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ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin kurumsallaşması ile mimari programının yazılması 
süreçleri parallel gelis ̧miş ve mekan gereksinimi günümüz müzeciliğinin tartışmaları 
ile belirlenmiştir. Bu sürecin yıllar alacağı öngörüsü ile, 2003 yılında düzenlenen ilk 
tanıtım sergisinden bügüne kadar, müzenin kullanıcıları ile buluştuğu her ortamda 
adının altında “yapım aşamasında/under construction” yazısı yer almış; böylece 
müzenin hep oluşum sürecinde olduğu vurgulanmıştır.  

2003 yılında, Müze’nin nesnesinin ne olacağı ile ilgili kararın mimariyi yönlendireceği 
varsayımı ile bir sergi düzenlenmesine karar verildig ̆inde, tasarlanmış bir mekandan 
çok “bulunmuş bir mekanın” kullanılmasına karar verilmiştir. Yüksek lisans öğrencileri 
ve ODTÜ Kültür Kongre Merkezi çalışanlarının desteği ile, kapalı tenis kortunda 
gerçekleştirilen tanıtım sergisinin genel yaklas ̧ımı ve tasarım kararları şu anda müze 
olarak kullanılan geçici mekanların oluşturulmasında yol gösterici olmuştur. Tanıtım 
sergisinin başarısı, verilen kararların doğruluğunu kanıtlarken, yapılan bağışlar kalıcı 
bir mekana ivedilikle gereksinim duyuldug ̆unu göstermiş; Bunun için “bulunmuş 
mekan” önerisi yinelenmiş ve o günlerde yıkımının engellenmesi için çok çaba 
sarfedilen Ankara Maltepe Gaz Fabrikası silolarından birinin üniversiteye getirilerek 
korunması ve nesneleri koruyacak mekanı oluşturması önerilmiştir. Ancak Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ile görüşme için istenen talep yanıtlanmamış ve hemen hemen 
bir gecede gerçekleştirilen yıkım sonrası, gaz silosu ve ek sanayi yapıları 
kurtarılamamıştır. Bu süreçle birlikte, ODTÜ yönetimi tarafından benimsenen silo 
tipolojisi içinde yapı araştırmaları sürdürülmüş, düşünülen mekansal düzenlemenin 
görsel anlatımı için model oluşturmuştur. Tüm bu aşamalarda, sayısı gittikçe artan 
koleksiyona ev sahipliği yapacak “esnek” bir mekana sahip olma beklentisi gelis ̧miştir. 
Tasarlanan depo yapısının kendisinin geçici olması, beklenen esnekliğin 
karşılanabilmesini sağlayacak önemli bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Geçici depo 
yapısının işlevini tamamladıktan sonra sökülebilmesi ve bas ̧ka bir alanda yeniden 
monte edilebilmesi önemli bir tasarım girdisidir. Deponun söküldüğü yerde kalıcı izler 
bırakmaması, ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin düşük olması gibi veriler, tasarım 
sürecini denetlemiştir. Gergi yapım elemanları ile yerden kaldırılan yapı, iç mekanda 
beklenen büyüklüğü sağlamış, taşıyıcı elemanlar tek hacim algısını bozmadan var 
olabilmişlerdir. Tasarım sürecinde gönüllü çalışan mühendislerle uyumlu bir süreç 
yaşanmış, müzecilik standartlarının karşılandığı bir tesisat sistemi geliştirilirken, statik 
hesaplar ve taşıyıcı boyutları ile ilgili uzun bir araştırmaya girilmiştir. Mimar olarak 
beklentimizi karşılamayan geniş çaplı ayakların parçalanması ve gergi sistemin doğal 
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bir parçası olabilmesi için, özellikle Gotik mimarinin öğrettikleri gözden geçirilmiş; 
Gotik, sözcük olarak salt mühendislerin terminolojisine  

deg ̆il, sanayide parçaları üreten atölyelerin de günlük konuşma diline eklemlenmiştir. 
32 metre çapında 9 metre yüksekliğindeki ilk yapının hacimsel kapasitesi, içine 
yerleştirilen ilk helikopterden sonra netleşmiş, dolaşımı sağlayan rampa sistemine 
takılan farklı yükseklikteki sergi platformları, tematik bölünmeleri kolaylaştırmıştır.  

Kapalı tenis kortunun daha önceden tasarlanmış kütlesi, araziye ilk yerleştirilen geçici 
yapıdır. Siloların inşaatı tamamlandıktan sonra sökülecek olan Hangar yapı, tasarımın 
genel kurgusunu oluşturan “bulunmuşluğu” desteklediği görüşü ile ve hiç süphesiz 
ekonomik nedenlerle yıkılmadan korunmus ̧tur. Büyük Silo, farklı kotlardan, bozkıra 
vista sağlayan bant pencere dışında, tümüyle içine kapalı bir kütledir. Kendi içinde 
bitmiş, asal formun yorum bekleyen bir diğer elemanı da, giriş mekanının tasarımı 
olmuş; Fikir projesinde, silonun üstünden ve merkezden alınması düşünülen giriş, 
süreç içinde yapının çeperine taşınmış ve önerilen rampalı yaklaşım maliyetin 
yüksekliği nedeni ile gerçekleştirilmemiştir. Dışarıya kapalı, nesne aydınlatması için 
tasarlanmış bu depo yapısının aksine, içinde bilgilendirme bankosu, hediye dükkanı, 
cafe, ve diğer servisleri barındıracak Cam Silo olabildiğince geçirgen kılınmış; güneş 
kontrolü farklı aşamalarla yine cam yüzeyler ve cam güneş kırıcılar ile sağlanmıştır. 
Yapıların hiçbirinde, vitrin, baza gibi nesneyi ayrıştıran ve mekansal hiyerarşiyi 
destekleyen sergileme elemanlarına yer verilmemiştir. Yerden koparılmış, taşıyıcı 
sisteme asılan yüzeyler, nesne-mekan arasındaki esnek ilişkiselliği pekiştirmiştir. Bilim 
Merkezi’nin ilk adımı sayılan üçüncü deponun ölçeği, elektronik ortamda geliştirilen 
düzeneklere göre yorumlanmış, ilkinden daha basık olan kütle, benzer bir biçimde 
yerden kaldırılarak toprakla/zeminle ilişkisi bütünüyle koparılmıştır.  

Geçici yapılar için seçilen malzemeler, ya geri dönüşüme uygun ya da kaba inşaat 
kalıp ve imalat malzemeleri arasından seçilmiş; Saç, kalıp tahtası, OSB gibi 
malzemeler dışında sadece prestij mekanlarında kullanılan ve kampus yapılaşmasının 
en önemli elemanlarından biri olan traverten, mezunlarımızın katkıları ile elde 
edilmiştir. Bilbao Gugenheim ile mimarlık söylemine tanıtılan Titanyum ve seramik 
boya, ulaşılması güç malzemeler olmaktan çıkarılmış, bakım gerektirmeyen bir bitiş 
elemanı olarak yapılara uygulanmıştır. Seri üretim ve prefabrikasyonla, yerinde 
üretim ve el ustalığı arasında kalan yapılar, yüzyılbaşı mimarlığı ile günümüz 
teknolojisini yorumlamanın araçları olmuşlardır. Teknik alt yapının sağladığı mekansal 
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“esneklik”, cam endüstrisinin gelişmesi ile sağlanan “geçirgenlik”, metal üretimindeki 
gelişmelerle kullanıma sunulan malzeme dayanıklılığı ve yapım kolaylıkları, inşaatın 
her aşamasında arazide olan bizlere, Bauhaus geleneğinin/pratiğinin ODTÜ ile ilişkisini 
yeniden sorgulama olanağını tanımıs ̧tır.  

Yer olarak bir moloz tepesinin seçilmesindeki amaç, gelecekte tasarlanacak kalıcı 
müze için öngörülen araziyi boş bırakmak ve mümkün olduğu kadar unutulmuş ve 
gözden çıkarılmış bir başka arazinin değerlendirilmesi olmuştur. Projenin parçalı 
kütlelerden olus ̧arak bir bilim parkını tanımlaması fikri ilk günden beri benimsenmiştir. 
Bilim parkı, Teknokent arazisinin rekreasyon alanı, yapay gölet ve kolej arazisi ile 
çevrelenecektir. Bu gelecekteki müze işletme programı açısından da önemli bir 
konumdur. Fikir projesinde vurguladığımız bir diğer arazi kararı ise, döngüsel olarak 
baharda yeşeren ve zamanla sararan sazlık alanı olduğu gibi korumak ve sazların üst 
çizgisi ile arazide dağılan kütleleri sürekli bir bitki örtüsü ile birarada tutmaktır.  

 

Proje Yeri: Ankara  

Proje Tipi: Müze  

Kurumsal Yapılanma: Ays ̧en Savaş  

Mimari Tasarım Ekibi: Ays ̧en Savaş, Barış Yağlı  

I ̇ç Mekan Projesi: Sergi Tasarım: Ayşen Savaş  

I ̇şveren: ODTÜ Rektörlüğü  

Proje Bas ̧langıç Yılı: 2001  

Proje Bitis ̧ Yılı: 2004  

I ̇ns ̧aat Bas ̧langıç Yılı: 2005  

I ̇ns ̧aat Bitis ̧ Yılı: 2006  

Arsa Alanı: 3500 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Toplam I ̇ns ̧aat Alanı: 10.000 m2  

 


