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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 
2003 yılından bu yana sistematik bir biçimde 
yürüttüğü Bina Kimlikleri ve Envanteri Proje-
si Cumhuriyet döneminde inşa edilen önemli 
mimarlık ürünlerinin belgelenmesi ve bu arşi-
vin toplumun tüm kesimleri ile paylaşılarak, 
kent kültürünün oluşumuna katkıda bulunul-
ması amaçlarıyla ortaya çıktı. 

Uzmanların ve akademisyenlerin bilgi dağar-
cığı ile gelişen proje çeşitli etkinliklerle kamu-
oyuna tanıtıldı. Proje kapsamında yer alan 
binaların akademisyenlerin ve uzmanların titiz 
seçimleri ile birlikte belirlenmesinin ardından 
Bina Kimlikleri Sergisi 3 etaplı olarak hazırlan-
dı. Bina Kimlikleri Sergisi sırası ile “Cumhuri-
yetin 10 Yılı”, “Cumhuriyetin 25 Yılı” ve “Cum-
huriyetin 50 Yılı” başlıkları ile yurtdışında ve 
yurt içinde pek çok üniversite, kamu kurumu, 
sergi salonu, çeşitli kentsel mekânlarda ve et-
kinliklerde sergilenerek, cumhuriyet dönemi 
mimarlık mirası kamuoyuna tanıtıldı. Her sergi 
ile birlikte ortaya çıkan Bina Kimlikleri Kata-
logu gerek mimarlık öğrencileri, gerekse de 
mimarlık ve kente ilgi duyan kesimlerce talep 
edilir hale geldi. Proje kapsamında Ankara’nın 
tarihi kent merkezi olan Altındağ bölgesine 
yönelik bir mimarlık rehberi de hazırlandı. 

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi’nin amaç-
larının başında mimarlık ve kent kültürünün 
desteklenmesi olduğu kadar, mimarlık mes-
leğine ait bilgi birikiminin arttırılması da yer 
alıyor. Cumhuriyetin ilanından başlayarak 
günümüze kadar mimarlık üretim biçimlerinin 
anlaşılması, mimarlık tarihine katkıda bulu-
nulması, mimarlık tarihini şekillendiren olay-
ların ortaya çıkartılması, Türkiye’de mimarlık 
ortamını şekillendiren aktörlerin tartışılması 
konuları da projenin hedefleri arasında. Bu 
kapsamda Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi 
aynı zamanda bir arşiv projesidir. 

Cumhuriyet dönemi mimarlık ürünlerine yö-
nelik arşivin geliştirilebilmesi ve bu bilgi biri-
kiminin paylaşılması amacıyla proje kapsa-
mında farklı araçlar geliştirilmiştir. Web say-
fası üzerinden aktarılan bilgi birikimi, TMMOB 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin arşivinin 
kullanıcılara açması ile daha fazla kesim tara-
fından kullanılabilir hale gelmiştir. 

Öte yandan elinizde tuttuğunuz bu kitapçık da 
projenin yan ürünlerinden biridir. Bina Kimlik-
leri ve Envanteri kapsamında yer alan yapılara 
dair bilgi birikiminin çoğaltılması amacıyla dü-
zenlenen Bina Kimlikleri Söyleşileri kullanıcı-
lar, kentliler, uzmanlar ve mimarları bir araya 
getirerek mimarlık, kent kültürü ve gündelik 
yaşam ilişkisi üzerine önemli köprüler kur-
muştur. Her Bina Kimlikleri Söyleşinde ortaya 
çıkan yapıya dair kapsamlı bilgiler ve değer-
lendirmeler elinizde tuttuğunuz kitapçıkta top-
landı. 

Mimarlık insanlığın ortaya çıkışından günü-
müze uzanan büyük bir serüven. Bu serüve-
nin bir kısmını aydınlatmaya yönelik başlatmış 
olduğumuz Bina Kimlikleri ve Envanteri Proje-
si yakında 10 yılı geride bırakacak. Bu zaman 
diliminde projeye yönelik oluşan olumlu tep-
kiler, Türkiye’de modern mimarlık mirasının 
korunması konusunda duyarlılık oluşmasını 
da sağladı. Bu tepkilerin çoğalacağı umu-
duyla, Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesini 
oluşturup, geliştiren Prof. Dr. İnci Aslanoğlu 
ile Proje Koordinatörü Doç. Dr. Elvan Altan 
Ergut’a, Proje Ekibine ve Proje çalışanlarına 
teşekkür ederiz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
41. Dönem Yönetim Kurulu



Yapım Tarihi : 1935-1937

Yeri  : Ankara

Mimarı  : Şekip Akalın

Bugünkü İşlevi : Gar Binası

Gar Binası



Ankara’ya demiryolu ondokuzuncu yüzyılın 
sonunda ulaşmıştır. Cumhuriyet dönemin-
de gelişen yeni başkent için yetersiz kalan 
eski istasyonun yıkılmasıyla yerine yapılan 
gar binası, görkemli boyutlarıyla kente giriş 
kapısı olma niteliğine lâyık bir yapı olarak 
tasarlanmıştır.

Simetrik olan uzun yatay kütlesiyle yapı, 
öndeki İstasyon Meydanı boyunca kuzeybatı-
güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Hat boy-
unca uzanan “tek taraflı” istasyon yapıları türü-
ne bir örnek oluşturmaktadır. Yapı çembersel 
bir hat izleyen ikili sütunlar düzeni ile gazinoya 
bağlanmış, giriş kütlesinin her iki yanında yer 
alan bodrum üstüne üçer, sonra ikişer ve sağ 
uçta tek katlı kütlelerden oluşmuştur. On iki 
metre yükselen ortadaki ferah salon üstten 
ve ön ve arka cephelerinin geniş cam yüzey-
lerinden aydınlanmaktadır. Yanlardaki bekle-
me salonları ve bilet gişeleri bu orta mekâna 
açılmaktadır. Girişteki anıtsal sütun düzeni 
ile merdiven kulelerinin yuvarlatılmış hatları 

dönemin egemen mimarlık tutumlarının 
birleştirilerek kullanıldığını göstermektedir. 
Çatı bitimi ve pencere altlarını birleştiren yatay 
bordürler ile dikey merdiven pencereleri de o 
yılların biçimsel özelliklerini yansıtan eleman-
lar arasındadır.

Betonarme iskeleti olan yapı dıştan Ankara 
taşıyla kaplanmıştır. Giriş kütlesindeki, iki cep-
heden ve tepeden ışık alan orta holün üstü, 23 
metre uzunlukta altı çelik makasla geçilmiştir. 
Öndeki onar metre yüksekliğindeki sütunlar 
ve üstlerindeki yatay şerit Hereke taşındandır. 
Girişteki merdiven, orta holün yer döşemesi 
ve duvarlarının alt kısımları ve tren yolu-
na bitişik platform mermerle kaplıdır. Giriş 
kapılarında krom kaplı metal ögeler, gişelerin 
mermer turnikeleri ve metal aksamı yalınlığı 
ve iyi ayrıntılarıyla göze çarpmaktadırlar. Yapı, 
iyi işçiliği, titizlikle düşünülmüş ayrıntıları, ve 
genel görünümü ile dönemin bir Türk mimar 
tarafından tasarlanan tutarlı bir kamu hizmet 
yapısıdır.



Yapım Tarihi : 1935-1937

Yeri  : İstasyon yanı, Ankara

Mimarı  : Şekip Akalın 

Bugünkü İşlevi : Kullanılmıyor

Gar Gazinosu



DDY Müstahdem Okulu, Gar Binası ve 
demiryollarına ait diğer eski yapıların 
oluşturduğu grup içinde yer alan gazino 
binası, İstasyon Meydanı’na girişte sağda 
kuzey-güney yönünde konumlanmıştır. Gar 
binası ile üç çift sütunun bir yay parçası 
yapacak gibi dizilmelerinden oluşan bir ar-
kadla birleştirilmesi, mimarın bu iki binayı 
bütünleştirme isteğini göstermektedir. 
Yapıldığı yıllarda gazino, kaskadlı havuzu 
olan güzel ve bakımlı bir bahçe içinde yer 
almaktaydı.

Özgün durumunda yapı bodrum üzerine 
tek katlı olarak tasarlanmıştır. Zemin katında 
sahneli bir gazino salonu olan yapının üstü, 
“Ankara’yı en güzel görecek yer” olarak 
betimlenen bir teras olarak düzenlenmiştir. 
1940’lı yıllarda teras kaldırılarak yerine, 
alt katın karakterine uygun bir kat ilâve 
edilmiştir.

Yapı, ana kütle ve merdivenin bulunduğu 
otuz iki metre yükseklikteki saat kulesinden 
oluşmuştur. Burada, batıdaki saat kuleli ista-
syon binalarından esinlenildiği, ancak kulenin 
gar binası yerine gazinoda yer aldığı görül-
mektedir. Dikey etkinin uzun yivlerle arttırıldığı 
kulenin saati barındırmasının yanısıra, yatay 
gelişen kütleye bir denge unsuru olarak da 
bir işlevi vardır. 

Ana kütlenin kuzeye bakan yüzünün köşeleri, 
dönemin mimarlık özelliklerinden birini 
yansıtan biçimde yuvarlatılmıştır. Kütlelerin 
ince bordürle bitişi, yuvarlatılmış köşeleriyle 
zemin katın derin gölgeliği, gri edelputz 
sıva, metal boru parmaklıklar dönemin be-
lirgin mimarlık özelliklerindendir. Yapının 
subasmanı, giriş merdivenleri, çatı ve pen-
cere altı bordürleri, kulede ve giriş katının 
açıklıklarının aralarındaki dikey yivler Ankara 
taşındandır.



Yapım Tarihi : 1938-1941

Yeri  : Ankara

Mimarı  : Bedri Uçar

Bugünkü İşlevi : DDY İşletmeleri Genel Müdürlüğü Binası

DDY İşletmeleri
Umum Müdürlüğü



Önceleri, bugünkü toptancı halinin ye-
rine yapılması düşünülerek projelendirilen 
yapı daha sonra demiryollarına ait binalar 
grubunun yakınına az bir değişiklik yapılarak 
yerleştirilmiştir. Tasarım hem bu neden-
le, hem de savaş yüzünden tam olarak 
uygulanmamıştır. Yapının 1940 yılında kaba 
inşaatı, 1941 sonunda da tümü bitmiştir.

Yapı, bodrum üzerine dörder katlı, or-
tada büyük bir açık alan oluşturan dört 
bloğa yanlarda kanatların eklenmesin-
den oluşmuştur. Bu kanatların bodrumları 
sığanak olarak yapılmıştır. Girişin bulunduğu 
orta kütle avluyu ikiye ayıracak şekilde 
uzamıştır. Kütle düzeni giriş aksına göre 
simetriktir. Ortadaki ana giriş, merdiven-
ler ve dört kat yüksekliğince uzanan ayak-
larla belirlenmiştir. Gerekli çeşitli mekânlar 
kütleler içindeki uzun koridorlar boyunca 

dizilmişlerdir. Kütle ön cephede çok uzundur. 
Yarattığı ezici ölçek anıtsal sütun düzeniyle 
daha da güçlenmiştir.

Yapının iskeleti betonarme, döşemeleri asmo-
lendir. Yer döşemeleri için kullanılan malze-
menin seçiminde mekânların önem dereceleri 
gözönüne alınmıştır. Giriş holünün büyük bir 
bölümü renkli Hereke ve Bilecik mermerleri-
yle kaplıdır. Diğer kısımlarda parke, linolyum 
ve mozayik kullanılmıştır. Dışta pilasterlerle 
subasman ve yapının orta bölümü Ankara taşı 
ile, diğer yüzeyler yapay taşla kaplanmıştır.

Paul Bonatz’ın Ankara’nın en güzel binası 
olduğunu söylediği bu yapı, bu dönemde 
sık görülen neo-klâsik Alman etkisini gerek 
ölçeğinde, gerekse cephe düzenlemesinde 
ve malzemesinde sergileyen biçimci bir tu-
tumla tasarlanmıştır.
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da Gar Gazinosu üstünde bir çalışma yapmışlardı, bitirme projesi olarak eğer yanılmıyor-
sam. Ben de ucundan görme şansını bulmuştum. O da belki ilginç bir yaklaşım olacak 
bu komplekse. 

Bu konuşmaları yaptığımız sırada, Yeşim Hanım’la hazırlık toplantılarından sonra, bu ya-
pılara yeni bir gözle bir kez daha gidip bakayım istemiştim ve kalktım gittim. Bu yapıları 
bir kez daha gezdim. Sıradan bir vatandaş gibi, içine girilebilenleri gezdim. Ankara istas-
yon binası gerçekten ilginç bir yer, zamanında hep Ankara’nın giriş kapısı diye görülmüş. 
Benim üstümde biraz nostaljik etkisi de var, ya da sonradan mı oluştu diyelim; çünkü ben 
çok küçükken Ankara’ya gelenler ve Ankara’dan gidenler hep buradan gelir - giderdi ve 
ben de birlikte götürüldüğüm zaman, o yapıdan bayağı heyecanlanırdım. Neyinden he-
yecanlanırdım bilmiyorum. Herhalde seyahat etmekten… Babamın benim elimden tutup 
buharlı lokomotifin başına kadar götürdüğünü ve dehşet içerisinde o makineye baktığımı 
hatırlıyorum. Çok eskiden bir de kampanası vardı; tren kalkmadan önce o bir çalardı; 
yüreğim ağzıma gelirdi. Kampana hâlâ duruyor, çalan yoktur herhalde ama. 

Bu kadar zamandan sonra bir kez daha, bu sefer bir mimar ve izlenecek, incelenecek 
bir yapı olarak bakınca, bayağı eli yüzü düzgün bir yapı olduğunu da fark ettim. Bütün 
kompleks içerisinde, girişiyle, iç mekânın düzenlenişiyle pek çok şey, kendini gerçekten 
iyi düşünülmüş, iyi tasarlanmış olarak gösteriyor. Benim bildiğim eski hareketliliği kal-
mamış ya da benim gittiğim saatte öyleydi. Çünkü birkaç gün öncesi gene bir ağırlama 
vesilesiyle yeni otobüs terminaline gittim. Orası kalabalıkla kaynayan, kızımın deyimiyle 
“tımarhane” gibi bir yer aslında. Onu gördükten sonra da şimdiki sakin haliyle Gar bi-
nasını görmek birden çok hoşuma gitti. Artık hani neredeyse emekli olacak, ama hâlâ 
gelene-gidene hizmet veren ve çevresindeki şeylerle birlikte yaşayan bir yapı.

Bu proje kapsamında, Cumhuriyet dönemi yapıları içerisinde, galiba Mimarlar Odası-
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hala yerinde durmakta, TCDDY Sanat Galerisi ve Müze’si olarak kullanılmaktadır. Gar’ın 
batısında yer alan ve yine Almanlar tarafından yapılmış olan eski istasyon şefinin köşkü 
ise, İstiklâl Savaşı sırasında Atatürk’ün çalışması ve barınması için tahsis edildiğinden, 
günümüzde bir Demiryolları ve Atatürk Müzesi olarak korunmaktadır. 

1934 Kasım’ında yeni bir gar yapımına karar verildiğinde, Atatürk’ün “Bunu muhakkak 
bir Türk mimarı yapsın” isteği ve Bakanlar Kurulu’nun onayı üzerine, Ali Çetinkaya Gar’ın 
tasarım ve yapımını Bayındırlık Bakanlığı’na yeni tayin olmuş, 25 yaşlarında, yeni mezun, 
genç bir mimara; Şekip Akalın’a verir. 

Binanın tanımına geçmeden önce, mimarının kimliğini kısaca tanımlamanın gerektiğine 
inanıyorum. Mimar Şekip Akalın, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, Balkan ve 
Birinci Dünya Savaşları’nın başlamasından kısa bir süre önce, 1910 yılında, Erzurum’da, 
Mahalleyi Cedid’deki bir evde doğar. Babası Sabri Bey 3. Orduda veteriner subay, an-
nesi Karslı, Yümnü Ağanın kızı Remziye Hanım’dır. Rus Devrimi’nden hemen önceki Os-
manlı-Rus Savaşı sırasında Kars ve çevresi boşaltıldığı için, geri çekilen 3.Ordu’nun bazı 
birlikleriyle birlikte aile, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’ya yerleşir. 

Şekip Bey lise eğitimini Ankara’da, üniversite eğitimini İstanbul’da, İTÜ’de Mühendislik 
Fakültesinin Mimarlık Kürsüsünde 1934 yılında tamamlar. Mezuniyetinden hemen sonra, 
24 yaşında, Bayındırlık Bakanlığı’nda göreve başlar. Bir yıl sonra, 1935’te ise kendisine 
Ankara Garı’nı tasarlayıp inşa etme görevi verilir. 1936 yıllında Ankara’da, Kesri’li bir ai-
lenin kızı olan Saadet Hanımla evlenir. Bu evlilikten Melis ve Güliz adlarında iki kızı olur. 
Büyük kızı Melis bugün tanınmış mimarlarımızdan Doruk Pamir’le evli olup, İstanbul’da 
oturmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığında altı yıl süreyle görev yapan Akalın, Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı 
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silmelerle büyük çerçeveler yapıldığı, bunların içlerinin de düz beyaz sıva olarak bıra-
kıldıkları görülmektedir. Holün aydınlığına katkı yapan bu büyük beyaz alanların aslında 
Cumhuriyet’in kazanımlarını anlatan karşılıklı iki duvar resmi gerçekleştirmek üzere ha-
zırlandıkları bilinmektedir. 4 metre yüksekliğinde ve 21 metre uzunluğundaki bu panolar 
için 1937 yılında, binanın tamamlanmasından altı ay önce uluslararası bir resim yarış-
ması açıldığı, yarışmada ressam Nurettin Ergüven’in birinci, Atatürk’ün bazı heykellerini 
yapan Krippel’in ikinci geldiği, ressam Refik Ekipman ile Arkeoloji Müzesi Müdürü Halil 
Edhem’in de mansiyon aldıkları anlaşılmaktadır. 

Sonuçları aynı yıl Arkitekt dergisinde yayınlanan yarışmada birinci gelen Nurettin Ergü-
ven’in tablolarının adları “Lozan’dan Önce” ve “Lozan’dan Sonra” olarak tanımlanmıştır. 
“Lozan’dan Önce” adlı ilk tablo, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli gününü, 27 Ağustos 1922 
tarihli Büyük Taarruz sabahını betimlemektedir. Beyaz bir at üzerinde kalpaklı olarak res-
medilen Atatürk, tablonun ortasında yer almakta, ileriye doğru uzanmış parmağı ile ünlü; 
“Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz” komutunu vermektedir. İki yanında savaşı yöneten diğer 
komutanların resimleri yer alırken, bugün Kurtuluş Savaşı’nın simgelerine dönüşmüş 
mermi taşıyan kadınlar, hücum halindeki süvariler, süngülü askerler, v.b. tabloya destan-
sı bir görünüm vermişlerdir.

Devrimleri betimleyen, “Lozan’dan Sonra” adlı ikinci pano önerisinde ise, bu sefer sivil 
giysileriyle Atatürk yeniden ortada görülmekte, sağında ve solunda kız ve erkek üniver-
site öğrencileri yer almakta, demiryolu inşaatları, köye giden tren, betonarme ve çelik 
köprüler, liman ve su işleri, tarım ve endüstri, modern Ankara’nın kuruluşu, şoseler, yollar 
ve halıcılıktaki gelişmeleri ifade eden ilginç ayrıntılar tabloyu tamamlar. Ancak, her halde 
mali olanakların zorlaması nedeniyle bu iki tablo gerçekleştirilemez ve panoların içleri 
bugün görüldüğü gibi düz beyaz sıvalı olarak bırakılır.



Giriş holünün aydınlık ve ferah bir mekân olma-
sına en büyük katkı ise, hem kent yönündeki, 
hem de tren yolu yönündeki karşılıklı iki duva-
rın neredeyse günümüz mimarlığında görülen 
şeffaf cam duvarlar niteliğinde gerçekleştirilen 
ve camlı kapıların üzerinde tavana kadar yük-
selen, büyük pencerelerle örtülü yırtıklardan 
kaynaklanmaktadır. Tavandan süzülen doğal 
ışıkla birlikte bu şeffaf yüzeyler gişe holünü ne-
redeyse, ışıkla yıkanan cam bir kutuya dönüş-
türmektedirler. 

90’lı yıllarla birlikte Ankara Gar binasında bazı 
olumsuz değişikliklerin oluşmaya başladığı iz-
lenir. Mimarlık kültüründen habersiz çeşitli yö-
neticilerin elleriyle gerçekleştirilen ve maalesef 
günümüzde de sürmekte olan bu değişiklikler-
le Gar binasının dönem özelliklerini, modernist 
üslubunu ve olağanüstü güçlü yalınlığını yavaş 
yavaş yitirmekte olduğu görülmektedir.

Bu yıllarda yapılan bazı değişiklikler sonucun-
da, girişin solunda kalan kanatta yer alan bek-
leme salonu kaldırılarak burada TCDDY’nin 
işlettiği bir seyahat acentesi açılmış, girişinin 
üzerine gişe holü yönünde, çeşitli renklerdeki 
yağlı boya harflerle yazılmış, zevksiz bir tanıtım 
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tabelası asılarak görüntü kirliliği yaratılmıştır. Aynı yıllarda, yapıdaki özgün tanıtım yazıla-
rının özenli kaligrafik nitelikleri hiç göz önünde tutulmadan hazırlanan bir dizi rengarenk 
mekân tanıtım ve yönlendirme levhası ile yine bir sürü renkli reklâm panosu binanın için-
de ve dışında olağanüstü bir görsel kirliliğe neden olmuşlardır. Aynı kanatta, restoranın 
bitişiğindeki koridor düşük kaliteli bir çayhaneye dönüştürülmüş, binanın üst düzeydeki 
modern estetiğine ters düşen, plastik masa ve sandalyelerle servis yapılmaya başlan-
mıştır. Daha kötüsü, bekleme salonlarından biri iptal edildiği için gişe holü demir ayaklı, 
zevksiz koltuklarla doldurularak bekleme salonuna dönüştürülmüş, tam merkezde de su 
borusu geçirmek üzere mermer döşeme delinerek bir süs havuzu yapımına başlanmış, 
ancak Koruma Kurulu’nun şikâyeti üzerine işlemlerin bir kısmı durdurularak, koltuklar 
kaldırılmış, gişe holü ve peronlar yönlendirme levhaları ve reklâm panolarından arındırıl-
mış, holün merkezinde açılan deliği örtmek için ise, buraya büyük bir saksı içinde çiçek 
yerleştirilmiştir. Ancak, özel bir girişimci tarafından işletilmekte olan çayhanenin masa 
ve mobilyaları yerinde kalmış, büyük bir olasılıkla kapatılan Bekleme Salonu’ndan kalan 
eski ahşap koltuk ve kanepeler de son günlerde yeniden gişe holüne doldurularak, bu-
rada kalabalık bir görüntü oluşturmayı sürdürmüşlerdir. 

Yapının peronlara bakan cephesindeki reklâm levhaları da bugün kaldırılmış olsa da, 
bunların asılmalarından oluşan tahribat günümüzde bu cephede dikkatleri çekmektedir. 
Beyaz alçı ile doldurulan levha askılık delikleri, pembe renkli andezit taş kaplamaların 
yüzeyinde sırıtmakta, onarımı yapan ve andezit kırığı ile özgün yüzey kaplamasına uy-
gun bir dolgu harcı bile hazırlamayı düşünemeyen çağdaş işçilerimizin ve onları kontrol 
edebilmiş olması gereken Genel Müdürlük görevlilerinin ilgisizliği, Türk mimarlığının ge-
leceği açısından düşündürücüdür. 

Peronları birbirine bağlayan alt geçidin duvarları, ilk yapıldığında, geçenlerin içine ferah-
lık ve neşe katan, düz, turkuaz renkli çinilerle kaplıyken, yine son yıllarda arkadaki cad-
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dökülen bu pergolaların, tuzlanma nedeniyle beyazlaşan bölümlerinin de pembe boya 
ile kapatılmasına çalışılmıştır.

Sonuç olarak, uzun yıllar Cumhuriyet başkentinin giriş kapısı görevini üstlenen ve kenti 
oluşturan modern mimari ve planlamanın üst düzeydeki kalitesi konusunda ziyaretçilere 
ilk izlenimleri sağlayan Ankara Garı, çağdaş mimarlık tarihimiz açısından önemini hala 
korumaktadır. Çok dikkatli bakmadığımız zaman bizi yine etkileyen, bize yine huzur ve 
hayranlık sağlayan bir anıt yapı. Ancak, binanın bozulmakta olan ayrıntılarını incelemeye 
başladığımız zaman, modern Cumhuriyet mimarlığının korunmasındaki özensizliğin, ulu-
sal mimarlık kalıtımımızı nasıl yoketmekte olduğu ortaya çıkmaktadır. Umarız, yapılması 
düşünülen yeni gar binasının yanısıra Modern Türk Mimarisi’nin bu önemli yapısı da 
doğru bir biçimde onarılarak hiç olmazsa banliyö trenleri için bir terminal olarak yaşamını 
onurlu bir biçimde sürdürebilir.

ÜSTÜN ALSAÇ (Oturum Başkanı)- Yıldırım Yavuz’a çok teşekkür ediyoruz. 

Evet, Yeşim Hanım’ı çağıralım ve özet olarak Lale Hanımın anlatmak istediklerini bize 
iletmesini rica edelim. Buyurun.

YEŞİM UYSAL- Lale Hanım çok özür diledi, ama görevde olduğu için de maalesef ara-
mıza katılamadı. Sunuşunu bana iletti, ben dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. 
Ama burada Şule Sezginalp de var. Kendisi de Devlet Demiryollarında mimar olarak 
çalışıyor. Belki soru-cevap bölümünde onun da eklemek istedikleri ya da yanlış telaffuz 
ettiğim şeyler olursa düzeltmek istedikleri olabilir. 

Lale Hanımın sunuşunun başlığı, “Ankara Gar Kompleksi İçerisinde Tarihe Tanıklık 
Eden Mekânlar”. 
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sorunlu kısımlarını çalışmalarını istedik. Burada öğrencilere en cazip gelen özellik, yeni 
bir fonksiyon verirken ortada hiç kolon olmaması. Dolayısıyla 12 m civarındaki açıklık 
çok büyük bir serbestlik yaratmakta. 

Öğrenciler ayrıca, Türkiye’nin demiryolu sistemini, benzer turizm-tanıtma ofislerini, Gar 
binalarını incelediler. Burada Stuttgart Gar binası var, bildiğim kadarıyla bu alan özel bir 
dönüşüm projesiyle yeniden değerlendirildi ve geliştirildi. Bir başka resimde Paris’deki 
D’Orsay Garının nasıl müze gibi kültürel bir yapıya dönüştürüldüğüne ilişkin örnek var. 

Öğrencilerin projelerinde kimisi çok özgün farklı yaklaşımlar var. Sonuç olarak, tarihi 
miras olarak hassas bir binada çalışıldı. Ancak, bu kendi tarihi içinde defalarca değişime 
uğrayan bir binaydı. Değişimler daha inşaat sırasında başladı: önce üst kattaki teras tam 
kata çevrilerek büyük bir salon elde edildi, ilerleyen yıllarda bu salon ahşap partisyonlar-
la odalara bölündü. Daha sonra 1970’lerden itibaren, önce THY döneminde zemin kat 
salonun iç düzeni tamamen değişti ve arkadaki kolonadın altı binaya dâhil edildi, sonra 
bir yanına gecekondu gibi bir VIP Salonu, arkasına da camekânlı bir çayhane eklendi, 
caddeye bakan yüzüne saat kulesinden başlamak üzere aynı cüssede bir yapı eklendi. 
Bu değişikliklerden cesaret alarak, binanın kültür ve tanıtım işlevine dönüştürülmesi için 
bir iç mimarlık egzersizi yapılmasının öğrencilere çok şey katacağını düşünerek bu bina-
yı çalışma konusu olarak verdik. 

Benim size iletebileceğim bu kadar, teşekkür ederim. 

ÜSTÜN ALSAÇ (Oturum Başkanı)- Sayın Cüneyt Elker’e teşekkür ediyorum, Selçuk 
Uysal Bey’le birlikte bu sunuşu hazırlamışlar. 

İçimdeki izlenim şu ki, bu tür bir tanıtma çabasında genellikle hep “o yok”, “bu yok”, “o 
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İkincisi, öğrenciniz olduğum için ve bana -bugün yarım asra geldim- tekrar aynı keyifle 
sizi izleme şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Üçüncüsü de hocam -ki, bence en değerlisi bu- varlığınız için teşekkür ediyorum, yürek-
ten hem mimar olarak, hem bir Ankaralı olarak, sağ olun, var olun. 

Size de tam bir soru değil, ama gerçekten kafama takıldığı için, özellikle Yıldırım Hocamı 
dinledikten sonra, tabii Gar binası benim içimde de kişisel olarak çok beğendiğim, saygı 
duyduğum bir yapı ve Cumhuriyet değerlerimizin bugün böylesine tahrip edildiği bir 
dönemde, çeşitli yönlerden, sadece yapısal anlamda değil, yapılarımız, kültürümüz, ger-
çekte tüm yaşamımız tehdit altındayken. Ben öğretim üyesi değilim. Affınıza sığınarak, 
“neden böyle bir binayı öğrencilere vermek aklınıza geldi?”, onu merak ediyorum. Acaba 
bu tür binalarda -düşündüm, bir an hayal ettim- ileride bu öğrenci projeleri uygulanır da, 
korunan kısımlar da birdenbire yok mu edilir diye endişe duydum. Bir de merak ettim, 
neden orayı seçtiniz? 

Teşekkür ediyorum.

ÜSTÜN ALSAÇ (Oturum Başkanı)- Yanıt vermek isterseniz, başta biraz anlatmıştınız 
elinizdeki belgeden yakındınız. 

CÜNEYT ELKER- Evet, bu binanın seçilmesi konusunda kendi yapmış olduğumuz vic-
dani muhasebeyi ve etik değerlendirmeyi zaten ben sizlere biraz önce aktarmaya çalış-
tım. 

Birkaç etken var bunların seçiminde; bir kere öğrencilere, rölövesi yapılmış, projesi ha-
zırda olan bina bulmakta zaman zaman zorlanıyoruz, yani dolayısıyla elimize geçenlerin 
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marlık, dış mimarlık diye ayrıştırdığımız zaman, eksik kalan bir şeyler olabiliyor bazen. 
İşlevler açısından hiçbir itirazım yok. Tabii yeni bir fonksiyon getirilebilir. Ancak, yapı tek-
nolojisi açısından baktığımız zaman, örneğin, Cüneyt’in bahsettiği alt kata inen aydın-
latma delikleri, o strüktürü acaba nasıl zorluyor? Birçok okuldaki, iç mimarlık eğitiminde 
strüktüre çok önem verilmediği bilinmekte. Bu örnekte de, kirişleri kestiniz, döşemenin 
bir kısmını kestiniz, geri kalan döşeme bölümlerini nasıl taşıtıyorsunuz? Burada strük-
türel çözümün izlerinin olması gerek. Binaların ayak izlerini strüktürel birimler oluşturur 
aslında. Buna benzer sorunlar tabii mimarlık eğitimine birtakım sıkıntılar getiriyor. Ya da 
mimarlık eğitiminin eksik kalmasının getirdiği sorunlar olabiliyor. Ben bu sorunların bir 
şekilde yok edilmesi taraftarıyım. Bu nedenle, mimarlık eğitimine, salt mimarlık tasarımı-
nın öğretildiği özel bir eğitim alanı olmak yerine, istenilen her şeyin tasarımının öğretile-
bileceği genel bir eğitim alanı olarak bakmak belki de daha doğru olabilir. 

ÜSTÜN ALSAÇ (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyoruz, hepinize iyi akşamlar.










