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Öz: Özdoğanlar konutu, Sivas İli, Merkez İlçe, Akdeğirmen 
Mahallesi’nde; tarihi kent merkezi içinde bulunan, günümü-
ze ulaşabilen az sayıdaki özgün konut örnekleri içinde yer 
almaktadır. Yakın çevresinde yer alan diğer geleneksel konut 
örnekleri ile bir arada korunması, kentsel doku bağlamında 
önemlidir.  Amaç: Terk edilmiş, doğa ve insan kaynaklı 
etkilerden dolayı hızlı bir bozulma sürecine girmiş ve yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda olan yapının 
restorasyon kararlarının verilip, koruma ve kullanım önerile-
rinin sunulmasıdır. Yöntem: Bu çalışma kapsamında, yapının 
plan kurgusu, yapım sistemi, özgün elemanları ve sorunları 
tanımlanmış; mevcut durumu, değişim ve bozulmaları bel-
gelenerek tarihlendirilmiş ve bununla bağlantılı restitüsyon 
önerileri sunulmuş; konutun ve yakın çevresinin potansiyel ve 
ihtiyaçları değerlendirilmiştir. Bulgular: Özdoğanlar Evi’nin 
yakın çevresindeki konutların bir kısmının restore edildiği bir 
kısmının ise yıkılma tehdidi ile karşı karşıya olduğu tespit 
edilmiştir. Özdoğanlar konutunun kullanım dışı olması nedeni 
ile atmosfer koşullarına yoğun maruz kalması, zamanında 
kullanıcı tarafından yapılan ekleme ve kaldırmalar ve Van-
dalizm nedeniyle özgün özelliklerini gün geçtikçe kaybettiği 
saptanmıştır. 19. Yüzyıl sonunda yapılan konut, dönem özel-
liklerini en iyi yansıtan örneklerden birini oluşturmaktadır. 
Yapının tespit edilen problemlerinin çözümlerine yönelik 
öneriler, kimyasal ve fiziksel açılardan saptanmıştır. Yapının 
özgün plan şeması, mekân ve mimari elemanlarının araştır-
ması yapılarak, bu veriler elde edilmiştir. Sonuç: Tespit edilen 
bulgular ışığında, özgün plan şeması ve mimari özellikleriyle 
nitelikli bir geleneksel konut örneği olan Özdoğanlar Evi bel-
gelenmiştir. Yapının özgün niteliklerini koruyacak özellikte 
bir restorasyon önerisi hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Restorasyon, Koruma, Kültür Varlığı, 
Geleneksel Konut, Sivas

Abstract: Özdoğanlar residence, in Sivas Province, Merkez 
District, Akdeğirmen neighbourhood; is one of the few origi-
nal housing examples in the historical city centre which is 
important to protect together with the traditional houses in its 
vicinity. Purpose: To make the restoration decisions of the 
abandoned building, which has entered a period of rapid deg-
radation due to natural and human-induced effects, and which 
is in danger of collapse, and to present conservation and us-
age recommendations. Method: Within the scope of this 
study, the plan setup, construction system, original elements 
and problems of the building are defined; its current situa-
tion, changes and deteriorations were documented and dated 
and related restitution proposals were presented; The poten-
tial and needs of the house and its immediate surroundings 
have been evaluated. Findings: It has been determined that 
the Özdoğanlar residence has lost its original features day by 
day as a result of intense exposure to atmospheric conditions 
due to being out of use, the additions and removals made by 
the former users on time, and the looting by groups prone to 
Vandalism. Suggestions for the solution of the identified prob-
lems of the building were determined in chemical and physical 
terms. These data were obtained by researching the original 
plan scheme, space and architectural elements of the building. 
Result: Özdoğanlar House, which is a qualified traditional 
house example with its original plan scheme and architectural 
features, has been documented. A restoration proposal that 
will preserve the original characteristics of the building was 
prepared and presented.
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GİRİŞ

Tarihteki önemli kervan yollarının kesişim 
noktalarından olan Sivas’ın tarihinin Neolitik 
döneme kadar uzanıyor olduğu öngörülmek-
le birlikte, bölgede yapılan kazılardan çıkan 
bulgular Kalkolitik dönem ve ilk Tunç Çağı 
yerleşmelerinin varlığını kesin olarak ortaya 
koymuştur. Arkeolojik kazılar şehrin geçmi-
şinde Hitit, Frig ve Lidyalıların varlığını sap-
tamıştır. Uzun süre Roma İmparatorluğu ege-
menliğinde bulunan kent, İpek Yolu üzerinde 
yer alması sebebiyle yüzyıllar boyunca farklı 
medeniyetler için önemli bir ticari ve kültürel 
merkez olarak görülmüştür. Şehirde Türk var-
lığı, 1075’de kurulan Danişment Beyliği ile 
başlamış, bu dönemde inşa edilen Sivas’taki 
en erken tarihli Türk yapısı olan Ulucami ile 
birlikte günümüzdeki kent meydanı da şe-
killenmeye başlamıştır. Ardından Selçuklu 
hâkimiyetine geçen kent en çok bu dönemde 
önem kazanmış, kente günümüzde de ayakta 
olan; Şifaiye Medresesi, Buruciye Medrese-
si, Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese 
gibi pek çok önemli eser kazandırılmıştır. Ti-
mur tarafından yerle bir edilen şehir, Osmanlı 
hâkimiyetine geçtikten sonra eyalet merkezi 
haline getirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşun-
da da önemli yere sahip olan kent son yıllar-
da, iklim ve iş imkanlarının yetersizlikleri 
gibi sebeplerle önemini yitirerek yoğun göç 
vermeye başlamıştır.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
Sivas kent merkezi ve ilçelerinde günümü-
ze kadar ulaşmış çok sayıda taşınmaz kültür 
varlığı bulunmaktadır. Buna rağmen geçmişte 
rant baskısı ve koruma bilincinin gelişmemesi 
gibi sebeplerle, pek çok sivil mimari örneği 
yapı yıkılarak yerine az katlı apartman blok-
ları yapılmıştır. Bölgedeki tescilli yapıların 
bir kısmı restore edilerek veya onarılarak kul-
lanıma kazandırılmış olmakla birlikte, Özdo-
ğanlar Evi’nin de içinde olduğu bir kısım yapı 
hâlihazırda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya-
dır.

Araştırma konusu olarak seçilen Özdoğanlar 
Evi; kent merkezinde bulunan, özgün halini 
korumuş, önemli değerlilik ölçütlerini sağla-
yan, az sayıdaki tescilli geleneksel konut ör-
neklerinden biridir. Kent merkezinde sınırlı 
sayıda örneği kalan geleneksel yapı stokuna 
ve bölgenin kapsamlı korunmasına dair az 
sayıda çalışma mevcut olup; herhangi birinde 
bu konuta dair bir araştırma veya belgeleme 
yapılmamıştır. Özgün özelliklerini büyük öl-
çüde koruyan, bölgenin geleneksel yapım sis-
temi, konut kurgusu, plan şeması, mimari ele-
man ve malzeme özelliklerini yansıtan sınırlı 
sayıdaki örneklerden biri olan bu yapının; öz-
gün özellikleri ile gelecek nesillere belgele-
nerek ulaştırılması azami önem taşımaktadır. 
Bu konuta yönelik araştırma bilim alanına ilk 
defa sunulmaktadır. 
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AMAÇ

Günümüzde hızla azalan kültür varlıkları-
nın oldukça az sayıda kaldığı illerden biri de 
Sivas’tır. Oysaki, taşınmaz kültür varlıklarını 
oluşturan sivil ve anıtsal yapılar, geçmişten 
günümüze pek çok bilgiyi aktarmakta; bu se-
beple de pek çok değer ile ithaf edilmekte-
dirler. Özdoğanlar Evi’nin de günümüze ka-
dar yapım sistemi, malzeme, plan şeması ve 
mimari elemanları bağlamında büyük ölçüde 
özgün kalmış, çok az sayıdaki konuttan biri 
olması korunmasını gerekli kılan en önem-
li özelliğini oluşturmaktadır. Yapının güney 
cephe çatı alınlık kısmında, alçı kabartma ile 
Miladi ve Rumi olarak 1890 tarihi ve Erme-
ni alfabesinin 7. harfi olan “է” sembolü yer 
almaktadır. Bu durum çalışma bölgesindeki 
diğer yapılardan farklı olarak; Özdoğanlar 
Evi’nin banisinin veya ustalarının gayrimüs-
lim tebaadan olması ihtimalini kuvvetlendir-
mekte ve ayrıca korunması noktasında inşa 
edildiği dönemin yaşam şekli, sosyal hayatı, 
dini inanç ve gelenekleri, teknolojik sınırla-
rı ve ekonomik olanakları gibi pek çok ve-
riyi bünyesinde taşıması sebebi ile geçmişle 
bağlantı kurarak belge değerini sağlamakta-
dır. Yapı günümüzde terk edilmiş olmasına 
rağmen, birkaç sene öncesine kadar konut 
işlevini sürdürmeye devam etmesi sebebi ile 
süreklilik değerine; geçirdiği kullanıcı müda-
haleleri ile birtakım değişikliklere uğramış 
olması ile birlikte plan şeması, yapım tekniği, 

mimari elemanlar ve malzeme kullanımı nok-
talarında özgünlüğünü büyük ölçüde koruyor 
olması sebebiyle özgünlük değerine sahiptir. 
Yapının yer aldığı Akdeğirmen Mahallesinde 
restorasyon kapsamında müdahale edilmiş 
yapıların bir arada bulunması ve doku sürek-
liliği oluşturabilecek şekilde alanda dağılmış 
olması ile grup değeri ve homojenlik değeri; 
yapının bulunduğu bölgede yer alan benzer 
plan şeması, yapım tekniği ve malzemeye 
sahip konut yapılarının bir grup oluşturuyor 
olması sebebiyle teklik değeri; cephe çıkma-
ları, gömme dolapları, niş, ocak, lambalık 
vb. mimari elemanlarının yapının bulunduğu 
bölgedeki diğer yapılar ile benzer bir grup 
oluşturması sebebi ile çokluk değeri; gele-
neksel yapım tekniği, plan şeması ve mimari 
elemanları ile geleneksel kültüre ilişkin veri-
ler taşıması sebebi ile geleneksel değeri bu-
lunmaktadır. 

Bu çalışma ile Sivas kent merkezinde az sa-
yıda kalmış, değerli bir kültür varlığı örneği 
olan, sivil mimarlık eserlerinden Özdoğanlar 
Evi’nin belgelenerek restorasyon kararlarının 
verilmesi; bu bağlamda yeniden işlevlendiri-
lerek çağdaş yaşama katılmasının sağlanması 
ve korunması amaçlanmıştır. Yapının büyük 
ölçüde özgün olarak günümüze ulaşmış ol-
ması, bahsedilen değer ölçütlerini taşıması, 
çalışma bölgesindeki 13 tescilli yapıdan res-
torasyon geçirmemiş olan az sayıdaki yapı-
dan biri olması, Gayr-i Müslim tebaaya ait 
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olma ihtimali ile diğer yapılardan farklılaş-
ması gibi hususlar koruma gerekliliğini arttır-
maktadır. Bununla birlikte yapının korunması 
noktasında aciliyet arz ettiği tespit edilen pek 
çok problemin de bulunması, yapının bir an 
önce belgelenmesi noktasında önem taşımak-
tadır. Yapının iki aile tarafından kullanılabil-
mesi için bölünmesi ile ıslak hacim ve mutfak 
gibi sonradan oluşturulan mekanlar sebebi 
ile özgün plan şemasına müdahale edilmesi, 
cephelerde eklenip/kapatılan pencereler, kal-
dırılan merdiven gibi özgün mimari eleman-
ların değiştirilmesi ile yapı kimliğinin zarar 
görmesi yapının önemli problemlerindendir. 
Ayrıca, yapı terk edildikten sonra bakımsızlık 
ve kimliği belirsiz kullanıcılar sebebiyle, yapı 
elemanlarının sökülerek yakılması, duvarlara 
yazılar yazılması, yangın tehlikesinin atla-
tılmış olması, çatıda çökmelerin bulunması, 
zemin kat cephe duvarının yıkılması ve ona-
rılmayan hasarlı kısımların atmosferik etkiler 
ile fiziksel ve kimyasal bozulmaya uğraması 
durumu da yapının ömrünü kısaltmaktadır.

KAPSAM ve YÖNTEM

Çalışma kapsamında; yapının mevcut duru-
mu rölöve çalışması ile belgelenmiştir. Bu 
belgelemede geleneksel rölöve alma yöntemi 
ile optik yöntem olan total station birlikte kul-
lanılmıştır. Yapının belgelenmesi ile birlikte; 
yapının yakın çevresinde de çalışma yürütü-
lerek veri toplanmıştır. Yakın çevredeki yapı-
ların; kat sayısı, işlev, yapısal durum ve ya-

pım sistemi gibi bilgileri toplanarak vektörel 
haritalar haline getirilmiştir. Arazide toplanan 
veriler, arşiv ve literatür taramaları ile yapıya 
ve yakın çevreye ilişkin analizler derlenerek, 
restitüsyon ve karşılaştırmalı çalışmalar ha-
zırlanmıştır. Bu çalışmalar değişme ve bo-
zulmaların tespit edildiği paftalar ile birlikte 
değerlendirilerek restorasyon kararlarının 
alınmasında öncelikli olarak kullanılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Sivas ili tarihi kent merkezindeki geleneksel 
konut dokusundan çok az sayıda örnek gü-
nümüze ulaşabilmiştir. Örneklerin azlığı ve 
gördükleri çeşitli müdahaleler sebebi ile kar-
şılaştırmalı çalışma kapsamında kullanılabi-
lecek doğru verileri aynı dönem yapıları üze-
rinde tespit etmek ve belgelemek çalışmanın 
temel kısıtlarındandır. Bu veri eksikliği, lite-
ratür çalışması ile kapatılmak istenmiş ancak 
bölgede bulunan tescilli veya tescilsiz gele-
neksel konutlara yönelik yapılan çalışmaların 
da oldukça kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bu 
da çalışmanın kısıtlarından bir diğerini oluş-
turmuştur. Sivas’ta pek çok farklı medeniyet-
ten kalan anıtsal yapılara yönelik çok sayıda 
yayın mevcut olup, aynı değer sivil mimarlık 
örneği yapılara gösterilmemiştir. Bu durum 
Özdoğanlar Evi’nin çalışma konusu olarak 
seçim kriterlerinden birini de oluşturmakta-
dır. 
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Geleneksel kentsel mimari, yüzyıllardır ya-
şantıya yönelik iyileştirmeler ile yer ve ikli-
me yönelik en tutarlı çözümleri malzeme ve 
yapım sistemine yönelik ise en uzun dayanı-
ma sahip, en ekonomik çözümleri bünyesinde 
barındırmaktadır. Araştırma; hakkında olduk-
ça az çalışma yapılmış olan, Sivas’taki gele-
neksel sivil mimarlık örneği yapılardan; bah-
si geçen değerleri taşıyan, özgün nitelikleri 
bünyesinde barındırdığı gibi farklı mimari 
elemanları da bulunduran Özdoğanlar Evi’ni 
ele alarak, yapıya yönelik verileri toplamayı 
ve belgelemeyi hedeflemiştir. Bu yapılara yö-
nelik yeterli çalışma olmaması restorasyon ve 
kentsel koruma çalışmaları kapsamında veri 
eksikliğine sebep olarak doğru uygulamala-
rın yapılmasını zorlaştırmakta; özgünlüğü 
bozulan/ bozulmakta olan yapılar sebebiyle 
de, özgün özelliklere yönelik veri toplamak 
gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Yapıda tespit 
edilen bulgular, çevre yapılar ve yakın çev-
reden elde edilen veriler aracılığıyla; yapıyı 
korumaya yönelik yöntem ve yaklaşımların 
oluşturulması; doğru ve bilimsel koruma ça-
lışmaları için kaynak oluşturulması araştır-
manın temel problemini oluşturmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

Yapının plan şeması, malzeme ve mimari ele-
manlarında, zaman içinde meydana gelen kul-
lanıcı kaynaklı bölme, ekleme ve kaldırmala-

rın yarattığı değişikliklerin özgün hallerinin 
tespit edilmesi; yapıda yağmur ve kar suları, 
rüzgâr, deprem, nemlenme ve böceklenme 
gibi etkiler sonucunda oluşan bozulmaların 
derinlik ve durumunun tespiti ile tüm bunla-
ra yönelik çözüm önerilerinin oluşturulması; 
yapıda oluşan çatlakların strüktürel duruma 
etkisinin tespiti, yapıda mevcut olan mima-
ri elemanların özgünlük durumunun tespiti, 
yapıda taşıyıcı sistem, malzeme ve her türlü 
detaya yönelik belgelemenin yapılması, ya-
kın çevredeki değişme ve bozulmaların kül-
tür varlıklarına etkisinin tespiti; korumaya 
yönelik alınacak doğru müdahale kararları ile 
koruma sürecinde hangi sıralamanın izlene-
ceğinin tespiti gibi başlıklar araştırmanın alt 
problemlerini oluşturmaktadır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Çalışma kapsamında; yapıya dair restitüsyon 
ve karşılaştırmalı çalışma tabloları hazırlanır-
ken; “Sivas Evleri” (Bilget, 1992:27), “Türk 
Evi Plan Tipleri” (Eldem, 1954:22-25) ve 
“Türk Ahşap Konut Mimarisi 17.-19. Yüz-
yıllar” (Kuban, 2017: 247) kitaplarından ve 
Sivas İli Kültür Envanteri (Anonim, 2012:70-
90) ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma 
Şube Müdürlüğü arşivinden faydalanılmıştır. 
Ayrıca koruma, yenileme ve yeniden işlev-
lendirme kavramlarının çerçevesi ve bunla-
rın uluslararası metinlerdeki yerlerine ilişkin 
olarak; “Tarihi Çevre Koruma ve Restoras-
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yon” (Ahunbay , 2016: 85-186) kitabından 
yararlanılmıştır. 

BULGULAR

Özdoğanlar Evi Yakın Çevre Verileri

28,488 km² yüz ölçümüne sahip olan Sivas 
ili, Anadolu yarımadasının ortasında, İç Ana-
dolu Bölgesi, Yukarı Kızılırmak bölümünde 
yer almaktadır. Kent tarihsel süreç içerisinde, 
şehir merkezinde bulunan kalenin çevresin-
deki düz arazi üzerine kurularak gelişmiştir. 

Kent genelinde 575 adet tescil edilerek ko-
ruma altına alınmış kültür varlığı bulunmak-
tadır. Sivas Merkezde 60 adet, ilçelerde 212 
adet olmak üzere ise toplamda 272 adet ko-
nut, konak ve konukevi yapısı tescillenerek 
koruma kapsamına alınmıştır. Özdoğanlar 
Evi de 1990 yılında tescillenerek korumaya 
alınmış bu konut yapılarından biridir (Ko-
ruma Bölge Müdürlüğü Arşivi, 2016). Öz-
doğanlar Evi’nin yer aldığı 103 ada ve ya-
kın çevresi tüm tahrip ve yıkımlara karşın, 
Sivas’ta geleneksel sivil mimari dokunun en 
çok korunabildiği alanlardandır. Bölgedeki 
106, 103, 104, 110 ve 114 numaralı adalar, 
Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 20.07.2009 tarih ve 1298 sayılı 
kararı ile koruma alanı olarak belirlenmiştir. 

Alanda yapılan incelemelerde, yeni yapıların 
parsel kenarlarına, bitişik nizam şeklinde ko-
numlandığı, arka cephelerin bahçeye baktığı 
ve parsellerin alçak bahçe duvarlarıyla ayrıl-

dığı görülmektedir. Tescilli geleneksel yapı-
ların ise genellikle, yüksek bahçe duvarları 
ile çevrili, müstakil bahçeli yapılar olduğu ve 
parsel içi konumlanışlarının farklılık göster-
diği tespit edilmiştir.  Özdoğanlar Evi yakın 
çevresi, genellikle parke taşı kaplama veya 
asfalt sert zemin şeklindedir. Peyzaj ögesi 
olarak, Muttalip Efendi Parkı ve kamusal ya-
pıların bahçeleri dışında yeşil alan bulunma-
maktadır. Yakın çevredeki yapıların genelinin 
bakımlı olduğu, tescilli geleneksel konutların 
birçoğunun restore edilerek yeniden işlev-
lendirildiği ancak Özdoğanlar Evi gibi bazı 
yapıların, halen terkedilmiş vaziyette yıkılma 
tehdidiyle karşı karşıya olduğu görülmekte-
dir (Şekil 1.).

Çalışma alanı ağırlıklı olarak konutların bu-
lunduğu bir alandır. Bazı konutların altında 
geç dönemde eklenmiş ticari birimler de yer 
almaktadır. Bölgedeki geleneksel konut ya-
pılarından 13 tanesi tescillidir. Bu yapılardan 
restorasyon geçirenlerin bir kısmı boş iken, 
dernek ve şirket binası olarak kullanılanların 
da mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bölgedeki 
kamusal yapılar, ilköğretim okulu, lise, ve-
rem savaş dispanseri, polis karakolu ve cami-
dir (Şekil 1.).

Yakın çevredeki yapılar yapım tekniği açısın-
dan incelendiğinde; geleneksel konut yapı-
larının tamamında ahşap karkas arası kerpiç 
dolgu sistem kullanıldığı görülmektedir. Yeni 
yapılaşmada ise betonarme karkas sistem 
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kullanılmıştır. Kamusal yapılardan Bezirci 
Yeni Cami ve Sivas Verem Savaş Dispanseri 
ise taş yığma sistem ile inşa edilmiştir (Şekil 
1.). Bölgedeki yapıların kat yükseklikleri in-

celendiğinde ise; genellikle 3-4 katlı betonar-
me yapıların bulunduğu, geleneksel konutla-
rın çoğunluğunda ise bodrum + zemin +1 kat 
şeklinde bir kullanımın olduğu belirlenmiştir.

Şekil 1. Yakın Çevre Analizi

Özdoğanlar Evi’nin Özellikleri

Özdoğanlar Evi; Sivas ili, Akdeğirmen Ma-
hallesi, Dispanser Sokak, 103 ada, 1 parsel, 
18 No’lu kapı numarada konumlanmaktadır. 
Batı yönünde Vali Varinli Caddesi, doğu yö-
nünde Höllüklük Caddesi ile ilişkilidir. Bu-
lunduğu parselin köşesine yerleşen konut; 
kuzey cephesi 18-12 No’lu sokağa, batı cep-
hesi ise 18- Dispanser Sokağa çekme mesafe-

si olmayacak şekilde konumlanmıştır. Sivas 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuru-
lunun 20.07.2009 tarih ve 1298 sayılı kararı 
ile Özdoğanlar Evi’nin yer aldığı 103 ada ve 
çevresinde bulunan 7 ada koruma alanı ola-
rak belirlenmiş ve bu alan içerisinde yer alan 
12 adet konut yapısı tescillenerek koruma 
altına alınmıştır. Özdoğanlar Evi’nin bulun-
duğu parselin, kuzey ve güneyindeki parsel-
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lerde yer alan 2 adet konut da restorasyonu 
tamamlanmış bu tescilli yapılardandır.  

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü arşivinde yapılan araştırma 
neticesinde; Özdoğanlar Evi’nin, Kayse-
ri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 
20.10.1990 tarih ve 851 sayılı kararı ile tes-
cillendiği ve yapının envanter kaydında ya-
pım tarihinin 19.yy. sonu-20.yy. başı olarak 
yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca konutun 
güney cephe çatı alınlık kısmında, alçı ka-
bartma ile Miladi ve Rumi olarak 1890 tarihi 
ve Ermeni alfabesinin 7. harfi olan “է” sem-
bolü yer almaktadır 1. Bu tarihin yapının inşa 
tarihine ait olması ve konutun ilk sahiplerinin 
gayrı Müslim bir aileye olması ihtiyat kaydı 
ile mümkündür.   

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü arşivinde bulunan, yapıya 
ait tapu kaydında mülkiyet sahibi Abdullah 
Özdoğan görünmektedir. Yapının terkinden 
önceki son kullanıcısı Gani Özdoğan ile ya-
pılan görüşmede; ailenin konutu ‘Paşaaliler’ 
lakabı ile tanınan aileden satın aldıkları ve 
yapıyı inşa eden ustanın kimliğine dair bilgisi 

1  Ohanesian, A. (2013) isimli yazar, Sivas gezisine 
dair izlenimlerini aktardığı yazısında; Sembolün 
Ermeni kiliselerinde ve önemli ailelerin evlerinde 
yer aldığını, “Tanrı burada/ Tanrı sevgidir” 
gibi anlamlara gelen önemli bir dini sembol 
olduğunu vurgulamıştır. Detaylı bilgi için https://
armenianweekly.com/2013/05/09/the-whisper-of-
silent-stones/ adresindeki “whisper of silent stone” 
başlıklı makale incelenebilir.  

bulunmadığı öğrenilmiştir (Özdoğan, 2016). 
Gani Özdoğan tarafından, konutun kendile-
rince kullanıldığı dönem içerisinde, yapının 
iki aile tarafından kullanımına imkân vermek 
üzere; içerisinde yer alan merdivenin kaldırı-
larak ikiye bölündüğü, 2.kat ön cephe üzerin-
den açılan kapı ile yukarı kata giriş verildiği 
ve konut içerisine ıslak hacim mekânları ek-
lendiği vurgulanmıştır. Yapı üzerinde bulu-
nan ipotek ve varisler arasındaki anlaşmaz-
lıklar sebebiyle, bakımsız kalan yapının terk 
edildiği, satış veya restorasyon işlemlerinin 
yapılması hususunda ilerleme kaydedileme-
diği belirtilmiştir.

Özdoğanlar Evi’nin çevresi ve yıkık cephe 
duvarları, 2014 yılından itibaren Belediye 
ekiplerince, çevre sakinlerinden gelen şika-
yetler doğrultusunda; ‘yapının evsiz ve kim-
liği belirsiz kişiler ile sokak hayvanları tara-
fından kullanılması, yangın tehlikesi atlat-
ması ve yapının çökme riski bulunması” gibi 
gerekçeler ile levhalarla çevrelenerek, konut 
içerisine giriş çıkışlar engellenmiştir.

Plan Kurgusu

Planı kareye yakın formda olan Özdoğanlar 
Evi, iç sofalı plan tipinde olup sofadan ve 
odalardan çıkmalıdır. Sofa, etrafına dizilen 
odaların girişleri pahlı köşelerden alınmak 
suretiyle, çokgen bir form şekline getiril-
miştir. Sofanın, doğu-batı kanatlarına odalar 
yerleştirilmiş, kuzey kanadında merdiven-
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kovasına yer ayrılmış, güney bölümünde ise 
zemin katta yer alan ahşap sütunların taşıdığı 
sofanın çokgen çıkma kısmı bulunmaktadır. 
Evin plan şemasında haremlik-selamlık ayrı-
mı bulunmamaktadır (Şekil 2.).

Yapının 455,95 m2 alana sahip bahçesi; 2 
yönde tamamen ortadan kalkmış, batı ve gü-
ney yönlerinde ise kısmen yıkılmış taş duvar-
lar ve müştemilat yıkıntısı ile çevrili durum-
dadır. Bahçe duvarlarının çok az bir kısmı 
günümüze ulaşabilmiştir. 

Bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere üç kat-
tan oluşan yapı; 115,42 m2 zemin kat alanı 
üzerinde kuzey-güney yönünde konumlana-
cak şekilde oturtulmuştur.  Subasman seviye-
sine kadar kaba yonu yığma taş olan yapının 
cephesi diğer katlarda, ahşap köşe dikmeleri 
ile sınırlandırılarak vurgulanmıştır. Simetrik 
bir cephe düzeni olmakla birlikte sonradan 
eklenen veya kapatılan pencerelerin düzeni 
bozduğu görülmektedir. Yapının üst katında 
her cephede farklı formlarda çıkmalar ve gü-
ney cephe çıkmanın üst kısmında alçı kabart-
ma alınlık mevcuttur (Şekil 3).

Yapının girişi, güney cephesinde yer alan 4 
adet ahşap sütun ile taşınan çokgen çıkmanın 
tanımladığı taş sahanlıktandır. Ahşap karkas 
arası kerpiç dolgu sistem ile inşa edilen ze-
min ve 1.katların döşemesi ahşap kaplama-
dır. Girişte, 4 oda ve sonradan eklenen ıslak 
hacim mekânının açıldığı 12,79 m x 8,48 m 

ölçülerindeki altıgen formlu sofa kısmı yer 
almaktadır. Sofanın tavan ve döşemelerinde 
deformasyonlar tespit edilmiştir. Güney cep-
heye bakan 2 oda mekânında, yüklükler sö-
külmüş, duvarlarda sıva çatlakları ve vanda-
lizm sonucu oluşan yazılar tespit edilmiştir. 
Çıtalı ahşap tavanları iyi durumda olan ma-
hallerin döşemelerinde yıpranma ve eksilme-
ler oluşmuş, bir odanın girişindeki döşemede 
boşluk açılmıştır. Ahşap kapı ve pencerelerin 
kanatları sökülmüş durumdadır (Şekil 3.).

Kuzey cepheye bakan diğer 3 mahalde ise, 
değişme ve bozulmaların oldukça yoğun ol-
duğu tespit edilmiştir. Kuzey cephe zemin kat 
duvarının bir kısmı yıkılmış ve sokaktan giriş 
çıkışa açık hale gelmiş, strüktürel çatlaklar 
ve malzeme kayıpları oluşmuştur. Odaların 
tavan ve döşeme kaplamaları bozulmuş, kapı 
ve pencere kanatları eksilmiş veya pencere 
boşlukları kapatılmış ve demir parmaklıkları 
paslanmış haldedir. Odalardan biri kaldırılan 
merdivenin yerinde oluşturulmuş, zemini ve 
tavanı deforme olan mahal tamamıyla kaba 
sıva ile sıvanarak ıslak hacme dönüştürül-
müştür.

Zemin kattan bağlantısı bulunmayan 14,57 m 
x 11,56 m ölçülerindeki 1. kat sofasında da, 
aynı plan düzeni devam etmekle birlikte; so-
fanın kuzey ve güney cephelerde çıkma yap-
tığı görülmektedir. Bu katta da iptal edilen 
merdivenin yerinde ıslak hacim bulunmak-
tadır. Sofanın güney yönünde ise mekânın, 
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camekân ile bölünerek mutfak alanına dö-
nüştürüldüğü ve özgün duvar kaplama ve 
döşeme malzemelerinin değiştirildiği tespit 
edilmiştir. Bir diğer oda mahallinde ise gü-
ney cephe duvarına açılan kapı boşluğu ile 
bahçeden üst kat girişi sağlanmıştır. Odalarda 
yer alan dolap ve yüklüklerin bir kısmının sö-
küldüğü, bir kısmının ise tahrip olduğu, alçı 
süsleme ve lambalıklarda deformasyonlar ol-
duğu, ocakların kapatıldığı tespit edilmiştir. 
Cephelerdeki pencerelerin ise bir kısmı kal-
dırılarak yerlerine çift kanatlı pencereler ek-
lenmiştir. Özgün pencerelerin kanatları eksik 
olmakla birlikte, özgün ahşap kapılar bu katta 
korunmuş durumdadır.

Ana girişi taş sahanlık altından olan bodrum 
katın, doğu cephede bir kapısı daha yer al-
maktadır. Tek hacimden oluşan mekân, depo 
ve odunluk olarak kullanılmış olup derin pen-
cereleri bulunmaktadır. Özgün kapı ve pence-
releri bulunmayan mahallin, taş duvar sıva-
ları kısmen dökülmüş, bozulmuş durumdaki 
zemininde çöp ve moloz yığınları birikmiş-
tir. Duvarları yığma moloz taş olan bodrum 
katın, tavan döşemesindeki ahşap kirişler ve 
taşıyıcı ahşap dikmelerde atmosferik ve biyo-
lojik kaynaklı deformasyonlar olduğu görül-
mektedir (Şekil 4.)
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Şekil 2. Özdoğanlar Evi Rölöve Çizimleri
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Şekil 3.  Özdoğanlar Evi Fotoğrafları (Vural Arşivi, 2017)

Yapım Sistemi 

Yapı temeline ilişkin sondaj çalışması yapma 
imkânı bulunmadığından, temel hakkında ke-
sin bilgiye sahip olunamamaktadır. Yapılan 
literatür taramalarında; yöredeki geleneksel 
konut yapılarının genelinde, fazla derin ol-
mayan taş temel kullanıldığı vurgulanmakta-
dır (Bilget, 1992:27).

Yapıda, taş, ahşap ve kerpiç malzemeler bir 
arada kullanılmıştır. Duvarlar, subasman se-
viyesine kadar yığma moloz taştan, zemin ve 
1.katlarda ahşap çatkı elemanlar arasına dol-
durulmuş kerpiç malzemedendir. İç duvar ka-
lınlıkları 25-30 cm, taş duvar kalınlıkları ise 

75-90 cm arasında değişiklik göstermektedir.  
Duvarlar sıvalı ve boyalıdır (Şekil 4.).

Üst katta çıkma kısmı, giriş sahanlığında 
bulunan 4 taş kaideli, ahşap sütun ile taşın-
maktadır. Doğu cephe zemin kat ve bodrum 
kat girişlerinde yer alan sahanlıklar ise ahşap 
dikmelerle desteklenmiştir (Şekil 4.).

Bodrum kat döşemesi bozulmuş durumda 
olan yapının, bodrum kat tavanı ahşap dikme 
ve kirişlemeler ile taşıtılmıştır. Zemin ve 1. 
kat tavan ve döşemeleri ise ahşap kirişleme 
üzeri ahşap kaplama tekniğindedir. Döşeme 
ile ahşap kaplama malzemesi arasında; “bul-
gurlama” olarak bilinen, döşeme arasına top-
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rak veya saman benzeri maddeler koymak su-
retiyle yapılan yalıtım tekniği kullanılmıştır 
(Kuban, 2017:247).  

Yapıda bulunan özgün tavanların tümü, çıtalı 
düz ahşap tavan olup üzerlerinde herhangi bir 
göbek, oyma, kalem işi ya da motif yer alma-
maktadır (Şekil 5.).

Özdoğanlar Evi çatısı; alaturka kiremit kap-
lamalı, geniş saçaklı, saçak altları ahşap kap-
lanmış kırma çatı şeklindedir. Kiremitlerin 
hasar gördüğü bölümlerin üzeri sac malzeme 
ile kapatılmış olup çatının mevcut özgün ba-
caları pişmiş toprak malzemedendir.

Mimari Elemanlar

Yapının özgün bahçe kapısı, bodrum kapısı, 
giriş kapısı ve zemin kat oda kapıları mevcut 
değildir. Yapının 140 cm x 220 cm ölçülerin-
deki, özgün çift kanatlı ahşap giriş kapısına 
ait fotoğraflar Mimar Mualla Aydın’ın arşi-
vinden elde edilmiştir (Aydın, 2005). 1.katta 
yer alan, 80 cm x 220 cm ölçülerindeki, ah-
şap kasa ve tek kanatlı, ahşap tablalı özgün 
kapılar, oda içlerine bakan yüzeyleri yağlı 
boya ile beyaza boyanmış olmakla birlikte 
korunmuş durumdadır. Kapı kulpları ve kilit 
kısımları metal, ahşap eşik üzerine oturmakta 
olan kapıların oyma, işleme ya da süslemesi 
bulunmamaktadır (Şekil 5.)

Yapıda bulunan özgün pencerelerin yalnızca 
kasaları ve demir parmaklıklarının bir kısmı 

günümüze ulaşmış olup,  pencerelerin kanat 
detaylarına ilişkin veriler Özdoğanlar Evi’nin 
arşiv fotoğraflarından tespit edilmiştir (Ay-
dın, 2005). İçe açılır, çift kanatlı özgün ahşap 
pencereler; yatayda ve düşeyde ikiye bölün-
müş vaziyette olup; 83 cm x 195 cm, 100 cm 
x 195 cm, 70 cm x 70 cm, 50 cm x 50 cm, 
71 cm x 89 cm ve 75 cm x 89 cm ölçülerin-
de, dikdörtgen ve kare formdadırlar. Ayrıca 
yapıya sonradan eklenmiş çift kanatlı ahşap 
pencereler bulunmaktadır.

Yapı girişinde bulunan taş merdivenler, kes-
me taş blok basamaklardan oluşmakta ve 
taş sahanlığa ulaşmaktadır. Her iki tarafında 
6’şar basamak olduğuna dair izler bulunan 
merdiven yıkık durumdadır. Kaldırılmış du-
rumda olan ve herhangi bir izi bulunmayan, 
özgün merdivenin varlığına ve yerine dair ev 
sahibinden bilgi alınmıştır. Mevcut durumda 
ıslak hacim olarak kullanılan mekanın yerin-
de özgün ahşap merdivenin olduğu ev sahibi 
tarafından doğrulanmıştır (Özdoğan, 2016). 
Bahçeden, doğu cephedeki sahanlığa çıkışı 
sağlayan merdivene ait izler taş duvar üze-
rinde okunmaktadır ancak merdivene ait her-
hangi bir kalıntı ve belge bulunmamaktadır.

Zemin katta yer alan 3 odanın duvarlarında 
dolapların, 1 odada ise ocak ve davlumbazın 
sökülmüş olduğu ve yerine ilişkin izler bulun-
duğu görülmektedir ancak detaylara ilişkin 
veri bulunmamaktadır. Üst katta ise 3 farklı 
dolap bulunmaktadır. 187 cm x 237 cm ölçü-
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lerinde, ahşap malzemeden, kapaklı gömme 
dolap ve dolabın çift kapaklı kısmında gusül-
hane olarak kullanılan bölüm yer almaktadır. 
Ayrıca 336 cm x 210 cm ölçülerinde, beyaza 
boyanmış, ahşap kapaklı dolap bulunmakta-
dır. Dolabın orta kısmında yer alan ocak ka-
patılmış ve niş kısmından soba için bacaya 
bağlantı sağlanmıştır. Varaklı alçı kabartma 
süslemenin bulunduğu niş kısmında, 3 adet 
alçı malzemeden lambalık yer almaktadır. Bir 

diğer odada ise; 285 cm x 230 cm ölçülerin-
de, ahşap malzemeden, kapaklı gömme dolap 
vardır. Dolabın orta bölümünde yer alan ni-
şin alt kısmında yer alan ocak kapatılmış ve 
niş üzerinde baca deliği açılmıştır. Niş kısmı 
üzerinde 3 adet alçı malzemeden lambalık 
bulunmaktadır. 1. Kat, batı cepheye bakan 
mahalde, pencere önünde özgün ahşap sedir 
bulunmaktadır (Şekil 5.).

Şekil 4. Özdoğanlar Evi Yapım Tekniğine İlişkin Fotoğraflar (Vural Arşivi, 2017)  
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Şekil 5. Özdoğanlar Evi Mimari Eleman Örnek Fotoğrafları (Vural Arşivi, 2017)

Değişme ve Bozulmalar

Yapı genel anlamda ayakta olmakla birlikte; 
cepheler, iç mekân ve taşıyıcı sistemde in-
san eliyle ve doğal şartlar sebebi ile meydana 
gelen değişme ve bozulmalar bulunmaktadır 
(Şekil 7.).

Yapıda insan eliyle meydana gelen bozulma-
lar kapsamında en önemlilerinden birini mer-
diven oluşturmaktadır. Yapının zemin katında 
bulunan merdiven kaldırılmış, yerine örülen 
duvarlar ile her iki katta ıslak hacim için 
mekân oluşturulmuş, zemin ve tavan kapla-

maları değiştirilmiş, zemin katta cephe duva-
rına pencere açılmış, üst katta ise pencereli 
çıkma, önüne duvar örülmek suretiyle kapa-
tılmıştır. Üst kat kat sofanın güney yöndeki 
çıkma kısmı, camekân bölme ile bölünerek 
mutfak oluşturulmuş olup, duvarların kısmen 
seramik ile kaplanmış olduğu tespit edilmiş-
tir. Üst kat oda mahallinde, konuta ayrı giriş 
oluşturmak için cephe duvarı üzerinde kapı 
boşluğu açılmıştır. Özgün ahşap pencerelerin 
bir kısmı yerine yeni çift kanatlı pencereler 
takılmış veya pencere boşlukları briket ile 
örülerek kaba sıva ile sıvanmış yahut kapatı-
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lan pencerelerin bulunduğu kısımlardan baca 
boşluğu açılmıştır. Bahçe kapısının yeri ve 
kuzey cephe zemin kat duvarının yıkık oldu-
ğu kısım sac levha ile kapatılmıştır. Yapının 
boş olması, kimliği belirsiz kişilerce kullanıl-
ması ve bakımsız kalması nedeniyle; ahşap 
döşemelerde yıpranma, sıva çatlak ve dökül-
meleri, boyalarda kirlenme, duvarlara çeşit-
li yazıların yazılması ve çöplerin birikmesi, 
yangın tehlikesi geçirmesi, yapı elemanların-
da sökülmeler gibi durumların oluştuğu tespit 
edilmiştir. Konut içerisinde merdiven bulun-
maması sebebiyle üst katın bu etkilerden kıs-
men korunmuş olduğu görülmektedir (Şekil 
6, 7.). 

Yapıda atmosferik ve doğal etkenler ile mey-
dana gelen bozulmalar arasında ise, cepheler-
de yağmur-kar suları ve bakımsızlık etkisiyle 
sıva dökülmeleri oluşması, açığa çıkan taşı-
yıcı ahşap elemanlarda nem ve böceklenme 
etkisiyle hasar meydana gelmesi öncelikli 
olarak sayılabilmektedir. Her iki katta bazı 
mahallerin duvarlarında strüktürel çatlaklar 
tespit edilmiş, zemin kattaki çatlaklar yıkıl-
malara neden olmuştur. Ahşap taşıyıcıların 
bir kısmında sehim olduğu görülmüştür. Öz-
gün pencere demir parmaklıklarında, atmos-
ferik koşullara bağlı olarak paslanmalar mey-
dana gelmiş, çatıda kar ve yağmur etkisiyle 
kiremitlerin bir kısmı kırılmış, tahtalardaki 
yıpranmalar sebebiyle çatıda çökmeler başla-
mıştır. Bahçe duvarının büyük kısmı yıkılmış, 

kalan kısımlarda taşlar arasındaki derzlerin 
boşaldığı, sıvaların döküldüğü ve yabani ot-
ların bittiği görülmektedir (Şekil 6, 7.).

Restitüsyon Yaklaşımı

Tarihi yapılarda restitüsyon kararlarının 
verilmesi aşamasında öncelikle kaynaklar 
araştırılmaktadır. Özdoğanlar Evi’nin özgün 
durumunun tespiti yapılırken kullanılan kay-
naklar, öncelik ve güvenilirliklerine göre 4 
derecede belirlenmiştir (Şekil 8.).

1. derece güvenilir kaynaklar; rölöve sırasın-
da var olduğu tespit edilenler, varlığına dair iz 
bulunan ve yapıdaki diğer örneklerden gelen 
veriler ile yeri, boyutu ve malzemesine iliş-
kin özellikleri tespit edilen veya iz olmasa da 
varlığı yapıdaki diğer örneklerden tespit edi-
lenler. Örneğin; kapatılan pencerelerin yerine 
eklenen özgün pencereler, yıkılan kuzey du-
varı, 1. katta yer alan ahşap kapıların kanatla-
rı, ahşap döşeme, dolap ve sedirlerin tamam-
lanmasına ilişkin veriler bu kaynaklardan 
elde edilmiştir. 2.derece güvenilir kaynaklar; 
yazılı, sözlü ve görsel kaynaklardan, arşiv ve 
fotoğraflar ile ev sahibinin aktardıklarından 
elde edilen bilgilerdir. Örneğin; eksik pen-
cere kanatları, giriş kapısı, çatı alınlığında 
yer alan deforme olmuş alçı süsleme, yapı-
nın içerisinde yer alan kaldırılmış merdiven 
gibi veriler bu kaynaklardan elde edilmiştir. 
3. derece güvenilir kaynaklar; yapıda izi bu-
lunan ancak detayı bilinmeyen veya tamamen 
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kaybolmuş ancak varlığı benzer yapılardaki 
karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilen veri-
lerdir. Örneğin; detayı hakkında herhangi bir 
veri bulunmayan bahçe kapısı, bodrum kat ve 
bahçe zemin döşemelerine ilişkin bilgiler bu 
verilerden elde edilmiştir. 4. derece güvenilir 
kaynaklar; Yapıda varlığına dair bir iz bulun-
mayan, detayları hakkında bilgi olmayan an-
cak mimari gereklilik sonucu olması gerekti-
ği tespit edilen verilerdir. Örneğin; varlığına 
ilişkin iz bulunmayan sahan ve merdiven kor-
kuluklarına ilişkin bilgiler bu verilerden elde 
edilmiştir.  

Karşılaştırmalı Çalışma

Restitüsyon aşamasına kaynak sağlamak 
amacı ile yapılan çalışma kapsamında; Sivas 
kent merkezinde yer alan benzer dönem 17 
adet konut yapısı; yerleşim özellikleri, plan 
tipleri, cephe, mimari, malzeme ve yapım 
tekniği özellikleri açısından tablolar yardı-
mıyla karşılaştırılarak incelenmiştir. İçerisine 
girilemeyen yapılar; dışarıdan gözlenerek, 
arşiv ve literatür taramaları yapılarak analiz 
edilmiştir.

Şekil 6. Değişme ve Bozulmaya Uğramış Elemanlar (Vural Arşivi, 2017)



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:537 K:764
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

71

Şekil 7. Değişme ve Bozulmalar



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:537 K:764
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

72

Şekil 8. Restitüsyonda Kaynak Kullanımı
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Tablo 1.  Sivas Evleri Plan Tipolojisi Karşılaştırma Çizelgesi 2

Konut Plan Tipolojisi Haremlik/
Selamlık 

Maliki Planı İç sofalı Dış 
sofalı

Orta 
sofalı

Var Yok

Özdoğanlar 
Evi

+ +

Akaylar 
Konağı

+
+

Abdi Ağa 
Konağı

+ +

Ahmet Hüdai 
Konağı

+

Ahmet Yuvacı 
Evi

+ +

Ahmet Köksal 
Vakfı Evi

+ +

Hubiyar Ko-
rucu Konağı

+ +

Kangal Ağası 
Konağı

+ +

Mehmet-
Rüstem Gezici 
Evi

+ +
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Muharrem 
Söylemez Evi

+ +

Osman Ağa 
Konağı

+ +

Terzioğlu 
Konağı

+ +
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Tablo 2.  Cephe Tipolojisi Karşılaştırma Çizelgesi

Kat Sayısı
Çıkmalı Çıkmasız

Düz çıkma Gönyeli çıkma Çokgen çıkma

Bodrum+
Zemin+
1kat

Mehmet Gezici Evi Hubiyar Korucu Evi Özdoğanlar Evi

AhmetYuvacı Evi

Köksal Konağı

Terzioğlu Evi

Bodrum+Zemin+
1.Kat+
Köşk katı

M. Söylemez Konağı Perihan Karakaya Evi
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Zemin+
1. Kat

Abdiağa Konağı

Demirciler Evi

Mustafa Gülhan Evi

Asiye Gündüz Evi

Bodrum+Zemin+
Köşk katı

Kangal A. Konağı

Zemin+ Köşk 
Katı

M.Kangal Evi Osman Ağa Konağı

Zemin+
1.Kat+
Köşk katı

Ahmet Hüdai Evi

Zemin+
2kat

Akaylar Konağı
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Restorasyon Yaklaşımı ve Yeni İşlev Önerisi

Restorasyon projesinin amacı; büyük bölü-
mü özgün durumda olan Özdoğanlar Evi’nin, 
mevcut sorunlarına yönelik çözümler geliştiri-
lerek korunması, şehrin geleneksel dokusuna 
kazandırılması ve mimari özelliklerinin kayıt 
altına alınarak gelecek nesillere kültürel miras 
olarak aktarılmasını sağlamaktır. Çalışmanın 
genel yaklaşımı; yapının özgün plan tipolojisi 
ve cephe düzeni ile birlikte özgün malzeme, 
teknik ve işçilik özelliklerinin en doğru şekilde 
tespit edilip, belgelenerek korunmasıdır. 

Bu bağlamda hazırlanan çalışma; yapının öz-
günlüğü korunarak, strüktürel olarak güçlendi-
rilmesi, niteliksiz eklerden arındırılması, kay-
bolmuş/kaldırılmış özgün elemanların bilimsel 
yöntemlerle malzeme, detay ve yapım teknik-
lerinin tespit edilerek, orijinal haline uygun şe-
kilde tamamlanması, var olan özgün malzeme 
ve kısımların ise çeşitli tekniklerle temizlenerek 
koruma altına alınması şeklindedir.

Özdoğanlar Evi genel hatlarıyla özgünlüğünü 
korumuş olsa da mimari planında ve cephe-
lerde yapılan değişiklikler ve strüktürel ka-
yıplara ilişkin yapısal müdahalelerin gerekli 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca zamanla tah-
rip olan, değiştirilen veya kaldırılan mimari 
elemanlar ile halen var olan özgün mimari 
elemanların korunması amacı ile yapılacak 
müdahaleler restorasyon çalışmasında belir-
lenmiştir. Yapının verimli korumasını sağ-

lamak için yapının aktif olarak kullanılması 
önem taşımaktadır. Bu husus Venedik Tüzü-
ğü 5. Maddede; “Anıtların korunması, her 
zaman onları herhangi bir yararlı toplumsal 
amaç için kullanmakla kolaylaştırılabilir. Bu-
nun için bu tür bir kullanma arzu edilir, fakat 
bu nedenle yapının planı, ya da bezemeleri 
değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde 
yeni işlevin gerektirdiği değişiklikler tasar-
lanabilir ve buna izin verilebilir”.3 Bu bağ-
lamda, yapının sürekli kullanılmasına olanak 
sağlamak adına işlev önerisi getirilmiştir. 

Koruma ve bunun bir parçası olarak yeniden 
işlevlendirme çalışmasında, yapıya bütüncül 
bir yaklaşım ile bakmak gerekmektedir. Ya-
pının çevresi ile birlikte değerlendirilmesinin 
önemine: Nairobi Kararları (1976); “Anıtın 
korunması, ölçeği dışına taşmamak şartıyla 
çevresinin de bakımını içine almalıdır. Eğer 
geleneksel ortam varsa, olduğu gibi bırakıl-
malıdır. Kütle ve renk ilişkilerini değiştirecek 
hiçbir yeni eklentiye, yok etmeye, ya da de-
ğiştirmeye izin verilmemelidir” ve Venedik 
Tüzüğü 6. Maddede “Her tarihi alan ve çev-
resi, özel karakteri ve dengesi, onu oluşturan 
parçaların birbiriyle kaynaşmasına bağlı olan 
ve yapılar, mekânsal organizasyon ve çevresi 
kadar insan faaliyetlerini de içeren bir bütün 
olarak görülmelidir. Bütün geçerli öğeleri, in-
san etkileri de dâhil olmak üzere ne kadar ya-

3 4http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_
tr0243603001536681730.pdf  
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kın olurlarsa olsunlar, bütüne oranla göz ardı 
edilemeyecek olan bir anlam taşırlar” (Ahun-
bay, 2016:157) şeklinde değinilmektedir.

Mevcut yapının, özgün işlevi dışında fark-
lı bir işlevle kullanılması olarak tanımlanan 
yeniden işlevlendirme kavramı, çağdaş ko-
ruma yaklaşımlarında yaygın olarak kulla-
nılmaktadır (Aras, 2020:57). Bahsi geçen 
ilkeler ışığında yapıya tanımlanacak yeni 
işlev; mekânsal özelliklerin tarihi ve yeni 
yapılı çevreyle uyumlu olması, bölgenin fi-
ziksel ve sosyal gereksinimlerinin dikkate 
alınması (Çiftçi ve Bağbancı, 2018:128), 
yapının karakterine ve çevrenin dokusuna 
uyum gösterebilecek fonksiyonun seçilmesi 
gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmiştir. 
Yapılan çevre analizlerinde, bölgenin konut 
ağırlıklı yapı stokuna sahip olduğu; bölgede 
yer alan diğer tescilli konut yapılarının özgün 
işlevinden farklı olarak, sivil toplum kuruluş-
ları veya kamu kurumlarının yönetim binası, 
müze ve restoran işlevleriyle yeniden değer-
lendirilmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu açı-
dan Özdoğanlar evinin de kamusal bir amaç 
ile işlevlendirilmesinin uygun olacağı değer-
lendirilmiştir. Verilecek işleve yönelik araş-
tırmada önemli bir kültür ve sanat geçmişine 
sahip olan Sivas’ta; şehrin tarih, kültür ve sa-
nat geçmişine yönelik araştırmaların yapıla-
cağı, atölye, workshop, söyleşi ve sergilerin 
düzenlenebileceği yeterli mekanın bulunma-
dığı tespit edilmiştir. Bu eksikliği gidermek 

ve kullanıma yönelik bir ihtiyacı karşılaya-
rak Özdoğanlar Evi’nin bütüncül koruması-
nı sağlamak adına “Sivas Kent Araştırmaları 
Merkezi” olarak yeniden işlevlendirilmesine 
karar verilmiştir. Bu işlevlendirmenin yakın 
çevredeki sivil mimari örneklerinin resto-
rasyon bağlamında; sanatevi, Sosyal Hizmet 
Vakfı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği 
Kültür Evi,  eğitim, kültür yardımlaşma vak-
fı, Oran Kalkınma Ajansı binası ve müze-
restoran olarak işlevlendirilmesi ile birlikte; 
kentin merkez kültür bölgesine olan ilgiyi 
artırarak, bölgenin daha yoğun kullanımına 
olanak sağlayacağı düşünülmüştür. Ayrıca 
kentsel belleğin canlı tutulması kapsamında 
önemli çalışmalar üstlenen kent araştırma 
merkezleri; bu bölgeye yönelik koruma çalış-
maları için de bir merkez oluşturma kapasite-
sine sahiptir.

Özdoğanlar Evi’nin kent araştırmaları mer-
kezi olarak işlevlendirilmek üzere seçilme-
sinde; orta sofalı plan tipinde olması, atölye 
ve toplantı odası olarak işlevlendirilen oda 
birimlerinin ortak toplanma alanı olan sofaya 
açılarak birbiri ile ilişkilendirilebilir olması, 
odalarda işleve uygun olabilecek mekansal 
büyüklük ve ışık alımının bulunması, konut 
bahçesinin açık hava sergisi ve kalabalık et-
kinliklerin düzenlenmesi için yeterli büyük-
lüğü sağlaması, konutun kent merkezinde ol-
dukça rahat ulaşılabilir bir noktada yer alması 
gibi özellikleri etkili olmuştur. Merkezin ola-
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nak sağlayacağı eğitim ve çalışmalar aracılı-
ğıyla, şehrin tarihi ve kültürel ögelerine iliş-
kin koruma, bilinçlendirme ve yaygınlaştırma 
çalışmaları yapılmasına ve kentte eksikliği 
hissedilen kültürel faaliyetlerin düzenlenece-
ği mekânların çoğalmasına katkı sağlaması 
amaçlanmaktadır (Şekil 9.).

Restorasyon için getirilen çözüm önerileri 
kapsamında ise; Yapının mekânsal bütünlüğü 
ve taşıyıcı sistemin dengesini korumak ama-
cıyla gerekli görülen yerlerde sağlamlaştırma 
önerilmiştir. Yapıda bozulmaya sebep olan 
etmenlerin öncelikli olarak giderilmesi önem-
senmiş ve bu amaçla çatının sağlamlaştırılarak 
izolasyonunun yapılması, kiremit ve sac lev-
haların özgün malzeme ile değiştirilmesi, kapı 
ve pencere doğramalarından kullanılabilir du-
rumdakilerin gerekli uygulamalar yapılarak 
sağlamlaştırılması ve koruyucu uygulanması, 
eksik veya kullanılamaz durumda olanların 
ise; restitüsyona uygun olarak yeniden ima-
latı ile yıkılan cephe duvarının özgün haline 
uygun şekilde tamamlanması sağlanarak, ya-
pının atmosferik etkilere maruz kalmasının 
önüne geçilmiştir (Şekil 9.).

Yapıya zaman içerisinde eklenmiş olan gerek-
siz ve zararlı uygulamalar temizlenerek, öz-
gün olmayan, niteliksiz ek ve elemanlar kal-
dırılmıştır.

Venedik Tüzüğü 9. Madde; “Onarım uzman-
lık gerektiren bir iştir. Amacı, anıtın estetik ve 
tarihi değerini korumak ve ortaya çıkarmaktır. 

Onarım kendine temel olarak aldığı orijinal 
malzeme ile güvenilir belgelere saygıyla bağ-
lıdır. Faraziyenin başladığı yerde onarım dur-
malıdır; yapılması gerekli herhangi bir ekle-
menin mimari kompozisyondan farkı anlaşıla-
bilmeli ve gününün damgasını taşımalıdır” ve 
12. Madde; “Eksik kısımlar tamamlanırken, 
bütünle uyumlu bir şekilde bağdaştırılmalıdır; 
fakat bu onarımın, aynı zamanda artistik ve ta-
rihi tanıklığı yanlış bir şekilde yansıtmaması 
için, orijinalden ayırt edilebilecek bir şekilde 
yapılması gereklidir” (Ahunbay, 2016:151) 
ifadeleriyle yapılacak restorasyon müdahale-
lerinin sınırını çizmektedir.

Bu bağlamda, yapının özgün niteliklerini yi-
tirmesine sebep olabilecek hiçbir tamamla-
ma veya ekleme yapılmamıştır. Yapılacak ta-
mamlamalarda, kaynak olarak yapıdaki iz ve 
kalıntılar, sözlü, yazılı ve arşiv kaynakları ile 
karşılaştırmalı çalışma bulguları kullanılarak, 
gerekli olan en az düzeyde müdahalede bulu-
nulmuştur.

Bu bağlamda yapılan tamamlamalar, restitüs-
yon çalışmalarındaki kaynak güvenilirlik de-
recesi paftalarına göre;

1. derece güvenilirliği olan kısımlarda sağlam-
laştırma,  2. derece güvenilirliğe sahip kısım-
larda özgün yerinde, biçiminde, boyutunda 
malzemesi ve detayı ile tamamlama,  3. derece 
güvenilirliği olan kısımlarda ise özgün yerinde, 
özgün biçiminde, boyutu ve malzemesi ile an-
cak yeni detaylarla tamamlama (Venedik Tüzü-
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ğü 9. ve 12. Madde), 4. Derece güvenilirliği 
olan kısımlarda ise, karşılaştırmalı çalışmaya 
dayanarak yerel mimari dile uygun biçim ve 
boyutta fakat detaysız tamamlama yapılması 
aşağıda bahsi geçen Restorasyon Tüzüğü’nde 
yer alan ilke gereği uygun görülmüştür.

Carta Del Restauro-Restorasyon Tüzüğü’nde; 
“Ekler kesin ve açık olmalı ve özgünden fark-
lı malzeme kullanılarak veya bezemesiz bir 
çerçeveyle sınırlanarak, ya da damga veya 
yazıtla belirtilmelidir. Bir restorasyon asla 
onu inceleyenleri yanıltacak veya tarihi bir 
belgeyi değiştirecek şekilde yapılmamalıdır” 
(Ahunbay, 2016:148-151) şeklinde vurgula-
nan ilke gereği; detayına dair iz bulunmayan 
merdiven, ocak ve dolaplar ile özgün malze-
me kullanılarak tamamlanan veya yenilenen 
elemanların tamamında; işçilik tekniği ve 
yüzey dokusunun farklılaştırılması gibi yön-
temler kullanılarak, onarım amacıyla yapılan 
müdahalenin ayırt edilebilir olması sağlan-
mıştır. Yapının günümüz konfor ve kullanım 
şartlarına uygun hale getirilmesi için yapılan 
tesisat donanımı, ek birim ve tefriş elemanları 
gibi müdahalelerde çağdaş malzemeler kulla-
nılmıştır. Yapılan eklemelerin niteliği belirle-
nirken Venedik Tüzüğü 13. maddedeki; “Ek-
lemelere, ancak yapının ilgi çekici bölümle-
rine, geleneksel konumuna, kompozisyonu-
na, dengesine ve çevresiyle olan bağıntısına 
zarar gelmediği durumlarda izin verilebilir” 

(Ahunbay, 2016:150-151) ilkesi göz önüne 
alınmıştır (Şekil 9.). 

Tüm bu kararlar bağlamında, restorasyona 
yönelik yapılacak uygulama aşamaları; res-
torasyon paftaları ve restorasyon müdahale 
karar tabloları ile belirlenmiştir. Alınan karar-
lara ilişkin aşamalar aşağıdaki şekilde özet-
lenmiştir;

1.Aşama; Titiz bir fiziksel temizleme çalış-
ması ile yapı üzerindeki niteliksiz eleman ve 
ekler yapıya zarar vermeden kaldırılmıştır. 
Cephe, bahçe ve iç mekânlarda bulunan tüm 
yapısal elemanlara, malzeme özelliklerine 
uygun olarak uzmanınca belirlenen temizle-
me ve koruma yöntemleri uygulanmıştır. 2. 
Aşama; Yapı genelinde yıkık veya taşıyıcılık 
anlamında zarar görmüş bölümler projesi-
ne uygun şekilde tamamlanarak, değişmesi 
gereken yapı elemanları yenilenmiş ve kul-
lanılabilir durumdaki hasarlı elemanlar sağ-
lamlaştırılmıştır. 3. Aşama; Yağmur ve zemin 
sularının toplanması ve tahliye edilmesi ama-
cıyla, yapının çevre drenajı yapılarak, çatıda 
deforme olmuş durumdaki kiremit, yağmur 
olukları ve iniş boruları yenilenerek, dış cephe 
izolasyonu yapılmıştır. 4. Aşama; Yapı tesisat 
projelerine (ısıtma, elektrik, yangın, sıhhi te-
sisat) ilişkin teknik hizmetler açısından, ko-
nunun uzmanlarınca değerlendirilerek yapıya 
hasar vermeyecek ve özgünlüğünü bozmaya-
cak şekilde gerekli uygulamalar yapılmıştır.  
5. Aşama; Yapı malzeme ve elemanlarında 
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meydana gelen değişme ve bozulmalar gideri-
lerek projede belirlenen şekilde bütünleme ve 
yenileme çalışmaları yapılmıştır.   6. Aşama; 
Bahçe ve çevre düzenlemesi yapılarak, ısıtma 
merkezi ve ıslak hacimlerin yer alacağı birim 
eklenmiştir. 7. Aşama; Restorasyon projesine 

uygun şekilde, yeni işlevin (atölye, söyleşi sa-
lonu, okuma/çalışma salonu, dijital sergi ala-
nı, dinlenme alanı ve yönetim ofisi birimleri) 
gerektirdiği tefriş elemanları ile dekorasyon 
çalışması yapılmıştır.

Şekil 9.  Özdoğanlar Evi Restorasyon Önerisi
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SONUÇ

Geleneksel konut dokusunun büyük ölçüde 
kaybolduğu Sivas’ta, 19.yy’da inşa edilmiş 
olan Özdoğanlar Evi ve yakın çevresi; şehrin 
geleneksel konut dokusunun bir arada kaldı-
ğı birkaç alandan biri konumundadır. 2000’li 
yılların başından itibaren bölgede bulunan 
tescilli konutlar, devlet ve sivil toplum kuru-
luşları eliyle restore edilmiş ve kamusal kul-
lanıma kazandırılarak, koruma altına alınmış-
tır. Ancak metruk olduğu gerekçesi ile etrafı 
çevrilerek kaderine terk edilen Özdoğanlar 
Evi’nin yıkılarak kaybolması ihtimali gün 
geçtikçe artmaktadır.

Geleneksel Yapıların yeniden işlevlendiril-
mesinde dikkat edilmesi gereken hususlar 
Geleneksel Mimari Tüzüğünde (1999); “Ge-
leneksel yapıların yeni işlevlere uyarlanması 
ve yeniden kullanımında, yapılar kabul edile-
bilir bir yaşam standardına yükseltilirken, bü-
tünlüğü, karakteri ve biçimi saygı görmelidir. 
Eğer geleneksel mimari biçimler hala kullanı-
lıyorsa, müdahaleler toplumun kabul edeceği 
bir etik kurallar çerçevesinde yapılabilir”4 il-
kesiyle vurgulanmıştır. 

Bu araştırma ile hedeflenen, Özdoğanlar 
Evi’nin özgün niteliklerinin korunarak, uy-
gun işlev ile yeniden kullanıma kazandırıl-
ması noktasında uygulanması gereken yön-

4 http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_
tr0464062001536913566.pdf

temlerin tespiti ve tarihi bir belge olarak yok 
olma tehlikesine karşın kayıt altına alınarak 
gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu kapsam-
da yapının güncel durumu tespit edilerek, rö-
löve çalışması ile belgelenmiş, sözlü ve yazı-
lı kaynaklar, karşılaştırmalı çalışma ve yapı 
üzerinden elde edilen izler ve bilgilerin ışı-
ğında restitüsyon projeleri hazırlanmıştır. Rö-
löve ve restitüsyon çalışmaları bağlamında, 
yapının özgün niteliklerini koruyarak ve böl-
gedeki ihtiyaç ve talepler göz önünde bulun-
durularak, yapının yeniden işlevlendirilmesi, 
kullanılabilmesi ve bu sayede korunabilmesi 
için gerekli olan müdahalelerin saptandığı 
restorasyon çalışması hazırlanmıştır. Bahsi 
geçen çalışma hazırlanırken, kültür varlık-
larının korunması hususunda referans kabul 
edilen uluslararası metinler ile yasal mevzuat 
temel alınmıştır.

Bu bağlamda yürütülen araştırma ile hakkın-
da az sayıda çalışma bulunan, Sivas gelenek-
sel sivil mimarisinin yok olma aşamasındaki, 
özgün özellikleri açısından az sayıdaki örnek-
lerinden birinin, belgelenerek gelecek nesil-
lere aktarılması, alanda bulunan diğer yapılar 
için gelecekte gerçekleşecek çalışmalar için 
kaynak oluşturulması, hazırlanan çalışma 
ile yapının verimli korunmasının sağlanma-
sı, verilecek işlev ile bölgede yapılabilecek 
benzer araştırmalara merkez oluşturulması ve 
koruma bilincinin oluşturularak yaygınlaştı-
rılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
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YAZAR NOTU; Bu makale, Doç.Dr.  Özlem 
Sağıroğlu danışmanlığında, birinci ya-
zar Z. Betül Vural tarafından Gazi Üni-
versitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mi-
marlık Ana Bilim Dalında açılan lisan-
süstü programda, Koruma, Yenileme ve 
Restorasyon Bilim Alanında 2018 yılın-
da tamamlanan “Sivas İli Akdeğirmen 
Mahallesi Özdoğanlar Evi Restorasyon 
ve Yeniden İşlevlendirme Önerisi” baş-
lıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:537 K:764
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

85

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Many tangible cultural heritage objects have survived to date in the city center 
and districts of Sivas, which has been home to many different civilizations since the first ages 
of history. These cultural heritage objects are documents in the connection established with the 
past as they have a lot of data in their structures, such as the way of life, social and cultural life, 
religious beliefs and traditions, technological boundaries, and economic opportunities of past 
civilizations. Despite this, especially many examples of civil architecture were demolished and 
replaced with low-rise apartment blocks in the past for reasons such as rent pressure and lack of 
conservation awareness. Today, although many of the registered buildings of civil architecture 
in the region have been restored and put into use, some of the structures, including the Özdo-
ğanlar House, are already in danger of being demolished. Aim: Özdoğanlar House, located at 
Akdeğirmen Neighborhood of the city center of Sivas province, is one of the few qualified and 
unique structures, which survived to date in the traditional residential pattern of the city, have 
unique plans and architectural elements, reflect the traditional architecture of the region, and 
protection of which is of particular importance together with the traditional residential examp-
les that are located at the immediate surroundings. However, this house has several problems. 
The house, which has been abandoned for a long time, has undergone a rapid process of deteri-
oration due to natural and human effects and is in danger of extinction. This study aimed to 
provide the restoration decision-making of Özdoğanlar House, which is one of the civil archi-
tecture works that remained too few in the city center of Sivas, and in this context to ensure its 
participation in modern life and protection. The fact that the structure still embodies its unique 
characteristics and has a unique plan enhances its value and the need for protection by also 
increasing the data that it transfers from the past. However, its documentation as soon as pos-
sible is important because of the excess of the problems identified at the structure. Along with 
the mentioned characteristics of the structure, the lack of work in the field is important in the 
selection of the structure and the conduct of this work. The number of studies on traditional 
residential structures in the city center of Sivas is quite limited. However, as none of these stu-
dies has detailed documentation about the houses, the documentation and restoration process of 
one of these houses is what this study contributed to the literature for the first time. Method: 
Within the scope of this article, the thesis study that was completed by the authors in 2018 was 
summarized, the current situation  - measured drawing-  of the structure was documented by a 
surveying study through optical and traditional methods, restitution and comparative studies 
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were conducted by compiling the analysis on the structure and the immediate surroundings in 
the light of the data collected in the field and archive and documentation search, these studies 
were primarily used in making restoration decisions by being evaluated together with the layo-
uts where changes and distortions were detected, accordingly, intervention forms and restorati-
on proposals have been developed by making decisions on the identified problems. Findings 
and Results: In the context of the neighbourhood analysis conducted in the study area, where 
registered houses and apartment blocks are located together, it was detected that 12 of the tra-
ditional houses in the region were registered as cultural asset; among the few other wooden 
carcass structured houses; and the concrete apartments which are 5 storey buildings average. 
The traditional building stock is in good condition except for a few registered traditional resi-
dences including the Özdoğanlar House; a major part of the restored buildings are used as ad-
ministrative buildings by non-governmental organizations or companies. The area including the 
7 blocks around the house, which was registered by the decision of the Protection of Cultural 
and Natural Heritage Committee of Sivas, is a protected area as urban site. According to the 
information obtained from the current heirs of the house and archive searches, the first owners 
of the house are unknown, but the pediment on the roof of the building contains the date 1890. 
It seems possible that this date is the year of construction of the building. The users of the buil-
ding before its abandonment caused some changes to its original state by modifications such as 
removing the staircase in the residence, adding wet areas to both two floors instead, changing 
the original windows of the building, creating a kitchen by dividing the hall, opening an entran-
ce door through the upper floor facade. It was also detected that the architectural elements of 
the structure were reduced, and there were structural cracks, collapse on the north facade wall, 
collapse on the roof, deformation in the floors, writings on the walls, and deposits of garbage 
and rubble in the structure as a result of dilapidation and vandalism after the abandonment of 
the building. Detoriations started to occur in the architectural and structural elements of the 
building, which remained dilapidated, due to atmospheric and biological effects. Özdoğanlar 
House, whose plan is in a form close to a square, has an inner hall plan type and cantilevered 
above the hall and rooms. The hall was shaped into a polygonal form by taking the entrances of 
the surrounding rooms from the chamfered corners. Rooms were placed on the east-west wings 
of the hall, a place is reserved for the staircase in the north wing, and in the south section, there 
is the polygonal corbel of the hall carried by wooden columns located on the ground floor. The 
building, which consisted of 3 storeys – basement, ground floor, and 1st floor, was placed in the 
north-south direction on an area of 115.42 m2 of the ground floor. Stone, wood, and adobe ma-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2021 Sayı: 24 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2021 Issue: 24 Autumn Winter Term

ID:537 K:764
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

87

terial were used together in the structure. The walls were built with rubble masonry up to the 
flood level, and with adobe material filled between wooden framework elements at the ground 
and 1st floors. There are original architectural elements in the structure, such as the cabinet, 
large cupboard for bedding, niche, closed fireplace, bathing cubicle, cedar and plaster relief 
leafed decorations that have been deformed but have traces of their existence or some which are 
still present. Also, some of the original windows and doors of the building are still present, alt-
hough there is a loss of material. After the study was prepared in the light of the mentioned 
detections, findings, and analyses about the building, changes and deteriorations and layouts 
about the use of resources – provided that the resources are classified into 4 levels according to 
their reliability – in restitution. Also, in the light of data collection and analysis in the field and 
literature review, a comparative study was prepared to provide a source for the restitution phase. 
In this context, 17 registered residential buildings located in Sivas city center were examined 
through comparison of their settlement characteristics, plan types, orientation, architecture, ma-
terial, and construction technique with the help of tables. The restitution phase was completed 
in light of the data obtained from all these studies mentioned above. The overall approach of the 
restoration work is the preservation of the original material, technical and workmanship charac-
teristics of the building together with its original plan typology and orientation layout, taking 
into account the internationally accepted principles such as Venice Charter, Traditional Archi-
tecture Charter, Nairobi Resolutions, Carta Del Restauro, etc. The restoration work that was 
prepared in this context included structurally strengthening of the building by preserving its 
originality, freeing from unqualified attachments, completion of the disappeared/removed ori-
ginal elements in accordance with its original condition by identifying its material, details, and 
construction techniques using scientific methods, and putting the existing original materials and 
parts under protection by cleaning them with various techniques. In determining the new func-
tion to be defined to the structure, some points were considered: spatial characteristics should 
be compatible with the historical and newly built environment, the physical and social needs of 
the neighborhood were taken into account, a function that could adapt to the character of the 
building and the fabric of the environment would be selected. It was observed that there were 
not enough places in Sivas, which has a significant cultural and artistic background, for researc-
hing the cultural and art history of the city and organizing workshops, interviews, and exhibiti-
ons. For this purpose, it was decided that the Özdoğanlar House be functioned again as “Sivas 
Urban Research Center” to provide sustainable and comprehensive protection of the house. It 
is aimed to contribute to the research on the historical and cultural elements of the city and to 
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the proliferation of places where such cultural activities, which are lacking in the city, will be 
organized through the education and studies that the center will provide.


