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ÖZET 

Dönem Projesi 

ÇOK KATMANLI BİR ALANIN ANLAŞILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 

HÜKÜMET MEYDANI VE ÇEVRESİ ULUS-ANKARA 

Mehtap TURSUN 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Doç. Dr. Güliz BİLGİN ALTINÖZ 

Ankara kenti, diğer tarihi kentler gibi, tarihi olaylar içerisinde yaşamış farklı topluluklar ve 

olaylar tarafından biçimlenmiştir. Hitit uygarlığından başlayarak tarihi geçmişinin olmasının 

yanı sıra ve Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yapısal ve çevresel mekânlarını bir arada barındırdığı 

bir alan olmasının nedeni ile çalışma alanı olarak Ulus tarihi kent merkezi sınırları içinde yer 

alan Ankara ili Ulus Bölgesi Hükümet Meydanı seçilmiştir. Alanda Roma öncesinden 

başlayarak kaynak araştırmaları yapılmıştır. Bu araştırmalara göre katman planları 

hazırlanarak her bir dönem katmanı fiziksel ve sosyal olarak değerlendirilmiş ve değişimler 

saptanmıştır. Bu çalışmada bölgenin barındırdığı değerlerin günlük yaşam içerisinde hayat 

bulabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için ilke ve stratejiler tartışılması ve bu bağlamda 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışma aşamaları olarak öncelikle Hükümet Meydan’ı ve çevresinin tarihsel gelişimi ve 

fiziksel şekillenmesin anlaşılabilmesi için akademik ve kurumsal kaynaklar araştırılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre dönem katmanları planlar üzerinde tarihsel dizinde açıklanarak, 

dönemsel katman planlarının birbiri ile etkileşimleri değerlendirilmiştir. Fiziki şekillenmede 

etkili olan göç, doğal afet, imar planları ve koruma kurulu kararları gibi etkiler irdelenmiştir. 

Tarihsel gelişim süreci sonunda alan ve çevresinin genel özellikleri, mevcut alan kullanımları, 

alanda bulunan tarihi kültürel varlıklar ve bu tarihi kültürel varlıkların değerleri, kullanım 

özellikleri belirlenmiştir. Ulus tarihi kent merkezi kentsel sit alanı ve çevresinde kamu kurum 

ve kuruluşlarının yapmış olduğu uygulamalar saptanarak bu uygulamaların olumlu ve 

olumsuz faktörleri irdelenmiştir.  
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Alanda konumlanan üniversite hızlı bir dönüşüm süreci başlatmıştır. Üniversite’nin bölgede 

gelişmesi sayesinde oluşacak ekonomik hareketlilik ve sosyo-kültürel yapıda değişiklikler 

kendini göstermeye başlamıştır. Alanda bulunan yapıların değerleri ve değerlere etki eden 

eskilik, tarihi, grup, çevresel ve sosyal değerleri bir arada barındırmasına rağmen, çevrede 

bulunan eğlence merkezleri gibi mekânların olması güvenlik sorunu oluşturmaktadır. 

Meydanda devam eden değişimler ve bölgenin barındırdığı değerlerin günlük yaşam içinde 

hayat bulabilmesi adına önemlidir. Antik dönemden günümüze kadar tarihsel sürekliğin 

sağlanması, meydanın kültürel ve tarihsel katmanların bütün birleşenleriyle birlikte 

kimliğinin saptanıp kullanım işlevi kazandırılması önem taşımaktadır. Planlama yapılmadan 

önce alanın ve çevresinin her yönü ile analiz edilmesi gerekli olmaktadır. Bütün tarihi kent 

merkezleri için arkeolojik alanların belirlenmesi ve belirlenen alanlarda bulunan tarihi ve 

kültürel varlıkların dönemleri ile birlikte veri tabanlarının hazırlanması gerekmektedir.  

Dokuyla uyumsuz, niteliksiz yapılar yerine, dokuyla ilişki içerisinde ve dokuya saygı duyan 

bir yapılaşma planlanmalıdır. Projelendirme aşamalarında, Büyükşehir Belediyeleri, Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları, müzeler ve sivil toplum kuruluşları ile 

işbirliğine gidilmesi gerekmektedir. Bölge yaşayanlarının kent kültürü ve tarihi konusunda 

bilinçlendirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Alanın ve çevresinin unutulan değerlerinin 

gün yüzüne çıkarılarak, meydanın ve çevresinde bulunan tarihi kültürel varlıkların yaşatılarak 

gelecek nesillere aktarılması planlamalar ve veriler ışığında gerçekleştirilmelidir. Kentsel 

koruma alanları ve çevresinde mekanların arazi kullanım kararlarının geliştirilmesi, mevcut 

yapıların restorasyonu ve canlandırılması kararları ile mekan kullanım kararlarının toplum 

yararı ile bağının kurulması gibi konularda planlama ve geliştirme ekibinde mutlaka 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümleri lisans ve lisansüstü programlarından mezun 

olan kişilerin uzman olarak görev almaları zorunludur.    

Şubat 2018, 127 Sayfa  

Anahtar Kelimeler: Tarihi ve kültürel katmanlaşma, çok katmanlı kentler, kent meydanlarının 

tarihsel sürekliliği, tarihi kültür varlıkları ve Ulus Semti Hükümet Meydanı Örneği. 
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ABSTRACT 

Term Project 

UNDERSTANDING AND ASSESSMENT A MULTI-LAYERED AREA: 

GOVERNMENT SQUARE AND SURROUNDINGS ULUS-ANKARA 

Mehtap TURSUN 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Doç. Dr. Güliz BİLGİN ALTINÖZ 

The city of Ankara, like other historical cities, was formed by different communities and 

events that lived in historical events. In addition to having a historical history starting 

from the Hittite civilization and being an area where the first structural and environmental 

places of the Republican Period were housed together are the reasons why Ulus District 

Government Square located within the borders of Ulus historical city center was chosen 

as the study area. Literature research has made about the area beginning from the pre-

Roman period. According to these researches, each period layer was evaluated physically 

and socially by preparing layer plans and changes were determined. In this study, it is 

aimed to discuss and evaluate the principles and strategies in order to find the life values 

of the region in daily life and transfer them to future generations. 

As the stage of this work, academic and institutional resources were researched in order 

to understand the historical development and physical shaping of Government Square and 

its surroundings. According to the results of the research, period layers were explained in 

the historical directory on the plans and the interactions of the period layer plans with 

each other were evaluated. Effects such as migration, natural disaster, zoning plans and 

conservation board decisions which are effective in physical shaping were examined. At 

the end of the historical development process, the general characteristics of the area and 

its environment, the usage of the existing area, the historical cultural assets and the values 

of these historical cultural assets and their usage characteristics were determined. The 

practices of public institutions and organizations in and around the historical city center 
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of the Ulus were determined and the positive and negative factors of these practices were 

examined. 

Located in the field, the university has initiated a rapid transformation process. Economic 

mobility and socio-cultural changes due to the development of the University in the region 

have started to manifest themselves. Although the buildings in the area contain values of 

old age, historical, group, environmental and social values that affect the values, the 

existence of places such as entertainment centers in the vicinity creates a security 

problem. The ongoing changes in the square and the values of the region are important 

for finding life in daily life. It is important to ensure the historical continuity from the 

antiquity to the present day, to identify the identity of the cultural and historical layers of 

the square together with the usage function. Before planning, it is necessary to analyze 

every aspect of the area and its surroundings. Archaeological sites should be identified 

for all historical city centers and databases should be prepared with the periods of 

historical and cultural assets in the designated areas. 

Instead of unqualified structures that are incompatible with the tissue, a structuring in 

relation to and respecting the tissue should be planned. Collaboration with Metropolitan 

Municipalities, Regional Councils for the Preservation of Cultural and Natural Heritage, 

museums and non-governmental organizations is required during the design stages. The 

inhabitants of the region need to be made aware of urban culture and history. The 

forgotten values of the area and its surroundings should be brought to light, and the 

historical cultural assets in the square and its surroundings should be kept alive and 

transferred to future generations in the light of plans and data. It is mandatory that the 

graduates of the real estate development and management departments undergraduate and 

graduate programs in the planning and development team should be employed as experts 

in areas such as the development of land use decisions of urban protected areas and the 

surrounding areas, the restoration and restoration of existing structures and the linking of 

the use of space with the public interest.  

February 2018, 127 pages 

Key Words: Historical and cultural stratification, multilayered cities, historical 

continuity of urban squares, historical cultural assets and the example of Ulus 

neighborhood government square. 
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1. GİRİŞ 

Kentsel mekan kullanım kararları ve koruma planı kriterlerinin tespitinde; çok yönlü 

analiz ve değerlendirme yapılmasına gereksinim olmaktadır. Bu yaklaşımla tarihsel 

sürekliliği olan alanlarda günümüz katmanını şekillendirmek için alandaki 

katmanlaşmanın anlaşılması ve değerlendirilmesi, Ankara – Ulus Semti Hükümet 

Meydanı örneği üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Ankara’ya genel olarak 

bakıldığında dönemlerinin özgün fiziki yapılarından izler taşıdığı en yoğun bölgenin Ulus 

Bölgesi olduğu görülmektedir. Bu alanda çok farklı dönemlere ait tarihi ve kültürel 

varlıkların bir arada olması, alanın hala şehrin merkezi konumunda olması alanın tarihi 

ve kültürel önemini göstermektedir.  

Ankara’nın tarihinin Tunç Çağı‘na kadar uzandığı bilinmektedir. Bunu sırası ile Hitit 

uygarlığı, Frigya uygarlığı Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Galatyalılar, Roma 

İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet Dönemi 

takip etmektedir. Her bir dönem kendinden önceki dönemin fiziki ve kültürel yapısından 

etkilenerek mevcut fiziki yapıyı oluşturmuştur. Ulus’ta Hükümet Meydanı odaklı bu 

çalışmada mekânsal ve tarihi incelemeler yapılarak değerleri koruyarak gelecek nesillere 

aktarımı için göz önünde bulundurulması gereken ilkelerin neler olması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Çalışma aşamaları olarak, öncelikle Ankara’nın tarihi Roma öncesinden başlayarak genel 

olarak anlatılmış, daha sonra fiziki yapıyı etkileyen alanın dönemleri irdelenmiştir. 

Dönemsel katmanlar planlar aracılığıyla değerlendirilip, mevcut durumu, yapıların fiziki, 

işlevsel durumları ve taşıdığı değerler tartışılmıştır. Yapılan müdahalelerin değerlere 

etkisi irdelenmiş, alandaki değişimlerin olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda bu alanın tarihsel katmanlaşmasının korunarak geleceğe 

aktarılabilmesi için ilkeler ortaya konulmuştur.   

1.1 Problemin Tanımı 

Öncelikle çok katmanlılığı tanımlamak gerekirse, jeoloji kökenli bir kavram olup, fiziksel 

olarak farklılaşan tabakalar ve sınıflar oluşumunu ifade etmektedir. “Çok katmanlı kent” 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tun%C3%A7_%C3%87a%C4%9F%C4%B1
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kavramıyla eski dönemlerden bu yana farklı toplumlar tarafından yerleşim görmüş, bu 

toplumlara ait kültürel tabakaların (yatay katmanlaşma), ve tarihsel değişimleri (düşey 

katmanlaşma) olarak tanımlanmaktadır. Kısaca; farklı dönemlere ait fiziksel kalıntı ve 

izlerin yatayda, düşeyde veya farklı açılarda dizildiği yerleşimlere “çok katmanlı kent” 

denmektedir (Altınöz 2002). 

Her medeniyet kendinden önceki dönemlerden de etkilenmekle birlikte, kendi fiziki ve 

kültürel katmanını oluşturarak bir sonraki nesillere aktarmak suretiyle oluşmaktadır. 

Farklı dönemlere ait katmanlar birbirleriyle ile etkileşerek bir bütün oluşturarak kent 

yapısının ve kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ankara’da diğer tarihi  

kentler gibi bugünkü durumunu tarihi olaylar içerisinde yaşamış farklı tupluluklar ve 

olaylar  tarafından biçimlenerek bugünkü durumunu almıştır. Ankara Anadolu’nun en 

eski kentlerindendir. İki bin yılı aşan süre içerisinde yerleşim, sosyo-kültürel, ekonomik 

değişimler geçirmiştir. Tarihi süreç içinde Ankara fiziksel katmanlaşmanın meydana 

getirdiği bir kent olarak tanımlanabilir (Altınöz 2002, Arusoğlu 2013, Karabağ 2008). 

Ulus Hükümet Meydanı’nda incelenen katmanların birbiri ile etkileşimleri irdelenmiş, 

mevcut fiziki yapısı değerlendirilmiş ve gelecek nesillere aktarılmasında ilkelerin 

belirlenmesindeki önemine yer verilmiştir.  

Ulus Hükümet Meydanı, Roma Dönemi öncesinden itibaren günümüze kadar farklı 

dönemlere ait tarihi kültür varlıklarını bir arada barındıran bir alandır. Ancak meydanın 

değeri unutulmaya yüz tutmuştur. Mekân algısı tamamen değişmiştir. Eskiden kent 

merkezi konumunda olan meydan adeta, sıkışmış bir hale gelmiş, çevrede bulunan 

eğlence merkezleri ve küçük sanayi alanları Ulus’un çehresini bir hayli değiştirmiştir. 

Güvenlik sorunu artarak tarihi yapıların bulunduğu alanlarda geçmişin izleri hırsızlık, 

talan, hasar gibi nedenlerle kaybolmaktadır. 

Meydanda ulaşım, yaya güvenliği, mekân kullanım sorunları, alanda bulunan ticari 

merkezler ve kamu kurumlarının yer aldıkları arazi kullanım yapısından dolayı gece 

gündüz arası kullanım yoğunluğu farklılaşması ve beraberinde güvenlik sorununu 

artırmıştır. Meydan geçirdiği değişimlere ve olumsuz birçok etkiye rağmen ulaşım 

bakımından hala merkez konumu kaybetmemiştir.  
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Alanın antik dönemden günümüze kadar tarihsel sürekliği sağlanması için bütün 

birleşenleri ile kimliğinin saptanıp kullanım işlevi kazandırılarak, unutulan değerleri gün 

yüzüne çıkarılarak, meydanın ve çevresinde bulunan tarihi kültürel varlıkların yaşatılarak 

gelecek nesillere aktarılması için bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesi ilke ve 

stratejilerinin iyi belirlenmesi gerekir (Işık 2012, Bayraktar 2013, Özer 2013).  

1.2 Çalışmanın Amacı 

Hükümet Meydanı, Ulus tarihi kent merkezi sınırlarının içinde, Hitit uygarlığından 

başlayarak tarihi geçmişinin olmasının yanı sıra Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yapısal ve 

çevresel mekânlarını bir arada barındırdığı bir alandır. Fiziksel değişimler kentleşme 

bakımından alana olumlu etkilerken, beraberinde tarihi ve kültürel katmanın yok 

olmasına, unutulmasına neden olmaktadır. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi ve kültürel 

değerlerinin korunarak ve gelecek nesillere aktarılması gibi nedenler ile Ankara-Ulus-

Hükümet Meydanı seçilmiştir.  

Çalışmada öncelikle alanın Roma Dönemi öncesinden başlayarak literatür çalışmaları 

yapılarak katman planları hazırlanmış, böylece alanın daha iyi anlaşılması ve 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Daha sonra Ankara Hükümet Meydanı’nın da ve 

çevresinde devam eden değişimler saptanmıştır. Bölgenin barındırdığı değerlerin günlük 

yaşam içerisinde hayat bulabilmesi için sahip olduğu kültürel ve tarihsel katmanların 

kentin kimliğini olumlu ya da olumsuz etkilerin neler olduğu, olumsuz etkilerin 

azaltılması ve unutulan değerlerin tekrar ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere 

aktarılması için ilke ve stratejiler tartışılması ve bu bağlamda değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

1.3 Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları 

Çalışma alanı olarak Hitit uygarlığından buyana Ankara’nın değişimine şahitlik etmiş 

alan olarak Hükümet Meydan’ı seçilmiştir. Bulunduğu konum incelendiğinde kuzeybatı 

aksında MÖ II. yüzyıldan itibaren Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, 

Osmanlılar ve varlığını hala devam ettiren Hisar Parkı ve Ankara Kalesi yer almaktadır 

(Şekil 1.1). 
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Güneydoğusunda Çankırı Caddesi üzerinde yer alan III. yüzyılda Roma İmparatoru 

Caracalla tarafından yaptırılan Roma Hamamı bulunmaktadır (Kadıoğlu 2011). 

Kuzeyinde XVII.-XVIII. yüzyıl camilerinin karakterini taşıyan halen ibadethane olarak 

kullanılan Hacı Bayram Cami ve yine caminin bahçesinde MÖ 25 yılından sonra yapılmış 

olduğu düşünülen Roma Dönemi’nin önemli yapıtlarından biri olan Augutus Tapınağı 

vardır. Alanın içinde Geç Osmanlı Dönemi yapılarından olan Ankara Valiliği Binası ve 

binanın altında Roma Dönemi kalıntıların sergilendiği Tonoz Galerisi görülmektedir 

(Bayraktar 2013).  

 

Şekil 1.1 Çalışmanın konumu gösteren harita (Anonim 2017) 

Alanın tam ortasında MS 362 yılında Roma İmparatoru Julianın Ankara‘ya ziyareti 

onuruna dikilen 15 metre yüksekliğinde Julianus Sütunu bulunmaktadır (İşcen, 2015).  

XIX. yüzyıl çeşmesi olan Hamidiye Çeşmesi, Cumhuriyet Dönemi yapılarından olan ve 

alanın şekillenmesine etkisi olan 1924 yılında ilk Başbakanlık binası olarak yapılan ve 

2014 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak kullanılan Maliye 

Vekâleti Binası bulunmaktadır. Bu binaya bağlı olarak ilk meydan örneklerinden binanın 

bahçesi ve bahçesinde bulunan su perisi heykelleri görülmektedir.  Alanda üniversite 

binası olarak kullanılan ilk Cumhuriyet Dönemi yapılarından Ankara Defterdarlığı 

binaları ile üniversiteye tahsisli 1937 yılında Taşhan’ın yerine inşa edilen Sümerbank 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Julian
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
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Binası ve hemen bitişiğinde 1929 ulusal akım tarzında tasarlanan İş Bankası Binası yer 

almaktadır (Kadıoğlu 2011, İşcen 2015).  

Alan ulaşım olarak da Ankara’nın merkezi konumundadır.  Kentin kuzeyinde yer alan 

Esenboğa Uluslararası Havalimanı şehre havayolu ile giriş çıkısı sağlayan, en önemli 

noktadır. Havaalanı ile bölge arası 29 km ve süre olarak 30 dakikadır. Alan ile Ankara 

Şehirlerarası Terminal İşletmesi arası 9 km ve süre olarak 10 dakikadır. Seçilen bölge ile 

Tren Garı arası yaklaşık 1,5 km’dir. Taşıt ve insan trafiğinin yoğun olarak gözlendiği 

bölgenin şehrin merkezi noktalarına çok yakın mesafede (Kızılay’a ~4 km, Atatürk 

Bulvarı-Gençlik Parkı ~1,5 km) olması nedeniyle ulaşım problemi yoktur (Işık 2012). 

1.4 Çalışmanın Materyal ve Yöntemi 

Alanın tarihinin  daha iyi anlaşılması,  fiziki yapılaşmada dönem katmanlarının birbiri ile 

etkileşimlerinin değerlendirilmesi, plan kurul kararlarının alanda fiziki  değişimlere 

etkilerinin anlaşılabilmesi,  Ulus  bölgesinin sosyal ve  kültürel yapısının anlaşılabilmesi 

için öncelikle aşağıdaki literatür çalışmaları  yapılmıştır.    

Akgün’ün (1984) “Tarih İçinde Ankara” ODTÜ seminer bildirimlerinde Ulus Bölgesi’nin 

tarihi mekanları, yerleşim alanları ele alınmıştır. Bu verilere göre Ulus  Kale Bölgesi’nin  

Roma Dönemi’nden bu yana hanların ve konutların  kale bölgesinde yoğunlaştığı 

görülmüştür.  

Aktüre’nin (1998) “Tarih İçinde Ankara” ODTÜ seminer bildirimlerinde Aktüre 

tarafından XVII. ve XVIII. yüzyılda Ankara’nın sosyo-ekonomik ve mekansal 

dönüşümleri, yerleşim alanları, bu dönemde kentte  inşa edilmiş ticari alanlar, hanlar ve 

kale içindeki konut yapıları ele alınmıştır. Bu verilere göre Ulus  Bölgesi’nin  Roma 

Dönemi’nden bu yana şehrin merkez konumunda olduğu, ticari alanların Anafartalar 

Caddesi üzerinde yoğunlaştığı, hanların ve konutların  kale bölgesinde yoğunlaştığı 

görülmüştür.  

Arusoğlu’nun (2013) “Çok katmanlı kentlerde kimlik sorunsalı palimpsest bir kentsel 

alan olarak Ulus örneğinin incelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde; Ankara’nın tarihi kent 
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merkezi olan Ulus bölgesinin kentsel kimlik öğelerinin belirlenmesive mevcut  durumda 

algılanabilirliği, tarihsel ve kültürel katmanların kent kimliğine etkisi araştırlmıştır.  Bu 

doğrultuda  doğal  ve yapay çevreden kaynaklı kimlik birleşenlerinin tespit edilmesi için 

anket çalışmaları yapılarak çok katmanlı yapının kent kimliğine etkisinin olup olmadığı 

araştırılmıştır. Mevcut  durumda  yanlış uygulamalar ve eksik kentsel tasarım kararları 

nedeniyle çok katmanlı yapının okunaklı olmadığı ve kentliler tarafından algılanmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Asar’ın (2012) “Ankara Ulus tarihi kent merkezinde ticaret binalarının değişimi ve 

mekansal analizi” adlı yüksek lisans tezinde; Ulus tarihi kent merkezinde bulunan ticaret 

binalarının mekansal ve kentsel ölçekte incelenerek mimari özellikleri tespit edilmiştir. 

Ulus’un tarihi kent  merkezi özelliğini taşıdığı ve tarih boyunca ticaret eyleminin devam 

ettiği görülmüştür. Meydan ve çevresi halen ticaretin  devam ettiği  bir merkezdir. Ancak 

üst gelir grubu kullanıcılarının Kızılay’a kaymasıyla orta ve alt gelir grubu için ticari 

açıdan önem kazanmıştır. Bu özelliği Ulus Meydanı’nın kullanımını da belirlemiştir. 

Bayraktar’ın  (2013) “Tarihe Eş Zamanlı Tanıklık Ulus ve Kızılay Meydanlarının 

Değişimi”makalesinde; Ulus Meydanı’nın Cumhuriyet Dönemi’nden başlayarak sosyo- 

kültürel, politik ve mekansal değişimleri anlatılmıştır. Kent 1923-1930 yılları arasında 

kentin siyasi, bürokratik ve gelişme merkezi olduğu, bölgenin politikacılar, aydınlar, 

sanatçılar tarafından yerleşim yeri olarak kullanıldığı görülmüştür. 1930-1950 yılları 

arasında finans merkezi haline geldiği, meydanla ilişkili olarak sinemalar, Şehir Bahçesi 

Ulus’u kültürel bir merkez haline getirmiş, Balıkpazarı ve Belediye Dükkânlar Sitesi gibi 

yapıların Ulus’u ticari merkez olarak önem kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Belge’nin (2004) “Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi” adlı çalışmasında; 

kent arkeolojisi ve planlama ilişkisi açıklanmıştır. Kentsel arkeolojik miras yönetimi için 

öneriler belirtilmiştir. Bu sürecin disiplinler arası etkin bir çalışma gerektiren farklı kurum 

ve kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirilebilecek bir süreç olduğu, planlama çalışmaların 

tarihi ve kültürel mirasın yönetimi konusunda yetki alan kamu kurum kuruluşları ile sivil 

toplum kuruluşlarının işbirliği ile hazırlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çırak’ın (2010) “Bir planlama stratejisi olarak arkeolojik envanterleme ve  kentsel 

arkeolojik değer yönetimi” adlı doktora tezinde; tarihsel alanlar için yapılan çalışmalar 

mekanın toplumsal, kültürel psikolojik değeri gözetmeken uzak olduğu, bütünleşik 

koruma politikalarının, sosyal ve kültürel yapıyı sürdürmeye yönelik çalışmalarla birlikte 

yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Yasa  ve mevzuatlar doğrultusunda yapılan 

düzenlemelerin beraberinde ciddi sorunlar oluşturduğu sonucuna  varılmıştır. 

Işık’ın (2012) “Tarihi Kent Merkezlerinde Koruma Planlaması Yaklaşımları, Ulus Tarihi 

Kent Merkezi Örneği” uzmanlık tezinde; gerçekleştirilen planlar ile koruma planlama 

yaklaşımları çerçevesinde Hükümet Meydanı’nı içine alan plan yaklaşımları  

karşılaştırma yapılmıştır. Uaşılan sonuçlar ve değrlendirmeler yapılmıştır. 

İşcen’in (2012) “Cadde Anafartalar Dergisi’nde yayınlanan “Ankara’nın ilk marka 

caddesinde bir şehir gezisi”  yazısında Anafartalar Cadddesi üzerinde bulunan binaların 

tarihleri ve geçirdikleri değişimler ele alınmıştır. 

Kadıoğlu’nun (2011) “Roma Dönemi’nde Akyra” adlı eserinde; Ankara kentinde Roma 

Dönemi’nde bulunan yapılar, caddeler  ve yerleşim irdelenerek dönem katman planları 

oluşturulmştur. İzlerini koruyan yapılar ile izleri yok olmuş yapılar hakkında bilgiler 

verilmiştir.  

Karabağ’ın (2008) “Kent Arkeloji Metoduyla Çok Katmanlı Kentlerdeki Tarihsel 

Sürekliliğin Çözümlenerek Korunması, İzmir Örneği” adlı araştırmada; tarihsel süreç 

içinde kentin oluşumu ve dönüşümü değerlendirlmiştir. Korunmakta olan ve korunması 

gereken değerler arasında uyumsuzluk oluştuğu tespit edilmiştir. Kentin geçmişine ilişkin 

bütün fiziksel bileşenlerin belgelenerek korunması, kentin geleceğinin tasarlanmasında 

referans alınarak kullanılması ve günümüz yaşamıyla birlikteliğinin sağlanmasına 

yönelik ilke ve stratejiler geliştirilmesi sonucuna uşaşılmıştır.  

Kurtar’ın (2013) “Kentsel Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürürlebilirliği, Hamamönü 

Projesi” adlı raporunda; Ankara’nın kentsel kültürel mirasının bir bölümünü oluşturan 

Hamamönü’nde yapılan koruma çalışmaları sonucunda yaşanan fiziksel ve toplumsal 

değişimin ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmaların alanda yaşayanlar üzerindeki etkisini 
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ortaya koyabilmek için araştırmalar yapılmış ve bu çalışmaya göre güvenlik ve otopark 

gibi sorunların çözümlenemediği, alandaki değişimle birlikte  eskiden Hamamönü’nde 

işyeri olan kişilerin yenilenmeyle birlikte işyerini kaybetmeleri buradaki diğer iş yeri 

sahipletrini rahatsız etmiştir. Hamamönü’nde yapılan çalışmalar, tarihi yapıların ortaya 

çıkarılması ve işlevsellik kazandırılması bakımından önemli bir  çalışma olmuştur. Bu 

alan diğer alanlar için örnek durumda olmakla birlikte alan  planlamada olumsuzlukların 

en az düzeye imdirilerek orada yaşayanlar ile birlikte sağlıklı bir sürecin sağlanması ve 

korunması sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.  

Tuncer’in (2000) “Jansenden Bugüne Tarihsel Çevre Koruma Süreci ve Politikaları” adlı 

eserinde; tarihsel çevrenin koruma sürecinde planlama kararlarına değinilmiştir. Lörcher, 

Jansen, ve Uybadin-Yücel Planları’nın Ulus bölgesindeki etkileri irdelenerek planlma 

çalışmalarınn kente yeni katmanlar eklemesi açısından önemli bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Türkün (2006) tarafından yapılan “Kentsel sit alanlarda turizm amaçlı dönüşüm ve 

sorunlar, Ankara Kalesi Örneği” adlı çalışmada; kentsel dönüșüm, merkezlerin 

canlandırılması, kent içinde tarihi değere sahip ya da konum olarak kent içinde avantaja 

sahip alanların soylulaștırılması veya yenilenmesi, terkedilmiș sanayi bölgelerinin ve kıyı 

alanlarının farklı ișlevlerle yeniden kullanıma açılmasını önermiştir. Çalışma alanı olan 

Hükümet Meydan’ı ve çevresinin de fiziksel katmanlarının işlevlendirilerel algılanabilir  

hale getirilmesi  gerektiği vurgulanmıştır.   

Araştırma sonuçları beş temel bölüm olarak sunulmuştur. Birinci bölümde  çalışmanın 

tanımı, amacı, kapsamı ve sınırları açıklanmış, çalışmanın meteryal ve yöntem kısmında 

akademik ve kurumsal çalışmalar kısaca özetlenmiş ve çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. 

İkinci bölümde alanın çok katmanlı bir alan olarak Hükümet Meydanı’nın tarihsel 

gelişimi değerlendirilerek, tarih öncesinden başlayarak her bir dönem ve bu dönemlere 

ait tarihi ve kültürel katmanları planlar üzerinde ifade edilmiştir. Tarihi süreç içinde fiziki 

oluşumu çevresindeki tarihi kültürel varlıklar ile olan ilişkileri, değişen tarihi süreç içinde 

alanın geçmiş dönemler içerisinde fiziki yapısı incelenmiştir. Tüm dönem katmanları 

çakıştırtarak korunabilmiş fiziki dokular ile unutulmuş olan fiziki dokuları dönemlere 

ayrılarak karşılaştırılmıştır. Üçüncü bölümde Hükümet Meydanı ve çevresi ile ilgili 
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koruma kararlarının ve kamu kurumlarının yapmış olduğu uygulamalarının fiziki 

oluşumu etkileyen olumlu ve olumsuz yönleri irdelenmiştir.  

Dördüncü bölümde Hükümet Meydanı tüm Ankara ve Ulus ölçeklerinde karşılaştırılarak 

Hükümet Meydanı’nın ve çevresinin tarihsel gelişim içindeki yeri ve fiziksel 

şekillenmesine yer verilmiştir. Ankara Ulus Hükümet Meydanı odaklı bu çalışmada 

yukarıda tanımlanan çerçevede; alanın konum, trafik, potansiyel ve sorunları ile olumlu 

ve olumsuz önleri karşılaştırılmıştır. Hükümet Meydanı’nın katmanları değerlendirilerek, 

değer ve sorunları, kullanım özellikleri, kültürel ve fiziki sorunları, taşıdığı ve unutulan 

değerleri yerinde fotoğraf, proje vb. kaynaklar ile belgelendirilmiş ve son olarak tarihsel 

gelişim süreci sonunda alanın değerleri ve fiziksel şekillenmesinde sürdürülebilirliği 

sağlamak amacı için temel çözüm önerileri ortaya konulmuştur.  
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2.  ÇOK KATMANLI BİR ALAN OLARAK ANKARA İLİ ULUS SEMTİ 

HÜKÜMET MEYDANI  

Çalışmanın ilk bölümünde çok katmanlılığı; fiziksel olarak değişen tabakalar ve sınıflar 

oluşumunu ifade etmektedir. “Çok katmanlı kent” kavramıyla eski dönemlerden bu tarafa 

çeşitli toplumlar tarafından yerleşmiş, bu toplumlara ait kültürel tabakaların (yatay 

katmanlaşma) ve tarihsel değişimleri (düşey katmanlaşma) olarak tanımlanmaktadır. 

Farklı devrelere ait fiziksel kalıntı ve izlerin yatayda, düşeyde veya farklı açılarda 

dizildiği yerleşimleri ifade eden “çok katmanlı kentler” aynı zamanda, oluşan her katman 

o kentte kimliğini kazandıran bir etken olarak kendini göstermektedir (Karabağ 2008 

Altınöz 2002). Ulus Semti Hükümet Meydanı’nın tarihi süreci incelendiğinde iki bin 

seneyi aşan bu süre içerisinde fiziksel yerleşim, kültürel ve ekonomik değişimler 

geçirmiştir. Fakat bu değişim içerisinde fiziksel ve kültürel olarak bazı katmanlar 

birbirinin üzerine geçerek günümüze kadar gelirken bazı katmanların izleri ise 

silinmesine yol açmıştır. 

Hükümet Meydanı’nın dönemlerini meydana getiren tarihi ve kültürel katmanlaşmayı 

anlamak meydanın ve kentin kimliğini, toplum belleğini idrak etmek açısından önemlidir. 

Ulus Semti Hükümet Meydanı örnekli bu çalışmada meydanın kimliğini daha iyi 

anlayabilmek açısından öncelikle Ankara’nın tarihsel gelişimi hakkında genel bilgi 

verilecektir. Sonrasında Hükümet Meydanı ve çevresinin tarihsel gelişim içindeki yeri ve 

fiziksel şekillenmesi, değerlendirilecektir.  

2.1 Ankara’nın Tarihsel Gelişimi 

Ankara’nın bilinen tarihi Hititlere dayanmaktadır. Hitit İmparatorluğu Anadolu’ya hâkim 

olunca, Ankara’ya 160 km uzaklıktaki Hattuşaş’ı (Bogazköy) başkent yapmıştır. Ankara 

Kalesi’nde Hititlere ait izler vardır. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra MÖ VIII. 

yüzyılda Anadolu’ya hâkim olan Frigyalılar, Ankara’ya sahip olmuşlardır. Frigyalılar 

şehirlerini yığma topraklarla yapılmış tepeler üzerine kurmuşlardır. Atatürk Orman 

Çiftliği civarında 20’ye yakın yığma tepede Frigyalılara ait mezar ve eşyalar 

bulunmuştur. Frig kralı Gordius’un oğlu Midas, Ankara’yı genişletmiştir. Ankara, 

Avrupa-Asya arasında göç, ticaret ve fetih yolları üzerinde olduğundan, Lidyalılar, 
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Persler, Galatlar, Bergamalılar, Makedonya kralı Büyük İskender’in ve Romalıların 

istilasına uğramıştır. Roma İmparatorluğu (MS 189-395) hâkimiyeti altında iken 

Roma’nın bölünmesi üzerine 395-684 arasında Doğu Roma, Bizans hâkimiyetine 

geçmiştir. 684 senesinde İslam ordusu Ankara’yı ele geçirmiştir. Abbasiler devrinde, 

Halife Harun Reşid zamanında Ankara bütünüyle fetih edilmiştir. Bundan sonra Ankara 

zaman zaman Müslümanlar ile Bizanslılar arasında el değiştirmiştir (Anonim 2017, 

Kadıoğlu 2011 ). 

1071 Malazgirt Meydan Savaşı’nda, Alparslan Bizans ordularını yenince, Selçuklu 

Türkleri hızla Anadolu’yu feth ettiler. 1073’de Ankara’yı ele geçirdiler. Bizanslılar, 

Ankara’yı geri almak için iki defa saldırdılarsa da hezimete uğradılar. İlhanlılar, Selçuklu 

ülkesini istila edince, Ankara 40 sene İlhanlıların elinde kaldı. 1210 Moğol istilasında 

Sultan İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev, Ankara Kalesi’ne sığındı. 1341’de Anadolu’da 

çıkan karışıklıklarla “Ahi Teşkilatı” Ankara’nın siyasi iktidarını ele geçirdi. 1354’te 

Ahiler kendi istekleri ile Ankara’yı Orhan Gazi zamanında oğlu ve Rumeli fatihi 

Süleyman Paşaya devrettiler. Böylece Ankara 1354’te Osmanlı Devletinin toprağı 

olmuştur. Kentte arka arkaya oluşan bu olumsuzluklar 27 Aralık 1919 yılında Mustafa 

Kemal’in Ankara’ya gelmesiyle noktalanmıştır. Kurtuluş Savaşı sürecinde 23 Nisan 

1920’de Büyük Millet Meclisi açıldı. 13 Ekim 1923’de Ankara başkent ilan edildi ve 29 

Ekim 1923’de de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara 

bozkırın ortasında çorak, bakımsız, sıtmalı bir kasaba görünüşlü kentti, aradan geçen 80 

yıl sonrasında hızla gelişerek modem ve çağdaş bir kent olmuştur (İlçan 2010,  Arusoğlu 

2013, İşcen 2015, Kadıoğlu 2011, Aktüre 1998, Anonim 2017). 

2.2 Hükümet Meydanının ve Çevresinin Tarihsel Gelişimi ve Mekansal Şekillenmesi 

Çalışmanın bu bölümü beş başlık altında incelenmiştir. Kronolojik sıra ilk bölümde 

Frigler Lidyalılar, Persler, Galatları içine alan Roma Dönemi öncesi ve sırasıyla Roma 

Dönemi, Bizans Dönemi, Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi 

olarak Hükümet Meydanı’nın geçirdiği devrelere irdelenmiştir (Şekil 2.1). 
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Şekil 2.1 Ankara’nın tarihi yerleşim bölgelerini gösteren harita (Arusoğlu 2013) 

2.2.1 Roma Dönemi öncesi 

MÖ VIII-VII yüzyıl arasında Frigler, MÖ VII-547 arası Lidyalılar, MÖ 547-311 arası 

Persler, MÖ 331-278 arası Helenistik Dönem, MÖ 278-189 arası Galatları içine alan 

döneme ait pek fazla veri bulunamamasına rağmen bu dönem, Hükümet Meydanı ve 

çevresinde yapılan çeşitli araştırma ve kazılarda bu medeniyetlerin izlerine rastlandığı 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen kalıntılardan anlaşılmaktadır (Anaomin 

2017). 

Augustus Tapınağı’nın bulunduğu alanın Kybele ve Men tapanımı için Roma 

Dönemi’nde de kullanıldığı bilinmekte ve buradan ele geçen Frig seramiklerine göre, 

buranın çok daha erken dönemlerden beri bir kutsal alan olabileceği düşünülmektedir. Bu 

da Hükümet Meydanı ve çevresinin Roma Dönemi’nden öncede dini bir toplanma 

merkezi olduğunu göstermektedir (Kadıoğlu 2011). 
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2.2.2 Roma Dönemi 

MÖ 189 ile MS 395 arasında uzun bir dönem Roma Dönemi’ni kapsar, kent Agustus 

Tapınağı’nın bulunduğu tepe ve çevresinde şekillenmiştir (Akgün 1984). Roma 

Dönemi’nde şehrin mezarlığı bugünkü İstasyon bölgesinde yer almaktadır. Kamusal 

yapıları ve Akropolis’i de kalenin eteklerinin uzağında kale ile mezarlık arasında yer 

almaktadır (Erzen, 1946, Arusoğlu 2013).  Bu döneme ait yapıları, Kale (İç ve Dış Kale), 

Antik Tiyatro, Roma Bendi, Roma Caddesi, Cordo maximus (Roma Yolu), Ulusu 

çevreleyen MS III. yüzyıl Suru, Sütunlu Cadde, Temenos Duvarı, Roma Hamamı, Julian 

Sütunu, Tonoz Galeri (duvar kalıntısı), Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, Stoa Dükkân 

Serisi, Temenos Duvarı olarak sıralanabilir (Şekil 2.2). 

 

 

Şekil 2.2 Roma Dönemi yapılarını gösteren harita  (Kadıoğlu 2011, Anonim 2017) 

Meydanın kuzeybatı aksında bulunan galatlardan günümüze kadar birçok tarihi evreleri 

yaşamış ve günümüzde de hala varlığını devam ettiren Ankara Kalesi ve Hisar Parkı 

bulunmaktadır. Tarihi kalıntılar bugün hala yerini korumaktadır. Her ne kadar Hisar 

Parkı, Kale, Roma Tiyatrosu alanın birebir içinde olmasa da Hükümet Meydanı 

bulunduğu konum olarak bir geçiş noktası durumundadır. Çevresindeki oluşuma 
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bakıldığında fiziksel yapılaşma, sosyal ve kültürel olarak etkilendiği 

değerlendirilmektedir. 

Ulus Meydanı‘ndan kaleye doğru çıkan Hisar Parkı Caddesi üzerinde kale duvarına 

gelmeden sol taraftaki yamaçta Roma Tiyatrosu’nun kalıntılarını görülmektedir. 1970 

Ankara Kalesi’nin kuzeybatı yamacındaki bir inşaatın temel kazısı sırasında mimari yapı 

parçaları ile karşılaşılmış, bunun üzerine Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi burada 

bir kazı çalışması yapmıştır. 1982-1986 yılları arasında yapılan kazıda bir tiyatro ile ilgili 

mimari parçalar bulunmuştur.  Roma tiyatrosunun ilk kez tanımı XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında Ankara’yı ziyaret eden G. Perrot ile E. Guillaume tarafından yapılmıştır. Daha 

sonra Prof. Dr. Çoksun Özgünel’in başlattığı kazılar ile devam etmiştir (Anonim 2010). 

 

Şekil 2.3 Roma Dönemi antik tiyatro (Anonim 2010) 

Yine alanın yakın çevresinde Roma Hamamı, Roma Yolu, Sütunlu Cadde, Augustus 

Tapınağı ve Temenos Duvarı yer almakla birlikte eski kalıntılar üzerinden yerleşik 

hayatın devam ettiği ve alan olarak genişlediği görülmektedir. (Şekil 2.3, Şekil 2.4). 

https://eksisozluk.com/?q=ulus+meydan%c4%b1
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Şekil 2.4a Sütunlu Cadde planı, b Sütunlu Cadde görünüm (Anonim 2010) 

 

 

Şekil 2.5 Roma Hamamı (Anonim 2010) 

 

 

a b 
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Şekil 2.6 Roma Hamamı ve Augustus Tapınağı (Kadıoğlu 2011)  

Hükümet Meydanı’nın Çankırı Caddesi üzerinde 400 metre uzaklıkta ve caddeden 2,5 

metre yükseklikte yer alan Roma Hamamı bulunmaktadır (Şekil 2.5). 1937 yılında 

yapılan kazılar sonucunda Frig ve Roma Dönemi kalıntılarına rastlanmıştır. Roma 

Hamamı bölgesinde Roma Dönemi Caracalla Hamamı, Staion Küçük Hamam ve Sütunlu 

Cadde’nin bir kısmı, Roma Hamamı’ndan kaleye kadar uzanır ve bu bize Hükümet 

Meydanı’nın şehrin merkezi olduğunu düşündürmektedir. Sütunlu Cadde 1931 yılında 

yapılan kazılarda Çankırı Caddesi’nin batı kenarında yaklaşık 22 metre uzunluğunda 

andezit taş kalıntıların ortaya çıkması ile başlar. Yapılan arkeolojik çalışmalarda caddenin 

MS 117-138 yıllarına ait olabileceğini göstermiştir (Anonim 2010). 

Antik Ankara şehrinin kutsal mekânı Çankırı Caddesi ve devamında yer alan ve meydanın 

içerisinden geçtiği düşünülen Roma Yolu, Roma Tiyatrosu’nu, Agustus Tapınağı’nı ve 

Roma Hamamı’nı birbirine bağlayan ana aksın bir parçası durumundadır.  Caddenin I. 

yüzyılda yapıldığı ve batı tarafında Stoa denilen üstü kapalı gezinti yolu, doğu tarafında 

ise bir sıra dükkân yer almaktadır.  Roma Yolu 1995 yılında, eski Ulus Şehir Çarşısı’nın 

yıkılmasının ardından yapılan temel kazısı sırasında bulunmuştur. Kazılan alanda 

uzunluğu 69 metre, genişliği 5,80 metre olarak tespit edilen Roma Yolu kuzey-güney 

yönünde uzanmaktadır (İşcen 2015, Anonim 2010).  
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Dönem içerisinde Hükümet Meydanı’nın sınırları dışında kalan fakat alanla ilişkili olan 

Augustus Tapınağı Roma Dönemi’nin önemli yapıtlarından biridir. MÖ 25 yılından sonra 

Roma imparatoru Agustus’un ölümünden önce vesta rahibelerine verdiği, yaptığı işleri 

içeren “İndex renum gestarum” Agustus tapınağının duvarlarında Latince ve Antik 

yunanca kazınmış olarak günümüze kadar gelmiştir (Şekil 2.6). 

 
 

Şekil 2.7 Hükümet Meydanı içinde Roma Dönemi yapıları haritası (Anonim 2017) 

Dönem içerisinde Hükümet Meydanı’nın sınırları içerisinde bulunan alanda duvar 

kalıntısı (Tonoz Galeri), Julian Sütunu ve Dükkân Sırası yer almaktadır (Şekil 2.7).  

Tonoz Galeri, yapım tarihi MS I. yüzyıldır. Ulus Şehir Çarşısı’nın inşası için alanın 

kazılmasıyla ortaya çıkan Roma Caddesi’nin devamının Valilik Binası’nın ön bahçesinde 

çıkacağı düşünülerek bu alanda çalışmalara başlanmıştır. Kazılarda bulunan tarihi eserler, 

Valilik Binası’nın önünde orijinal bir yöntem ile sergilenmeye başlanmıştır. Julian 

Anıtı’nın bilgilendirme yazıtında, anıtın MS 362 yılında imparatorun Ankara’dan geçişi 

onuruna yaptırıldığından bahsedilmektedir. Alanın tam ortasında MS 362 yılında Roma 

İmparatoru Julianın Ankara‘ya ziyareti onuruna karşılık dikilen 15 metre yüksekliğinde 

olan sütun Belkıs Sütunu olarak da bilinmektedir. Bu dönemde Hükümet Meydanı 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Julian
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
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içerisinde ve çevresine bakıldığında önemli yerleşim birimleri görüldüğü, ulaşım 

akslarının bulunduğu ve toplanma merkezlerinin yer aldığı görülmektedir (Kadıoğlu 

2011,  Akgün 1984, Aktüre 1998, İşcen 2015). 

2.2.3 Bizans Dönemi 

Bizans Dönemi MÖ 395 ile 1073 yılları arasını kapsamaktadır. MS III. yüzyılda Penslerin 

ve Galatların Anadolu’ya akınları sonucunda Roma İmparatorluğu eski gücünü yitirmiş 

ve kentteki yapıların çoğu tahrip olmuştur. Akabinde çıkan kıtlık, imparatorlukta oluşan 

sosyal ve ekonomik çöküntü kentin çevresinin surlarla çevrilmesine neden olmuştur. MS 

395’te İmparatorluk ikiye ayrılınca doğuda Bizans egemenliği başlamıştır. Bizans 

Dönemi’nde Ankara askeri ve ekonomik açıdan yine önemini korumuştur. Dokumacılık 

ve ticaret gelişmiştir. MS 622’de Sasanilerin daha sonraları da Arapların saldırılarına 

uğramıştır. MS 806’da Harun-el-Reşit ve 839’da El-Mutasin’in yağmalarına maruz 

kalmıştır. Bu kısa süreli ele geçişlerden sonra Bizanslılar tekrar duruma hâkim olmuştur. 

XI. yüzyıla kadar bir barış dönemi olmuş ve ticaret daha da gelişmiştir (İşcen 2015, 

Anonim 2017). 

Çalışma alanı içerisinde Bizans Dönemi’ne ait bir yapı bulunmamasına rağmen 

çevresinde Bizans Dönemi’ne ait yapılardan St. Klemens Kilisesi, Bizans Mezarı ve 

Tandoğan Ticarethan temel hafriyatında bulunan kalıntılar meydan çevresinde yer 

almakla birlikte meydan etrafında mezar ve kilisenin bulunması meydanın bir merkez 

olduğunun göstergesidir (Şekil 2.8). 

Bizans Dönemi’nden kalan son eser olan Aziz Klemens Kilisesi Ulus semtinde, 

Denizciler Caddesi ve Çıkrıkçılar Yokuşu’nun kesiştiği köşede bulunan Aziz Klemens 

Kilisesi, eski Adliye Binası’nın arkasında yer almaktadır (Şekil 2.9a, Şekil 2.9b). Yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Aziz Klemens Kilisesi’nin sadece birkaç duvar 

kalıntısı ve kilisenin zemin katına ait bir kemer ayağı günümüze ulaşabilmiştir. Ankara 

Hıristiyan kilisesinin yeniden yapılanmasında dini hükümlerin belirlendiği kilisenin 

önemli bir merkezi olmuştur. Alanın güneydoğusunda yer alan Roma Hamamı bölgesinde 

sırası ile Frig, Roma, Kısmen Bizans yerleşim kalıntıları bulunmuştur. 1995 yılında 

yapılan kazılarda Roma Dönemi’ne ait Roma Yolu’nun batısında ise, Erken Bizans 
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Dönemi’ne ait ve büyük kısmı tahrip olmuş “Opus Sectile” olarak isimlendirilen, değişik 

şekil ve boyutlarda renkli mermer parçalarıyla üretilmiş bir zemin döşemesi bulunmuştur 

(Kadıoğlu 2011, Aktüre 1998, Akgün 1984, İşcen, 2015). 

 

Şekil 2.8 Bizans Dönemi yapılarını gösteren harita (Kadıoğlu 2011, Anonim 2017)  

Alanın güneydoğu yönünde Kale Mahallesi’nde bulunan Arslanhane Cami diğer adı ile 

Ahi Şerafettin Cami Selçuklu Dönemi’ne ait olmasına rağmen, caminin duvarlarında ve 

minare kaidesinde Bizans Dönemi’ne ait devşirme mermerler yer almaktadır. 

 

Şekil 2.9 a St. Klemens Kilisesi, b St. Klemens Kilisesi ve Sinagog (Anonim 2010) 

     

a b 
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2.2.4 Selçuklu Dönemi 

1073 yılında Selçukluların Ankara’yı ele geçirmesiyle başlayıp 1354 yılı Süleyman Paşa 

tarafından Ankara’nın Osmanlı topraklarına katılmasına kadar devam eden süreyi 

kapsamaktadır. Bu zaman aralığın da 1101’de Haçlı orduları Ankara’ya girmiş daha sonra 

Selçuklular tarafından şehir ikinci defa ele geçirilmiş, 1127 yılında Danişment oğulları 

tarafından Selçukluların elinden alınmış ve Ankara 1143 yılında üçüncü kez Selçukluların 

eline geçmiştir. Bunu 1344 yılında Ankara Ahilerin yönetimi ele alması izler. Selçuklu 

Dönemi el değiştirme açısından çok hareketli bir dönem olmakla birlikte, şehir el 

değiştirerek ve araya başka kültürlerin girme imkânı bulamadığından bu döneme genelde 

cami yapıları imza atmıştır. Ahi yönetiminde ise genelde ticarethaneler ve yine 

ibadethaneler göze çarpmaktadır (Şekil 2.10). Bu dönemde Şeyh İzzettin Cami ve Türbesi 

Ulus kent merkezinin fiziksel şekillenmesini etkileyen en önemli yapıdır (Anonim 2017, 

İşcen 2015). Bu dönem ait yapılar ile ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 2.10 Selçuklu Dönemi yapılarını gösteren harita (Kadıoğlu 2011, Anonim 2017) 

Ahi Elvan Cami, Koyun Pazarı semti Ahi Elvan Mahallesi Pirinç sokakta bulunan eser 

Selçuklulardan sonra Ahiler veya Osmanlıların ilk devirlerinde Hacı Nizamettin oğlu 

Elvan Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra 1413 yılında Çelebi Mehmet’in 

emri ile tamir ettirilmiş olan eser, vakfiyesinde daha öncede Ahi Yakup tarafından 794 
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(Hicri 1392)’ de tamir ettirildiği de kaydedilmektedir. Selçuklu camilerinin birçoğunda 

görülen, ahşap destek sistemli ve ahşap tavanlı camilerden olan Ahi Elvan Cami’nin planı 

muntazam bir dikdörtgendir (Şekil 2.11).  Kitabede minberin 819 tarihinde Çelebi Sultan 

Mehmet zamanında Harputlu Beyazıt oğlu Mehmet tarafından yapılmış olduğu 

kaydedilmiştir. Böylece Caminin bu tarihten daha önceye ait olduğu 732-762 H. (1331-

1366) tarihinde yapılmış olduğu fakat 1413 yılında Çelebi Mehmet’in emri ile tamir 

ettirildiği kabul edilmiştir (Anonim 2017, İşcen 2015).  

 

Şekil 2.11 Ahi Elvan Cami (Anonim 2010) 

Arslanhane Cami, XIII. yüzyılın başında, Selçuklu Dönemi’nin mimari özelliklerini çok 

iyi bir şekilde yansıtmaktadır. Ahi Şerafettin tarafından 1289 ile 1290 yıllarında restore 

ettirmesinden dolayı cami Ahi Şerafettin Cami olarak da bilinmektedir. Caminin en 

dikkat çeken yanlarından biri ise inşa sırasında yapıda kullanılan taşlardır. Cami 

yapılırken kullanılan taşların bir kısmı daha eski medeniyetlerden kalma yapılardan 

kalmadır. Arslanhane Cami adını bu aslan motifli taşlardan almaktadır (Şekil 2.12). Roma 

ve Bizans yapılarına ait olduğu bilinen bu taşların üzerinde aslan motifleri yer almaktadır 

(Anomim  2017, İşcen 2015). 
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Şekil 2.12 Aslanhane Cami (Anonim 2010) 

Sultan Alâeddin Cami, 1178 yılında, Kılıçaslanoğlu Muhiddin Mesud tarafından 

yaptırılmıştır. Alâeddin Keykubat döneminde onarılmış ve bu yüzden de “Aleaddin 

Cami” ismini almıştır. 1361 yılında, Osmanlı Padişahı Orhan Gazi, 1433 yılında Şerife 

Sümbül Hatun, 1954 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından olmak üzere, üç 

büyük tamirattan geçmesi sonucu, orijinalliğini kaybetmiştir. Caminin giriş kapısı, iç kale 

duvarına bitişiktir. Avlusunda Bizans ve Roma Dönemi’ne ait, mimari parçalar ve 

kitabeler bulunmaktadır (Şekil 2.13). Halen ibadethane olarak kullanılmaktadır (Anomim 

2017). 

 

Şekil 2.13 Sultan Alaeddin Cami (Anonim 2017) 
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Şeyh İzzettin Cami ve Türbesi, Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi’nde bulunan Şeyh 

İzzettin Cami ve Türbesi 1930’lı yıllarda yıkılarak evlerin arasında kalmış, daha sonra 

bölgenin yıkılarak komple restorasyonu sırasında temelleri ortaya çıkarılmış ve yeniden 

inşa edilmiştir (Şekil 2.14). Türbe kitabesi günümüzde Etnografya Müzesine 

kaldırılmıştır. Bu kitabeye göre türbe 1306 yılında inşa edilmiştir (Anonim2017, İşcen 

2015). 

 

Şekil 2.14 Şeyh İzzetin Cami ve Türbesi (Anonim 2017) 

Ahi Yakup Cami, İsmet Paşa Mahallesi’nde Hacı Bayram Cami’nin kuzeydoğusunda yer 

almaktadır. Cami XIV. yüzyıl olarak tarihlendirilmektedir. Hangi yıl yapıldığı kesin 

olarak bilinmiyor. Ankara’nın ibadet mekânlarından sadece biri olan Ahi Yakup Cami, 

özellikle mihrabıyla dikkatleri üzerine çekmektedir (Şekil 2.15). 

Leblebicioğlu Cami, Denizciler Caddesi’nde bulunmaktadır. Kitabesine göre, Ankara 

Müftüsü Kantarzade Mustafa adına oğulları tarafından 1713 yılında yaptırılmıştır. Cami, 

muhtelif yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır (Şekil 2.16). 
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Şekil 2.15 Ahi Yakup Cami (Anonim 2017) 

 

Şekil 2.16 Leblebicioğlu Cami (Anonim 2017) 

 

Şekil 2.17 Hükümet Meydanı Selçuklu Dönemi yapıları haritası (Kadıoğlu 2011, 

Anonim 2017) 
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Hükümet Meydanı içerisinde Selçuklu Dönemi’ne ait bir yapı bulunmamaktadır (Şekil 

2.17). Bahsedilen yapılar birebir alanın içinde olmamasına rağmen meydanın kentin 

ortasında ve bağlantı noktası olarak düşünüldüğünde sosyo-kültürel olarak alan 

değişiminde etkisi olduğu düşünülmektedir.  

2.2.5 Osmanlı Dönemi 

Selçuklulardan sonra 1361 yılında Osmanlı yönetimine geçene kadar kent yönetimine Ahi 

beyleri hâkim olmuştur (Aktüre 1998). Ankara’da Osmanlı Dönemi 1354 yılında (XIV. 

yüzyıl) Süleyman Paşa’nın kenti Osmanlı topraklarına katması ile başlamış ve XIX. 

yüzyıla kadar devam etmiştir. Osmanlı’nın yükseliş dönemiyle birlikte Ankara’da 

ekonomik canlanma başlamıştır. Güçlenen imparatorluk sınırlarında güvenlik sorununun 

azalması nedeniyle ve artan ticari faaliyetlerin de etkisiyle kent sur dışına (ikinci sur) 

doğru gelişmiştir. Bu gelişme alanlarında özellikle “soft” ticareti yapan kervanların 

konaklayacağı hanların yapımı ve malların depolanıp satılacağı ticari merkezlerin 

gelişmesi hız kazanmıştır (Arusoğlu  2013, Kadıoğlu2011). 

Bu dönemde kent “iki merkezli” bir yapıya kavuşmuştur ve Evliya Çelebi’nin aktardığı 

üzere çarşılarının büyük bir kısmı kalenin eteklerinden başlayıp bugünkü Anafartalar 

Caddesi’ne kadar inen, ilk merkez sayılan “yukarı yüz”de yer almaktadır (Evliya 

Çelebi’den alıntı yapan (Arusoğlu, 2013). “Aşağı yüz” ise ticari bir alt merkez olarak 

XVI. yüzyıl başlarında gelişmeye başlamıştır. “Aşağı yüz”ün gelişmesinde gelişen ticari 

faaliyetler ile kervanların kentin eteklerinde konaklamasının kolaylığı etkili olmuştur, bu 

durumu üçüncü sur girişlerinin bölgeyi ulaşım açısından beslemesi önemli rol oynamıştır 

(Arusoğlu 2013, Aktüre 1998). 

1892 yılında İstanbul-Eskişehir tren hattının kente ulaşmasının ardından demiryolunun 

ve yeni açılan, gardan kente uzanan İstasyon Caddesi’nin etkisiyle kentin ticari merkezi 

“yukarı yüz”den “aşağı yüz”e kaymış, Taht’el Kala (Tahtakale ya da Kalealtı) Çarşısı ile 

Karaoğlan Çarşısı kentin en önemli ticari odakları haline gelmiştir (Arusoğlu 2013). 

Kentin ilk “lüks” oteli olan Taşhan’ın ve sonradan 1. Meclis Binası olarak kullanılacak 

olan İttihat ve Terakki Binası’nın yer aldığı Karaoğlan Çarşısı Cumhuriyet’in ilk 
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yıllarında Hâkimiyet-i Milliye, sonrasında ise Ulus Meydanı olarak anılmıştır (Arusoğlu 

2013). 

Kenti bu dönemde etkileyen olaylardan bazıları Sanayi Devrimi’nin etkisi ile 

demiryolunun kente ulaşmasıdır. Genel anlamda kent yaşamını ve özellikle kentin 

dokusunu etkileyen diğer olaylar arasında 1873, 1875 yılları arasında binlerce kişinin 

ölümüyle sonuçlanan kıtlık felaketi ile 1181 Mahmut Paşa Bedesteni ve 1917 Tahtakale 

yangınları sayılabilir (Aktüre 1981, Tunçer 2000). 1873 yılı sonlarında başlayan şiddetli 

yağışlar sonucu yaklaşık 2 yıl süren bir kıtlık döneminde kent nüfusunda azalma 

görünmüştür.  Ekonomik açıdan da etkilenerek kent nüfusu ekonomik zorluklar yaşamış 

ve ticaret etkilenmiştir (Aktüre 1998, Arusoğlu 2013). 

1881 yılında çıkan bu yangında kentin en önemli ticari odaklarından biri olan Mahmut 

Paşa Bedesteni ile çevresindeki hanlar, atölye ve ticaret haneler tahrip olmuştur. XIX. 

yüzyılın sonlarına doğru yaşanan bu yangın yaşanmakta olan mekânsal çöküşü 

hızlandırmış, kent dokusuna verdiği zararın yanı sıra kentin ticari merkezinin kaymasına 

neden olmuştur (Arusoğlu 2013). 

13 Eylül 1917 yılında çıkan Hisarönü yangını, kentin üst tabaksını oluşturan varlıklı 

ailelerinin oturduğu Hisarönü’nden başlayıp Atpazarı’na ve Hacı Bayram Mahallesi 

sınırlarına kadar ulaşmış, çoğunlukla Ermeni ve Yahudilerin yaşadığı mahalleleri harap 

etmiştir (Aktüre 1998, Tunçer 2000).  Yangının çok geniş bir alanı etkilemesinin 

nedenleri arasında geleneksel sıkışık yapısı ile ahşap malzemenin yaygınlıkla 

kullanılması sayılabilir. Bu döneme ait önemli dini yapıları, hamamlar, hanlar, çeşmeler 

ve kamu binaları ile hala kent dokusu büyük oranda korunmuş olan mahallelerde yer alan 

sivil mimari örnekleri günümüzde hala mevcuttur. 

Genel olarak bakıldığında dönemde daha çok hanlar, hamamlar ve camiler göze 

çarpmaktadır. Osmanlı Dönemi yapılarına ait birkaç örnek olarak kale içindeki 

geleneksel ev dokusu, Kale eteğinde bulunan At pazarı, Çukurhan, Zafran Han, Gazel 

Han, Pirinç Han, Pilavoğlu Han, Yenisaray Han, Yıldız Han,  Bala Han, Mahmut Paşa 

Bedesteni (Şekil 2.19) Kurşunlu Han, Kurşunlu Cami, Saman Pazarı, Şengül Hamamı, 

Suluhan, Tahtakale Meydanı, Tahtakale Hamamı, Hacı Bayram Cami, Hamidiye 
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Çeşmesi, Redif Kışlası, I. Meclis Binası,  Zincirli Cami, Taşhan, Cenab-ı Ahmet Paşa 

Cami olarak sıralanabilir (Şekil 2.18). 

 

Şekil 2.18 Osmanlı Dönemi yapılarını gösteren harita (Kadıoğlu 2011, Anonim 2017) 

Suluhan, Hacı Doğan Mahallesi’nde, Suluhan Sokağı’ndadır. 1685 yılında Şeyhülislam 

Mehmet Emin Bey tarafından Zincirli Cami’sine vakıf olarak yaptırılmıştır (Şekil 2.20). 

İki kısımdan oluşan Suluhan’ın birinci kısmı kareye yakın dikdörtgen planlı, ortası avlulu 

ve iki katlıdır. Han; XV. yüzyılda tamamlanmıştır (İşcen 2015). Osmanlı Dönemi’nde 

önemli bir mekân olan Suluhan Cumhuriyet’in ilk yıllarında da TBMM’nin açılışı için 

gelen yabancı basın mensuplarını ağırlamıştır.  

Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde bahsettiği Suluhan tarihin değişik dönemlerinde 

farklı amaçlar için kullanılmıştır. 1971-1984 yıllarında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından günümüzdeki Çarşı haline getirilmiştir. 110 dükkân ve deponun bulunduğu 

Suluhan, çeşitli el sanatlarının bulunduğu bir ticarethane şeklindedir (İşcen 2015). 
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Şekil 2.19 Mahmutpaşa Bedesteni (Anonim 2010) 

 

 

Şekil 2.20 Suluhan 1945 (Anonim 2017)  

Hacı Bayram Cami, Ulus’ta Augustus Tapınağı’nın bitişiğinde yer alır.1427-1428 

yıllarında Hacı Bayram Veli tarafından yaptırılmıştır. Doğu duvarı Augustus 

Tapınağı’na, güney duvarı Hacı Bayram Türbesi’ne dayanır (Şekil 2.21). Selçuklu 

mimarisi stilinde inşa edilmiş olan cami Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. 

Uzunlamasına dikdörtgen planlı, taş kaideli, tuğla duvarlı, kiremit çatılı bir yapıdır (İşcen 

2015).  

 



29 
 

 

Şekil 2.21 Hacı Bayram Cami (Anonim 2010) 

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM), Evkaf mimari Salim Bey tarafından tasarlanmıştır. 

1915 yılında inşa edilmiş olup, 14.10.1972 tarihinde tescillenmiştir. 23 Nisan 1920 ile 15 

Ekim 1924 tarihleri arasında I. TBMM olarak kullanılan bina daha sonra Cumhuriyet 

Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak işlevini sürdürmüş, 1952 yılında 

Maarif Vekâletine devredilmiştir. 1957 yılında ise yapıyı müzeye dönüştürmek üzere 

çalışmalara başlanmıştır (Şekil 2.22). 

 

Şekil 2.22 Kurtuluş Savaşı Müzesi (Anonim 2015) 
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Osmanlı Dönemi’nde Hükümet Meydanı içerinde Hamidiye Çeşmesi, Redif Kışlası         

(Valilik Binası), Zincirli Cami, Cenab-ı Ahmet Paşa Cami ve ticaret merkezi olan Taşhan 

yer almaktadır. Bu dönemde yapılan yapılar ile meydanın içerisinde Meclis Binası’nın 

yapı ile konumun önemi bir kat daha artmıştır (Şekil 2.23). 

 

Şekil 2.23 Hükümet Meydanı içerisinde Osmanlı Dönemi yapıları haritası (Kadıoğlu 

2011, Anonim 2017) 

Alan içerisinde bulunan yapıların tarihsel ve fiziksel özelliklerini özetlemek gerekirse; 

Alanın Anafartalar Caddesi’nde bulunan Zincirli Cami, taş kaideli, tuğla gövdeli, üzeri 

kiremit çatılı bir yapıdır (Şekil 2.24). İlk yapılışının XVII. yüzyıl ortaları veya sonu 

olduğu tahmin edilmektedir. Cami içinde asılı bir levhadan 1879-1880’de tamir edildiği 

görülmektedir. Burada “Şeyhülislam Ankaralı Mehmet Emin Efendi’nin mamuresini 

1789-1880’de Ankara Valisi Hurşit Paşa tamir ettirdi” denilmektedir. Ankara’nın XVII. 

yüzyıl sonu XVIII. yüzyıl başı camileri özellikleri ile uyum göstermektedir (İşcen 2015). 
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Şekil 2.24 Zincirli Camii Görünümü (Orijinal 2015) 

Redif Kışlası (Ankara Valiliği Binası), 1864 yılında çıkarılan Vilayetler Nizamnamesi’ne 

bağlı olarak Osmanlı Devleti’nin bütün eyaletlerinde yapılan düzenlemeler sonrasında 

yapılmıştır. 1838 yılında Ankara’ya gelen Binbaşı Von Vincke’nin çizdiği şehir planında 

“Paşa Sarayı” olarak gösterilen konaktır. Konağın yeri günümüzde Ankara Valiliği’nin 

bulunduğu yerdir. Binanın zamanla yıpranması ve daha büyük bir yapıya ihtiyaç 

duyulması nedeniyle konak yıktırılarak yerine 1897 yılında bugünkü Hükümet Konağı 

yaptırılmıştır. Binanın giriş kapısının sağında yer alan oval biçimli mermer kitabede 1315 

(1897) tarihi okunmaktadır (Şekil 2.25). 

 

Şekil 2.25 Valilik Binasının Görünümü (Orijinal 2015) 
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2.2.6 Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyetin ilan edilip Ankara’nın başkent olmasıyla birlikte modernleşme akımı 

başlamıştır. Bu akım ile Ulus ve Kızılay Ankara’nın en önemli yerleşim yeri haline 

gelmiştir. Ankara’nın başkent olması ve II. Meclis Binası için Ulus’un seçilmesi 

Cumhuriyet Dönemi’nde Hükümet Meydanı’nın dışında kalmış olsa da bu meydanı daha 

da önemli hale getirmiştir. Şehir bu meydan içerisinde ve çevresinde yavaş yavaş 

oluşturulmuş, şehrin ana merkezi haline gelmiştir. 

Atatürk Kız Meslek Lisesi, Lale Palas, Ziraat Bankası Binası, Merkez Bankası Binası, 

Opera Binası, 19 Mayıs Stadyumu, Gençlik Parkı PTT Pul Müzesi, Ankara Sanat Okulu, 

Valilik Binası, Sümerbank Binası, İş Bankası, Defterdarlık, Eski Maliye Vergi Dairesi 

Binası gibi önemli devlet kurumları bu alanda oluşturulmuştur. Akabinde Ulus Çarşısı ve 

100. Yıl Çarşısı gibi önemli alışveriş merkezleri de alana dâhil olarak gelişimine katkıda 

bulunmuştur (Şekil 2.26). Cumhuriyet Dönemi’nde bu meydan hem siyasi, hem 

ekonomik, hem de ticari bir alan haline gelerek Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli 

merkezi haline gelmiştir (Bayraktar2013). 

 

Şekil 2.26 Cumhuriyet Dönemi yapılarını gösteren harita (Kadıoğlu 2011, Anonim 2017) 
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Başkentin dönüşümüne bakıldığında, 1923-1930 yılları Cumhuriyetin ilk ilan edildiği 

yıllar olup toplumda bu yeni ideolojinin yaygınlaştığı dönemdir. Kentin siyasi, bürokratik 

ve gelişme merkezi Ulus olmuştur. İlk dönemde Ulus politikacılar, aydınlar, sanatçılar 

tarafından kullanılan bir yerleşim yeri haline gelmiştir (Bayraktar 2013). 

Cumhuriyet öncesinde ise Valiliğin, Erkek Öğretmen Okulu’nun ve Karaoğlan 

Çarşısı’nın yer aldığı geleneksel bir merkez görünümünde olan Ulus’ta Taşhan Meydanı 

kamusal mekân olarak önem kazanmıştır. Taşhan Meydanı’nı tarifleyen ilk yapı 1880 

yılında inşa edilmiş olan Erkek Öğretmen Okulu’dur. Meydana adını veren Taşhan ise 

1888 yılında inşa edilmiştir. 1892 yılında kente demir yolunun gelmesiyle Taşhan 

Meydanı, istasyon ile ilişkisi nedeniyle Batılılaşan bir imparatorluk imgesi oluşturan 

kamusal bir anlam kazanmıştır (İşcen 2015). 1920 yılında İttihat Terakki Binası’nın 

yapılması ve Meclis’in bu binada açılmasıyla meydanın imgesi değişmiştir. Meydan 

mekânsal olarak da güçlü bir tanım kazanmıştır. Savaş yıllarında Erkek Öğretmen Okulu 

Ankara dışından gelen vekillerin yatakhanesi olarak kullanılmıştır.  Taşhan hastane 

olarak kullanılmış, Valilik Binası ise bakanlıklara hizmet vermiştir (Kadıoğlu 2011, İşcen 

2015). 

 

 Şekil 2.27 Taşhan Meydanı (Anonim 2017) 

Birçok yürüyüş, eylem, toplantılara sahne olan Taşhan Meydanı, millî mücadele merkezi 

haline gelmiştir. 1923 sonrası Lörcher Planı’nın tamamlanmasından sonra Taşhan 

Meydanı düzenlenerek Hâkimiyet-i Milliye Meydanı adıyla törenlerin ve kutlamaların 
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yapıldığı bir Cumhuriyet Meydanı kimliğine bürünmüştür. Ulus, politik bir merkez 

özelliği kazanmıştır. İstasyon, Meclis, Taşhan ilişkisi nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. 

1924 yılında İkinci Meclis’in açılması ve süreç içinde Taşhan’ın, Taşhan Palas Otel’e 

dönüşmesiyle bu önem, İstasyon, İkinci Meclis ve Taşhan Palas Otel ilişkisi ile 

sürmüştür. 1928 yılında Ankara Palas’ın açılmasıyla bu kez İstasyon, İkinci Meclis ve 

Ankara Palas ilişkisi önem kazanmış, İstasyon Caddesi kentin en prestijli alanı haline 

gelmiştir (İşcen 2015).  

 

Şekil 2.28 II. TBMM Binası (Anonim 2017) 

 

Şekil 2.29 Hükümet Meydanı (Anonim 2017) 
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Şekil 2.30 1972 yılı Hükümet Meydanı (Anonim 2017) 

 

 

Şekil 2.31 Sümerbank Binası (Anonim 2017) 

 

 

Şekil 2.32 Zafer Anıtı (Anonim 2017) 
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Şekil 2.33 İş Bankası Binası (Anonim 2017) 

Lörcher Planı, istasyon ve çevresini merkez yapmayı hedeflemiş bu da ulus meydanını 

doğrudan etkilemiştir. İlk planlı müdahale 1927 yılında Zafer Anıtı’nın meydana 

yerleştirilmesi ile başlamıştır (Şekil 2.32). Bu yerleşim sonrası Hâkimiyet-i Milliye 

Meydanı, “Millet Meydanı” adını almıştır. 1929 yılında İş Bankası Binası’nın inşası ile 

meydanı güçlendirerek çevresindeki yapılarla bütünlüğüne kavuşmasını sağlamıştır 

(Bayraktar 2013). 

1930-1950 yıllarında devletin kurumsallaştığı görülmektedir. 1935 yılında Taşhan’ın 

yıkılarak yerine 1937 yılında Sümerbank’ın yapılması Ulus’u bir finans merkezi haline 

getirmiştir (Şekil 2.31). Meydanla ilişkili olarak sinemalar, Şehir Bahçesi Ulus’u kültürel 

bir merkez haline getirmiş, bir yandan üst gelir gurubunun alışveriş merkezi olarak 

kullandığı Balıkpazarı ve Belediye Dükkânlar Sitesi gibi yapılar Ulus’un ticari merkez 

olarak önem kazanmasını sağlamışlardır (Anonim 2010, Bayraktar 2017).  

Ulus’u tek merkez olarak benimseyen Jansen Planı kentin yeni yönetim merkezini 

Yenişehir’e taşırken, ticari işlevi Ulus’ta bırakmıştır. Planda en önemli kentsel 

açıklıklardan birisi olarak kabul edilen Ulus Meydanı’nın çevresinde geçen hareketli 

ticari yaşamın devam etmesi öngörülmüştür (Tuncer 2000). Ulus’un farklılaşan bu 

merkez özellikleri, Ulus Meydanı’nın bu dönemde “Yeni Ankaralılar” ve “Eski 

Ankaralılar” için tören ve kutlama amaçlı resmî kullanımlı bir merkez olma özelliğinin 

zayıflamasına ve sivil kullanımlar için önemli bir mekân haline gelmesine yol açmıştır. 

Kente yeni katılan Gençlik Parkı nedeniyle meydanla ilişkili yeşil alanların giderek 
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önemsizleşmesi, Stadyum ve Hipodrom açıldıktan sonra törenlerin ve kutlamaların artık 

Ulus Meydanı’nda yapılmaması da meydanın resmî kullanımının zayıflamasına neden 

olan diğer faktörlerdir (Arusoğlu 2013, Tuncer 2000). 

1950-1980 yılları arasında yeni politik ve ekonomik bir alan haline getirilme çalışmaları 

yapılmıştır. Erkek Öğretmen Okulu’nun 1947 yılında yanması ve yanan binanın yerine 

1954 yılında önemli bir ölçek tartışmasını da beraberinde getiren Ulus İşhanı’nın inşa 

edilmesiyle yaşanmıştır. Birbiri ardınca inşa edilecek işhanlarının ilk örneği olan Ulus 

İşhanı ile birlikte Ulus Meydanı da tasarlanarak yeni bir tanım kazanmış, bu tasarımın bir 

parçası olarak yeri değiştirilen Zafer Anıtı meydanın en önemli öğesi haline gelmiştir. 

Yücel Uybadin Planı’nda tek merkez olarak öngörülmesine karşın, kentin plan 

öngörülerinin dışında gelişmesiyle Ulus’un bu dönemde bürokratik ve politik merkez 

özelliğini kaybetmeye başlamış, finansal merkez özelliğinin sürmesine karşın Kızılay’ın 

kültürel açıdan önem kazanması ile kültürel merkez özelliğini yitirmeye başlamıştır 

(Tuncer 2000). 

1967 yılında Karaoğlan Çarşısı’nın yerine ilk yürüyen merdivenli çarşı olarak yapılan 

Anafartalar Çarşısı ve aynı yıl Belediye Dükkânlar Sitesi’nin yerine yapılan 100. Yıl 

Çarşısı ile ticari merkez özelliğinin güçlendiği görülmektedir. Üst gelir grubu 

kullanıcılarının Kızılay’a kaymasıyla orta ve alt gelir grubu için ticari açıdan önem 

kazanan merkezin bu özelliği Ulus Meydanı’nın kullanımını da belirlemiştir (Bayraktar 

2013, Asar 2012). 

1980 Sonrası Ulus Meydanı ise yeni tüketim politikalarının önem kazandığı bir hal 

almıştır. Bu dönemde Ulus daha çok alt gelir grupları tarafından kullanılan bir ticari 

merkez olmuştur. Siyasi ve bürokratik işlevselliği sembole dönüşmüştür. Meydan giderek 

önemsizleşemeye başlamıştır. Alanda bir dönemin simgesi olan Sümerbank’ın kurum 

olarak satılması ve özgün kullanımının değişmesiyle, İş Bankası’nın önce Kavaklıdere’ye 

ardından Ankara dışına taşınmasıyla meydan, adıyla özdeşleşen kamusal anlamını da 

tümüyle yitirmiştir. Ulus Meydanı’nın tarihsellik içeren kamusal anlamı yok olmaya 

başlamıştır (Asar 2012). 
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Şekil 2.34 Hükümet Meydanı içerisinde Cumhuriyet Dönemi yapıları gösteren harita        

(Kadıoğlu 2011, Anonim 2017) 

Hükümet Meydan’ı içinde kalan ve alanı direk olan etkileyen binaları incelediğinde, alan 

ile birebir bağlantısı olan ve ilk başbakanlık binası olarak kullanılan Maliye Vekâleti 

Binası olacak ve daha sonra Valilik Binası, Defterdarlık Binası, Sümerbank ve İş Bankası 

Binası olarak kullanılmıştır (Şekil 2.35). 

 

Şekil 2.35 Maliye Vekaleti Binası (Anonim 2017) 
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Şekil 2.36 Maliye Vekâleti Binası Arka Bahçe (Anonim 2017) 

1925 yılında Mimar Yahya Ahmet Bey (Bali) ve Mühendis İrfan Bey tarafından yaptırılan 

Maliye Vekâleti Binası’nın yerinde daha önceden “Polis Müdürlüğü Binası” 

bulunmaktaydı. Milli Mücadele yıllarında ulusal bilinci geliştirmek amacıyla Azm-i Milli 

adıyla Taşhan’ın bir odasında kurulan gizli cemiyet, daha sonra bu binada faaliyet 

göstermeye başlamıştır. Polis Müdürlüğü Binası 1924 yılında yıkılarak, yerine 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk bakanlık binası olan bu yapı inşa edilmiştir.  Yapı yapıldığı 

dönemden itibaren değişik kamu kuruluşları tarafından kullanılmıştır (Şekil 2.26, Şekil 

2.37). 

1924 yılında Türkiye’de Osmanlı ve Ziraat Bankası dışında başka banka yoktu. 1924 

yılında İş Bankası adı verilen yeni bir bankanın kurulmasına karar verildi. Bir Cumhuriyet 

Dönemi yapısı olan İş Bankası Binası Ankara Ulus Meydanı’nda 1929 yılında açılmıştır. 

Bugün hala İş Bankası tarafından kullanılmaktadır. Bina içinde ve dışında Selçuklu 

süsleme desenleri kullanılmıştır.  

Valilik Binası, Osmanlı Dönemi’nde Redif Kışlası, Paşa Sarayı olarak kullanılmış daha 

sonra yıkılarak 1897 yılında bugünkü Hükümet Konağı yaptırılmıştır. 27 Aralık 1919’da 

Atatürk Ankara’ya geldiğinde, Hükümet Konağı’nda kendisine dinlenmesi için bir oda 

ayrılmıştır. Bu oda Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal’in kullandığı ilk çalışma 

odası olmuş ve Mustafa Kemal başkanlığındaki ilk Bakanlar Kurulu toplantısına da ev 
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sahipliği yapmıştır. 1920 yılında meclis kurulduktan sonra Ankara’da bakanlıkların 

çalışması için yeterli bina bulunmaması nedeniyle bazı bakanlıklar çalışmalarını bu 

binada yürütmüştür. Ankara Valiliği olarak kullanılan bina 23.07.1981 tarihinde 

tescillenmiştir. 2006- 2009 yıllarında restore edilmiştir. Yapının güneyine XX.’ın ikinci 

yarısında dikdörtgen planlı bir kütle eklenmiştir. Bu kütle de GEEAYK’ın 2167 sayılı 

kararıyla 12.04.1980 tarihinde tescillenmiştir (İşcen 2015). 

Taşhan yıkılıp, yerine 1936 yılında Sümerbank Binası yapılmıştır. Adı Atatürk tarafından 

verilen Sümerbank’ın Ulus Meydanı’ndaki binasının yapımı için 1936 yılında proje 

yarışması açılmıştır. Yarışmayı Seyfi Arıkan’ın hazırladığı proje kazanmakla birlikte, 

yapıyı Alman Mimar Martin Elsaesser’in yapmasına karar verilmiştir. 1937-1938 

yıllarında II. Ulusal Mimarlık Dönemi üslubuyla inşa edilen yapı, Ulus Meydanı’na 

tarihsel kimliğini veren önemli yapılardan biridir. 

2.2.7 Dönemsel Katmanların Çakıştırılması ve Fiziksel Değerlendirme 

Alanda ve yakın evresindeki dönemsel katmanlar değerlendirilirken Roma öncesi, Roma 

Dönemi, Bizans Dönemi, Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi 

olarak altı dönemde ele alınmıştır. Hükümet Meydanı sınırları içerisinde bu katmaların 

Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi izleri ağırlıklıdır. Meydanın tarih öncesinden 

bugüne kadar katman haritalarına bakıldığında bazı yapılar tamamen yok olmuş, bazıları 

ise izlerini başka yapı üzerinde taşımakta bazıları ise günümüze kadar geldiği 

görülmektedir (Şekil 2.38). 

Hükümet Meydanı’na beş dakika yürüme mesafesi olan Hacı Bayram Camisi ve 

Augustus Tapınağı’nın bulunduğu alana Ankara’nın ilk yerleşime sahne olduğu 

geçmişten günümüze yaklaşık 2700 yıldır Kutsal bir alan ve dini bir merkez olarak 

kullanıldığı görülmektedir.  Frig Dönemi’nden başlayarak süregelen dinsel merkezi 

Augustus Tapınağı’nın yer aldığı alandır. Tapınağın hemen önünde yapılan kazılarda 

bulunan ana Tanrıça Kybele adına yapılmış bir Frig Sunağı MÖ VII. yüzyıl olarak 

tarihlenmiştir. Benzer buluntular ve bilgiler temelinde çoğu araştırmacı, Augustus 

Tapınağı’nın yerinde Frigler Dönemi’nde yapılmış bir Kybele ve Men Tapınağı olduğu 

konusunda hem fikirlerdir. Bu yaklaşıma bağlı olarak şehrin tapınak etrafında geliştiği 



41 
 

düşünülmektedir. Ankara yerleşiminin Frigler Dönemi’nden itibaren dini merkez 

olmasının göstergesidir (Aktüre 1998). 

 

Şekil 2.37 Dönemsel katmanları gösteren harita (Kadıoğlu 2011, Anonim 2017) 

Bu süreç özetlenirse bu alana ana tanrıça Kybele ve Men (ay tanrısı) ilk tapınağı MÖ VII. 

yüzyılda Frigler yapmıştır. Tapınak Friglerden 300 yüzyıl sonra Galatlar tarafından 

genişletilerek kullanılmıştır. Galatlardan 250 yıl sora Roma Dönemi’nde yerini koruyan 

Augustus Tapınağı yapılmıştır. Romalılardan 300 yüzyıl sonra Augustus Tapınağı IV. 

yüzyılın sonlarında Bizans Komutanı Eusthatios tarafından kiliseye çevrilmiştir (Aktüre 

1998, Arusoğlu 2013). 

Dönüşüm sırasında mimari değişiklikler yapılmıştır. Osmanlı Dönemi’nde bu alana 1428 

yılında tapınak ile bitişecek şekilde Hacı Bayram Cami ve Türbesi yapılmıştır. Augustus 

Tapınağı bu dönemde medreseye dönüştürülmüş ve Ak Medrese adıyla medrese olarak 

kullanılmıştır.  Tapınağın bulunduğu dinsel merkezin farklı topluluklar tarafından benzer 

amaçla günümüze kadar kullanıldığı görülmektedir. 2700 yıllık bu süreç Ankara’da 

kültürel devamlılığını göstermektedir. Cami ve çevresi günümüzde de Ankara’nın en 

önemli dini merkezi konumundadır. Hacı Bayram Cami avlusunun güneybatısında yer 

alan hamam kalıntısı varlığını sürdürmektedir. Bu yapı kalıntısının Külliyenin hamamına 

ait olduğu düşünülmektedir. 1972 yılında cami çevresi düzenlenirken bitişinde bulunan 

evin yıkılması sonucu görünür duruma gelen kalıtının Hacı Bayram Zaviyesi harem 

bölümü içinde yer aldığı tahmin edilmektedir. Hamam ön bölümü kısmen yıkılmış 
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durumdadır. Ankara Osmanlı Dönemi ev tipi hamam yapılarından günümüze ulaşan en 

eski örnek olması nedeni ile yapı önemlidir. Caminin güney duvarına bitişik olan kurşun 

kubbeli yapı 1429 yılında yapılan Hacı Bayram Veli’nin türbesidir.  Türbe 1941 ve 1946 

yıllarında onarım görmüştür. Türbenin kapısın sol tarafında yer alan pencerenin süslemeli 

kenar mermerleri Augustus Tapınağı’ndan alınarak yeniden işlenerek yapılmıştır.  

Türbenin işçiliğini gösteren ahşap iç ve dış kapıları Ankara Etnografya Müzesi’nde 

sergilenmektedir (İşcen 2015). 

1939-1940 yılları arasında Augustus Tapınağı çevresinde yapılan arkeolojik kazılar 

sırasında tapınağın Kuzey ve Kuzeybatısında bulunan bazı evlerin yıkılmasıyla burada 

kale surunu andıran bir duvar kalıntısı bulunmuştur. Araştırmacılar 621-622 yılları 

arasındaki Pers akınları sonrası Ankara’ya sur kazandırmak amacı ile bu duvarın yapılmış 

olabileceğini belirtmiştir. Bizans duvarı 2006 yılında çevre düzenlemesi yapılarak 

ziyarete açılmıştır (Aktüre 1998, İşcen 2015). 

Roma Dönemi’ne ait alan yapılardan Temenos Duvarı’nın, MS III. yüzyıl suru, hamam 

ve ev kalıntıları, stoa dükkân serisinin tamamen izleri yok olmuş durumdadır, Stoa 

dükkân serisinin yerine Osmanlı Dönemi’ne ait Taşhan gelmiş, daha sonra Cumhuriyet 

Dönemi’nde Taşhan’ın yerine Sümerbank Binası yapılmıştır. Haritada Sümerbank Binası 

yanında bulunan Cenab-ı Ahmet Paşa Hamamı’nın izleri yok olmuştur. Augustus 

Tapınağı kalıntıları bugün Hacı Bayram Cami bahçesinde yer almaktadır (Kadıoğlu 

2011). 

Hükümet Meydanı’nın tam ortasında bulunan Julian Sütunu daha önceden İş Bankası ile 

Maliye Bakanlığı arasında yer almakta idi. Buradan yol geçmesi durumunda anıtta oluşan 

eğrilik nedeni ile 1934 yılında sütun parçalar halinde meydanın tam ortasına taşınmıştır. 

Yazıtı bulunmadığı için tam olarak ne zaman ve kim adına dikildiği bilinmemektedir.  

1995 yılında Ulus Şehir Çarşısı’nın yapımı sırasında Roma Dönemi’ne ait bir cadde 

kalıntısı ortaya çıkmış, aynı yıl yapılan kazılarda bu caddenin genişliğinin 6.70 metre 

olduğu belirlenmiştir. “Cardo Maximus” olarak adlandırılan cadde, Ankara’nın bilinen 

en eski caddesidir. Cadde Roma Tiyatrosu, Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı’nı 

birbirine bağlayan ana aksın bir parçası durumundadır. Caddesinin ortaya çıkarılan 
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toplam uzunluğu 216 metredir, 69 metrelik bir bölümü Ulus Şehir Çarşı’sının doğu 

bitişiğinde görülmektedir. Caddenin I. yüzyılda yapılmış olduğu ve batı tarafında “Stoa” 

denilen üstü kapalı bir gezinti holü, doğu tarafında ise bir sıra dükkân olduğu görülmüş, 

stoanın zemini “Opus Sectile” adı verilen geometrik taşlar döşenerek oluşturulmuştur 

(Kadıoğlu 2011, İşcen 2015) 

Hükümet Meydanı devamında eskiden Karaoğlan Meydanı olarak adlandırılan meydan 

zamanının alışveriş merkezlerinin kavşağı durumundadır. Üzerinde bulunan Hotel Ulus 

yer almaktadır. 1920 yılında yapılan Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti tarafından kullanılan 

bina 1940 yılından itibaren “Anafartalar Polis Karakolu” olarak kullanılmıştır. 1984 

yılına kadar polis karakolu olarak kullanılan bina daha sonra İsmet Paşa semtinde Ankara 

evi görünümünde yapılan yeni binasına taşınmıştır. 1984 yılından sonra buna da “Hotel 

Ulus” hizmet vermeye başlamıştır. Günümüzde de aynı bina aynı adla hizmet 

vermektedir. Hotel Ulus’un önünden Karaoğlan Meydanı’na doğru ilerlerken sağ kolda 

eskiden meşhur Kuyulu Kahve, Kuyulu Cami (Hocapaşa Cami) bulunmaktadır. Kuyulu 

Cami’nin 1938 yılında yol çalışmaları nedeni ile istimlâk edilmiştir ve yıktırılmıştır 

(İşcen 2015). 

Karaoğlan Meydanı çevresinde bulunan ve günümüze ulaşan Zincirli Cami, Caddesi 

üzerinde XVII. yüzyıl yapısıdır. Caminin yerinde daha önceden Keçeciler Hamamı adı 

ile bilinen XVI. yüzyıl yapımı bir hamam bulunduğunu ve XVII. yüzyıla gelindiğinde 

kullanılmaz duruma gelen hamam yıkılarak yerine Zincirli Cami yapılmıştır.  Yapıma ait 

kitabe olmadığı için tam olarak yapım yılı bilinmemektedir. 1925 ve 1937 yıllarında 

onarım görmüştür (İşcen 2015). 

Anafartalar Çarşısı, 1960 yılarda yapılan Ankara Çarşılarının tipik bir örneğidir. Bu 

çarşıya benzer özellikte şimdiki Sümerbank Binası’nın bitişiğinde bulunan Ulus Şehir 

Çarşısı adı ile bilinen çarşı bulunmakta iken bu çarşı 1994 yılında yıkılmıştır (Özer 2005, 

Asar 2012). 

Alanda ağırlıklı olarak Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi izleri ve fiziki yapıları 

ağırlıktadır. 1924 yılında Hükümet Meydanı İş Bankası Binası, Meydanın ortasında 

Osmanlı Dönemi’nde yapılmış olan mermer havuz günümüzde de etrafında bulunan 
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tescilli ağaçlar ile yerini korumaktadır. Büyük havuzun hemen yanında Roma Dönemi’ne 

ait olan Roma İmparatoru Jülian’ın Ankara’ya ziyareti onuruna 362 yılında dikilen, sütun, 

1934 yılında Ulus Meydanı Taşhan’ın yanındaki yerinden kaldırılarak, Ankara Valiliği 

önündeki yerine taşınmıştır.  

Ankara Valilik Binası (Hükümet Konağı) ve Başbakanlık gibi iki önemli devlet 

kurumuna ev sahipliği yapan Hükümet Meydanı’nın gerek Osmanlı Dönemi’nde gerekse 

de Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’nın Şehir Merkezi olduğunun göstergesidir (Asar 

2012, İşcen 2015). Bir Cumhuriyet Dönemi yapısı olan İş Bankası Binası Ankara Ulus 

Meydanı’nda 1929 yılında açılmıştır. Bugün hala İş Bankası tarafından kullanılmaktadır. 

Bina içinde ve dışında Selçuklu süsleme desenleri kullanılmıştır (İşcen 2015). 

2014 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Rektörlük Hizmet Binası 

olarak kullanılan Maliye Vekâleti Binası Cumhuriyet Dönemi’nin ilk bakanlık binası 

olarak yapılmış 1924 yılında mimar Yahya Ahmet Bey ve mühendis İrfan Bey tarafından 

ilk ana kısım buna 1927 yılında ilave kısım 1934 yılında Ulus’un ilk meydanı olarak 

yapılan binanın Çankırı Caddesi cephesinde bulunan meydan bahçe olarak ilave 

edilmiştir. 1950’li yılarda sağ ve sol kısma yer yetersizliğinden dolayı ilave binalar 

yapılmış, 2014 yılına kadar Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılan bina 2014 yılında 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. Bina ve bahçesi restore edilmiş 

ve üniversite tarafından kullanılmaktadır.  

Hemen yanında bulunan daha önce Osmanlı Dönemi’nde Redif Kışlası olarak kullanılan 

bina Cumhuriyet Dönemi’nde Valilik Binası’na dönüştürülmüş ve halen aynı işlev ile 

kullanılan binanın mimarı bilinmemektedir. Geç Osmanlı Dönemi yapıları arasındadır. 

Yapının bahçesinde Roma Caddesi kalıntıları sergilenmektedir. Cumhuriyet Dönemi 

yapısı olan ve mahkeme binası olarak kullanılan Defterdarlık Binası ve Vergi Dairesi 

Binası yer almaktadır. Bugün bu binalar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından 

kullanılmaktadır. Anafartalar Caddesi’nin başlangıç noktası olan Ulus Meydanı Osmanlı 

Dönemi’nde mezarlık olarak kullanılmıştır. Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş sürecinde 

Ankara’nın bürokratik ve politik açıdan en önemli merkezi konumuna gelmiştir.  

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/sutun
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1922 Yılında Milli Mücadele’nin kazılmasından sonra meydanın adı Hâkimiyeti Milliye 

olarak değiştirilmiştir. Zafer Anıtı’nın (Atatürk Heykeli) 1927 yılında meydana 

yerleştirilmesi sonucunda meydanın adı Millet Meydanı adını almıştır. Sonraki yıllarda 

Ulus Meydanı adını alarak günümüzdeki adını almıştır. İlk yıllarda Meydan ve ona 

bağlanan caddeler toprak zeminli olup 1923 yılında meydandan itibaren caddeye parke 

taşları döşenmiştir. 1937 yılında asfaltlanmıştır. Bu yıllarda meydanı çevreleyen 

yapılardan 1888 yılında yapılan Taşhan 1901 yılında yapılan Darul Muallimin, 1920 

yılında tamamlana İttihat Terakki Kulübü ve 1920 yılında açılan Millet Bahçesi meydana 

kimlik kazandıran yapılar olarak bilinmektedir.  Bu yapılardan sadece bir süre TBMM 

olarak da kullanılan İttihat Terakki Kulübü Binası olan günümüzde Kurtuluş Savaşı 

Müzesi olarak kullanılmaktadır. Millet Bahçesi kapatılarak yerine 1930 yılların 

başlarında İl Özel İdareye ait dükkânlardan oluşan bir çarşı yapılmıştır. Sonrasında bu 

çarşıda yıkılıp yerine 100. Yıl Çarşısı bulunmaktadır. Anafartalar Caddesi üzerinde yer 

alan Atatürk Heykeli 1959 yılında Ulus İşhanı önünde günümüzdeki yerine taşınmıştır. 

Sonuç olarak katmanların oluşturulurken ilk Roma Öncesi dönemdeki kalıntıların 

üstünde Roma Dönemi’nde yerleşim oluşturulduğu görülmektedir. Bizans Dönemi’nde 

Hükümet Meydanı dışında yerleşim mevcutken Osmanlı Dönemi’nde tekrar meydanda 

oluşumlar devam etmektedir.  Alanda Bizans Dönemi ile ilgili yapı mevcut olmamasına 

rağmen hemen yanında bulunan ve Osmanlı yapısı olan Hacı Bayram Cami duvarlarında 

Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait izler taşımaktadır. Cumhuriyet Dönemi’nde ise kamu 

binalarının yoğun olarak bu alanda oluşturulduğu ve meydanın kentin merkezi haline 

geldiği görülmektedir (İşcen 2015). 
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3. PLANLAMA VE KORUMA KARARLARININ ALANA ETİLERİ 

Ankara Ulus Hükümet Meydanı günümüzdeki fiziksel yapısı her ne kadar geçmiş 

kültürlerin izlerini taşısa da yapılan imar planları ve koruma yaklaşımları bu alanın 

fiziksel şekillenmesinde etkisi olmuştur. Ankara’da 1920’lerin sonlarına kadar kapsamlı 

bir planlama çalışmasına geçilmemiştir. Ankara’da imar planına ait ilk çalışma Osmanlı 

Dönemi’nde 1882 tarihli Ebniye Kanunu’dur etmiştir. (Anonim 2010). Daha sonra 

Cumhuriyetin İlanı ve Ankara’nın başkent olması ile birlikte artan nüfus ve kentsel 

ihtiyaçlar sonucunda planlama faaliyetleri zorunlu hale gelmiştir. 1924’te Şehreminliği 

haline gelen şehir 1928 yılında Ankara İmar Müdürlüğü kurulmuş ve Uluslararası bir 

yarışma açılarak Ankara’nın planlanmasında önemli bir adım atılmıştır.  Cumhuriyetin 

ilk yıllarında kent planlaması üzerine yeterli sayıda uzman olmadığından dolayı yabancı 

uzmanlardan da hizmet alınmıştır (Anonim 2010). Bunlardan ilki Carl Lörcher, İkincisi 

Herman Jansen’dir. Bunların yanı sıra yine yarışma yolu ile 1990 Uybaydin Yücel 

Planıdır. Lörcher planıyla başlayıp Jansen planıyla devam eden süreçte “Bahçe Kent” 

akımını büyük oranda benimseyen tasarımcılar, kenti düşük yoğunluklu ve bahçeli 

yapıların yer aldığı ağaçlıklı bulvarların olduğu bir kent olarak şekillendirilmişlerdir. 

3.1 Lörcher Planı ve Etkileri (1924-1934) 

Ankara için yapılan ilk planlama çalışmaları, Heussler firması aracılığıyla Lörcher 

tarafından yapılan planlamadır. İlki 1924 yılında Eski Ankara ikincisi ise 1925 yılında 

Yenişehir için hazırladığı planlardır. 1/10000 ölçekli Çevre Planı olarak adlandırabilecek 

olan söz konusu planlarda, Ankara’nın sonraki beş yılda yeni yerleşimine öncülük 

etmiştir (Anonim 2010). Bu planda eski kentle ilgili göze çarpan en önemli unsurlardan 

biri İstasyon-Birinci Meclis-Taşhan-Kale eksenini vurgulayan İstasyon Caddesi’nin 

kentteki en önemli aks olarak kurgulanmış olmasıdır. Bu planda kentteki tüm bağlantılar 

için kale bir odak noktası olarak ele alınmıştır. Bentderesi Bölgesi Lörcher Planı’nda, 

kentte yeşil yollarla sürekliliği önerilen yeşil alanın önemi vurgulanmıştır. Taşhan 

Meydanı ise Millet Meydanı adıyla yeniden tasarlanmış ve meydanda bir Atatürk heykeli 

önerilmiştir. İstanbul Yolu, İstasyon Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Eski Taşhan Kale 

arasındaki yol 1924 planı öncesi mevcut olan ve bugünde hala kullanılmakta olan 
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yollardır. Ancak Denizciler Caddesi izi ilk kez Lörcher planlarında yer almaktadır (Şekil 

3.1). 

İstasyon Caddesi ise gidiş-gelişli anayol yol şeklinde tasarlanmıştır.  Bu yolun çevresinde 

yer alan bataklık alan ise iş alanı olarak tanımlanmıştır. Günümüzde bu alanda Gençlik 

Parkı, Hipodrom ve Atatürk Kültür Merkezi yer almaktadır.  Lörcher Planı’nda yer alıp 

günümüzde de hala izleri görülen bir diğer kentsel mekanda Hükümet Meydanı’dır. İzleri 

şimdikiyle büyük oranda örtüşen bu alanda yapılan düzenleme sonrası bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Örneğin Juliyen Sütunu meydan düzenlenmesi sonrası meydanın Hacı 

Bayram Cami tarafındaki girişine yerleştirilmiştir.   

Çankırı Caddesi üzerinde yer alan Roma Hamamı’nın Lörcher Planı’ndaki yeri ise, henüz 

arkeolojik çalışmaların başlamadığı bu dönemde Lörcher bölgeyi etüt etmiş ve bu yol 

izini arkeolojik alanı zedelemeyecek şekilde bırakmıştır. Ancak yapılan planın gelecek 

50 yılda kentin ulaşması beklenen 250-300 bin nüfuslu bir kente sağlıklı koşullar 

oluşturmaktan uzak olduğu görüldüğünden yeni ve kapsamlı bir imar planına ihtiyaç 

duyulmuştur (Tuncer 2000, Kurtar 2013, Türkün 2006). 

 

Şekil 3.1 Ankara Kentinin İlk Planı- Lörcher Planı 1924-1925 (Işık 2012) 
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3.2 Jansen Planı ve Etkileri (1932-1957) 

Yeni bir kent planı oluşturulması üzere Hermann Jansen, Joseph Brix ve Leon 

Jausseley’in katıldığı yarışma sonucunda 1928 tarihinde Hermann Jansen’in yaptığı plan 

birinci seçilmiş ve projelendirme süreci 1932’de onaylanmıştır. Jansen’in İmar 

Müdürlüğü’ndeki danışmanlığı ise 1938 yılına kadar devam etmiştir. Şekil 3.2’de 

gösterilen Jansen planının Ulus’taki en önemli etkisi Kale’yi kentin odak noktası olarak 

görmesi ve her yerden algılanabilir olacak şekilde planlamasıdır.  

    

Şekil 3.2 Jansen Planı (Işık 2012) 

Demiryolunun kent ile bağlantısının önemine plan notlarında değinen Jansen Gar-Taşhan 

Meydanı-Kale aksını Lörcher planındaki ve mevcut kullanımdaki ize sadık kalarak 

belirleyen ve Kale algısını önemseyen bir yaklaşımla yeşil bir koridor olarak tasarlamıştır 

(Tuncer 2000, Kurtar 2013, Türkün 2006).  Taşhan Meydanı’ndan Yeni Şehir’e bağlanan 

Bankalar Caddesi aksı da gene Lörcher Planı’nda olduğu gibi kentin en önemli 

akslarındandır. Jansen Eski Şehir’e müdahaleyi sınırlı tutmuş, mümkün olduğunca bu 

bölgeye “el sürmemek gerektiğini” plan raporunda belirtmiştir. Eski Şehrin karakterinin 

bozulmamasının önemli olduğunu dile getirmiştir (Tuncer 2000, Kurtar 2013, Türkün 

2006).  

Ankara parklarının ilki olan gençlik parkı nu planda tanzim edilmiştir. Gençlik Parkı 

günümüzde de Ulus’ta yer alan en önemli rekreasyon alanıdır. Hemen karşısında yer alan 

stadyum ile kentin belleğinde önemli bir yere sahiptir. Gençlik Parkı, Hipodrom ve 

Stadyum birlikteliğiyle amaçlanan yeşil Ankara’nın bir diğer önemli rekreasyon alanı 
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Bentderesi’dir (Tuncer 2000, Kurtar 2013, Türkün 2006). Jansen’in korunmasını 

öngördüğü alan sadece Kale’dir. Ulus’un tümünde önemli bir mekânsal dönüşümle 

Ankara’nın önemli bir ticaret merkezi olmasını öngörmüştür. Fakat mülkiyet dokusu 

dönüşümü engellemiştir (Anonim  2010, Işık 2012). 

3.3 Uybadin-Yücel Planı (1957-1970) 

1954 yılında açılıp 1955 yılında sonuçlanan yarışma sonrası 1957’de Uybadin-Yücel 

planı onaylanarak yürürlüğe girmiş ve plan 1958-1968 yılları arasında yürürlükte 

kalmıştır. Uybadin ve Yücel’in hazırladığı planın kent mekânını dönülmez şekilde 

etkileyen en önemli kararı, artan nüfus sorununa mevcut yapılı çevreyi yerinde 

yükselterek yani kat artışı vererek çözüm üretme yaklaşımıdır. Planda yapılan 

tespitlerden biri Ulus, Samanpazarı ve Anafartalar Caddesi’nde konuttan işyerine doğru 

bir dönüşümdür (Şekil 3.3). 

   

Şekil 3.3 Yücel-Uybadin Planı (1957) Bölge Kat Nizamı (1961) (Anonim 2010) 

Lörcher ve Jansen planlarının ana tasarım kararlarını oluşturan yeşil bantlar, meydanlar 

ve parklar gibi kamusal alanlar, tüm kent için oluşturulan yol en kesitleri, mekânsal nitelik 

kaygısı ya da kentin odak noktası konumundaki kale vurgusu bu planda görülmemektedir 

(Cengizkan 2005). Lörcher ve Jansen’in öngördüğü algılanabilir kale manzarasını 

engellese de, ilk yürüyen merdiveni Ankaralılarla tanıştıran çarşı olması ve modern 
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mimarlığın sade çizgileri ve döneminin öncüsü giydirme cephe kullanımı nedeniyle de 

kentlilerin belleğinde yer edinmiştir.  

1954 yılında gene bir yarışma projesi ile elde edilen Gazanfer Beken, Orhan Bolak ve 

Orhan Bozkurt’un tasarladıkları Ulus İşhanı, yapılar grubunun 1958 yılında tamamlanmış 

ve çevre düzenlemesi bitmiştir. Bununla birlikte o tarihe kadar kavşak ortasında yer alan 

Atatürk Heykeli’nin şimdiki yerine taşınması ile oluşan meydan görünümünün 

Anafartalar Çarşısı’nın ofis bloğuyla birlikteliği Ulus Meydanı’nın yeni imgesini 

oluşturması ve kente yeni katmanlar eklemesi açısından önemli gelişme olmuştur. Yeni 

yönetsel merkez 1961’de bütünüyle Yeni Şehir’e kaymış ve Ulus işlevsel açıdan 

boşalmaya başlamıştır (Tuncer 2000, Kurtar 2013, Türkün 2006). 

3.4 Bölge Kat Nizamı Planı (1968) 

1968 yılında yürürlüğe konulan “Bölge Kat Nizamı Planı” Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu 

kanun uyarınca, Uybadin’i temel alarak yol genişliklerine göre kat yüksekliği 

belirlemiştir.1 Ulus tarihi kent merkezinde Çankırı Caddesi’ne paralel alanda 10 katlı 

yapılar, Ulus İş Merkezi alanında 6 katlı yapılar ve Hacı Bayram çevresindeki yapılar ile 

bugün hala etkisini göstermektedir (Anonim 2010). 

3.5 Ankara 1990 Nazım İmar Planı (1970-1990) 

1970’li yıllara gelindiğinde Uybadin-Yücel Planı’nın Ankaranın karmaşık sorunlarına 

yanıt vermede yetersiz olduğu görülmüş, 1969 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile İmar 

ve İskan Bakanlığı çatısı altında kurulan Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu 

(AMNPB) tarafından 1968-1984 yılları arasında hazırlanan 1990 Ankara Nazım İmar 

Planıdır. Bu plan ile ilk defa metropoliten ölçekte bir planlama çalışması başlamıştır.  

Kentin Ulus bölgesi açısından en önemli başarısı kenti çok iyi tahlil etmesi ve eski şehrin 

korunmasına yönelik öneriler getirmiş olmasıdır (Anonim 2010). 

                                                           
1 TC Resmi Gazete Tarih: 2/7/1965 Sayı: 12038 
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Uybadin-Yücel Planı’nda önerilen “yerinde yükselme” yoluyla artan nüfusun taşınması 

yolunun aksine şekil 3.4’de gösterilen 1990 Nazım İmar Planı’nda yerleşimin coğrafi 

olarak Ankara’nın yerleştiği çanağın dışına çıkarak batı koridoru boyunca ilerlemesi 

önerilmiş ve eski şehir olarak nitelediğimiz tarihi kent merkezinin korunması ilke 

edinilmiştir. Kenti çeperlere doğru yayma amacına sahip bir planının kent merkezine 

yaklaşımı Ulus’u Kazıkiçi Bostanları’na doğru geliştirmektir (Anonim 2010). Kent 

merkezinin bütününe yönelik noktasal kararlar verilmemiş temelde Uybadin-Yücel 

Planı’nın uygulanmasına devam edilmiştir (Tuncer 2000, Kurtar  2013, Türkün, 2006). 

 

Şekil 3.4 1990 Ankara Nazım İmar Planı (Anonim 2010) 

3.6 Ankara Kenti İçin Nazım İmar Planı ve Kentsel Sit Alanına İlişkin İmar Planı 

(1990-2023)  

Zaman içinde büyüyen kent, artan nüfus, trafik yoğunluğu gibi nedenlerle mevcut plan 

yetersiz kalmış kent içi ulaşım sorununa çözüm üretme ihtiyacı doğmuştur. Kent için 

farklı tarihlerde, farklı projeksiyonlarda Nazım İmar Planı çalışmaları yapılmıştır. 

Bunların ilki 1990 Planı olarak anılan 1/50.000 ölçekli Ankara İmar Planı’nın yürürlüğe 

girdiği 1982 yılına kadar, Ankara için hazırlanan Ulus’a dair kararlar sınırlı kalmıştır. 

1972 yılından başlayarak GEEAYK’nun kararları, planları ve uygulamaları giderek 
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artmıştır. Bu çalışmalar koruma odaklı alt ölçek çalışmalarıdır. 1972-1983 yılları arasında 

Ulus Tarihi Kent Merkezi için alınan kararlar GEEAYK ile başlayarak zamanla yapılan 

düzenlemeler ile KTVKYK Ankara TVKK, Ankara KTVKBK, AYAKVTVKBK 

isimleri ile görev yapan kurullar tarafından yapılmıştır (Anonim 2010). 

Kent sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi 1986 yılında 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde oluşturulan 

araştırma gurubuna, 2015 yılını hedef alacak şekilde bir kent değişim süreçlerine ilişkin 

1/100000 ölçekte Yapısal Plan hazırlatmıştır. Ankara Ulaşım Ana Planı’nın dayanağını 

oluşturan bu plan, onaylanmamış olsa da Türkiye’de planlama literatürü için önemi 

büyüktür (Işık 2012, Tuncer 2000). 2015 planlama çalışmaları kent merkezlerinin 

yönetimi belirleyen yasal çerçevede uygulama güçlüklerini ortaya çıkarmıştır. Mücavir 

alan ve sınırlarına düzenleme getiren 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun ile kentsel ilişkiler kontrol edilemeyerek mücavir alanlar içerisinde çok 

parçalı, yetki dağılımı karmaşası gündeme gelmiştir.2 Ankara Büyükşehir Belediyesi 

mücavir alanı olduğunun onaylanması ve bu alanda bakanlıkça onaylana çevre düzeni 

planlarının iptal edilmesi, bölgede plan yapma onama yetkisini yargı kararı ile elde 

etmiştir. Büyükşehir Belediyesi’ne bu bölge için, kent bütününe yönelik bir üst ölçekli 

planı hayata geçirme görevini vermiş, fakat bu görev yerine getirilmemiştir (Anonim 

2010, Işık 2012, Tuncer 2000).  

1990 Ankara Nazım İmar Planı’nın hızlı kentsel yayılmayı konrol altına alabilme 

anlamında sınrlı olması, çevre yolu öngörüsnün işlevsizleştirilmiş olması, 1990 yılında 

projeksiyon yılını tamamalayan bu üst ölçek planının  yerine 2025 yılını hedef alan 

parçacı  üst ölçke  planına ihtiyaç duyulmuş, bu bağlamda Ankara metropoliten  alanı ve 

odağında yoğunlaşan sorunları çözebilmek, kentsel alt  yapı  hizmetlerşnde parçacı 

gelişmeri durdurabilmek, plan  dışı  gelişmeleri kontrol altına alabilmek amacı ile Ankara 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı hedefli planlama çalışmaları başlamıştır. Bu 

plan çalışması Büyükşehir Belediyesinin yetki alanını oluşturan mücavir alan sınırı ile ile 

sınırlanan ve 3030 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan Pursaklar, Sarayköy, Bağlum, 

Altınova, Esenboğa ve Yenikent belde belediyelerince yapılan planlara müdahale 

                                                           
2 TC Resmi Gazete Tarih: 23/07/2004 Sayı: 25531 
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edilemeyen bir plan çalışması olmuştur. Bu üst ölçek çalışması, Danıştay tarafından  

büüyükşehir belediyelerinin 1/5000 ölçekten daha üst ölçketeki plan onaması 

yapamayacağı yönündeki kararından sonra onay süreci gündeminden düşmüştür. 

Son olarak; 2023 Başkent Nazım İmar Planı’nda kentsel, tarihi ve kültürel değerlerin 

korunup geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği 2863 sayılı yasa ile korunması gerekli sit 

alanları ve özel yasalarla korunmaya alınan Atatürk Orman Çiftliği ve Atatürk Kültür 

Merkezi gibi alanlarla birlikte Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı çerçevesinde 

Ulus Kentsel Sit Alanı, Ankara Kalesi, Roma Hamamı, Augustus Tapınağı ele alınarak 

bu alanlarda planlama ve düzenlemeleri içermektedir. Sit alanları olarak da Atatürk 

Orman Çiftliği, Hamamönü Kentsel Sit Alanı, Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı, sit alanları 

için yapılmış olan ve yapılması gereken planlamalar üzerinde durulmuştur. Çalışma alanı 

olan Hükümet Meydanı bu kapsamda Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı, Ulus 

Kentsel Sit Alanı içerinde yer almaktadır (Anonim 2010, ışık 2012, Tuncer 2000). 

3.7 1990- 2005 Yılları Arasında Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanlarına 

İlişkin Koruma Amaçlı Hazırlanmış İmar Planı 

Koruma anlayışı 1960 yılardan sonra gündeme gelmiştir. Uybadin Planının getirdiği kat 

yükselmeleri niteliksiz beton yapıların çoğalmasına neden olmuştur. Kale yüksek yapılar 

içerisinde kalmış ve geleneksel kent sokusu bozulmuştur. Modern bir başkent amacıyla 

çıkılan yolda Avrupa’dan çok sayıda mimar ve mühendis ülkeye davet edilmiş ve 

özellikle kamu binalarının tasarımı ve inşasında konut alanlarının tasarımında yabancı 

teknik adamlardan hizmet alınmıştır. Ulus kent merkezini, Arkeolojik ve Kentsel Sit 

Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu 1980 sit alanı ilan etmiştir. Temmuz 1983’te Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu yürürlüğe girmiş ve koruma kavramı ile kültürel ve doğal 

miras kavramları gündeme gelmiştir3. 

GEEAYK’nın “Ankara Eski Kent Dokusu Geçit Dönemi Koruma ve Geliştirme Planı” 

hükümlerinin ve kentsel arkeolojik alan sınırlarının belirlendiği bir bütün olarak bütün 

                                                           
3 TC Resmi Gazete Tarih: 23/07/1983 Sayı:18113 
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uygulamaların karşılaştırıldığı Ek7’de gösterilen 12.04.1980 gün ve A-2167 sayılı 

kararlarından 2 yıl sonra yürürlüğe giren ve 1990 planı olarak anılan Ankara Nazım İmar 

Planının yürürlük dönemi yıllarında, ilk kez Ulus Tarihi Kent Merkezi’ni Ankara kent 

bütünü ile ele alan ve günümüze kadar gelen ayrıntılı plan çalışmalarıdır. Bu çalışmalar; 

- Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı 1/1000 

- Ankara Kalesi Koruma ve Geliştirme İmar Planı 

- Ankara Eski Kent Dokusu Koruma Amaçlı İmar Planı 

- Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 

İmar Planı  

- 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı  

Bu planlardan ilk ikisi yarışma ile elde edilmiş, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah 

İmar Planı 1/1000 ölçekte çevre plan olarak hazırlanmış ve tarihi çevrenin korunmasına 

yönelik bir plan çalışmasıdır. Ek2’de gösterilen Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah 

İmar Planı Ankara Büyükşehir Meclisi’nin 15.01.1990 Tarih ve 33 sayılı kararı ile 

onaylanıp aynı meclisin 14.01.2005 tarih ve 210 sayılı kararı ile iptal edilene kadar 15 yıl 

yürürlükte kalmıştır. Plan iptali için açılan davaların hemen hemen hepsi mülkiyet, 

kamulaştırma gibi nedenlere dayalıdır (Anonim 2010, Işık 2012, Tuncer 2000). 

Ankara Kalesi Koruma ve Geliştirme İmar Planı, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah 

İmar Planı’nın yürürlük kazanmadığı dönemde Ankara Kalesi ve yakın çevresinde 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ İlçe Belediyesi tarafından 1988 yılında yapılan 

yarışma sonucu elde edilmiştir.  Bu plan Dış Kale’de turizm amaçlı ticareti, İç Kale’de 

ise Kale surlarının ortaya çıkarılmasını hedefine yönelik sınırları belirleyen proje alanları, 

çevre, meydan, seyir alanları, açık alan düzenlemelerini öngörmüştür (Anonim 2010). 

Ankara Eski Kent Dokusu Koruma Amaçlı İmar Planı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından yaptırılmış, Ankara Eski Kent Dokusunun Planlanması, Sağlıklaştırılması ve 

Korunması Projesi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 7.3.2003 

tarih ve 8489 karar ile ve yine aynı kurulun 2.7.2004 tarih ve 9280 kararı ile uygun 

görülmüştür. Altındağ Belediyesi’nin 28.04.2006 tarih ve 1469 sayılı kararı ile 

onaylanmıştır. Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma 



55 
 

Amaçlı Nazım İmar Planı ise Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından bir firmaya 

hazırlatılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 15.06.2007 gün ve 1619 

Sayılı Kararı ile onaylanmış yargı yolu ile iptal edilmiştir. Plan esasları dört ana başlıkta 

toplanmıştır.   

İlk olarak; İç Kale ve yakın çevresi kentsel doku ve yapılar kapsamında olması, ikincisi; 

Roma Hamamı kalıntıları ve Julian Sütunu ve arkeolojik kalıntılar, Roma Dönemi’ne ait 

tarihsel izleri yansıtmasında dolayı korunacaktır.  Üçüncü olarak; Roma Dönemi’ne ait 

Agustus Tapınağı, Selçuklu Dönemi’ne ait Hacı Bayram Cami ve çevresi korunması 

gerekli sivil mimarlık izlerinin korunması ve dördüncü olarak; Erken Cumhuriyet 

Dönemi kentsel yerleşme alanını oluşturan Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı, Hükümet 

Meydanı Cumhuriyet Caddesi bölgesinde kamu yapılarının korunması temel unsurları 

olmuştur (Anonim 2010).  Bu planlama için Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü planın yasal koruma ilkeleri, şehircilik 

ilkeleri, katılım ve bilimsellik ve kamu yararına aykırı olduğuna dair görüş bildirmiştir. 

Yine aynı plan için Orta Doğu Teknik Üniversitesi planlamanın yasal çerçeveye 

dayandığını belirsiz olduğu görüşünü vermiştir. Planlama süreci itirazlar sonucu yargıya 

taşınmıştır (Anonim  2010). 

Planlama çalışmaları Hükümet Meydanı ve çevresindeki ilk etkisi 1920-1940 Taşhan’ın 

yerine yıkılıp Sümerbank’ın inşa edilmesi bu alanı kamusal ve ekonomik olarak 

güçlendirmiştir. Suluhan çevresi Tahtakale yangını ile yok olması üzerine çalışma alanına 

çok yakın mesafede Anafartalar Çarşısı ve Ulus İşhanı’nın yapılması geleneksel dokuyu 

bozarak Anafartalar caddesini alışveriş merkezi haline getirmiştir (Şekil 3.5). 

Meclisin kurulması ile Anadolu’nun dört bir yanından birçok kamu görevlisi Ankara’ya 

gelmiş artan nüfusun etkisi ile yol yapımı, çevre düzenleme ve imar faaliyetleri 

çalışmaları başlamıştır. Lörcher planıyla başlayıp Jansen planıyla devam eden süreçte 

“Bahçe Kent” akımını büyük oranda benimseyen tasarımcılar, kenti düşük yoğunluklu ve 

bahçeli yapıların yer aldığı geniş, ağaçlıklı bulvarların olduğu bir kent olarak 

şekillendirilmişlerdir. 
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Şekil 3.5 Suluhan çevre düzenlemesi (Anonim 2010)  

1986 yılında açılan bir yarışma ile “Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı” 

elde edilmiş ve plan 1990 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu plan bağlamında 

Koruma Program Alanlarının yanı sıra, Koruma Ağırlıklı Islah Program Alanları ile 

Yenileme Ağırlıklı Koruma Islah Program alanları tanımlanarak her bir alanda “doygun 

yapı”, “korunacak yapı”, “yeni yapı” gibi kavramlar yoluyla bina ölçeğinden, kentsel 

ölçeğe kadar birçok detaylı tespit yapılmış ve önemli kararlar verilmiştir. Bu kararlardan 

biri de kalenin görünümünün engellenmemesi amacıyla getirilen saçak kotu sınırı 

uygulamasıdır. Ayrıca kent mobilyasından, altyapıya, çevre düzenlemesi ve peyzajdan 

ulaşım kararlarına kadar birçok alanda çağdaş koruma anlayışlarına uygun çalışmalar 

yapılmış ve tüm bu koruma ıslah imar planının gerçekleşmesi bir süreç olarak 

tasarlanmıştır (Anonim 2010).  

Çalışma kapsamında belirlenen alt program alanlarından “Hacı Bayram ve Çevresi 

Koruma ve Sağlıklaştırma Program Alanı” için 1989-1994 döneminde bir kentsel tasarım 

projesi üretilerek uygulanmıştır. Bu plan halen yürürlükte iken bölge dönüşüm ve gelişim 

proje alanı ilan edilmiş, sonrasında plan iptali ve 2005 yılında çıkan 5366 sayılı Yıpranan 

Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yeni bir plan yapılmıştır ve süreç halen devam 

etmektedir. Hacı Bayram Cami çevresi ve Kaleye doğru olan konut dokusu tümüyle 
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yenilenmekte, yenileme çalışmaları sürmektedir. Bu alanlarda turizm amaçlı yatırımlar 

yapılmaktadır. Plana göre, modern mimari akımının ülkemizdeki önemli örneklerinden 

Ankara Hali, Anafartalar Çarşısı, Ulus İşhanı Gençlik ve Spor Genel Müdürlük Binası, 

100. Yıl çarşısı, eski PTT Binası gibi önemli binaların yıkılmasına karar verilmiştir.  

Ancak bu binaların yıkılması da dönem katmanlarını yok olmasına neden olmaktadır. 

Ulus bölgesine ait 1972-2004 yılları arasında koruma kurullarının Ankara tarihi kent 

merkezine ilişkin sınır belirleme, değiştirme, tescil, geçici dönem yapılaşma koşullarını 

içeren kararları detaylı olarak EK 1’de detaylı olarak gösterilmiştir. 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 5366 sayılı yasa uyarınca Bakanlar Kurulu 

tarafından 08.08.2006 tarih ve 2005/9289 sayılı karar ile “Yıpranan Tarihi ve Kültürel 

Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanun’un ikinci maddesi uyarınca “Ankara Tarihi Kent Merkezi kapsamında yer alan 

Ulus Hacı Bayram Cami ve civarı, Bent deresi ile Ankara Kalesi ve civarını kapsayan 

alan, Yenileme Alanı olarak” tespit edilmiştir. Yenilemem alanı projelendirilmesi için 

Hassa Mimarlık Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Şti. ile 23.03. 2006 tarihinde sözleşme 

imzalanmış ve planlama çalışmaları hazırlanmış ve belediyeye teslim edilmiştir.  Yapılan 

inceleme sonucunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Tarihi Kent 

Merkezi Yenileme Alanı için Ankara Tarihi Kent Merkezi yenileme Projeleri ile birlikte 

ihalesi yapılan 1/5000 ölçekli “Ankara Tarihi kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı 

Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan” ile 1/1000 ölçekli “Ankara Tarihi kent Merkezi 

Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı uygulama İmar Planı’nın 5366, 2863 ve 3195 

kanunların ilgili yönetmeliklerinde belirtilen gerekçelere dayanmadan ve tarif edilen 

sürecine uymadan ihale edilmesine ve koruma amaçlı imar planlarının yapım sürecine 

aykırı yürütülmesinden dolayı, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalarda 

Oda’nın görüşleri ile bu görüşler doğrultusunda sonuçlanan davalar üzerine planlar ve bu 

planların elde edilmesine ilişkin kararların tümü mahkeme iptal edilmiştir. Ulus Tarihi 

Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı için yürürlükte olan onaylı bir plan bulunmamaktadır.  

1972-2004 yılları arasında koruma kurularının Ankara tarihi kent merkezine ilişkin sınır 

belirleme, değiştirme, tescil, geçici dönem yapılaşma koşullarını içeren kararları Ek 1’de 

ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  
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4. HÜKÜMET MEDANI’NIN VE ÇEVRESİNİN GÜNCEL DURUMU VE 

DEĞERLENDİRLMESİ   

Alan Ulus tarihi kent merkezi sınırlarının için olması, yüzlerce yıllık bir geçmişin yanı 

sıra Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yapısal ve çevresel mekânlarını bir arada barındırdığı bir 

alandadır. Bulunduğu konum itibari ile Hitit uygarlığından güzümüze kadar değişimin 

canlı bir tanığı olan ve tarihi kültürel katmanların bir arada olması nedeniyle Ankara-

Ulus- Hükümet Meydanı seçilmiştir. 

Giriş bölümde alanın kapsamı sınırları başlığı altında konumu detaylı olarak anlatılmıştır.  

Bu bölümde ilk olarak alanın ve yakın çevresinin trafik, demografik özelliklerinden 

bahsedilecek. Daha sonra yapısal durumlarından ve bu yapıların işlevlerinden 

bahsedilecek. İkinci kısımda alanın taşıdığı değerler değerlendirilecek. Üçüncü kısımda 

ise alana üniversitenin konumlanmasından sonra alana kattığı olumlu ve olumsuz değerler 

değerlendirilmiştir.  

4.1 Alanın Genel Özellikleri 

Alan ulaşım olarak Ankara’nın merkezi konumundadır. Kentin kuzeyinde yer alan 

Esenboğa Uluslararası Havalimanı şehre havayolu ile giriş çıkısı sağlayan, en önemli 

noktadır. Havaalanı ile bölge arası 29 km ve süre olarak 30 dakikadır. Alan ile Ankara 

Şehirlerarası Terminal İşletmesi arası 9 km ve süre olarak 10 dakikadır. Seçilen bölge ile 

Tren Garı arası yaklaşık 1,5 km’dir. Taşıt ve insan trafiğinin yoğun olarak gözlendiği 

bölgenin şehrin merkezi noktalarına çok yakın mesafede (Kızılay’a ~4 km., Atatürk 

Bulvarı-Gençlik Parkı ~1,5 km) olması nedeniyle ulaşım problemi yoktur. 

Hükümet Meydanı Altındağ ilçesi Ulus Tarihi Kent merkezi sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Altındağ İlçesi Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan bilgilere göre Nüfus 

büyüklüğü bakımından 25 ilçe arasında 7 numaralı sıradadır. Nüfus yoğunluğu 

bakımından ise dördüncü sırada yer almakta ve yüz ölçümüne göre nüfusu yüksek olduğu 

için yoğun yerleşimli yerlerdendir.  Okuryazar oranlarına bakıldığında okuryazar 

olmayan nüfusun en fazla olduğu ikinci ilçe olarak görülür. Yükseköğrenim görmüş nüfus 
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ise İlçe nüfusuna oranın %11’lere ulaşamadığı görülmüştür. Ülkenin başkentinin 

merkezinde olan bir ilçenin eğitim seviyesinin düşük olması ciddi bir sorundur. 

Ulus Tarihi Kent Merkezi Alanı’nda açık alan olarak nitelendirilen alanlar büyüklük 

olarak değerlendirildiğinde yeterli olmadığı görülmektedir. Ayrıca konumları 

bakıldığında dengeli dağılım olmadığı görülmektedir. Valilik çalışanları ve üniversite 

çalışanları tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Atatürk Bulvarı Çankırı Caddesi sınırını 

oluşturan Talatpaşa Bulvarı, Bentderesi Caddesi Ankara anakent aksındadır.  Bu akslar 

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı’nı tanımlayan özellik ve konumları ile 

öncelikli ulaşım akslarıdır. Toplu taşım, otobüs ve minibüsler ile sağlanmaktadır. Kızılay- 

Batıkent Metrosu alana yakın bölgede olup önemli bir ulaşım olanağı sağlamaktadır.   

Bölgede günün belli saatlerinde yoğun yaya trafiği mevcuttur. Özellikle Hacı Bayram 

Meydanı, Ulus Meydanı yaya hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerdir.  

Çalışma alanı olarak seçilen Hükümet Meydanı sit alanı içerinde çok katmanlı bir tarihi 

doku içerindedir Alanda Roma Dönemi kalıntıların bulunması alanının çok katmanlılığını 

önemini artırmaktadır. Alan mimari ve tarihi zenginliğin bir arada bulunduğu bir alandır.  

Bu alanda Cumhuriyetin temellerinin atılmış olması ve ilk kamusal yapıların burada yer 

alması alanın önemini artırmaktadır.  

4.2 Mevcut Alan Kullanımı  

Alan ve yakın çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarının olması kentin sosyo-ekonomik 

değerler açısından önemli bir kent olarak olumlu etkilemektedir. Bununla birlikte Alan 

Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Sit Alanı 

ve Kentsel Tasarım Proje yer aldığı, proje alanına ilişkin plan hükümlerinde “Kentsel 

tasarım alanı içerisinde bulunmaktadır. Ulus Tarihi Kent Merkezinde Arazi Kullanımının 

sayısal ve oransal dağılımı çizelge 4.1’de detaylı olarak gösterilmiştir. 

Alanın Çevresinde bulunan yapılar kamu binalarından oluşmaktadır.  Maliye Vekâleti 

Binası, Defterdarlık ve Vergi Dairesi Binası, Sümerbank Binası bugünkü durumlarında 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilmiş ve üniversite tarafından 

kullanılmaktadır.  
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Kamusal açık alan olarak nitelendirilen Atatürk Heykeli’nin bulunduğu Ulus Meydanı ve 

Hacı Bayram Mahallesi içinde kalan erken Cumhuriyet Dönemi yapılarından olan Ankara 

Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası ile Ankara Valiliği Arasında Kalan 

Julian Sütunu’nun bulunduğu alan, Hacı Bayram Cami ve Augustus Tapınağı etrafında 

kalan çevre düzenlemesi yapılmış olan alandır. Ayrıca birinci derece arkeolojik sit alanı 

olan, Çankırı Caddesine cepheli Roma Hamamı ve Hisar Parkı Caddesi’ne cepheli Roma 

Dönemi Tiyatrosu tarihi değerinin yanı sıra önemli bir açık alandır.  

Alanda bulunan Valilik Binası’nın arka cephesi ve Defterdarlık Binası (Ankara Sosyal 

Bilimler Üniversitesi Ek Binası) Bahçesi Otopark olarak kullanılmaktadır. Sümerbank 

Binası yanında bulunan Ulus Şehir Çarşısı arka cephesine bitişik olan alan arkeolojik Sit 

Alanı durumundadır.  Ulus bölgesinin teknik ve arkeolojik altyapısını, ulaşımı, açık ve 

kapalı alanlar, ticaret alanlarını, dini tesislerini, eğitim, kamu ve sağlık merkezleri gibi 

arazi kullanım sayısal ve oransal dağılımı çizelge 4.1’de arazi kullanımını gösteren harita 

şekil 4.1’te gösterilmiştir.  

Çizelge 4.1 Ulus tarihi kent merkezinde arazi kullanımının sayısal ve oransal dağılımı 

(Anonim 2010) 

Teknik Altyapı  Alan (m²) Oran (%) 

Arkeolojik Altyapı 545,53 0.02 

Ulaşım 67.079,52 3,29 

Açık ve yeşil alanlar 657.244,47 32,90 

Konut Alanı 539.174,26 26,42 

Çalışma ( Ticaret Alanı) 393.964,53 19,30 

Dini Tesisler Alanı 35.972,96 1,76 

Eğitim – Kültür Tesis Alanı 57.301,44 2,81 

Resmi Kurum Alanı 133.435,99 6,54 

Sağlık Teisileri Alanı 15.701,05 0.77 

Toplam 2.040.310,25 100,00 
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Şekil 4.1 Hükümet Meydanı ve çevresi arazi kullanımı (Anonim 2010) 

Hükümet Meydanı kentsel sit alanı ve arkeolojik sit alanı içerisinde yer almaktadır. 

Çankırı Caddesi’nden Roma Hamamı’na doğru giden yol güzergâhında eğlence 

merkezleri ve ticaret alanları konumlanmış durumdadır. Plan çalışmalarında bu alan 

ticaret merkezleri olarak tanımlanmıştır. Bu alanda bugün Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi kamulaştırma işlemlerine başlamış durumdadır.  

Hacı Bayram Cami çevresinde bulunan alan ticaret merkezi durumundadır. Alanın tam 

ortasında bulunan havuzlu kısım park alanı olarak düzenlenmiş durumdadır. Sümerbank 

Binası girişi ticaret alanı olarak nitelendirilmesine rağmen bugünkü mevcut durumda 

kamu binası olarak Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir.  

4.3 Alanda Bulunan Tescilli Yapılar ve Sit Alanları 

Alanda Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi izleri ve fiziki yapıları ağırlıktadır. İş 

Bankası Binası, Sümerbank Binası, Valilik Binası ve meydanın dönüşümünü hızlandıran 

ilk başbakanlık binası olarak yapılan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Rektörlük 

Hizmet Binası olarak kullanılan Maliye Vekâleti ile çevrelenmiştir. Meydanın ortasında 

Osmanlı Dönemi’nde yapılmış olan mermer havuz günümüzde de etrafında bulunan 

tescilli ağaçlar ile yerini korumaktadır. Büyük havuzun hemen yanında Roma Dönemi’ne 
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ait Jülian sütunu bulunmaktadır (Şekil 4.2). Yapılarda dönem izlerini taşıyan mimari ve 

teknik özelliklerini değiştiren büyük müdahaleler yapılmamıştır. Maliye Vekaleti 

Binası’nın restorasyon uygulaması bitmiştir. Sümer Bank Binası uygulama 

aşamasındadır. 

 

Şekil 4.2 Alanda bulunan tescilli yapıları gösteren harita (Anonim 2017, Orijinal 2017) 

Maliye Vekaleti Binası, 1929 yılında inşa edilmiştir. Çankırı Caddesi üzerinde bulunan 

bahçesi Ulus’un ilk meydanı olarak bilinir. Bahçesinde bulunan su perileri heykelleri 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarının modernleşme sembolü olarak kabul edilir. Ankara, 

Altındağ, Fevzipaşa (Ulus) Mahallesi 796 ada ve 4 parsel üzerinde mevcut olan binanın 

parsel büyüklüğü 7.706,00 m2 olarak ölçülmüştür. Bina kullanım alanı restorasyon öncesi 

1.900 ,00 ve 5 kattan oluşmaktadır. Bina TBMM’de 31 Ocak 2013 tarih ve 6410 Sayılı 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne 

tahsis edilmiştir. Bina ve bahçesinin restorasyon çalışmaları tamamlanmış4 ve Üniversite 

tarafından Rektörlük Hizmet Binası olarak kullanıma açılmıştır. Binanın sağında ve 

solunda bulunan eklentiler yıkılmış ve bina kullanım alanı 8.000,00 metrekaredir. Yapı 

iki bodrum kat, zemin, birinci kat ve güvercinlik katı olmak üzere beş katlıdır. Birinci 

ulusal mimarlık dönemi eserlerinin klasik özelliklerine sahiptir (Şekil 4.3-4.4). 

                                                           
4 TC Resmi Gazete Tarih: 23/07/1983 Sayı:18113 
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Şekil 4.3 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Orijinal 2015) 

 

Şekil 4.4 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bahçesi (Orijinal 2015) 

Sümerbank Binası, Fevzipaşa mahallesi 6101 ada ve 1 nolu parselde yer alan bina daha 

Önce Sümer Holding tarafından kullanılan bina Cumhuriyet Dönemi’nin ilk kamu 

yatırımı olan Sümerbank sonraki yıllarda Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ülkemizdeki 

örneklerinden biridir. Adı Atatürk tarafından verilmiştir. Mimarı Alman Martin 

Elsaesser’dir. 1937-1938 yıllarında II. Ulusal Mimarlık Dönemi üslubuyla inşa edilen 

yapı, Ulus Meydanı’na tarihsel kimliğini veren önemli yapılardan biridir.  Yapı 

12.04.1980 tarihinde tescillenmiştir. Toplam kullanım alanı 10.140,00 m² olup, söz 

konusu bina 21.12.2016 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’ne 

tahsis edilerek eğitim-öğretim ve araştırma amaçlı kullanıma ayrılmıştır (Şekil 4.5). 
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Şekil 4.5 Sosyal Bilimler Üniversitesi Bahçesi (Sümerbank Binası) (Anonim 2017) 

Zincirli Cami, 14.10.1972 tarihinde tescillenmiş olan Zincirli Cami’nin inşası, XVII. 

yüzyılın sonlarına dayanır. Tarihi bilgiler caminin yerinde daha önceden Keçeciler 

Hamamı adı ile bilinen XVI. yüzyıl yapımı bir hamam bulunduğunu göstermektedir. 

XVII. yüzyılda kullanılmaz duruma gelen hamamın yıktırıldığı ve yerine Zincirli 

Cami’nin yapıldığı bilinmektedir. Vakıf kayıtlarından caminin 1937 yılında onarım 

geçirdiği görülmektedir. Cami 1937 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından esaslı 

onarım görmüştür (Şekil 4.6). 

 

Şekil 4.6 Zincirli Cami (Orijinal 2016) 
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Ankara Vergi Dairesi (Eski Saymanlık) Binası, Fevzipaşa Mahallesi’nde 2576 Ada 3 

numaralı parselde yer almaktadır. Toplam parsel büyüklüğü 7.090,00 metrekaredir. Bina 

kulanım alanı 13.560,00 metrekaredir. Defterdarlık, 2 bloktan oluşmaktadır. Bloklardan 

bir tanesi (plan şeması L biçiminde olan) XX. yüzyıl ilk yarısı binası olup, 14.10.1972 

tarihinde tescillenmiştir. Yapının kütlesel ve mekânsal anlamda önemli bir değişikliğe 

uğramadığı söylenebilir. Yapı, bodrum zemin bir ve ikinci kat olmak üzere toplam dört 

kattan oluşmaktadır. 26.06.2014 Tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne kesin 

tahsisi yapılmış olan bina bugün üniversite tarafından idari büro ve derslik olarak 

kullanılmaktadır (Şekil 4.7-4.8). 

 

Şekil 4.7 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İdari Bina (Ankara Vergi Dairesi Binası) 

(Orijinal 2015) 

 

Şekil 4.8 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İdari Bina (Ankara Defterdarlık Binası) 

(Orijinal 2015) 
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İş Bankası Binası, Altındağ ilçesi Fevzi paşa mahallesi 796 Ada 5 numaralı parselde yer 

almaktadır. 1.362,00 metrekare parsel büyüklüğüne ve 6.194,00 metrekare kullanım 

alanına sahiptir. Yapım yılı 1924 olup, Ulus Meydanında 1929 yılında açılan ve bugün 

de varlığını koruyan binanın tarihsel gelişim sürecinde farklı amaçlarla kullanıldığı 

bilinmektedir. 1974 yılına kadar bankanın merkez şubesi olan bu bina, günümüzde İş 

Bankası Ankara Şubesi olarak kullanılmaktadır. Bodrum üzerine, simetrik olarak 

planlanmış, ortası avlulu beş katı vardır (Şekil 4.9). 

 

Şekil 4.9 İş Bankası Binası (Anonim 2017) 

Ankara Valiliği Binası (Hükümet Konağı), Ankara Hacı Bayram mahallesinde bulunur. 

1897 yılında yapılmıştır. Binanın giriş kapısının sağında yer alan oval biçimli mermer 

kitabede 1315 (1897) tarihi okunmaktadır. Mimarı bilinmeyen Valilik Binası geç dönem 

Osmanlı yapıları arasında yer almaktadır. Ankara’nın en eski kamu yapılarından olan 

Valilik Osmanlı Dönemi’nden günümüze Ankara Valiliği olarak kullanılan bina 

23.07.1981 tarihinde tescillenmiştir. 2006-2009 yıllarında restore edilmiştir. Yapının 

güneyine XX. yüzyılın ikinci yarısında dikdörtgen planlı bir kütle eklenmiştir. Bu kütle 

de GEEAYK’ın 2167 sayılı kararıyla 12.04.1980 tarihinde tescillenmiştir. Yapı dört 

katlıdır. 

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM), Ulus Anafartalar mahallesi 2720 Ada 52 Numaralı 

parselde yer alır. Evkaf mimari Salim Bey tarafından tasarlanmış olan yapı, 1915 yılında 
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inşa edilmiş olup, 14.10.1972 tarihinde tescillenmiştir. Bina 23 Nisan 1961’de “Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Müzesi” adıyla halkın ziyaretine açılmıştır. 1981 yılında Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon ve 

teşhir-tanzim çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981tarihinde “Kurtuluş Savaşı Müzesi” 

adıyla yeniden ziyarete açılmıştır. Yarım bodrum üzerine tek katlı olan yapının beden 

duvarları taş yığma sistem ile inşa edilmiştir. Yapının cepheleri Ankara taşı ile 

kaplanmıştır (Şekil 4.10). 

 

Şekil 4.10 II TBMM Binası (Cumhuriyet Müzesi) (Anonim 2015) 

Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM), Ulus Anafartalar mahallesinde yer alır. 1923 yılında 

Mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fıkrası Mahfeli olarak tasarlanmış ve daha 

sonra meclis olarak kullanılmıştır. I. TBMM Binası’nın yetersiz olduğu nedeni ile 18 

Ekim 1924 yılında hizmete açılmıştır. 1961 yılında meclisin yeni açılan binaya taşınması 

sonrası Merkez Anlaşma Teşkilatına tahsis edilmiştir.  1979 yılına kadar Merkez anlaşma 

Teşkilatı tarafından kullanılan bina teşkilatın kaldırılmasın ardından Kültür Bakanlığına 

devredilmiştir. 30 Ekim 1991 yılında Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.  

Hacı Bayram Cami, Altındağ Hacı Bayram Mahallesi 19985 Ada 1 Numaralı parselde 

yer alır. Roma Dönemi’ne ait Augustus Tapınağı’nın yanında yer alan yapı 1427-1428 

yıllarında Hacı Bayram Veli tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu mimarisi stilinde inşa 

edilmiş olan cami Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı, 

taş kaideli, tuğla duvarlı, kiremit çatılı bir yapıdır. Türbenin güneydoğu duvarında 
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yükselen iki şerefeli minaresi kare planlı, taş kaideli ve silindirik tuğla gövdelidir 

(Anonim 2017).Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiştir (Şekil 4.11). 

 

Şekil 4.11 Hacı Bayram Cami (Anonim 2015) 

Eski Anafartalar Polis Karakolu (Hotel Ulus), XX. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiştir. 

2167 sayılı GEEAYK Kararı ile 12.04.1980 tarihinde tescillenmiştir. Yapı 3 katlı ve 

kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Yüksek girişli yapının birinci ve ikinci katı günümüzde 

otel olarak kullanılmaktadır. Otele giriş Adliye Sokak üzerindeki merdivenle 

sağlanmaktadır. Bu yapının eskiden polis karakolu olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Yığma olarak inşa edilmiş yapı, andezit taş kaplamadır. Önceden Anafartalar Polis 

Karakolu olarak kullanılmış olan yapı günümüzde otel olarak hizmet vermektedir. 

Yapının zemin katında ticari faaliyet yürütülmektedir (Şekil 4.12). 

 

Şekil 4.12 Ulus Hotel (Eski Anafartalar Polis Karakolu) (Anonim 2016) 
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6099 ada ve 6 parsel üzerindeki konut, I. Ulusal Mimarlık Dönemi üslubuyla inşa 

edilmiştir. 19.03.2010 tarihinde 459 sayılı K.T.V.K.B.K. kararıyla tescillenmiştir. Tuğla 

yığma olarak inşa edilmiştir. Yapı zemin üzerine iki kattan oluşmaktadır. 886,00 

metrekare kullanım alanına sahiptir. Yapı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından 

kamulaştırma yolu ile alınmıştır. Rölöve, restitüsyon projeleri çizilmiş restorasyon projesi 

aşamasındadır. Yapı malzeme, teknik, yapısal ve mimari özellikleri bakımından mimari, 

teknik değer ve belge değeri taşımasına rağmen bakımsız atıl duruma olan yapının 

değerleri kaybolmaya yüz tutmuştur (Şekil 4.13). 

Döner Sermayesi İşletme Müdürlüğü (DÖSİMM) Binaları, Ankara İli Altındağ İlçesi 

Fevzipaşa Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi beşinci bölgede hazine mülkiyetinde 

bulunan DÖSİMM’e ait iki adet binadan oluşur, biri tescilli olup, XX. yüzyılda 

başbakanlık basım evi binası olarak inşa edilmiştir. 04.04.1989 tarihinde tescillenmiştir. 

Yapının plan şeması dikdörtgen biçimindedir. İki katlı yapının beden duvarları tuğla 

yığma olarak inşa edilmiştir. 2720 Ada 2 Numaralı parselde bulunan ve 59.273,00 

yüzölçümlü arazi üzerinde bulanan binalar 18.04.2016 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitene kullanımına verilmiştir. Üniversite bu binaları Akademik ve İdari birimler 

olarak kullanmaktadır (Şekil 4.14). 

 

 

Şekil 4.13 Çankırı Caddesi 6099 Ada Üzerindeki Tarihi Konut (Anonim 2015) 
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Şekil 4.14 DÖSİMM Binası (Anonim 2015) 

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi (MAYEM) Binası, Fevzipaşa Mahallesi Atatürk Kültür 

Merkezi beşinci bölgede 2720 Ada 52 Numaralı 3.725,00 metrekare parsel büyüklüğü 

üzerine 3.000,00 metrekare kullanım alanlı 4 kattan oluşmaktadır. 21.05.2014 tarihinde 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversite’ne tahsisinden önce maliye tarafından eğitim merkezi 

olarak kullanılmaktaydı. Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne komşu konumdadır. Üniversite 

tarafından gerekli izinler alınıp projelendirilerek 2016 yılında Yabancı Diller 

Yüksekokulu olarak faaliyet göstermeye başlamıştır (Şekil 4.15). 

 

Şekil 4.15 MAYEM Binası (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksek Okulu) (Anonim 2016) 
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Vehbi Koç Vakfına Ait Bina, 2720 numaralı ada, 27 numaralı parselde yer almaktadır. 

Ticaret yapısı olup, hâlihazırda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsislidir. 

Yapının oturduğu parselin alanı 317,00 metrekaredir. Zemin zerine 4 katlı olan yapı, daha 

önce Koç Vakfı tarafından kullanılmıştır (Şekil 4.16). 

Mehmetçik Gazinosu, Atatürk Kültür Merkezi beşinci bölgede 2720 numaralı ada 52 

numaralı parselde bulunur. Yapı, er ve erbaşların kullandığı sosyal tesistir. Kapalı alan 

gazinonun işletim ve güvenliğinden sorumlu az miktarda askerin konakladığı alandır. 

Gazinonun geri kalan kısmı kamelyalı açık bahçe şeklindedir. Yapının bulunduğu parsel, 

Kurtuluş Savaşı Müzesi, MAYEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hepsini barındıran 

parsel olup, büyüklüğü 59.273,00 metrekaredir. Mehmetçik Gazinosu’nun kapladığı alan 

10.000,00 metrekaredir. 2016 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine tahsis 

edilmiştir. Üniversite bu alanı araştırma merkezi olarak planlamaktadır (Şekil 4.17). 

 

Şekil 4.16 Vehbi Koç Vakfına ait bina (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) (Anonim 

2015) 

. 
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Şekil 4.17 Mehmetçik Gazinosu (Anonim 2017). 

Alan ve çevresinde tarihi tescilli yapıların yanı sıra tarihi tescilli kültür varlıkları da yer 

almaktadır.  Roma Yolu’nun kalıntıları Valilik Binası bahçesinde sergilenmektedir. Ulus 

Şehir Çarşısı’nın yıkılmasından sonra ortaya çıkan Roma Yolu tarih öncesinin izlerini 

taşımasına rağmen gerekli önem gösterilmemiştir. Yine Roma Dönemi izlerini taşıyan 

Hamidiye çeşmesi varlığını gösterememektedir. Julian Sütunu alanın tam ortasında yer 

almaktadır (Şekil 4.18). 

Tonoz Galeri, 14.10.1972 tarihinde 6691 sayılı GEEAYK kararıyla tescillenmiştir. 

Hükümet Caddesi ile Telgraf Sokak arasında kalan yeşil alanda bulunmaktadır. Yapım 

tarihi MS I. yüzyıldır. Ulus Şehir Çarşısı’nın inşası için alanın kazılmasıyla ortaya çıkan 

Roma Caddesi’nin devamının Valilik Binası’nın ön bahçesinde çıkacağı düşünülerek bu 

alanda çalışmalara başlanmıştır. Kazılarda bulunan tarihi eserler, Valilik Binası’nın 

önünde orijinal bir yöntem ile sergilenmeye başlanmıştır. Türkiye’de bir ilk niteliği 

taşıyan bu sergileme yönteminde kazılarda bulunan eserler açık havada, yer altında 

bulunan ve üzeri cam ile kaplanmış bir bölmenin içinde yer almaktadır. 
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Şekil 4.18 Bölgede bulunan tescilli kültür varlıkları haritası (Anonim 2015, Anonim 2017) 

Roma Yolu, 1995 yılında Ulus Şehir Çarşısının yapımı sırasında Roma Dönemi’ne ait bir 

cadde kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Aynı yıl yapılan kazılarda caddenin genişliğinin 6.70 

m olduğu belirlenmiştir. Bu genişliği ile Roma Dönemi Ankara’sının en geniş caddesi 

olduğunun anlaşılması üzerine‚ “Cordo Maximus” olarak adlandırılmıştır. Burası 

Ankara’nın bilinen en eski caddesidir. Cadde, Roma Tiyatrosu, Augustus Tapınağı ve 

Roma Hamamı’nı birbirine bağlayan ana aksın bir parçasıdır. Caddenin ortaya çıkarılan 

toplam uzunluğu 216 metredir. Günümüzde 69 metrelik bir bölümü Ulus Şehir 

Çarşısı’nın doğu bitişiğindedir. Elde edilen buluntulardan caddenin I. yüzyılda yapıldığı 

ve batı tarafında “Stoa” denilen üstü kapalı sütunlu bir gezinti holü, doğu tarafında ise bir 

sıra dükkân olduğu anlaşılmıştır (Şekil 4.19). 

Julian Sütunu, bilgilendirme yazıtında, anıtın MS 362 yılında imparatorun Ankara’dan 

geçişi onuruna yaptırıldığından bahsedilmektedir. Julian Sütununun özgün yeri, şimdiki 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası’yla İş Bankası’nın arasıdır. 1934 

yılında, anıtta oluşan tehlikeli eğilme sebebi ile anıt 1934 yılında parçalar halinde 

sökülerek 40 metre kadar doğuya yani şimdiki yerine alınmıştır. Sütun 15 metre 

yüksekliğindedir. Halk arasında Belkıs Sütunu olarak da adlandırılan sütun, 2001 yılında 

Ankara Valiliği tarafından restore edilmiştir (Şekil 4.20). 



74 
 

 

Şekil 4.19 Roma Yolu (Anonim 2015) 

 

Şekil 4.20 Julian Sütunu - Hükümet Meydanı  (Anonim 2015) 

Augustus Tapınağı, Ulus’ta Hacı Bayram Cami’nin bitişiğinde yer almaktadır. Roma 

Dönemi’nin önemli yapıtlarından biri olan tapınak MÖ 25 yılından sonra yapılmıştır. 

Latince ve Yunanca olan bu yazıt tapınağın Hacı Bayram Cami’sine yakın olan duvarın 

üstünde tanrılaştırılmış ile başlar ve duvarın büyük bir bölümünü kaplar (Şekil 4.21). 
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Şekil 4.21 Augustus Tapınağı (Anonim 2017) 

Hamidiye Çeşmesi: XIX. yüzyıl çeşmesi olan Hamidiye Çeşmesi, 12.04.1980 tarihinde 

2167 sayılı karar ile GEEAYK tarafından tescillenmiştir. 6099 ada ve 19 nolu parsel 

üzerindeki yapının duvarına yaslanmış durumdaki çeşme kesme taştan yapılmıştır. 

Çeşmenin iki yanında yüksek başlıklı yivli birer sütun vardır. Kurnanın üzerinde 

dikdörtgen bir çerçeve ve içinde bitkisel süslemeler, onun da üzerinde ay-yıldız kabartma 

mevcuttur. Ayrıca bu kısmın üzerinde bir de bitkisel motifli üçgen alınlık mevcuttur 

(Şekil 4.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.22 Hamidiye Çeşmesi (Anonim 2016) 
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Atatürk Heykeli (Zafer Anıtı), Anafartalar caddesi üzerinde sağ tarafta yer almaktadır. 

Cumhuriyetle birlikte kamusal alanlara Atatürk büstleri ve heykelleri dikme geleneğini 

başlatan Ankara’daki Atatürk Heykelleri olmuştur.1927 yılında heykeltıraş Heinrich 

Krippel tarafından yapılmış olan Atatürk Heykeli, 12.04.1980 tarihinde 2167 sayılı 

GEEAYK Kararı ile tescil edilmiştir. Anıt 1959 yılında yol düzenlemeleri sırasında 

yerinden taşınırken etrafını çevreleyen kale burcu şeklindeki düzenlemelerin kaldırıldığı 

bilinmektedir. Ancak bu bölümdeki iki kurt başı yeni yerinde de muhafaza edilmiştir. 

(Şekil 4.23).  

 

Şekil 4.23 Ulus Meydanı- Zafer Anıtı (Anonim 2014) 

Hükümet Meydanı’ndaki Ağaç, 15.07.1996 tarihinde, 4788 sayılı KTVKK kararıyla 

tescillenmiş olan ağaç, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası’nın hemen 

önünde bulunmaktadır. Ağacın boyu 20 metreye yakın, çapı 45 cm gövde çevresi 1.89 

metre, gölge alanı izdüşümü 20,00 metrekaredir. Ağacın yaşının 2012 yılı itibariyle 

50’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Asfalt yolun ortasında bulunan ağaç için yaklaşık 

2 metre çapında andezit bordürle çevrili toprak alan ayrılmıştır (Şekil 4.24). 

Dış Budak Ağacı, 15.07.1996 tarihinde, 4788 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu Kararı ile tescillenmiş olan dış budak ağacı, Valilik Binası’nın bahçesinde, 

binanın güney kapısının hemen önünde bulunmaktadır. Boyu 20 metrenin üstündedir. 

Ağacın çapı 47 cm’dir. Gövde çevresi ise 2,17 metre, gövde alanı izdüşümü ise 12 



77 
 

metrekaredir. Ayrıca ağacın 2012 yılı itibariyle 50 yaşın üzerinde olduğu tespit edilmiştir 

(Şekil 4.25). 

 

              

Şekil 4.24.a Hükümet Meydanında bulunan ağaç, b. Dışbudak ağacı (Anonim 2015) 

4.4 Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Çevresinde Kamu Kurum ve 

Kuruluşların Yapmış Olduğu Uygulamalar 

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı’nda uygula yapan kamu kurum ve kuruşları 

sırası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hükümet Konağı, Türkiye İş Bankası A.Ş Ankara 

Şubesi, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü 

(Eski Adliye) binalarının restorasyonunu tamamlamıştır. Yunus Emre Enstitüsü 

Restorasyon uygulama projeleri tamamlanmıştır. Emlak Bankası Genel Müdürlüğü, 

Anafartalar Caddesi Vakıf İş Hanı cephe onarımı projeleri Koruma Kurulunca uygun 

görülmüş, surların duvarlarının onarım projeleri onaylanmış uygulama sürecinde 

içerindedir (Anonim 2010). 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uygulamalarını Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma-Islah 

Planı ile başlatmıştır. Planın yürüklükte olduğu 1990-2005 tarihleri arasında yapılan 

uygulamalar içinde Güvercin Sokak, Keklik Sokak, Gazi Lisesi önü, Talatpaşa Bulvarı 

üzerindeki Ankara Tıp Fakültesi Hizmet Binaları, Roma Tiyatrosu kazıları, Ankara 

Valiliği Defterdarlık yapıları, Sağlıklaştırma kapsamında Hacettepe Üniversite’sinin 

olduğu alandan başlayarak Ankara Kalesi’ne ulaşan aks üzerinde düzenlemeler yapmıştır. 

Hacı Bayram Cami ve çevresini restore etmiştir (Anonim 2010). 

b a 
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Altındağ İlçe Belediyesi, Hamamönü Mahallesi’nde sokak sağlıklaştırma projeleri ve 

uygulamaları yapmıştır. Kale Meydan’ı düzenlemesine ilişkin projeler hazırlanmış ve 

kurul onayları alınmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ulus tarihi kent merkezi tarihsel sit 

alanı kapsamında 72 adet vakıf taşınmazı bulunma ve bu taşınmazların tümü tescillidir. 

Toplam 52 adedinin projeleri hazırlanmış ve bu projeler AKVKBK tarafından 

onaylanmıştır. Onaylanan projelerin 29 adedi uygulaması yapılmıştır. 10 adet taşınızsa 

uygulama yapmıştır. 13 adet taşınmazın ise yapılması programlanmaktadır. Bunların 

arasında Cenab-ı Ahmet Paşa Cami ve türbesi, Ahi Elvan Cami, Aslanhane Cami, Zincirli 

cami gibi yapılar vardır.  

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Maliye Vekaleti Binası restorasyon uygulaması 

tamamlanmıştır, Maliye Yüksek okulu (MAYEM) uygulaması tamamlanmıştır. Vergi 

Dairesi ve Defterdarlık binaları uygulama projeleri kurul onayı almış uygulama 

aşamasına geçilecektir. Sümerbank Binası projeleri onaylanmış ve uygulama aşamasına 

geçilmiştir. Ayrıca üniversite Çankırı Caddesi üzerinde bulunan alanda düzenleme 

projeleri yapmaktadır (Anonim 2010). 

4.4.1 Alanın Üniversiteye Dönüşüm Süreci  

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22 Ocak 2013 tarih ve 6410 Sayılı Kanun ile “Ankara 

Sosyal Bilimler Üniversitesi” kurulmuştur. Üniversite, bir şehir üniversitesi şeklinde 

yapılandırılacaktır. Konumlanacağı alan Hükümet Meydanı olarak tespit edilmiştir. Daha 

önce 796 Ada Numaralı Parselde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ait olan bina 

Maliye Bakanlığı’nın 03/04/2013 tarih ve 12731 sayılı yazısı ile üniversiteye tahsis 

edilmiş ve bina, 19/07/2013 tarihinde teslim alınmış olup Ağustos 2013 tarihinden 

itibaren “Rektörlük Hizmet Binası” olarak kullanılmaktadır. 

Ardından 26.06.2014 tarihinde 2576 ada ve 3 nolu parselde mevcut olan Ankara 

Defterdarlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 

Binası, 21.05.2014 yılında 2720 Ada 52 numaralı parselde bulunan Maliye Yüksek Okulu 

Eğitim Merkezi olarak kullanılmıştır. Gümrük Müsteşarlığı tarafından garaj olarak 

kullanılan 6099 Adada bulunan 18-19-20 numaralı parseller 10.09.2014 tarihinde 

üniversiteye tahsis edilmiştir. Bu bina 21.12.2016 tarihinde Sümerbank Binası ve 
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Mehmetçik Gazinosu izlemiştir. Tahsis edilen binalara Hükümet Meydanı’nı çevreleyen 

ve alanı dönüştürme özelliği olan binalardır (Şekil 4.30). Üniversite 2013 tarihinden 

bugüne gerek kamulaştırma gerekse tahsis işlemleri ile bölgeyi şekillendirmeye 

başlamıştır (Çizelge 4.2). 

Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılan 

binanın restorasyon çalışmaları bitmiş Ana binanın sağında ve solunda bulunan binalar 

yıkılmıştır. Bahçesi de restore edilmiştir. Bina Rektörlük Hizmet Binası olarak 

kullanılmaktadır. Vergi Dairesi ve Defterdarlık Binası’nın restorasyon proje çalışmaları 

bitmiş, araştırma merkezleri olarak planlanan ve uygulama aşamasına henüz geçilmeyen 

binanın bir kısmını halen defterdarlık tarafından kullanılırken diğer kısmı üniversite 

tarafından akademik ve idari personel tarafından kullanılmaktadır. Kütüphane olarak 

tasarlanan Sümerbank Binası’nın restorasyon projeleri tamamlanmış uygulama 

aşamasına geçilmiştir. MAYEM Binası restorasyon çalışmaları bitmiş ve Yabancı Diller 

Yüksekokulu olarak hizmet vermekte, idari ve akademik personel kullanmakta, 

DÖSİMM binaları öğrenci yemekhanesi ve akademik personel tarafından 

kullanılmaktadır.   

İnceleme alanındaki 6099 ada, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası’nın 

hemen kuzeyinde yer alan adadaki yapıların yıkılması ve yerine üniversitenin 

gereksinimleri doğrultusunda, dokuyla uyumlu yeni yapılar inşa edilmesi 

planlanmaktadır. Adadaki yapıların mülkiyeti Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

tarafından edinilmeye başlanmıştır. Adanın büyüklüğü 3.493,00 metrekaredir. 2998-

2999-3000 numaralı adalardaki niteliksiz yapılar Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yıkılarak İnanç Müzesi inşaatına başlanmıştır. Fakat Aralık 2017 itibari ile inşaatı 

durdurulmuştur. Üniversite bu alanı planlama çalışmalarına dâhil etmiştir ve proje 

çalışmaları aşamasındadır.  

Alanın bugünkü kulanım sürecinde korunabilmiş tarih ve kültür yapıları Valilik Binası, 

valilik bahçesinde bulunan Roma kalıntıların sergilendiği Tonoz Galeri, bu galeri orada 

bulunan kamu kuruluşları tarafından fiziki varlığı çok fazla bilinmemektedir. Alanın tam 

ortasında bulunan Julian Sütunu, Cumhuriyetin ilk Maliye Vekâleti Binası, Sümerbank 

Binası ve İş Bankası Binası sayılabilir.  
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Tarihi ve kültürel varlıkları geçmişin izi taşıyan bu alanın kent merkezinde olması, tek 

vasıta ile ulaşılması, metro hattı ve tren istasyonunun alana çok yakın olması, havaalanı 

ve şehirlerarası otobüs terminaline ulaşımın kolay olması erişim bazında güçlü yönlerini 

göstermektedir. Kültürel değerler açısından dönemleri yansıtan mimarinin izlenebildiği 

sit alanlarının olması, alanda geçmiş uygarlıkların izlerinin olması ve restorasyon 

çalışmalarının başlaması kenti güçlü kılmaktadır. Aynı zamanda çevreye uyumsuz 

nitelikte bakıma ihtiyaç olan ve kültürel dokuya olumsuz etkisi olan birçok yapının 

bulunması kültürel değerler açısından olumsuz etkilemektedir.  

Çizelge 4.2 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Kullanımında Olan Yapılar 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ’NİN KULLANIMINDA OLAN 

YAPILAR 

ADA PARSEL 
KULLANIM 

AMACI 

PARSEL 

BÜYÜKLÜĞ

Ü 

(m2 ) 

BİNA 

KULLANIM 

ALANI (m2 ) 

TAHSİS 

TÜRÜ 

TAHSİS 

TARİHİ 
AÇIKLAMA 

796  4  

REKTÖRLÜK 

HİZMET 

BİNASI  
7.706,00  8.117,00 Kesin tahsis  03.04.2013  

Rektörlük Hizmet 

Binası olarak 

kullanılmaktadır.  

2576  3  

REKTÖRLÜK 

EK HİZMET 

BİNASI  
7.090,00 10.140,00 Kesin tahsis  26.06.2014  

 “Enstitü Binası 

olarak olarak 

planlanmıştır.  

2720 52 

MAYEM 

BİNASI 

(HARLIK 

OKULU) 

3.725,00 3.205,00 Kesin tahsis 21.05.2014 

Restorasyon 

uygulaması bitmiş 

“Bina Hazırlık 

Okulu” olarak 

kullanılmaktadır. 

6101 1 
SÜMERBANK 

BİNASI 1.980,00 10.300,00 Kesin tahsis 21.12.2016 

Restorasyon Projesi 

kurul onayından 

geçmiş uygulama 

başlamıştır. 

6099 18-19-20 

Şantiye Ofisi ve 
Otopark Olarak 

Kullanılmaktadır 
1.006,00 800,00 Kesin tahsis 

 

28.08.2013  

 

Şantiye binası olarak 

kullanılmaktadır. 

6099 
6 

 

Proje çalışmaları 

devam 

etmektedir 
265,00 886,00 

Kamulaştırm

a 
11.12.2015 

Merkezi Yemekhane 
ve Sosyal Tesisler 

6099 7 

Kamulaştırma 
yoluyla 

alınmıştır. 
231,50 935,00 

Kamulaştırm

a 
13.07.2016 

Merkezi Yemekhane 
ve Sosyal Tesisler 

6099 11 

Kamulaştırma 

çalışmaları 

devam 

etmektedir. 

321,00 2.017,00 
Kamulaştırm

a 
- 

Merkezi Yemekhane 
ve Sosyal Tesisler 

6099 16 

Kamulaştırma 
çalışmaları 

devam 

etmektedir. 

1.126,00 1.482,00 
Kamulaştırm

a 
- 

Merkezi Yemekhane 
ve Sosyal Tesisler 
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Şekil 4.25 Üniversite Yerleşimini gösteren harita (Anonim 2016, Anonim 2016) 
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5. TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ SONUNDA ALANIN DEĞERLERİ VE ÇOK 

KATMANLILIĞI SÜRDÜREBİLMEK İÇİN İLKELER 

İnceleme alanı içinde; tarihi değer, mimari değer ve anı değeri gibi birçok değeri bir arada 

görmek mümkündür. Farklı dönemlere ait anıtsal nitelikte yapılar bulunmaktadır. Çeşitli 

işlevlerde mimarlık örnekleri ve kamusal yapılar bulunmaktadır. Döneminin mimari 

üslubunu yansıtmalarından dolayı yapılarda tarihi değer ve gurup değerleri mevcuttur. 

Yapının yapıldığı dönemin mimari ve teknik özelliklerini taşımalarından dolayı mimari 

ve teknik değerleri vardır. Alanda bulunan Roma Dönemi yapıları ve kalıntıları 

dönemlerinin mimari özelliklerini ve inşa tekniklerini yansıtmalarından dolayı tarihsel 

değerleri ile önem taşımaktadırlar. İnceleme alanı içinde Selçuklu Dönemi yapısı 

bulunmamasına rağmen yakın çevresinde bulunan yapıların duvarlarında bu izler 

görülmektedir. Çalışma alanı içerisinde Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapıları 

ağırlıktadır.  Bu yapılar dönemlerinin mimari özelliklerini ve teknik malzeme olanakları 

ve inşa tekniklerini barındırdıkları için tarihi değerleri kadar mimari değerleri de 

barındırırlar. Söz konusu çalışma alanı içerisinde bulunan Cumhuriyet Dönemi yapıları 

ulusalcılık akımı kapsamında inşa edilmişler ve grup değeri taşımaktadırlar.  Her bir yapı 

kendi üslubunun ve döneminin birer temsilcisi olduklarından dolayı değerli ve önemlidir. 

5.1 Hükümet Meydanı ve Çevresinin Mevcut Değerleri 

Hükümet Meydanı ve çevresindeki yapılar Osmanlı Dönemi’nden günümüze değişen 

mimarlığın çeşitli evrelerinin günümüze kadar gelmiştir. Alanda bulunan yapılar 

üretildiği dönemi yansıttığından mimari değeri bulunmaktadır. Ayrıca bu yapılar bu 

özelliği nedeni ile belge değeri kazanmış durumdadır.  

Ulus Hükümet Meydanı ve çevresinde bulunan yapılar Ankara’nın ilk yapılaşma 

sürecinde etkin rol oynayarak, kentin modernliğinin sembolüdür. Örneğin Anafartalar 

Çarşısı Ankara’nın yürüyen merdiveninin yer aldığı ilk yapı ve pencere açıklıklarında 

alüminyum doğramanın kullanıldığı ilk yapılardan biri olarak mimaride malzeme 

kullanımında modernleşmenin ilk örnekleri arasındadır. Bu husus alandaki bazı yapılara 

teklik ve ilklik özeliği kazandırmaktadır.  
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Hükümet Meydanı ve çevresindeki yapıların birçoğu açılan yaraşmalar sonucu 

gerçekleştirilmiş, mimari açıdan yapısal üslup ve kullanım özellikleri ile bölgeye 

karakterini vermiş yapılardandır.  Bu nedenle her yönü ile özgünlük değeri vardır. 

Hükümet Meydanı ve çevresindeki yapılar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından değişik 

anlayıştaki günün önemli mimarlarının değerlendirmeleri (yarışmalar) sonucu oluşan 

dönemin estetik değer anlayışlarını yansıtan yapılardır. Yine bu yapılar kamu binası, iş 

merkezi olarak günümüzde de işlevleri devam ettiğinden yapıların ve alanların işlevsel 

değeri vardır. Bu alanda bulunan yapılar Ankara’nın belli bir zaman kesitinde yaşamında 

hatıraların olduğu, kentsel hafızada önemli yer tutan, dolayısı ile anı değeri taşıyan 

yapılardır. Çevrede ve meydanda bulunan yapıların bakımsız ve birçok sorunları 

olmasına rağmen halen kullanılan yapılar olduğundan ekonomik değerlerini vardır. 

Ankaralıların, hatta Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’ya gelenlerin sosyal ve kültürel 

yaşamında yer etmiş, romanlara konu olmuş yaşam ve yapısıyla Ankara dışında ülke 

ölçeğinde ortak kültürel miras özelliği taşımaktadır.  

Hükümet Meydanı ve çevresindeki yapılarda toplumsal açıdan önemli olan odak olarak 

kullanımlar ve mekânlar oluşmuştur. Akman Bozacısı, Mişmiş Kurukahve ve 

dondurmacısı toplumun her kesiminden kişiyi hala bir araya getiren noktalar olarak 

sosyal değer taşıyan mekânlardır.  Yapılar bu mekânlar ile anılarak bütünleşmiştir. 

Ankara’nın kentsel kimliğinin korunması ve geliştirilmesi konusunda Hükümet Meydanı 

ve çevresindeki yapıların kent yaşamı içindeki devamlılığını sağlaması, geleceğe kültürel 

miras olarak aktarılması büyük önem arz etmektedir.  

Ulus Meydanı ve çevresindeki yapıların bir kısmı, Osmanlı Dönemi’nin ve erken 

Cumhuriyet Dönemi’nin geçirdiği toplumsal ekonomik ve kültürel dönüşümleri mimarlık 

biçimlenmesiyle yansıtarak modern başkent Ankara’nın örnek mimarlık ürünleridir ve 

çoğu tescillenmiş durumdadır. Ulus Bölgesi’nin Cumhuriyet’in ilk ilanı sonrasında sahip 

olduğu yönetim merkezi olma özelliğini belgeleyen yapıların tescil edilerek koruma altına 

alınmış olması ile belge değeri vardır. 

Aşağıda gösterilen Roma Dönemi kalıntılarından kentsel sit alanı içinde bulunan Kale, 

Roma Dönemi kalıntılarından olan Valilik Binası bahçesinde bulunan duvar kalıntıları, 
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Julian Sütunu, Roma Yolu, Roma Tiyatrosu, Çankırı Caddesi üzerinde bulunan Roma 

Hamamı oldukça baskın değerleri mevcuttur. Eskilik, Tarihsellik, Belge değerlerini 

taşımaktadırlar (Çizelge 5.1). Antik dönem yapıları dönemlerinin mimari ve teknik 

özelliklerini yansıtmaları ve tarihsel değerleri ile büyük önem taşırlar. Ankara için kentin 

çok katmanlılığını, kültürel zenginliği ifade ederler. 

Çizelge 5.1 Roma Dönemi yapılarının değerleri 

Roma Dönemi Yapıları Taşıdığı Değerler Değişimin Değerlere Etkileri 

Kale 
Eskilik, simge, tarihi değerleri 

taşımaktadır. 

Halen bu değerleri 

taşımaktadır. 

Roma Yolu 
Eskilik, simge, teklik, tarihi 

değerleri taşımaktadır. 

Kazısı yapılmış yok olmuş 

antik dönem yapı 

kalıntılarındandır. 

Roma Caddesi 
Eskilik, simge, teklik tarihi 

değerleri taşımaktadır 

Kazısı yapılmış yok olmuş 

antik dönem yapı 

kalıntılarındandır. 

Sütunlu Cadde 
Eskilik, simge, teklik tarihi 

değerler taşımaktadır. 

Kazısı yapılmış antik dönem 

kalıntılarından olup, değerleri 

yok olmuş durumdadır. 

Julian Sütunu 
Eskilik, simge, teklik tarihi, anı 

değerlerini taşımaktadır.  

Hükümet Meydanı ortasında 

yer almaktadır.  

Augustus Tapınağı 
Eskilik, teklik, tarihi mimari ve 

belge değerleri taşımaktadır. 

Hacıbayram cami bahçesinde 

bulunmaktadır. 

Duvar kalıntısı 

(Tonoz Galeri) 

Eskilik, teklik, tarihi, mimari, 

belge, değerlerini taşımaktadır.  

Valilik Binası bahçesinde 

sergilenmektedir. 

 

Ankara’ya hakim bir tepe üzerine kurulu olan kale tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin 

başkenti olan Ankara’da hem yerleşim, hem de savunma merkezi durumunda olan Ankara 

Kalesi tarihi, eskilik ve simge değeri taşımaktadır. Roma Yolu, Roma Caddesi, Sütunlu 
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Cadde’nin eskilik, tarihi, teklik değerleri taşımaktadır. Bunun yanı sıra antik dönem 

yapıları içerisinde olan Agustus Tapınağı tüm roma mimarisi içinde teklik değeri taşıyan 

bir yapıdır. Duvarlarında Latince ve Antik Yunanca kazılmış ve günümüze kadar ulaşmış 

olan yazıtlar mevcuttur. Bu tarihsel bir belde değer olduğunun göstergesidir. Döneminin 

mimari ve teknik özelliklerini yansıtmasından dolayı tarihsellik değeri vardır. Alanın çok 

katmanlılığını ve kültürel zenginliğin ifade eder. Antik dönem yapıları içerisinde tüm 

roma mimarisi içerisinde teklik değeri taşıyan tek yapıdır. Roma imparatoru Augustus’un 

ölümünden önce Vesta Rahibelerine verdiği, “index rerum gestarum” Augustus 

Tapınağı’nın duvarlarında Latince ve antik Yunanca yazılmış olarak halen varlığını 

korumaktadır. “Yazıtlar kraliçesi” olarak anılmaktadır. Alanın tam ortasında bulunan 

Belkıs Sütunu olarak da bilinen Julian Sütunu, eskilik, tarihi anı ve belge değeri 

taşımaktadır. Valilik bahçesinde sergilenen duvar kalıntısı, tarihi, eskilik, mimari, belge 

ve sergilenme yöntemi ile de teklik değerini taşımaktadır (Çizelge 5.1). 

Bizans Dönemi’nden kalan son eser olmasına rağmen yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 

kalan St Klemens Kilisesi’nin mimari, eskilik, dini ve belge değerlerini taşımaktadır 

(Çizelge 5.2). 

Çizelge 5.2 Bizans Dönemi yapılarının değerleri 

Osmanlı Dönemi yapılarından olan Hacı Bayram Cami dini, değeri ile birlikte 

dönemlerinin mimari biçimlenmesine, yapım teknikleri bakımından tarihi değeri olduğu 

kadar mimari değere de sahiptir (Çizelge 5.3). Alan içinde mevcut olan Zincirli Cami’nin 

dini, eskilik, mimari, belge, işlevsellik değerinin yanı sıra esaslı onarım geçiren yapının 

ekonomik değeri artmıştır. Hiçbir çalışma yapılmamış olan Hamidiye Çeşmesinin eskilik 

ve tarihi değer taşımaktadır. 

Bizans Dönemi yapıları Taşıdığı değerler Değişimin değerlere etkileri 

St Klemens Kilisesi 
Mimari, eskilik, dini, belge 

değerlerini taşımaktadır. 

Bizans Dönemi’nden kalan son 

eser olmasına rağmen yok olma 

ile karşı karşıyadır. 
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Çizelge 5.3 Osmanlı Dönemi yapılarını değerleri 

Alan içerisinde ve çevresinde çok sayıda Cumhuriyet Dönemi yapıları mevcuttur. 1928-

1938 yılları arasında yapılan yapılar Erken Cumhuriyet Dönemi yapıları, 1970 yılları 

sonrası yapılanlar I. Ulusal Mimarlık, Modernizm etkisiyle uluslararası üslupta yapılan 

yapılar Neo klasik tarzda yapılmış yapılardır. Bu yapılarda mimari teknik değer, gurup 

değerleri mevcuttur. Bu yapılardan bazıları çizelge 5.4’de gösterilen Cumhuriyet Dönemi 

yapılarından kamulaştırılarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilen Lale 

Palas yapılan müdahaleler ile tarihi değeri yok olmuş ve ekonomik ömrünü 

tamamlamıştır. Hotel Ulus adı ile bilinen Eski Anafartalar Polis Karakolu yapı malzeme, 

teknik, yapısal ve mimari özellikleri bakımından mimari, teknik değer ve belge değeri 

taşımasına rağmen bakımsız atıl durumda olan yapının değerleri kaybolmaya yüz 

tutmuştur.  

Alanın içerisinde bulunan Ankara Valiliği Binası kütlesel ve mekânsal anlamda önemli 

bir değişikliğe uğramadığından süreklilik değerini korumuştur. Ait olduğu dönemin 

mimari, estetik, teknik özellikleri hakkında bilgi edinebilecek somut kaynak olmasından 

dolayı belge değeri taşımaktadır. Bölgede aynı döneme ait birden fazla kültür varlığının 

bir arada bulunarak bir bütün oluşturmasından dolayı grup değeri vardır. Osmanlı 

Dönemi’nden günümüze Ankara Valiliği olarak kullanılan bina işlevsellik değerini 

devam ettirmiştir. Yapı mimari özelliğinden ve yapısal durumundan dolayı ekonomik 

değere sahiptir.  

Osmanlı Dönemi 

yapıları  
Taşıdığı değerler Değişimin değerlere etkileri 

Hamidiye Çeşmesi 
Eskilik değeri, tarihi 

değerleri taşımaktadır. 

Hiçbir çalışma yapılmamış, 

Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi sınırları içerisinde 

yer almaktadır. 

Hacıbayram cami 

Dini değer, eskilik değeri, 

mimari değer, belge değeri 

ve işlevsellik değerlerini 

taşımaktadır. 

Restorasyon çalışması sonrası 

kulanım değeri, ekonomik değeri 

artarken yapılan müdahalelerle 

mimari değeri azalmıştır. 

Zincirli Cami 

Dini değer, eskilik değeri, 

mimari değer, belge değeri 

ve işlevsellik değerlerini 

taşımaktadır. 

İbadethane olarak kullanım ve 

dini değerini ve işlevsellik 

değerini korumaktadır.  
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İş Bankası Binası, kütlesel ve mekânsal anlamda önemli bir değişikliğe uğramadığından 

özgünlük değerini korumuştur. Ait olduğu dönemin mimari, estetik, teknik özellikleri 

hakkında bilgi edinebilecek somut kaynak olmasından dolayı belge değeri taşımaktadır. 

Bölgede aynı döneme ait birden fazla kültür varlığının bir arada bulunarak bir bütün 

oluşturmasından dolayı grup değeri vardır. Yapı mimari özelliğinden ve yapısal 

durumundan dolayı ekonomik değere sahiptir. Sümerbank Binası Cumhuriyet 

Dönemi’nin mimari, estetik, teknik özellikleri hakkında bilgi edinebilecek somut kaynak 

olmasından dolayı belge değeri taşıması ile birlikte bölgede aynı döneme ait birden fazla 

kültür varlığının bir arada bulunarak bir bütün oluşturmasından dolayı grup değeri vardır. 

Geçmişte yaşanmış olayları hatırlatıyor olmasından dolayı toplum hafızasına yer etmiş 

olmasından dolayı anı değeri taşımaktadır. İşlevsellik değerini devam ettirmiştir. Yapı 

mimari özelliğinden ve yapısal durumundan dolayı ekonomik değere sahiptir.  

Maliye Vekâleti Binası Cumhuriyet Dönemi’nin ilk bakanlık binası olduğundan politik 

değeri olmasına rağmen bu değerini zaman içinde kaybetmiştir. Yapı Cumhuriyet’in 

başkenti olarak tasarlandığı süreçten itibaren kentin geçirdiği tüm evrelere tanıklık etmiş 

ve sosyal ve çevresel değeri vardır. Ait olduğu dönemin mimari, estetik, teknik özellikleri 

hakkında bilgi edinebilecek somut kaynak olmasından dolayı belge değeri taşımaktadır. 

Bölgede aynı döneme ait birden fazla kültür varlığının bir arada bulunarak bir bütün 

oluşturmasından dolayı grup değeri vardır. Yapı inşa edildiği tarihten itibaren değişik 

kamu kuruluşları tarafından kullanılarak işlevsellik değerini devam ettirmiştir. Yapı 

mimari özelliğinden ve yapısal durumundan dolayı ekonomik değere sahiptir. 

Restorasyon uygulamasından sonra bu değeri artmıştır.  

Ankara Vergi Dairesi (Eski Saymanlık) Binası, kütlesel ve mekânsal anlamda önemli bir 

değişikliğe uğramadığından süreklilik değerini korumuştur. Ait olduğu dönemin mimari, 

estetik, teknik özellikleri hakkında bilgi edinebilecek somut kaynak olmasından dolayı 

belge değeri taşımaktadır. Bölgede aynı döneme ait birden fazla kültür varlığının bir arada 

bulunarak bir bütün oluşturmasından dolayı grup değeri vardır. Yapı inşa edildiği tarihten 

itibaren değişik kamu kuruluşları tarafından kullanılarak işlevsellik değerini devam 

ettirmiştir. Yapı mimari özelliğinden ve yapısal durumundan dolayı ekonomik değere 

sahiptir. Restorasyon uygulama aşamasındadır (Çizelge 5.4). 
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Çizelge 5.4 Cumhuriyet Dönemi yapılarının değerleri 

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM), Cumhuriyet Dönemi’nin ilk meclis binası 

olmasından dolayı politik değerinin yanı sıra mimari estetik değeri vardır. Cumhuriyet’in 

başkenti olarak tasarlandığı süreçten itibaren kentin geçirdiği tüm evrelere tanıklık etmiş 

ve sosyal ve çevresel değeri vardır. Ait olduğu dönemin mimari, estetik, teknik özellikleri 

hakkında bilgi edinebilecek somut kaynak olmasından dolayı belge değeri taşımaktadır. 

Cumhuriyet Dönemi  

yapıları  
Taşıdığı değerler Değişimin değerlere etkileri 

Lale Palas Eskilik değeri taşımaktadır.  

Tescili kaldırılmıştır. Ekonomik 

ömrünü tamamlamıştır.  

Yapılan müdahaleler tarihi değeri yok 

etmiştir. 

Eski Ankara Polis 

Karakolu (Hotel Ulus) 

Teknik, yapısal ve mimari 

özellikleri bakımından mimari, 

teknik değer ve belge 

değerlerini taşımaktadır. 

Bakımsız atıl duruma olan yapının 

değerleri kaybolmaya yüz tutmuştur 

Valilik Binası 

Tarihi değer, belge değeri, 

mimari değer, işlevsellik 

değerlerini taşımaktadır. 

Restorasyon sonrası ekonomik değeri 

atmıştır. 

İş Bankası Binası 

Tarihi değer, belge değeri, 

mimari değeri, gurup değeri 

bulunmaktadır. 

İş Bankası tarafından kullanılmaktadır. 

Kullanım, işlevsellik ve mimari 

değerini korumaktadır.  

Sümerbank Binası 

(Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi) 

Tarihi değer, belge değeri, 

mimari değeri gurup değeri 

bulunmaktadır. 

Restorasyon aşamasındadır. 

Maliye Vekâleti Binası 

(Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Rektörlük 

Hizmet Binası) 

Politik, mimari, eğitim, tarihi, 

belge, kullanım, teknik, estetik, 

özgünlük, bütünsellik ve grup 

değeri vardır. 

 

Restorasyon sonrası sosyal değeri, 

ekonomik ve maliyet değeri artmıştır. 

Ankara Vergi Dairesi 

(Eski Saymanlık) Binası 

(Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi) 

Süreklilik, belge, grup, 

işlevsellik ve ekonomik değeri 

vardır, değere sahiptir. 

Restorasyon uygulama aşamasındadır. 

Kurtuluş Savaşı Müzesi  

(I. TBMM) 

Estetik değeri, politik değeri 

sosyal ve çevresel değeri belge 

değeri, grup değeri ve ekonomik 

değerlere sahiptir.   

Müze olarak kullanılmaktadır. 

Cumhuriyet Müzesi  

(II. TBMM) 

Estetik değeri, politik değeri, 

sosyal ve çevresel değeri, belge 

değeri, grup değeri ve ekonomik 

değerlere sahiptir 

Müze olarak kullanılmaktadır. 
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Bölgede aynı döneme ait birden fazla kültür varlığının bir arada bulunarak bir bütün 

oluşturmasından dolayı grup değeri vardır. Yapı mimari özelliğinden ve yapısal 

durumundan dolayı ekonomik değere sahiptir (Çizelge 5.4). 

Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM), yapının mimari estetik değeri olup, Cumhuriyet 

Dönemi’nin ikinci meclis binası olmasından dolayı politik değeri vardır. Kentin geçirdiği 

tüm evrelere tanıklık etmiş ve sosyal ve çevresel değeri vardır. Ait olduğu dönemin 

mimari, estetik, teknik özellikleri hakkında bilgi edinebilecek somut kaynak olmasından 

dolayı belge değeri taşımaktadır. Bölgede aynı döneme ait birden fazla kültür varlığının 

bir arada bulunarak bir bütün oluşturmasından dolayı grup değeri bulunmakta ve yapı 

mimari özelliğinden ve yapısal durumundan dolayı ekonomik değere sahip olmaktadır 

(Çizelge 5.4).   

5.2 Müdahalelerin Değerlere Etkileri  

Ulus, XX. yüzyılın başlarında yeni kurulan cumhuriyetle birlikte kentin merkezi olarak 

planlanmış ve geliştirilmiştir. Ancak, süregelen süreçte kent merkezinin değişmesiyle 

Ulus arka planda kalmış, semt sakinlerinin de zaman içerisinde değişmesi, dolayısıyla 

farklı ihtiyaçlar doğması sebebiyle pek çok müdahaleye maruz kalmıştır.  Yapıların 

birçoğu bakımsız veya yanlış müdahaleler tarihi çevreyi olumsuz etkilemiştir. Eskiden 

kent merkezi konumunda olan meydan geçen zaman zarfında sıkışmış bir hale gelmiştir.  

Meydan geçirdiği değişimlere rağmen ulaşım bakımından hala merkez konumu 

kaybetmemiştir.  

Çevresinde bulunan mimari yapılara bakıldığında İş Bankası Binası, Roma Hamamı, 

Ankara Palas gibi geçmişin izleri açısından önem arz eden yapılar kendi dönemlerinin 

mimari yapılarını yansıtmaktadırlar. Alanın bugünkü kulanım sürecinde korunabilmiş 

tarih ve kültür yapıları Valilik Binası, valilik bahçesinde bulunan Roma kalıntıların 

sergilendiği Tonoz Galeri, bu galeri orada bulunan kamu kuruluşları tarafından fiziki 

varlığı çok fazla bilinmemektedir. Alanın tam ortasında bulunan Julian Sütunu, 

Cumhuriyetin ilk Maliye Vekâleti Binası, Sümerbank Binası ve İş Bankası Binası 

sayılabilir. Bir zamanlar ticari merkez konumunda olan meydan günümüzde de alt gelir 
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gurubuna hala aynı ölçüde hitap etmektedir. Ankara Hali, Anafartalar hala belirli bir 

kesim alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır.  

Çevrede bulunan eğlence merkezleri ve küçük sanayi alanları Ulus’un çehresini bir hayli 

değiştirmiştir. Bu değişim beraberinde güvenlik sorunlarını çözülemeyecek hale getirmiş 

ve Ulus Meydanı’nda tarihi yapılar ve kültür varlıkları yoğunlukta olmasına rağmen her 

geçen gün geçmişin izleri hırsızlık, talan ve hasar gibi sebeplerle kaybolmaktadır. 

Meydanda ulaşım, yaya güvenliği, mekân kullanım sorunları, alanda bulunan ticari 

merkezler ve kamu kurumlarının yer aldıkları arazi kullanım yapısından dolayı gece 

gündüz arası kullanım yoğunluğu farklılaşması ve beraberinde güvenlik sorununu 

artırmıştır. Alan ve çevresinde çevre ve sosyo-kültürel sorunlar mevcuttur. Ulus tarihi 

kent merkezi kentsel sit alanı, en yoğun olarak kullanılan bölgedir. Gündüz aşırı yaya ve 

trafik yoğunluğu olması hava kirliliği, çevresel kirlilik, gibi sorunlarda neden olmaktadır. 

Alanda bulunan ticari tesislerin yüksek ses ile satış yapmaları gürültü ve görüntü 

kirliliğine neden olmaktadır. Gıda satışının yapıldığı Ankara Hali ve çevresinde koku ve 

çöp çevresel kirliliğe neden olmaktadır. Kent merkezinde eğitimli nüfus ve okuryazar 

oranının düşük olması, kalite olarak düşük gelir gurubuna hitap eden eğlence 

merkezlerinin bulunması, güvenlik sorununun olması ve alanın belli bir kesim için ticaret 

merkezi işlevini sürdürmesinin yanı sıra düşük gelir gurubuna hitap eden bölgede 

kalitesiz ürünlerin yer alması sosyal ve ekonomik değerini olumsuz etkilemektedir  

Alana 2014 yılı itibari ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi konumlandırılmıştır. 

Üniversitenin tarihi ve kültürel varlıkları bir arada barındıran bir alanda olması ve 

üniversiteye tahsis edilen binaların genellikle tescilli yapılar olması bu yapıların ve alan 

için etkileri bugün kendini göstermeye başlamıştır. 

Ulus’ta bulunan birçok zararlı alışkanlık sahibi grup, alanda güvenlik sorunları 

yaratmaktadır. Dolayısıyla, Ulus’un büyük bir kısmı, pek çok kent kullanıcısının belli bir 

saatten sonra bulunmaktan çekineceği durumdadır. Üniversite ortamı sosyal anlamda da 

Ulus Tarihi Kent Merkezi’ni dönüştürebilecek niteliğe sahiptir. Tarihi Kent Merkezi’nde 

bulunan ve üniversite bünyesinde planlanması gündemde olan alanların, daha fazla 

kullanıcısı olacak olmasıyla birlikte, bunun alandaki güvensizlik durumunu aşmada 

büyük katkıda bulunacağı bir gerçektir. Ayrıca, üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek 
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çeşitli kültürel faaliyetlerleler bölge halkının sosyal yaşantısına katkıda bulunacaktır. 

Ayrıca Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin bölgede gelişmesi sayesinde oluşacak ekonomik 

hareketlilik de dikkat çekilmesi gereken bir diğer konudur. Proje kapsamında pek çok 

öğrenci, akademisyen ve personel alanın kullanıcısı haline gelecek ve alanın ekonomisine 

can verecektir. Öte yandan tamamen halka açık bir alanın sadece bir guruba hitap etmesi 

alan giriş çıkışların sınırlı olması olumsuzluk oluşturacaktır.  Çevrede yapılan gerek 

belediye gerekse de üniversite tarafından yapılan kamulaştırma işlemleri çevrede bulunan 

esnaflar tarafından tedirginlik yaratmaktadır.  

Alanın ve çevresinin planlamadan önce her yönüyle iyi analiz edilmeli, sorunları, 

potansiyelleri her yönü ile araştırılarak, tarihi ve kültürel değerlerin sürekliğin sağlanması 

için önemlidir. Alana üniversitenin konumlanması değişimi hızlandırmış durumdadır. 

Üniversite bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar hükümet meydanı ve Atatürk Kültür 

Merkezi yenileme alanı içerinde kalan alandır. Hükümet Meydanı’nda bulunan Maliye 

Vekâleti Binası Cumhuriyet’in ilk bakanlık binası olarak yapılmış ve politik ve sembol 

unutulmuş durumdadır. Restorasyon uygulamaları özgününe uygun olarak yapılmış ve 

unutulan değerlerin tekrar yüz üstüne çıkması sağlanmıştır. Maliye Yüksek Okulu 

Binası’nın restorasyonu tamamlanmıştır. Depremsellik olarak tehlike arz eden binada 

gerekli güçlendirmeler yapılarak ekonomik ve kullanım değeri artmıştır. Sümerbank 

Binası’nın proje aşaması tamamlanmış uygulama aşamasına geçilmiştir.   

5.3 Alanın Çok Katmanlılığının Sürdürülebilirliği İçin İlkeler 

Yeni mekân gereksinimleri beraberinde olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kent 

meydanları kültürel kimliğin önemli birer parçası olduğu yaklaşımı ile tarihi mekânlarda 

günün gereksinimlerini gidererek tarihin mekânın sürekliliğini sağlamak önemli bir 

konudur. Türkiye’de tarihi kent alanlarında gerçekleşen yenileme, koruma alanlarının 

yenilenmesi değerlendirildiğinde Cumhuriyet Dönemi’nden bu yana tarihi kent 

merkezlerinin modernleşme eğilimleri, üzerindeki imar ve onarım faaliyetlerinin kısıtlı 

olması, mülkiyet parçalanması gibi birçok nedenle sosyal açıdan değişim geçirmiştir. 

Merkezler iş ve ulaşım olanakları bakımından cazip görülmüş ve buralara yerleşilmiştir.  
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1980 sonrasından bu yana tarihi alanlar konum özellikleri ve taşıdıkları tarihi değerler 

açısından gayrimenkul sermaye piyasaları açısından önemli bir yatırım alanı olarak 

görülmektedir. Kent yerleşim dokusunda kamu yatırımları yapılarak yaşam kalitesini 

yükseltmek, bozulan ve tümden kaybolan kent imgesini yeniden oluşturmak ve böylece 

gelir düzeyi daha yüksek olan gurupları bu alanlara çekerek alanın rant düzeyini 

yükseltmek bu alanları yatırım için karlı alanlara dönüştürmek istenmiştir.  

Hükümet Meydanı, Ulus tarihi kent merkezi sınırlarının için olması, yüzlerce yıllık bir 

geçmişin yanı sıra Cumhuriyet öncesinde küçük bir yerleşim yeri iken başkent olduktan 

sonra hızla gelişmeye başlamıştır. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yapısal ve çevresel 

mekânlarını bir arada barındırdığı bir alan olması, bulunduğu konum itibari ile Hitit 

uygarlığından güzümüze kadar değişimin canlı bir tanığı olan ve tarihi kültürel 

katmanların bir arada olması nedeniyle önemli bir merkezdir.  

Bütün bu oluşum, anlayış ve yaklaşımlar çerçevesinde Ulus Meydanı, Hükümet Meydanı 

ve çevresindeki yapıların kent bütünü içindeki konum ve taşıdıkları anlam ve mimari 

özelikleri incelenerek değerlendirildiğinde bu yapıların korunması ve korunak gelecek 

nesillere aktarılarak alanın çok katmanlılığının sürdürülebilirliği için ilkeleri şöyle 

sıralanabilir. 

Tarihsel katmanlaşma ve bunun izleri mevcut çalışmanın yanı sıra yeni bilimsel 

çalışmalarla birlikte alanda tarihsel katmanlaşma ve bunun izleri saptanmalı, 

belgelenmeli ve korunmaları için gerekli önlemler alınmalıdır. Mevcut değerlere zarar 

vermeden alanın kullanımının devam etmesi önemlidir.  Yeni işlevinin gerektirdiği ekler 

ve müdahalelerin minimum ölçüde olmasına özen gösterilmelidir. Alanın korunması ve 

sürdürülebilirliği için finansal teknik destek sağlanmalıdır. 

Ankara’nın tarihsel katmanlaşmasının mekânsal izlerini en yoğun taşıyan alan olması 

nedeni ile bu alan tüm kentlilerin ve kent dışından gelenlerin ziyaretine açık olmalıdır. 

Alanda yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde olması gerekmektedir.  

Öncelikle yenileme kime neye göre yapılmalıdır. İlgili yerel yönetimlerin tespit ettikleri 

yıpranmışlık kamu yararı ilkesi temelinde, soruna bütünsel açıdan yaklaşılmalı 

uygulamalarda sürecin yalnızca rant yönünden öne çıkmamalarıdır. Günümüzde bu 
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alanlar 5366 sayılı kanun kapsamında alınmakta korumadan daha çok dönüşüm 

görülmektedir.  

 

Alanda yapılacak olan değişimler sosyal yapıya uygun olmalıdır. Koruma altında bulunan 

alanların restorasyon uygulamalarının her türlü kimlik ve kültüre saygılı olması 

gerekmektedir. Bölgede yaşayanlara, kent kültürünün sürdürülebilirliği için yapılar ve 

açık alanlarla birlikte tarihsel katmanlaşma ve bugüne ulaşan tüm izlerin algılanası 

sağlanmalıdır. Halkın tarihi mekân hakkında bilinçlendirilmesi, katılımı, gerekli proje 

desteğinin sağlanması alanında uzman ve akademik çevrelerin danışmalığı alınmalıdır.  

Sivil toplum örgütlerinin desteği alınmalıdır.  

 

Alanda bulunan bütün paydaşların (merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversiteler, kamu 

kurumları, yerel halk ve turistler) alan ile ilgili kararlara katılımı sağlanması 

önemsenmelidir. Kentteki herkesin kullanımına açık olarak tarihi ve kültürel 

fonksiyonları içeren sosyal ve teknik alt yapı güçlendirecek nitelikte olmalıdır.  

 

Alanın önemi ve sürdürülebilirliği geleceğe taşınabilmesi için tüm değerleri göz önünde 

bulundurularak planlar hazırlanmalıdır. Planlamalar yapılmadan önce tarihi ve kültürel 

varlıklar ile ilgili veri tabanı hazırlanmalıdır. Tarihi kent merkezleri için kentsel, 

arkeolojik alanlar belirlenmeli bu alanlarda bulunan tarihi ve kültürel varlıkların 

dönemleri ile birlikte veri tabanları hazırlanmalıdır. Projelerin hazırlanmasında önem arz 

eden maddeler aşağıda sıralanmıştır. 

- Mevcut envanter ve belgeler mekanlaştırılmalıdır,  

- Dönemsel katman planları yapılmalı, tarihi belgeler düzenlenmeli, 

- Detaylı yüzey araştırmaları yapılarak tahribatlar, yıpranmışlıklar belgelenmeli,  

- Modern inşa ve dönemsel inşa teknikleri araştırılmalı, 

- Sürdürülebilirliği ve tarihi alanların prestij kazanması yönünde stratejik planlar 

hazırlanmalıdır, 

- Bölge yaşayanlarına kent kültürü ve tarihi konusunda bilinçlendirilmeli anıtsal yapılar 

veya korunmuş mimari izler ve çevrelerini bir bütün olarak algılanması sağlanmalı, 

- Finansal ve teknik destek sağlanmalı, 
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- Değerlendirme kriterleri net olarak belirlenmelidir.  Korunması gereken değerler ile 

belgelenerek kaldırılabilecek değerler irdelenmesinde kolaylık sağlayacak ölçütler net 

olarak tanımlanmalıdır.  

Belirtilen süreç disiplinlerarası etkin bir çalışma gerektiren farklı kurum ve kuruluşların 

işbirliği ile gerçekleştirilebilecek bir süreçtir. Tarihi ve kültürel mirasın yönetimi 

konusunda yetki alanı ve sorumlulukları artan özellikle finansal ve teknik imkanlara sahip 

Büyükşehir Belediyeleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları, Müzeler 

ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içine girerek projeler hazırlanmalıdır (Belge 2004). 

 

Mevzuat ve yasalar doğrultusunda tarihi kültürel alanların kültürel miras yönetimi 

süreçleri içerisinde planlanması gerekmektedir. Fakat yasalarda sözü edilen süreçler 

uzun, karışık olmasından dolayı yürürlüğe konulamamaktadır. Tarihi kent merkezleri 

koruma mevzuatının yanı sıra, bu alanları kolayca dönüşüm süreçlerine entegre etmeyi 

amaçlayan 5366 sayılı yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun kapsamı içine alınış 

bulunmaktadır. Bu kanun ile yapılan düzenlemeler ciddi sorunları beraberinde getirmiştir. 

5  Amacı yıpranan sit alanlarının yeniden inşa ve restorasyonunun yapılması ve bu 

alanlarda konut, ticaret kültür, turizm ve sosyal donatı oluşturulması olarak tanımlanan 

yasa, ilgili idareye yıpranmış kentsel sit alanlarında uygulama sırasında geniş yetki ve 

kolaylıklar tanımaktadır. Özellikle kamulaştırma ve finansal konusundaki imtiyazlar 

önemlidir. Özellikle yıpranmışlık konusundaki çözüme yalnızca fiziki mekânsal ve 

ekonomik bağlamda yaklaştığı görülmektedir (Çırak 2010). 

 

 

 

                                                           
5 TC Resmi Gazete Tarih: 5/7/2005 Sayı: 25866 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hükümet Meydanı Ulus tarihi kent merkezi sınırlarının bulunmaktadır. Ankara Tarihi 

Kent Merkezi’nin tarihsel süreç içinde oluşumuna bakıldığında, incelenebilen 

kaynaklardan anlaşıldığı üzere, Anakara Anadolu’nun en eski kentlerindendir. İki bin yılı 

aşan süre içerisinde yerleşim, sosyo-kültürel, ekonomik değişimler geçirmiştir. Ankara 

fiziksel katmanlaşmanın meydana getirdiği bir kenttir. Cumhuriyet öncesinde küçük bir 

yerleşim yeri iken başkent olduktan sonra hızla gelişmeye başlamıştır. Meydanın tarih 

öncesinden bugüne kadar katman haritalarına bakıldığında bazı yapılar tamamen yok 

olmuş, bazıları ise izlerini başka yapı üzerinde taşımakta bazıları ise günümüze kadar 

geldiği görülmektedir. 

 

Cumhuriyet Dönemi’nde ilk yapısal ve çevresel mekânlarını bir arada barındıran politik 

bir merkez iken, zamanla çevreye uyumsuz nitelikte bakıma ihtiyaç olan ve kültürel 

dokuya olumsuz yapıların çoğalması kültürel değerleri olumsuz etkilemiştir. Alan her ne 

kadar kamu kuruluşları tarafından kullanılsa da, eğitimli nüfus ve okur-yazar oranının 

düşük olması, kalite olarak düşük gelir gurubuna hitap eden eğlence merkezlerinin 

bulunması, güvenlik sorununun olması ve alanın belli bir kesim için ticaret merkezi 

işlevini sürdürmesinin yanı sıra düşük gelir gurubuna hitap eden bölgede kalitesiz 

ürünlerin yer alması bölgenin değerini olumsuz etkilemektedir. 

Alanda konumlanan üniversite hızlı bir dönüşüm süreci başlatmıştır. Üniversite’nin 

bölgede gelişmesi sayesinde oluşacak ekonomik hareketlilik ve sosyo-kültürel yapıda 

değişiklikler kendini göstermeye başlamıştır. Diğer yandan tamamen halka açık bir alanın 

sadece bir guruba hitap etmesi alan giriş çıkışların sınırlı olması olumsuzluk 

oluşturacaktır.  Çevrede yapılan gerek belediye, gerekse de üniversite tarafından yapılan 

kamulaştırma işlemleri çevrede bulunan esnaflarda tedirginliğe neden olmakta ve bu 

durum mevcut yapıların renovasyonu çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.   

Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve sürekliliğin sağlanması ve gelecek nesillere 

aktarılması, disiplinlerarası etkin bir çalışma gerektiren farklı kurum ve kuruluşların 

işbirliği ile gerçekleştirilebilecek bir süreç olup, inceleme alanı ve çevresinin 

planlamadan önce her yönüyle iyi analiz edilmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. 
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Büyükşehir Belediyeleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları, müzeler 

ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapılarak katılımcı bir yaklaşım ile proje geliştirme 

ve uygulama çalışmalarının yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Tarihi ve kültürel 

varlıklar ile ilgili veri tabanı hazırlanmalıdır. Bütün tarihi kent merkezleri için kentsel, 

arkeolojik alanlar belirlenmeli bu alanlarda bulunan tarihi ve kültürel varlıkların 

dönemleri ile birlikte veri tabanları hazırlanmalıdır. Dokuyla uyumsuz, niteliksiz 

yapıların yerine, dokuyla ilişki içerisinde ve dokuya saygı duyan bir yapılaşma 

planlanmalı ve koruma alanlarında yaşayan ve çalışanların kent kültürü, tarihi ve koruma 

çalışmaları ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi gerekli görülmektedir.  

İnceleme alanı ve çevresinin unutulan değerlerinin gün yüzüne çıkarılarak, meydanın ve 

çevresinde bulunan tarihi kültürel varlıkların yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması 

planlamalar ve veriler ışığında gerçekleştirilmelidir. Kentsel alanlarda mekan kullanım 

kararlarının verilmesi, alanın mülkiyet yapısı ve koruma statüsü ile yakından ilişkilidir. 

Özellikle çok katmanlı tarihi alanlarda yalnızca klasik planlama ve proje geliştirme 

yaklaşımları ile ele alınması hatalı sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Kültürel 

mirasın ortak bir değer olması nedeni ile katılımcı bir yaklaşımın benimsenmesi, koruma 

uygulamasının başarısı ile de yakından ilişkilidir. Koruma alanlarının sınırlarının tespiti, 

alanın mülkiyet yapısı, taşınmazların etkin ve verimli kullanım kararları, taşınmaz 

değerleme uygulamaları ile koruma uygulama araçlarının tespiti ve uygulanması gibi 

çalışmalar doğrudan gayrimenkul geliştirme ve yönetimi biliminin ilgili ve çalışma 

alanına giren konular olarak görülmektedir. Kentsel koruma alanları ve çevresinde 

mekanların arazi kullanım kararlarının geliştirilmesi, mevcut yapıların restorasyonu ve 

canlandırılması kararları ile mekan kullanım kararlarının toplum yararı ile bağının 

kurulması gibi konularda planlama ve geliştirme ekibinde mutlaka gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi bölümleri lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan 

kişilerin uzman olarak görev almaları zorunlu görülmektedir.     
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EKLER 

EK 1 1972- 2004 yılları arasında koruma kurullarının Ankara tarihi kent merkezine ilişkin 

sınır belirleme, değiştirme, tescil, geçici dönem yapılaşma koşulları içeren 

kararları  

EK 2 Ankara Büyükşehir Meclisi’nin “Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah Planı”nın 

iptaline ilişkin karara karşı açılan dava süreci ve iptal edilen planın yerine yürürlük 

kazandırmak istenen planın elde edilme sürecini başlatan Ankara Belediyesi 

Meclis Kararı  

EK 3 Ankara Kent Planı 1 

EK 4 Ankara Kent Planı 1 

EK 5 Yapı Künyeleri Ankara Palas 

EK 6 Yapı Künyeleri Augustus Tapınağı 

EK 7 Yapı Künyesi Eski Vergi Dairesi Binası 

EK 8 Yapı Künyesi Hacı Bayram Cami 

EK 9 Yapı Künyesi Kurtuluş Savaşı Müzesi  

EK 10 Yapı Künyesi İlk TBMM Binası 

EK 11 Yapı Künyesi İş Bankası Binası 

EK 12 Yapı Künyesi Maliye Yüksekokulu Binası ( Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksek Okulu) 

EK 13 Yapı Künyesi Maliye Vekâleti Binası 

            (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası) 

EK 14 Yapı Künyesi Sümerbank Binası  

EK 15 Yapı Künyesi Valilik Binası 

EK 16 Yapı Künyesi Julien Sütunu 

EK 17 Alan ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıkları 

 Su Perileri- Hamidiye Çeşmesi 

EK 18 Alan ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıkları 

22270 Numaralı ada 4 numaralı parselde bulunan çeşme-Tonoz galeri-Roma Yolu 

EK 19 Alan ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıkları 

Zafer Anıtı- Hükümet Meydanı’ndaki Ağaç-Dışbudak Ağacı) 

EK 20 Alan ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıkları 

            Ulus Şehir Çarşısı- Zincirli Cami 

EK 21 Alan ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıkları 

 6099 Numaralı ada 
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EK 1 1972-2004 yılları arasında koruma kurullarının Ankara tarihi kent merkezine 

ilişkin sınır belirleme, değiştirme, tescil, geçici dönem yapılaşma koşulları 

içeren kararları                   (1/7) 
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EK 1 1972-2004 yılları arasında koruma kurullarının Ankara tarihi kent merkezine 

ilişkin sınır belirleme, değiştirme, tescil, geçici dönem yapılaşma koşulları 

içeren kararları                    (2/7) 
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EK 1 1972-2004 yılları arasında koruma kurullarının Ankara tarihi kent merkezine 

ilişkin sınır belirleme, değiştirme, tescil, geçici dönem yapılaşma koşulları içeren 

kararları                                             (3/7)  
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EK 1 1972-2004 yılları arasında koruma kurullarının Ankara tarihi kent merkezine 

ilişkin sınır belirleme, değiştirme, tescil, geçici dönem yapılaşma koşulları 

içeren kararları         (4/7) 
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EK 1 1972-2004 yılları arasında koruma kurullarının Ankara tarihi kent merkezine 

ilişkin sınır belirleme, değiştirme, tescil, geçici dönem yapılaşma koşulları 

içeren kararları          (5/7) 
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EK 1 1972-2004 yılları arasında koruma kurullarının Ankara tarihi kent merkezine 

ilişkin sınır belirleme, değiştirme, tescil, geçici dönem yapılaşma koşulları 

içeren kararları          (6/7) 
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EK 1 1972-2004 yılları arasında koruma kurullarının Ankara tarihi kent merkezine 

ilişkin sınır belirleme, değiştirme, tescil, geçici dönem yapılaşma koşulları 

içeren kararları          (7/7) 
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EK 2 Ankara Büyükşehir Meclisi’nin  “Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah 

Planı”nın iptaline ilişkin karara karşı açılan dava süreci ve iptal edilen 

planın yerine yürürlük kazandırmak istenen planın elde edilme sürecini 

başlatan Ankara Belediyesi Meclis Kararı  
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EK 3   Ankara Kent Planı 1 

Musa Kadıoğlu, Kutalmış Görkay’ın  Roma Dönemi’nde Akyra kitabından 

alınmıştır.  
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EK 4  Ankara Kent Planı 2 
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EK 5 Yapı Künyeleri Ankara Palas 
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EK 6 Yapı Künyeleri Augustus Tapınağı 
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EK 7 Yapı Künyesi Eski Vergi Dairesi Binası 
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EK 8 Yapı Künyesi Hacı Bayram Cami 
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EK 9 Yapı Künyesi Kurtuluş Savaşı Müzesi 
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EK 10 Yapı Künyesi Cumhuriyet Müzesi (II.TBMM Binası) 
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EK 11 Yapı Künyesi İş Bankası Binası 
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EK 12 Yapı Künyesi Maliye Yüksekokulu Binası (Ankara Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu) 
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EK 13 Yapı Künyesi Maliye Vekâleti Binası 

(Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası) 
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EK 14 Yapı Küyesi Sümerbank Binası  
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EK 15 Yapı Künyesi Valilik Binası 
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EK 16 Yapı Künyesi Julien Sütunu 
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EK 17 Alan ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıkları (Su Perileri-Hamidiye 

çeşmesi) 
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EK 18 Alan ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıkları (22270 numaralı Ada 4 

numaralı parselde bulunan çeşme -Tonoz Galeri - Roma Yolu) 
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EK 19 Alan ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıkları (Zafer Anıtı- Hükümet 

Meydanı’ndaki Ağaç-Dışbudak Ağacı) 
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EK 20 Alan ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıkları (Ulus Şehir Çarşısı- Zincirli 

Cami) 
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EK 21 Alan ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıkları (6099 Numaralı ada) 
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