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Heybeliada tarihi yel değirmeni, gözetleme kulesi olarak inşa edildiği, 1710 yılında 
yel değirmeni eklentileri yapıldığı söylenmektedir. 1900 yılına kadar yel değirmeni 
işlevini korumuş, 1930’larda şahıs arazisi içerisinde kalmış, 1963-1971 yılları arasında 
konut olarak kullanılmış, 1975 yılında sehir terasına dönüştürülmüştür. İç mekanda 
yapılan müdehale yel değirmeni izlerini tahrip etmiştir. Yapıya eklenen beton teras ve 
merdiven eklentileri halen bulunmaktadır. Günümüzde Heybeliada tarihi yel değirmeni, 
mesire alanı olarak kullanılan özel alan içerisindedir. Kamusal mekan vasfını kaybetmiş 
olan tarihi yel değirmeni, çökme tehlikesi olduğundan yapıya girmek yasaktır.

Heybeliada’da bulunan yaba.
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Heybeliada’nın Üretim Kültürüne Ait Bir “İz”in “Miras” Olarak Geleceğe Aktaracakları Üzerine; 

“Tarihî Yel Değirmeni” makalesinden alınan değirmen plan kesit görünüşleri yazar 

tarafından belli noktaları değiştirilerek kullanılmıştır.



1- Akillas Milas, Hala Hatırlıyorum, Heybeliada ,syf. 120

2-Ruhban Okulu 19.yy. Pasdeo, s.201

3-YARD. DOÇ. DR. A. BİNNUR KIRAÇ, ARŞ. GÖR. Y. MİM. 

TİGİN TÖRE ,Heybeliada’nın Üretim Kültürüne Ait Bir “İz”in 

“Miras” Olarak Geleceğe Aktaracakları Üzerine; “Tarihî Yel 

Değirmeni” 

*YARD. DOÇ. DR. A. BİNNUR KIRAÇ, ARŞ. GÖR. Y. MİM. TİGİN TÖRE

Heybeliada’nın Üretim Kültürüne Ait Bir “İz”in “Miras” Olarak Geleceğe Aktaracakları Üzerine; 

“Tarihî Yel Değirmeni” makalesinden alınan değirmen plan kesit görünüşleri yazar 

tarafından belli noktaları değiştirilerek kullanılmıştır.

1900’s

1 2 3

1900’s 1920’s



*YARD. DOÇ. DR. A. BİNNUR KIRAÇ, ARŞ. GÖR. Y. MİM. TİGİN TÖRE

Heybeliada’nın Üretim Kültürüne Ait Bir “İz”in “Miras” Olarak Geleceğe Aktaracakları Üzerine; 

“Tarihî Yel Değirmeni” makalesinden alınan değirmen plan kesit görünüşleri yazar 

tarafından belli noktaları değiştirilerek kullanılmıştır.



1963-1971 yıllarında Değirmen yapısında yaşamış olan Hatice Sönmez ile yapılan görüşme ile plan şeması oluşturulmuştur. Hatice hanım bu yapıda doğmuş ve 7 yaşına kadar yaşamıştır. Yapı 
konut işlevi kazandığında değirmen düzeceğinden herhangi bir iz bulunmazken, yapının çatısı cam ile kaplanmıştır. Değirmenin orijinal kapısı olarak düşünülen iç ve dış ahşap kapılar plana 
işlenmiştir. Soba yapının tam ortasında konumlanmıştır. Kapının girişinde gazlı ocakta kullanılmıştır. Yapıya uygun olarak kesilmiş oval sedir Hatice Hanım, iki kardeşi, babası ve annesi için yatak 
olarak kullanılmıştır. Cephede ise kapının restorasyon öncesinde orijinal hali görülmektedir. Yapının sürekliliği konut olarak sağlandığından yapıda bulunan cam çatının dönemi bilinmemektedir.
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SONUÇ
Tarihi değirmenin 1700’lü yıllardan itibaren işlevi, cepheleri, ölçeği değişsede aktif olarak kullanıldığı analizlerle desteklenmektedir. Yapının formunun 
kütleselliği ve sağlamlılığı yapının sürekliliğine katkıda bulunmaktadır. Günümüzde yapının aslına uygun olarak izlerden, araştırmalardan yararlanılarak yel 
değirmeni işlevine kazandırılması konusunda çalışmalar sürmektedir. Bu çalışmalar Değirmen yapısının kültürel miras ve belleğin sürekliliğini amaçlamaktadır.
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Heybeliada İlkokulu, 1967 yılında Mimar Yılmaz Ergüvenç tarafından tasarlanmış, uygulaması 
ise A.Turhan Uyaroğlu tarafından yapılmıştır. Yapı kentsel sit alanı olan Heybeliada ormanının 
hemen yanında, Burgazada ve Kınalıada'yı gören manzaraya sahip eğimli bir alanda 2435 
metrekare inşa alanı üzerine oturmaktadır. 
 
Heybeliada İlkokulu bir atrium etrafına kurulmuş, topoğrafyaya oturan parçalı kütlelerden 
oluşan 14 derslikli bir ilkokul yapısıdır. 1990 yıllarında yapı işlev değişikliğine uğramış 
kitaplığın bulunduğu kütle anaokulu olarak kullanılmıştır. İlerleyen yıllarda ise yapının hasarlı 
hale gelmesi nedeniyle C bloktaki derslik kapatılmış, B ve C blokları arasına kantin yapısı inşa 
edilmiştir.  
 
Yapının tasarlandığı dönemde genellikle Bayındırlık Bakanlığı'nın bütün ülke için hazırladığı 
tek kütleli ve dikdörtgen yapılı okul binaları uygulanırken, Heybeliada'daki arsanın 
topoğrafyası ve siluete yapacağı olumsuz etki dikkate alınarak parçalı kitlelerden oluşan bir 
proje düşünülmüştür. Ada hayatının belleğinde önemli bir yeri olan bina, kullanıcı ölçeğinde 
ve ada dokusuna uygun olarak tasarlanmıştır. Yapının cephe ve mekan kurgusunun modernist 
dönemi yansıttığı görülmektedir. Yapının diğer adaları içine alan manzaraya sahip avlusu aynı 
zamanda yapının kullanıcısı olan öğrenciler için kontrollü bir açık alan sunmaktadır. Yapının 
az katlı, eğime oturan yapısı da ada siluetine uyum sağlamaktadır. 
 
Okul sadece öğrencilerin değil ada sakinlerinin de belleğinde önemli bir yer tutar. Okulun 
tiyatro salonunda adanın sosyal ve kültürel etkinliklerinin yapılmasıyla nedeniyle yapının ada 
hayatı için simgesel bir önemi oluşmuştur. Yapıldığı 1966 yılından önce okul farklı yapılarda 
faaliyet göstermiş ancak yapımından 2008 yılına kadar adanın tek ilkokulu olarak varlığını 
sürdürmüştür. 
 
Heybeliada İlkokulu kültür varlığı olarak tescil edilmesine rağmen, binanın son yıllarda aldığı 
hasarlar ve depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılmış fakat yerine aynısı 
yapılmamıştır.2002 yılında Okul Bahçe Sahasına geçici süreliğine kullanmak için inşa edilmiş 
betonerme bina Heybeliada İlköğretim Okulu olarak kullanılmış, 1967 yılında yapılan 
Heybeliada İlkokulu yapısı ise yıkılmak üzere terk edilmiştir. Okulda bulunan park bölümünün 
yıkılması öğrencilerde olumsuz etki yaratmış park alanları yok edilmiştir. 2008 yılında yıkılan 
Yılmaz Ergüvenç yapısı yerine tek kütleli 3 katlı günümüzde kullanılan Heybeliada İlköğretim 
Okulu inşa edilmiştir. Geçici süreliğine İlköğretim Okulu olarak kullanılan bina ise Heybeliada 
Anadolu Lisesi binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum günümüzde bulunan 
İlköğretim Okulu yapısını hem de Anadolu Lisesi yapısını yeterliliğini sorgulatmıştır.  
1967 yılında tasarlanan ise öğrencilerin ormanla, bahçeyle ve atriumla ilişki kurmasına imkan 
veren yapının ilkokul yapısının yerinde günümüzde birçok şehirde kullanılan dikdörtgen plana 
sahip okul binası inşa edilmiştir. 
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