi sağlanmakta hem
de yapının iç mekan kurgusu dışarıya da yansımaktadır.
Yapı inşaa edildiği dönemin mimari eğilimlerini simgeleyen tasarımı ve kütle/ cephe özellikleri ile kültürel-estetik anlamda dikkate alınması gereken bir yapıdır. Ayrıca yapıldığı dönemin Türkiye koşullarında, inşaat mühendislerinin yoğun olarak mimari projelere dahil edilmesi ve uygulamaları örneklemesi açısından toplumsal anlamda da önemli bir yapıdır.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // Fikir İşçileri Kooperatifi // Tezcan Karakuş Candan
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Ankara’da Çankaya Kavaklıdere Semti 2544 ada 25 parsel, Büklüm Sokak No: 92 numarada bulunan Fikir İşçileri Kooperatifi’nin mimari projesi 1957 yılında Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz tarafından hazırlanmıştır. İşçi Sigortaları Umumu Müdürlüğü tarafından yaptırılan yapı 1961 yılında tamamlanmış olup Sosyal Sigortalar Lojmanı olarak kullanılmaktadır. Fikir İşçileri Kooperatifi; 3012 m² toplam inşaat alanı olan, betonarme iskelet / tuğla yığma sistemle inşa edilmiş, bir bodrum kat ve dört kattan oluşan 5 katlı,
24 daireli bir yapıdır. Yarım daire formundaki yapının bodrum katında 8 dükkân, kapıcı dairesi ve müştemilat bulunmaktadır. Her katta 6 adet dairenin olduğu yaşam birimleri giriş holü, iki oda, mutfak banyo ve salondan oluşmaktadır. Yapının topoğrafik olarak adanın üst kotunda konumlandırılışı, çevresindeki klasik parsel düzenine nefes aldırıcı cephe tasarımı, yalın, mütevazı konut fonksiyonuna karşın, yapıda estetik kaygının aranması, yapıyı ada ölçeğinde diğer yapılardan farklı bir yere konumlandırmıştır. Yarım daire formlu yatay kütlenin arka cephesinde, yaşam ünitelerine düşey erişimi sağlayan merdivenin bulunduğu düşey geometrik bir kütle bulunmaktadır. Bu kütlenin duvar ve döşemelerden kopartılarak serbestçe algılanması sağlanmıştır. Bu özelliğinden
dolayı yapı, “Avrupa’da 1950 li yıllarda modern mimarlık üslubu yeni brütalizm akımının” Türkiye’deki ilk yansımaları olarak değerlendirilebilir. Merdiven öğesinin kuzey doğusu ve kuzey batısında her katta simetrik dizilmiş 6 daire bulunmaktadır. Yarım daire
formundaki yarı açık balkonun ortak dağılım holü ile birbirine bağlanan daireler / yaşam birimleri, aynı zamanda hem müstakil hem de ortak kullanım hissi yaratmaktadır. Açık koridor üzerinden birbirine bağlanan konutlarda yarım daire formun hem iç bükeyinde hem dış bükeyinde simetrik olarak yapılan balkonlar iki yönlü olarak içerden ve dışardan Cumhuriyetin modern yaşamının bir tarzı olan sosyal ilişkilerin tasarım ölçeğinde de önemsendiğini göstermektedir. Yarım daire formda, dıştaki konutlar hariç iki
dış duvarın ortak kullanıldığı konutların kesintisiz olarak devamlılığı, pencerelerin arka ve ön cephelerde tasarlanması, o yıllarda yapının kalorifer sistemi ile ısıtılması, Ankara’nın soğuk kış günlerinde ısı kaybının azaltılması hedefinin, tasarıma yansımaları ve
yapının ekonomik çözümlerinin bir ürünü olarak değerlendirilebilinir. Bir kooperatif yapısının gereği olarak metrekaresi küçük, ama kendi içerisinde rasyonel çözümlerle bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ve küçük bütçelerle gerçekleştirilmiş yapı bütününde, tasarımın püf noktaları ile küçük, modern ama zengin mekânlar üretilmiştir. Salonun açık sistemde aynı zamanda bir hol işlevi ile bütünleşmesi küçük mekânın zenginleşmesine de olanak sağlamıştır. Fikir İşçileri Kooperatifi, nam-ı diğer Sigorta Evleri ya da Büklüm Apartmanı, 1950 li yıllarda Modern mimarlık ilkelerinin, biçim işlev, çevre yapı, yatay düşey ve malzeme seçiminde ki tutarlılığı ile modern mimarlığın ve akımlarının bir ürünü olarak Rahmi Bediz ve Demirtaş Kamçıl tarafından tasarlanmış
modern mimarlık yapılardan biridir. Fikir İşçileri Kooperatifi Tezcan Karakuş Candan tarafından yapılan araştırma sonucunda, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından koruma kuruluna tescil için başvurulmuş olup, 15.01.2010 tarihinde Cumhuriyet dönemi
mirası olarak tescil edilmiştir.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // Murat Apartmanı // Emine Çiğdem Asrav
1

Murat Apartmanı Çankaya İlçesi Maltepe Mahallesi’nde her biri karakteristik mimari özelliklere sahip döneminin konut dokusunu oluşturan apartman yapılarından birisidir. Bu konut dokusunu oluşturan yapılar genelde 3-4 katlı apartman yapıları olup cephe
organizasyonu, detay özellikleri, kullanılan malzemeler bakımından her biri kendi diline sahiptir.
Murat Apartmanı girişini yan cepheden almaktadır. Bu girişi cephe boyunca devam eden ve girişte cepheden yaklaşık 50 cm çıkma yapan iki paralel duvar tanımlamaktadır. Bu iki duvar yapıyı plan düzleminde de ikiye ayırmaktadır. Ayrıca birinci kattan itibaren daha fazla çıkma yaparak balkonlara taşıyıcı görevi üstlenmektedir. Giriş kapısının üzerinde eğrisel formda bir saçak bulunmaktadır. Bu saçağın üzerinde, iki duvar arasında cephe boyunca ilerleyen cam, binada aydınlık görevini üstlenmektedir.
1960 yılında tamamlanan yapı 4 kat yol üzerinde, 1 kat yol altında olmak üzere toplamda 5 katlıdır. Yapıda zemin katta girişin olduğu yerde kot yaklaşık 1 m aşağı çekilerek yüksek bir giriş oluşturulmuştur. Zemin kattaki 1 m lik kot farkı bodrum katında da 30
cm lik bir kot farkı olarak görülmektedir. Yol altında kalan bodrum katta ikamet yoktur. Yol üstünde kalan zemin artı üç katta her katta iki daire olmak üzere toplamda 8 daire bulunmaktadır. Bu daireler bina girişinin tanımladığı aksa göre simetrik olarak konumlanmıştır. Planda ön ve arka cepheye gelen mekanlar yaşama birimlerini oluştururken bina sirkülasyonunun ve şaftın bulunduğu iç kısımlarda ıslak hacimler ve servis mekanları yer almaktadır.
Plan kurgusu cephe organizasyonu ile de desteklenmektedir. Bina prizmatik bir kütle gibi okunabilecekken balkonlar prizmatik görünümü kırar ve cepheye hareketlilik kazandırır. Bu sadece balkonların cephe boyunca ilerlemesiyle değil aynı zamanda malzeme
ve detay özellikleri ile de ilgilidir. Ortak mekanların balkonunda malzeme metal iken, daha özel mekanlarda yerini tuğlaya bırakır. Aynı metal malzeme yan balkonlarda çamaşır askılığını, girişte saçağı ve bina içinde de merdiven korkuluklarını oluşturmaktadır.
Yapı betonarme karkas iskelet sistem kullanılarak inşa edilmiştir. Bu sistem plan örgütlenmesini doğrudan tanımlarken cephe dışına çıkan perde duvarlar ile dışarıdan dairelerin ayrıştırılmasına da katkı sağlar.
Murat Apartmanı sade bir kütle etrafında biçimlenen zengin malzeme ve detay kullanımlı balkonları ile kütle içinde örgütlenen sade ve işlevsel plan organizasyonuyla önemli bir yapıdır. Yapı özgün kimliğini korumakta ve orijinal işlevinde halen kullanımı sürmektedir.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // Sönmez Apartmanı // Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu
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Toplam altı kattan (2 bodrum, 1 zemin, 3 kat) ve her katta yaklaşık 160m2 büyüklüğündeki bir daireden (3 oda+ 1Salon+ 1 Hizmetli odası) oluşmaktadır. Birinci bodrum katın ışık alabilmesi için, zemin kotu birinci bodrum katına kadar boşaltılmıştır. Bu sebepten,
sokak tarafından yapıya yaklaşım bir köprüyle yapılmaktadır. Yapıya köprü ön (Batı) cephesinden değil, yan (Kuzey) cephesinden bağlanır. Yapıya olan girişlerin yana alınmasıyla ön cephenin giriş mekanı ile ilişkisi tamamen koparılmıştır. Bu sayede, yapının zemin katının pencere açıklıkları çoğaltılmış, iki adet yatayda uzayan ve neredeyse tüm ön cepheyi kaplayan pencere açıklıkları yapılmıştır. Fakat yapının zemin katındaki açıklıklar zeminin üstündeki katlarda kendini tekrar etmemektedir: Zemin kattaki açıklıklardan sadece bir tanesi üst katlara devam ederken, girişe cephesine yakın olan açıklık üst katlarda kaybolur. Bu durum, yapının ön cephesinde -zemin katın üstünde- neredeyse cephenin yarısından fazlasını kaplayan sağır bir yüzeyin oluşmasına yol açmıştır. Bu
sağır yüzey, mimar tarafından, boş bırakılmak yerine siyah, sarı, yeşil ve kırmızı kesme taşlardan oluşan bir mozaikle bezenmiş ve yapının ön cephesinde, adeta yapı tarafından çerçevelenen bir ‘tablo’ yerleştirilmiştir. Yapının ön cephesindeki sağır mozaik yüzey
dışında diğer önemli bir eleman da birinci kat döşeme seviyesinde bulunan yatay beton çıkmadır. Cephenin neredeyse ortasından başlayan bu yatay beton çıkma, mozaik yüzeyi ikiye bölerek dışarı çıkar ve girişin olduğu yan cephe döner. Ön cephede, zemin
kat penceresinin üstünde, içi boş beton bir çerçeve olarak başlayan bu yatay eleman daha sonra dolu bir yüzeye dönüşür ve girişe giden köprünün üstünde beton gölgelik olarak işlev görür. Yapının kuzeye bakan yan-giriş cephesindeki pencere açıklıklarının cepheye dağınık, karmaşık bir şekilde yerleştirildiği görülmektedir. Yapının yan cephesinde bulunan pencere açıklıkları, ön cephedeki mozaik yüzeyle karşılaştırıldığında, daha ‘yapısal’ bir bezeme yaklaşımı ortaya koyarlar. Yapının yan cephesindeki dağınık pencere açıklıkları, yapının iç mekanlarında da hissedilir: Gerek apartmanın merdiveninin bulunduğu genel dağılım alanlarında, gerekse dairelerin iç mekanlarında bu pencere açıklıkları dışarıdakine benzer bir bezeme oluştururlar. Genel ve özel mekanlara gün ışığını
sağlamanın yanında, bu pencere açıklıkları önemli bir işleve daha hizmet ederler: Yapının katlarının ‘bireyselleşmesine’. Yapının yan cephesine saplanan köprü ve ona eşlik eden beton gölgelik geçilip, yapıya girildiğinde, bizi heykelsi bir merdiven karşılar. Yapının yüzeylerinden koparılmış olan merdivenle yukarı katlara çıkıldığında giriş cephesinin üstünde yer alan dağınık/karmaşık pencere açıklıkları içeriden de hissedilir. Merdivenle çıkılan her katta açıklıkların yeri ve düzeni değişir. Her kat bir anlamda birbirinden
farklılaşır. Apartmanın heykelsi merdiveninde yaşanan bu deneyim dairelerin iç mekanlarında da sürer. Giriş cephesindeki dağınık açıklıkların bir kısmının sırtında dairelerin salonları bulunur. Ve, merdiven boşluğundaki deneyime benzer şekilde, her dairede bu
pencerelerin yerleri, düzenleri, renkleri ve üzerlerindeki vitrayların desenleri değişirler . Apartmanın genel dağılım alanlarında ve dairelerin iç mekanlarında gözlemlenen ‘bireyselleşme’, şömine tasarımlarında da izlenebilir. Her dairede şömine (ve şöminenin
önünde yerde bululan taş desen) farklı bir plastik ve estetik anlayışla ele alınmıştır. Bu sayede, sadece yapının kendini diğer yapılardan değil, aynı zamanda kendi içinde de farklılaştırması istenmiştir.Sözü geçen mimari özellikleriyle Sabih Kayan tarafından tasarlanan Sönmez apartmanı Ankara’daki önemli sivil mimarlık örneklerinden biridir. Özgün tasarım yaklaşımı, sıra dışı cephe kararları, zengin mekan kavrayışı, sahip olduğu mimari detaylarbakımından sahip çıkılması ve korunması gereken mimari bir mirastır.
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SİVİL MİMARİ BELLEK // Otuzevler Yapı Koop., Maliye Evleri // Tezcan Karakuş Candan
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Çankaya İlçesi Küçükesat Mahallesi’nde Başçavuş Sokakta yer alan yapının çevresinde, 1950’li yıllara kadar uzanan, tekil apartman yapılarından oluşan bir bölgede yer alan Otuz Evler Yapı Kooperatifi (maliye evleri) nin mimari projeleri, 1954–1958 yılları arasında Mimarlar Oda’sının ilk üyelerinden olan ordinaryüs profesör Mimar Emin Onat tarafından tasarlanmıştır.
Maliye Bakanlığı mensupları tarafından kurulan Otuz Evler Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılan daha sonra giderek el değiştiren yapılar, Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün 30.06 1958 tarih 446 sayılı kararı ile 2091 ada 15 sayılı parselinin ifrazından oluşan 20 ve 21 parsellerinde 1584 ve 1750 m² lik arsa üzerinde iki blok, Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün 02.08.1954 tarih 522 sayılı kararına göre 2092 ada 14 ve 15 parsellerinin tevhidinden oluşan 22 parselde, 2148 m² lik arsa üzerinde bir blok olarak
inşa edilmiştir. Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğündeki dosyalarından yapım tarihine ve projelerine rastlanmamakla birlikte imar durumu, ada parsel, ifraz ve tevhitlerinin tarihleri, 2092 ada 22 parselde bulunan bloğun 1954 yılından önce, 2091 ada 20 ve
21 parsellerde bulunan iki bloğun 1958 yılından önce yapılmadığını göstermektedir.
Açık balkon sistemi ile tren yolu üzerinde tarak sistemine benzer şekilde dağılımı yapılan konutlar her blokta üç iki katlı kat olarak çözülmüştür. Alt katta salon, mutfak, wc, üst katta ise iki yatak odası, odalar arasında salon boşluğuna açılan galeri mekânı, sandık odası ve banyo bulunmaktadır.
2091 adada bulunan 20 ve 21 parseldeki bloklarda zemin katlardaki dairler ön ve arka bahçeden yararlanacak şekilde tasarlanmış olup, zemin katlarda arka bahçeden de girişler bulunmaktadır. 2092 ada 22 parselde bulunan blokta ise binanın arka cephesinden, yapıdan kopartılmış birbirine simetrik çift merdiven öğesiyle yapıya girilmekte ve topografyadan kaynaklı yolun altında kalan kısımlardan oluşan kot farkından kaynaklı garaj olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bu yapı bloğunda zemin katta bulunan konutların arka girişleri ve bahçeleri bulunmamaktadır.
Mimari açıdan öne çıkan ve farklılığını hemen algılattıran bu yapılar, modern mimarlığın ilkelerinden olan form fonksiyonu belirler (form follows function) ilkesinden yola çıkarak biçimlendirmiştir. Le Corbusier’in sosyal konut modellerinin etkilerinin görüldüğü Maliye evleri yatayda kurduğu arka cephede, balkon işlevi de gören koridorlardan sağlanan açık giriş sistemi katta dubleks ve galerili çözümleri, cephe ölçeğindeki eşitlik ilkesi ile şekillenen karelerden oluşan strüktürel yapısı ile modern mimarlık eserlerindendir.
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