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BAŞKAN SUNUŞU 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile Cumhurbaşkanlığı’na 

bağlı olarak kurulan Başkanlığımız korumakla yükümlü olduğu tarihî 

eserleri yaşatmak, tanıtmak ve erişilebilir tutmak ve tarihi mirasımızı 

dünyanın çekim merkezi haline getirme vizyonuyla faaliyetlerini 

sürdürmektedir.   

Bu çerçevede, 2019 yılı içerisinde teşkilatlanma sürecini tamamlayan 

Başkanlığımız, Cumhurbaşkanlığı yönetiminde bulunan tarihi mekânlar 

ile bunların bünyesinde yer alan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının 

tespiti,  tasnifi,  periyodik bakımı, muhafazası, restorasyonu, tanıtımını, 

yönetimini ve işletilmesine ilişkin görevlerini yerine getirmektedir.  

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, sadece kendi bünyesindeki tarihi mekânların değil, farklı idari 

yapılara sahip kültür miraslarının korunmasına da öncülük etmektedir. Bu kapsamda Konya 

Beyşehir’deki Kubadabad Sarayı, Sivas Buruciye Medresesi gibi yapıların da restorasyon ve 

konservasyon çalışmalarına destek olunmaktadır. 

 

Başkanlığımız kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla 2021-2025 

dönemlerini kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan çalışmalarını tamamlamıştır. 2021 yılı itibariyle 

yürürlüğe girecek bu plan ile Başkanlığımız temel politika dokümanları ile uyumlu orta ve uzun 

vadedeki amaç ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmayı amaçlamaktadır.  

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı olarak 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri şeffaflık ve 

hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunun bilgisine arz ediyor, Raporun hazırlanmasında 

emeği geçen Başkanlık birimlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

 

 

Dr. Yasin YILDIZ 

                                                                                                                                   Başkan
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Ⅰ. GENEL BİLGİLER 
A. MİSYON VE VİZYON 

 

MİSYONUMUZ 

 

Muhafazası altındaki tarihi ve kültürel eserleri ulusal ve uluslararası koruma prensiplerini esas 

alarak koruyup yaşatarak en güzel şekilde gelecek nesillere aktarmaktır. 

 
VİZYONUMUZ 

 
Korumakla yükümlü olduğu tarihî eserleri yaşatmanın yanı sıra, bu eserlerin tüm dünyanın 

kültürel mirasının bir parçası olduğu bilinciyle, bünyesinde bulunan mekânları ve eserleri yerli-

yabancı tüm ziyaretçilere açık tutmaktır. Milli Saraylar, aynı zamanda, söz konusu tarihî mirasın 

dünya ölçeğinde tanınmasını hedeflemektedir. 

 
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

16.07.2018 tarih ve 30480 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi 

Başkanlığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’ ncü maddesine göre Başkanlığın görevleri 

şunlardır; 

 

 Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihi 

fabrikalar ile bunların bünyesinde yer alan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini,  tasnifini,  

periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu, tanıtımını, yönetimini ve işletilmesini yapmak. 

 

 İlgili kuruluşlarla kültürel alanlarda işbirliği yapmak ve müzecilikle ilgili diğer teknik 

hizmetleri yürütmek. 

 

 Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki müzelerin tanıtılması, ziyarete hazır tutulması, 

ziyaretçilere ilişkin verilerin istatistikî yöntemlerle değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 

 

 Bünyesindeki saray, köşk, kasır ve tarihi fabrikalardaki kafeterya ve hediyelik eşya 

mağazalarının kamu kurumuna bağlı iktisadi işletme statüsünde veya kuracağı, ortak olacağı ya da 

devralacağı şirket eliyle sevk ve idaresini yapmak. 

 

 Ankara Palas ve Başkanlığa tahsis edilen diğer tarihi mekânların sevk ve idaresi ile 

işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

 

 Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri 

yapmaktır. 

 

Yukarıda sayılanların yanı sıra İdari Teşkilattaki hizmet birimlerinin görevleri Kararnamenin 

ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

1. FİZİKSEL YAPISI 

 

1.1. Topkapı Sarayı 

 

1453 yılında İstanbul’un fethi sonrasında Fatih Sultan Mehmet’in isteği üzerine 1460 

yıllarında yapımına başlanan Topkapı Sarayı’nın inşası 1478 yılında tamamlanmıştır. Mimari düzen 

olarak serbest bir uygulamanın görüldüğü sarayda, avlular etrafına sıralanmış Dış Saray, İç Saray, 

Harem olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. İç saray ve Harem hükümdarın özel ve resmî hayatının 

geçtiği bölümleri oluşturmaktadır. Dolmabahçe Sarayı gibi tek seferde tüm ek yapılarıyla beraber 

inşa edilmeyen Topkapı Sarayı, 19. yüzyıla kadar eklenen yapılarla genişlemiştir. 

Kuruluşunda yapının planının Edirne Sarayı’ndan etkilendiği görülmektedir. Benzer bir 

ihtişamın yaratıldığı Topkapı Sarayı’nın mimari planının ana hatlarını büyük avlular ve bunları 

çevreleyen revaklar ile hizmet binaları yapıları oluşturmuştur. 

Sarayın en önemli yapılarını ise genellikle avluların çevresinde konumlanan, devlet işlerine 

ayrılmış daireler, hükümdarın ikametgâhı olan bina ve köşkler ile sarayda yaşayan görevlilere ait 

binalar oluşmaktadır. 

Hizmet binaları, taş kullanılarak yapılmış çoğunlukla tek katlı ve yüksek kubbeli yapılardır. 

Konut olarak kullanılan yapılar ise çoğunlukla taş ve ahşap malzemeden yapılmış, kubbeleri kurşun 

ile kaplanmıştır. 

Sarayın iç bölümleri ve bahçeleri kurna, havuz, fıskiye, sebil gibi detaylarla zenginleştirilmiş, 

pek çok sarnıç yapılmıştır. Geçmişte aslanhane gibi, hayvanların beslenip yetiştirildiği bölümlere de 

yer verildiği bilinen bahçelerde taşlarla kaplı yürüyüş yolları bulunmaktadır. 

Saltanat kapısından girildiğinde, saray yapıları geçişli dört avlu ve çevresindeki mimari 

yapılardan oluşmaktadır. Etrafı bahçeler ve meydanlarla çevrili olan saray yapıları içerisinde Alay 

Meydanı olarak da anılan ilk avluda Aya İrini Kilisesi, Darphane, Fırın, Hastane, Odun Ambarı, 

Hasırcılar Ocağı yapıları bulunuyordu. 

Sarayın ikinci avlusu, devlet yönetiminin gerçekleştiği mekânların yer aldığı Divan Meydanı 

bir diğer adıyla Adalet Meydanı’dır. Tarih boyunca pek çok törene sahne olan bu avluda divan 

toplantılarının yapıldığı Divan-ı Hümayun (Kubbealtı) ve yanında Divan-ı Hümayun Hazinesi yer 

alır. Bu avluda ayrıca Divan yapısının arkasında Adalet Kulesi, Kubbealtı’nın yanında Harem Dairesi 

girişi, Zülüflü Baltacılar Koğuşu, Has Ahırlar yer alır. 

Sarayın üçüncü avlusuna aynı zamanda Enderun Avlusu da denilmektedir. Bu bölümde 

padişaha ait Arz Odası, Enderun Hazinesi, Has Oda gibi yapıların yanı sıra Sultan II. Murat 

döneminde kurulan Saray Okulu’na ait yapılar da bulunmaktadır. 

Son avlu olan dördüncü avluda da padişaha ait köşkler ve asma bahçeleri yer almaktadır. Bu 

bölümde Osmanlı klasik köşk mimarisinin en seçkin ve estetik açıdan en gelişkin örnekleri olan 

Bağdat ve Revan Köşkleri ile İftariye Kameriyesi bulunmaktadır. 

Dördüncü avlunun alt kısmında ise saraya ait son yapılar olan Mecidiye Köşkü ve Esvab Odası 

görülür. 
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Topkapı Sarayı, konum itibariyle İstanbul’un en eski tarihî bölgelerinden birinde 

konumlanmaktadır. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan tarihî İstanbul 

Yarımadası’nda bulunan saray, İstanbul’un ikonik yapılarından biridir. Sarayburnu’nda bulunan 

Doğu Roma akropolü üzerindeki 700.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan Topkapı 

Sarayı, Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren 31. padişah Sultan Abdülmecid’e kadar yaklaşık dört yüz 

yıl süreyle imparatorluğun idare, eğitim ve sanat merkezi; padişahların da evi olmuştur. 19. yüzyılın 

ortalarından itibaren yavaş yavaş hanedanın Dolmabahçe Sarayı’na taşınması ile terk edilen Topkapı 

Sarayı, tarihî önemini ve değerini korumuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, 3 Nisan 1924 yılında müze hâline getirilen 

Topkapı Sarayı, Cumhuriyet’in ilk müzesi olma özelliğini taşır. Bugün yaklaşık 300.000 metrekarelik 

bir alan kaplayan Topkapı Sarayı yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve yaklaşık 38.000 arşiv belgesi 

ile dünyanın en büyük saray-müzelerinden biridir. 

Dolmabahçe Sarayı’ndan önce asırlar boyu devlet yönetimine ve hanedanın gündelik hayatına 

ev sahipliği yapmış olan Topkapı Sarayı, 19. yüzyıldaki batılılaşma hareketleri öncesi Osmanlı 

geleneğini, hanedan hayatını, toplum ile sarayın ilişkisini anlayabilmek için son derece değerli bir 

tarihî eserdir. 

 

1.2. Dolmabahçe Sarayı 

 

Dolmabahçe Sarayı’nın bulunduğu Beşiktaş sahil bölgesi, geçmişte Boğaziçi’nin koylarından 

biri olarak gemicilik faaliyetlerine sahne olmuş bir alandır. Antik çağlardan itibaren gemilerin 

sığındığı doğal liman olan bu koy, Bizans Dönemi’nde de yöneticilerin ilgisine mazhar olmuş ve bu 

bölgede kraliyet sarayları inşa edilmiştir. 

 

Osmanlı Dönemi’nde donanma gemilerinin demirlendikleri ve denizcilik törenlerinin 

yapıldığı bir liman olarak işlev gören sahil bölgesi 16. yüzyılda doldurulmasıyla beraber 

“dolmabağçe” adını almıştır. Resmi ikametgâh Topkapı Sarayı olmasına karşın “dolmabağçe” 

bölgesi de giderek tercih edilen ziyaret yerlerinden biri olmuş, padişaha ve hanedana ait has bahçe 
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olarak kullanılmaya başlanmıştır. 19. yüzyıla kadar bu has bahçe üzerinde inşa edilen köşk ve kasırlar 

topluluğuna “Beşiktaş Sahil Sarayı” adı verilmişti.  

 

19. yüzyılda ise, çağın yenilenme ve modernleşme rüzgârının etkisi Osmanlı’nın kültürüne, 

yönetimine yansıdığı kadar saraylarına da yansımaktaydı. Bu yenileşme rüzgârının ortaya çıkardığı 

en görkemli eser ise bugün İstanbul’un en büyük üçüncü saray yapısı olma ünvanına da sahip olan 

Dolmabahçe Sarayı’dır. 

 

Sultan Abdülmecid Dönemi (1839-1861), Beşiktaş̧ Sahil Sarayı yapılarının işlevsellik 

açısından eksik kaldığının hissedildiği bir dönemdir. Bu yapılar yıktırılarak yerine Dolmabahçe 

Sarayı’nın yaptırılmasına karar verilir. 13 Haziran 1843 yılında inşasına başlanan Dolmabahçe 

Sarayı, 7 Haziran 1856’da kullanıma açılmıştır. 110 bin metrekarelik bir alanda, Boğaz’a nazır 

muhteşem bir manzaranın hakimi konumda yer almaktadır. 

 

Dolmabahçe Sarayı, hizmete açıldığı 1856 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924’e kadar 

aralıklarla 6 padişaha ve son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’ye ev sahipliği yapmıştır. 

 

1927- 1949 yılları arasında Saray, Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmıştır. Türkiye 

Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk,   1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki 

çalışmalarında Dolmabahçe Sarayı’nı kullanmış ve 10 Kasım 1938 yılında burada vefat etmiştir. 

1926-1984 yılları arasında protokol ve ziyarete kısmen açık olan Dolmabahçe Sarayı, 1984 yılından 

itibaren “müze- saray” olarak geziye açılmıştır. 

 

1.3. Yıldız Sarayı 

 

XVIII. yüzyılın sonunda III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan için inşa ettirdiği ve daha sonra 

birçok değişikliğe uğrayan Yıldız Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği dört merkezden biri 

oldu. Türk Osmanlı saray mimarisinin en son örneğini oluşturan yapı gruplarından olan sarayda, 33 

yıl hükümdarlık yapan II. Abdülhamid ikamet etti. 
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1994 yılında hizmet vermeye başlayan Yıldız Sarayı Müzesi, Osmanlı devletinin idari 

merkezlerinden biri olmasının yanı sıra günümüze ulaşabilen tek saray tiyatrosunu bünyesinde 

barındırması ve II. Abdülhamid'in marangozhanesiyle önem kazanıyor. Burada, Yıldız Sarayı 

kompleksi içinde faaliyet gösteren Yıldız Porselen Fabrikası'nın ürettiği ürünleri de görebilirsiniz. 

Yıldız Sarayı, Beşiktaş Yıldız Tepesi’nde Türk Osmanlı Saray mimarisinin en son örneğini teşkil 

eden yapı gruplarındandır. 

 

1.4. Beylerbeyi Sarayı 

 

Beylerbeyi Sarayı ve bulunduğu bölge Bizans Dönemi’nden itibaren farklı yapılara ev 

sahipliği yaptı. Bizans Dönemi’nden 19. yüzyılın başlarına kadar “İstavroz Bahçesi” olarak anılan 

bölgede ilk Beylerbeyi saray yapısı II. Mahmud tarafından inşa ettirildi. Geçirdiği bir yangın 

sonrasında daha sağlam bir yapı kurulması ihtiyacını hisseden Sultan Abdülaziz, yapıyı tamamen 

yıktırarak yeniden inşa ettirdi. 1863-65 yılları arasında Beylerbeyi Sarayı bu kez ek binalarıyla 

beraber 3000 metrekarelik bir alanı kaplayan bugünkü görünümüne kavuştu. 

 

Bugün Mabeyn ve Harem bölümlerinin yer aldığı ana yapısı ziyarete açık olan Beylerbeyi 

Sarayı, deniz köşkleri, tüneli, set bahçeleri, Sarı Köşk, Mermer Köşk ve Ahır Köşk gibi farklı 

amaçlara hizmet eden ek yapılarıyla da dikkat çekicidir. 

 

Dış cepheden batı üslubunun etkilerini, içeride ise klasik Osmanlı saray yapısı özelliklerini 

gösteren Beylerbeyi Sarayı, inşasından itibaren çoğunlukla yazlık bir saray olarak kullanılmıştır. 

Öte yandan Beylerbeyi’nin Çırağan ve Dolmabahçe’den farklı oluşu sarayın aynı zamanda üst düzey 

devlet misafirlerine tahsis edilen bir Devlet Misafirhanesi olmasından kaynaklanır. Avusturya 

İmparatoru Franz Joseph, Fransız İmparatoru III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie, Alman 

İmparatoru II. Wilhelm, Karadağ Prensi Nikola gibi isimler bu konuklardan bazılarıdır. Bu 

konuklara, ziyaretleri süresince konaklamaları, ağırlanmaları üzere Beylerbeyi Sarayı’nın tahsis 

edilmiş olması saraya devletin konukevi niteliğini de kazandırmıştır. 

 

Beylerbeyi Sarayı, yabancı konuklara tahsis edilmesinden başka hükümdarların da yaz 

aylarını geçirdikleri, göz alıcı set bahçeleri, havuzu, bahçesinde yer alan geniş heykel 

koleksiyonuyla dikkat çeken bir saray olmuştur. Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne 
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uzanan süreçte, önemli tarihsel süreçlere de tanıklık etmiştir. Örneğin; II. Abdülhamit tahttan 

indirilmesinin ardından önce Selanik’te zorunlu ikamete tabi tutulmuş, daha sonra da Balkan 

Harbi’nden olumsuz etkilenmemesi için İstanbul’da Beylerbeyi Sarayı’nda bir daire kendisine 

ayrılmıştır; II. Abdülhamid yaşamının son altı yılını bu sarayda geçirmiş ve 10 Şubat 1918’de yine 

burada yaşama veda etmiştir. Sultan V. Mehmed Reşad, sarayın bahçesinde Ayan ve Mebusan 

meclisleri üyelerine özel bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafet, Osmanlı Devleti’nin tekrar Anayasal 

parlamenter sisteme geçişinde simgesel bir anlam ve öneme sahiptir.  

 

1.5. Küçüksu Kasrı 

 
Boğaziçi’nde, Küçüksu ile Göksu Derelerinin arasındaki alanda bulunan Küçüksu Kasrı’nın 

bulunduğu yörenin yerleşim tarihi Bizans dönemine dek inmektedir. Osmanlı döneminde padişahın 

has bahçelerinden biri olan Küçüksu ve çevresini, Sultan IV. Murad’ın (1623-1640) çok sevdiği ve 

buraya “Gümüş Selvi” adını verdiği bilinmektedir. 17. yüzyıldan başlayarak çeşitli kaynaklarda 

“Bağçe-i Göksu” adıyla geçen yörede, özellikle 18. yüzyıldan başlayarak yoğun bir yapılaşma 

izlenmektedir. Sultan I. Mahmud (1730-1754) döneminde Divitdâr Emin Mehmed Paşa, padişah için 

bu Hasbahçe’nin deniz kıyısına iki katlı ahşap bir saray yaptırmış, bu yapı Sultan III. Selim (1789-

1807) ve Sultan II. Mahmud (1808-1839) dönemlerinde de onarılarak kullanılmıştır. Sultan 

Abdülmecid (1839-1861) dönemi, özellikle saray ve kasır mimarlığında Batılı biçimlerin tercih 

edildiği yıllardır. Sultan Abdülmecid, Dolmabahçe ve Ihlamur yapılarında olduğu gibi Küçüksu 

Kasrı’nın bulunduğu alanda da eski ve ahşap yapıyı yıktırarak, yerine bugünkü kasrı yaptırmıştır. 

 

Küçüksu Kasrı’nın, Cumhuriyet döneminde bir süre devlet konukevi olarak kullanılmış 

olduğu bilinmektedir. 1992 yılında başlatılan kapsamlı bir restorasyon projesiyle Küçüksu Kasrı’nın  

denize kayması  engellenerek,  1996  yılında  yeniden  müze-saray olarak  ziyarete açılmıştır. Kasrın 

hemen yanı başındaki iskele, çeşme meydanı ve özgün bahçenin geçmişte olduğu gibi halkın eğlenip 

dinlenebildiği bir mesire kimliğine kavuşturulması amacıyla çeşme civarında ziyaretçilere kafeterya 

hizmetleri verilmekte, genişletilen rıhtım ulusal ya da uluslararası nitelikteki resepsiyonlara tahsis 

edilebilmektedir. 
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1.6. Ihlamur Kasrı 

 
Beşiktaş, Yıldız ve Nişantaşı arasında kalan Ihlamur Vadisi’nin, 18. yüzyılda, Tersâne 

Eminlerinden Hacı Hüseyin Ağa’ya ait olan ve bu yüzden “Hacı Hüseyin Bağları” adıyla tanınan bir 

mesire  yeri olduğu bilinmektedir.  Sultan  III.  Ahmed  (1703-1730) döneminde Padişah’a ait bir 

“Hasbahçe”ye dönüştürüldüğü halde 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar “Hacı Hüseyin Bağları” olarak 

bilinen bu alan, Sultan I. Abdülhamid (1774-1789) ve Sultan III. Selim (1789-1807) dönemlerinde de 

ilgi çekmiştir. Sultan Abdülmecid’in (1839-1861) Osmanlı tahtına geçmesiyle birlikte, Ihlamur 

Mesiresi’nin bulunduğu bu alanda Ihlamur Kasırları’nın yapımına başlanmıştır. Yer yer yüksek çevre 

duvarları ve bazı kısımlarda da döküm parmaklıkların sınırladığı 24.724 m²lik ağaçlıklı bir alan 

içinde yer alan iki yapı; yapıldıkları 1849-1855 yıllarından bu yana kimi zaman “Nüzhetiye” kimi 

zaman da “Ihlamur Kasırları” adıyla anılmıştır. 
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1.7. Beykoz Mecidiye Kasrı 
 

Osmanlı devrinden kalan ve Dolmabahçe ile Beylerbeyi Saraylarından da önce yaptırılan 

Beykoz Mecidiye Kasrı, İstanbul’un eski kasırlarındandır. 

 

Boğaz’ın Asya kıyısında, Beykoz’da, Hünkâr İskelesi mevkiindedir. Beykoz Mecidiye Kasrı, 

Boğaziçi’nin ilk kâgir ve yeni üslûpta inşâ edilmiş, mimarî özellikleriyle sanat değeri olan bir yapıdır. 

 

Beykoz Mecidiye Kasrı, Sultan Abdülmecid için Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa 

tarafından 1845 yılında yaptırılmaya başlanmış ve paşanın ölümü üzerine, 1854’te oğlu Said Paşa 

tarafından tamamlatılarak padişaha hediye edilmiştir. 

 

Sultan Abdülmecid’e ithafen Mecidiye Kasrı olarak da anılan yapı, denizden başlayarak kat 

kat setler halinde yükselen bir peyzaj düzenlemesine sahip koruparkın tepe noktasında yer alır. 

Yapıldığı ilk yıllarda Sultan tarafından bir biniş kasrı olarak günlük konaklamalarda, sonraki 

dönemlerde ise yabancı devlet erkânı ve elçi ağırlamada kullanılmıştır. 

 

Kasır, Osmanlı geleneğinde var olan “serdab köşkleri”nin 19. yüzyıl uygulamalarına güzel bir 

örnektir. Cephe kaplamasında İtalya’dan ithal edilen taşlar ile yerli beyaz mermer kullanılmıştır. 

 

İki katlı, yarı kâgir ve simetrik bir düzeni olan Beykoz Mecidiye Kasrı’nın ön cephesi 

neoklasik bir tarza sahiptir. Kasrın Sultan II. Abdülhamid döneminde çekilmiş fotoğraflarında; varaklı 

mobilya takımları, Hereke kumaşlarından döşeme ve perdeleri, Baccarat vazoları ve büyük kristal 

şamdanlarıyla zengin bir şekilde döşenmiş olduğu görülür. Ayrıca kasrın içi çok değerli renkli 

somakilerle tezyin edilmiştir. 
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1.8. Yıldız Şale Köşkü 
 

Beşiktaş, Ortaköy ve Balmumcu arasında, Boğaziçi’ne egemen bir konumda 500.000 m2lik 

bir alanı kaplayan Yıldız, yerleşim tarihi Bizans dönemine dek inen bir koruluktur. İstanbul’un 

fethinden sonra “Kazancıoğlu Bahçesi” adıyla anılan bu koruluk, büyük bir olasılıkla Sultan I. 

Ahmed (1603-1617) döneminde, Padişah’ın “Hasbahçe”leri arasına katılmıştır. Sultan IV. Murad 

(1623-1640) ve III. Selim (1789-1807) dönemlerinde de ilgi gören bu çevre; III. Selim’in, annesi 

Mihrişah Valide Sultan için “Yıldız” adıyla yaptırdığı bir köşkten dolayı bu ad ile anılmaya 

başlanmıştır. Sultan II. Mahmud (1808-1839), Sultan Abdülmecid (1839-1861) ve Sultan Abdülaziz 

(1861-1876) dönemlerinde eklenen köşk ve kasırlarla gelişen buradaki yapılar topluluğu; Sultan II. 

Abdülhamid (1876-1909) döneminde yapılan binalarla Yıldız Sarayı adını alarak, İmparatorluğun 

Eski Saray, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı’ndan sonra dördüncü yönetim merkezi olmuştur. 

 

Yapının en dikkat çekici mekânı, zemini duvardan duvara yaklaşık 406 m2lik tek parça Hereke 

halısıyla kaplı, tavanı altın yaldızlı panolarla süslenmiş, görkemli Tören Salonu’dur. Bu salonda, 

Sultan II. Abdülhamid döneminde muayede törenlerinin de yapıldığı bilinmektedir. Çırağan 

Sarayı’ndan getirilmiş sedef kakmalı kapılarından ötürü “Sedefli Salon” olarak da bilinen yemek 

salonunun mobilyaları, Sultan II. Abdülhamid tarafından Yıldız Sarayı bünyesindeki Tamirhâne-i 

Hümâyûn’da yapılmıştır.  

 

Osmanlı beğenisini yansıtan yemek salonu dışında, köşkün tefrişinde Avrupa beğenisi 

egemendir. Şale’nin dekorasyonunda dikkat çeken unsurlardan biri de, büyük boyutlu İsveç yapımı 

Rörstrand çini sobalarıdır. Yıldız Sarayı’nı oluşturan yapılar grubu içinde Istabl-ı Âmire-i Ferhân 

olarak anılan has ahırların bir bölümünde ve manej binaları restorasyonları tamamlanarak yeniden 

işlevlendirilmiştir. Yapılardan birinde Klasik Türk Sanatları Merkezi yer almaktadır. Manej binası 

ise yapılan başvurular ve verilen izinler çerçevesinde kongre ve seminerlere tahsis edilebilen bir 

konferans salonu haline getirilmiştir. 
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1.9. Aynalıkavak Kasrı 

 
17. yüzyıldan itibaren Haliç kıyılarını süsleyen ve günümüzde Aynalıkavak Kasrı adıyla 

tanınan yapı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde “Aynalıkavak Sarayı” ya da “Tersane Sarayı” olarak 

bilinen yapılar grubundan günümüze ulaşabilen tek örnektir. Tarihsel kaynaklardan, yörenin Bizans 

döneminde de imparatorlara ait bir dinlenme yeri olduğu anlaşılmaktadır. Fatih Sultan Mehmed’in 

(1444-1481) İstanbul’u fethinden sonra, Osmanlı sultanlarının da ilgisini çeken bu büyük koruluk, 

bölgede kurulan Osmanlı Tersanesi’nden dolayı “Tersane Hasbahçesi” adıyla anılmaya başlamıştır. 

Hasbahçe’deki ilk yapılaşmanın tarihi Fatih Sultan Mehmed dönemine dek inmekte, burada inşa 

edildiği kesin olarak bilinen ilk kasır ise Sultan I. Ahmed (1603-1617) dönemine tarihlenmektedir. 

Tarihsel süreç içinde padişahların yaptırdığı kasırlarla gelişen ve “Tersane Sarayı” olarak anılan bu 

yapılar topluluğu; 17. yüzyıldan başlayarak “Aynalıkavak Sarayı” olarak da adlandırılmıştır. 

 

Saray bütünü içinde yer alan ve Sultan III. Ahmed (1703-1730) döneminde yaptırıldığı sanılan 

Aynalıkavak Kasrı, Sultan III. Selim (1789-1807) döneminde büyük bir onarım görerek yeniden 

düzenlenmiş ve bugünkü görünümünü kazanmıştır. Ağırlıklı olarak 19. yüzyıl saray, köşk ve 

kasırlarından oluşan Milli Saraylar yapıları arasında daha erken dönemlerden günümüze gelmiş tek 

yapı olan Aynalıkavak Kasrı geleneksel mimarîsi ve dekorasyon özellikleriyle son derece 

ayrıcalıklıdır. Deniz cephesinde iki, kara cephesinde tek katlı kütlesiyle Osmanlı klasik mimarlığının 

son ve ilginç yapılarından biri olan Kasır; süsleme açısından da çağının beğenisini yansıtmakta, 

özellikle besteci Sultan III. Selim dönemi kültürünün pek çok öğesini bünyesinde barındırmaktadır. 

 

Bu dönemin özelliği olan revzenli tepe pencereleri, geniş saçaklı çatıları, iç dekorasyonda 

bulunan yerleşik sedir düzenlemeleri, geleneksel ısıtma biçimini oluşturan mangalları artık yok olmuş 

bir yaşam biçiminin görünümlerini sergilemektedir. Restorasyonu ve tefriş çalışmaları tamamlanarak 

5 Kasım 2010 tarihinde ziyarete açılan Aynalıkavak Kasrı’nın alt katı, Sultan III. Selim’in sanatkâr 

ve mûsikîşinâs kişiliğine uygun olarak tarihî Türk çalgılarının sergilendiği bir müze haline 

getirilmiştir. 
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1.10. Maslak Kasırları 
 

Levent ve Ayazağa semtlerini birbirine bağlayan ana yolun sağında bulunan Maslak 

Kasırları’nın yer aldığı çevrede ilk yapılaşmaların, Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde 

başladığı, bölgenin sultanlara ait bir av ve dinlenme yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu yıllarda 

tarih sahnesine çıkan ve bölgeye özel bir konum kazandıran Maslak Kasırları’nın ne zaman ve kim 

tarafından yaptırıldıkları tam olarak saptanamamakla birlikte, büyük bir bölümü Sultan Abdülaziz 

(1861-1876) dönemine tarihlenmektedir. Şehzadelik yıllarında Sultan II. Abdülhamid’e (1876-1909) 

tahsis edilmiş olan Maslak Kasırları, Sultan’ın Osmanlı tahtına çağrılmasına tanık olmuştur ve bu 

yönüyle Osmanlı tarihi açısından özel bir önem taşımaktadır. 

 

170 dönümlük orman arazisinin ortasında yeşilin tüm tonlarını barındıran bir koruluğun içinde 

yer alan Maslak Kasırları’ndan günümüze; Kasr-ı Hümâyûn, Mâbeyn-i Hümâyûn ve Limonluk, Çadır 

Köşk ve Paşa Dairesi gelebilmiştir. Boğaziçi’nin Karadeniz’e açıldığı noktayı çok iyi görebilen bir 

konumda, çevrelerindeki yeşil örtüyle bütünleşen bu yapılar, 19. yüzyıl sonları ahşap Osmanlı konut 

mimarlığı ve süslemeciliğinin seçkin örneklerini oluşturmaktadır. 

 

Günümüzde Kasr-ı Hümâyûn, eldeki belge, anı ve eski fotoğrafların ışığında onarılarak bir  

müze-saray olarak  geziye  açılmış  durumdadır.  Mâbeyn-i  Hümâyûn  ve  ona  bağlantılı Limonluk 

ile Çadır Köşk ve bahçesi de aynı biçimde ele alınarak onarılmış ve ziyaretçilerin oturup 

dinlenebilecekleri birer kafeterya kimliğine kavuşturulmuşlardır. Limonlukta özellikle kış aylarında 

çiçek açan kamelyalar kentte türlerinin en yaşlı örneklerini oluşturmaktadır. Maslak Kasrı bahçeleri 

ulusal ya da uluslararası nitelikteki resepsiyonlara tahsis edilebilmektedir. 

 

1.11. Ankara Palas Devlet Konukevi 
 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Mebusan Kulübü olarak yapılması düşünülen Ankara Palas’ın ilk 

tasarımı Mimar Vedat TEK tarafından hazırlanmıştır. Binanın yapımına 1924 yılında başlanmış, 

ancak yapının temeli atıldıktan sonra Vedat Bey işi bırakınca yarım kalan bina, Mimar Kemalettin 

Bey’in yeni tasarımına göre tamamlanmıştır. 

 



 
 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 
 
 

12 
 

Bina, “Palas Otelcilik” Anonim Şirketince, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanıp 1969 

yılına kadar otel olarak işletilmiştir. Palas Otelcilik iflas edince otelin eşyası icra yoluyla Vakıflar 

Genel Müdürlüğü’ne geçmiştir. 1972 yılında “Oleyis Sendikası” tarafından bina yeniden 

onarılarak 1975 yılına kadar otel olarak işletilmeye devam edilmiştir. 1975 yılında Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’ nce bir kez daha el konulan bina, bu defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kullanımına 

verilmiştir. 

 

1976-1982 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nca büro ve sergi amacıyla 

kullanılan bina, 1982 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından restore edilerek 29 Ekim 1983 günü 

tertiplenen kabul resmiyle “Ankara Palas Devlet Konukevi” olarak hizmete açılmıştır. 

 

16.07.2018 tarih ve 30480 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 12 sayılı “Milli Saraylar İdaresi 

Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararname”sinin Geçici 1. Maddesinin (5) inci fıkrasına göre 

Ankara Palas Devlet Konukevi Başkanlık görev ve hizmetleri kapsamında istifade edilmek üzere 

Başkanlığa tahsis edilmiştir. 

 

 

1.12. Abraham Paşa Köşkü 
 

Abraham Paşa Köşkü ve müştemilatlarının kurumumuza tahsisi amacıyla Müzecilik ve 

Tanıtım Başkanlığı’nca Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 22.12.2017 tarihinde tahsis talep yazısı 

iletilerek süreç başlatılmış olup; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın muvafakat yazılarına 

müteakip 17.04.2018 tarihinde yapılan protokolle kurumumuza tahsisi gerçekleştirilmiştir. 

 

İstanbul Boğazı sırtlarında, Beykoz Merkez mahallesi ile Paşabahçe mahallesi arasında geniş 

bir arazi üzerine yayılmıştır. Yüzölçümü 27,9 hektardır. Boğaz'a bakan yamaçlardan başlayarak 

içlerde Riva'ya kadar uzanır. Doğuda doğal ormanlarla bütünleşir. 

 

Koru adını, Mısır Hıdivi Mehmet Ali Paşa'nın yakın adamlarından olan Ermeni kökenli Erem 

Amira'nın torunu Abraham Paşa'dan (1833-1918) almaktadır. Abraham Paşa, dönemin Osmanlı 
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padişahı Abdülaziz'le  dostluk  kurmuş  ve  bir  rivayete  göre  padişahla  oynadığı  bir  tavla 

oyununda galip gelmesi üzerine bu korunun bulunduğu geniş araziyi kazanmıştır. Ayrıca Abraham 

Paşanın koru içerisinde yaptırdığı ve Abdülmecid’e hediye ettiği köşk, 1937 yılında yanarak yok 

oldu. Beykoz Fidanlığı içinde yer alan Tarihi Abraham Paşa Çiftliği’nde restorasyon çalışmaları 

devam etmektedir. 

 

Abdülaziz'in  ardından  Osmanlı  tahtına  çıkan II.  Abdülhamit,  Abraham  Paşa'nın 

İstanbul'da sahip olduğu geniş topraklardan rahatsız duymuş, bu araziyi kendisinden satın alarak, 

Paşabahçe Koyu'na bakan bölümünü Hürriyet Bahçesi adıyla park olarak düzenleyerek halkın 

kullanımına sunmuştur. 

 

Abraham Paşa'nın mülkiyetindeyken, koru Fransız bahçe uzmanları tarafından düzenlenmiş, 

içinde köşkler, kuşhaneler ve havuzlar inşa edilmiştir. Türkiye ikliminde doğal olarak yetişmeyen, 

yurtdışından getirilmiş egzotik bitki ve ağaçlar dikilmiştir. Koru içinde küçük bir tiyatro yaptırılmışsa 

da, bu tiyatro 1937 yılında çıkan bir yangında yıkılmıştır. İki büyük yapay mağara, beş havuz, 

kayalarla oluşturulmuş 3 yapay çağlayan bulunmaktadır. Havuzlardan birinin içinde küçük bir yapay 

ada vardır. 

 

 

1.13. Resim Müzesi 

 
Sultan Abdülmecid döneminde inşa edilen ve tahta çıkmaya aday olan veliahdların ikametine 

ayrılan Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi, Tanzimat’la birlikte, şehzadelerin dışa kapalı 

sürdürdükleri hayatın sona ermesinin ve serbest yaşama geçişlerinin mimarî simgesidir. Sultan 

Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed Reşad, Yusuf İzzeddin 

Efendi, Sultan VI. Mehmed ve Halife Abdülmecid veliahdlık dönemlerinde bu daireyi kullanmışlardır. 

 

Veliahd Dairesi’nin bir bölümü yaklaşık yedi yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası çağdaş 

müzecilik standartlarında bir müzeye dönüştürülerek “Milli Saraylar Resim Müzesi” olarak 

sanatseverlerin hizmetine sunulmuştur. Milli Saraylar Resim Müzesi, Türk müzecilik tarihine yeni 

bir boyut ve bakış açısı kazandırmanın önemine olan inancın ürünüdür.Milli Saraylar İdaresi 

Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren müze, tematik bütünlük içinde 11 bölümden oluşmaktadır. 
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“Sultan Abdülmecid / Sultan Abdülaziz Salonu” 

 

Müzenin ilk bölümü Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz’in portrelerinin yer aldığı 

salondur. Dolmabahçe Sarayı’nı yaptıran padişah olarak Sultan Abdülmecit ve Veliaht Dairesi’nin 

tahsis edildiği kardeşi Abdülaziz, Dolmabahçe Sarayı ve 19. yüzyıl Osmanlı tarihî için önemli bir 

konuma sahip iki figürdür. 

 

“Osmanlı’da Batılılaşma” 

 

Bu bölümde 18. yüzyılın başından itibaren Batı’yla yoğun iletişim kuran Osmanlı 

İmparatorluğu’nda askerî ve sosyal alanda görülen değişimin izleri takip edilebilir. 

 

“Halife Abdülmecid Efendi / İstanbul Görünümleri” 

 

Bu mekân Halife Abdülmecit Efendi’nin Veliahd Dairesi’ndeki kütüphanesidir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son veliahdı ve son halifesi olan, hat ve müzik başta olmak üzere sanatın hemen 

her alanıyla ilgilenen Halife Abdülmecit Efendi, halife seçildikten sonra Dolmabahçe Sarayı’na 

yerleşmiş, kütüphanesini de Dolmabahçe Sarayı’na taşımıştır. Bu bölümün çevresinde yerli ve 

yabancı ressamlara ait İstanbul manzaraları yer alır. 

 

“Goupil Galerisi’nden Saraya Satın Alınan Tablolar” 

 

Sultan Abdülaziz Dönemi’nde Paris’teki Goupil Sanat Galerisi’nden alınan tablolardan 

oluşur. Bu dönemde satın alınan tablolar Sultan Abdülaziz ve yaveri Şeker Ahmed Paşa’nın 

beğenilerini yansıtır. Osmanlı sarayında Batı tarzında tablolardan oluşan bir koleksiyon ilk kez Sultan 

Abdülaziz Dönemi’nde, Dolmabahçe Sarayı’nda oluşturulmuştur. 

 

“İvan Konstantinoviç Ayvazovski Salonu” 

 

Yapının en ihtişamlı mekânı, ştuk kaplamalı duvarları, kompozit başlıklı plastırlarıyla 

Merasim Salonu’dur. Bu salon, çoğunlukla denizi konu edinen tablolarıyla bilinen, ışık ve gölgeyi 

dikkat çeken bir uyumla yansıtan ünlü Rus Ressam Ayvazovski’ye ayrılmıştır. 

 

“Saray Ressamları” 

 

Sultan Abdülaziz saray ressamı olarak Polonyalı Ressam Stanislaw Chlebowski ile 

çalışmıştır. Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde ise İtalyan Ressam Luigi Acquarone ve onun 

ölümünden sonra, yine bir İtalyan Ressam Fausto Zonaro saray ressamı olarak görev yapmıştır. Bu 

bölüm saray ressamı olarak çalışan isimlerin tablolarından oluşur. 

 

“Oryantalist Ressamlar; Doğu’nun Cazibesi” 

 

Doğu’yu Avrupalı gözüyle betimleyen Oryantalist resimlerde, esin alınan yörelere özgü 

kültürel özelliklerin ön plana çıkarıldığı sahneler işlenmiştir. 

 

“Yaver Ressamlar” 

 

Bu bölüm Osman Nuri Paşa, Şeker Ahmet Paşa gibi askerî kimlikleriyle ressam kimliklerini 

birleştiren ressamların eserlerine ayrılmıştır. 
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“Türk Ressamları (1870-1890)” 

 

Bu bölümde Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Osman Hamdi Bey ve Halil Paşa gibi 

batılı anlamda Türk resminin ikinci ve üçüncü kuşağını oluşturan ressamların eserleri yer alır. 

 

“Portreler ve Tarihî Konulu Kompozisyonlar / Osmanlı Sarayında Manzara” 

 

Salonun ortasındaki bölüm portreler ve tarihî konulu kompozisyonlara ayrılmıştır. Bu 

bölümün çevresinde çok sayıda yerli ve yabancı ressamın manzaraları yer alır. 

 

“Türk Ressamları (1890-1930)” 

 

Son iki bölüm, Batılı anlamda Türk resminin üçüncü ve dördüncü kuşağını oluşturan 

ressamların eserlerine ayrılmıştır. Bu bölümlerde Hüseyin Zekâi Paşa, Hoca Ali Rıza, Şevket Dağ, 

İbrahim Çallı, Hikmet Onat gibi ressamların eserleri yer alır. 

 

1.14. Aynalıkavak Mûsikî Müzesi 

 

Sultan II. Abdülhamid’in (1876-1909) torunlarından olan Merhume Gevheri Osmanoğlu ve 

varisleri,  1984 senesinde saz,  nota ve taş plaktan oluşan koleksiyonlarını sergilenmek üzere 

Aynalıkavak Kasrı’na bağışlamışlardır. Bunun üzerine, Aynalıkavak Kasrı’nın Sultan III. Selim’in 

(1789-1807) yaşayıp besteler yaptığı bir mekân olması sebebiyle, bir Türk Mûsikîsi merkezi yapılması 

projesi doğmuştur.  

 

Gevheri Sultan’ın sazlarından sonra diğer bazı koleksiyoner ve sâzendeler de muhtelif 

enstrüman bağışlarında bulunmuşlardır. Bütün bunlardan başka İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Koleksiyonu’na  ait  sazlar  da  Aynalıkavak  Kasrı  Koleksiyonu’na  katılınca  ileride  daha 

genişleyip derinleşmesi planlanan Aynalıkavak Sazları’nın genel omurgası oluşmuştur. Müze 

koleksiyonunda 65 adet saz, 200 üzerinde taş plak, çok sayıda nota ve basılı yayın bulunmaktadır. 
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1.15. Dolmabahçe Saat Müzesi 

 
Dolmabahçe Sarayı Harem Bahçesi’nde bulunan eski İç Hazine binasında, 2004 yılında, Milli 

Saraylar Saat Koleksiyonu’na ait saatlerin sergilendiği bir müze açılmıştır. Gezi güzergâhlarında 

sergilenemediği için kapalı oda ve depolarda tutulan bu saatler, saat atölyemizde sekiz yıllık bir tamir 

sürecinden geçmiştir. Türkiye’nin ilk ve tek saat müzesi olan Dolmabahçe Saat Müzesi, bünyesinde 

barındırdığı 18. ve 19. yüzyıl İngiliz otomatlarının, Fransız ustalarının yaptığı görkemli mekaniklerin 

yanında, 19. yüzyılda muhteşem eserleriyle Osmanlı Mevlevî saat ustalarının da eserlerinin 

görülebileceği bir müze olmuştur. 

 

2009 yılında saatlerin ve müzenin genel bakıma alınmasına, yeni vitrin ve sergileme düzenine 

geçilmesine ve bazı yeni saatlerin de müzeye katılmasına karar verilmiş ve saat müzesi bir yıllığına 

kapatılmıştır. Bu süre zarfında saatler sarayın ustaları tarafından tek tek elden geçirilmiş ve 2010 yılı 

içerisinde saat müzesi tekrar ziyarete açılmıştır. Müzede 71 adet saat  sergilenmekte olup,  bunların  

içinde ünlü  İngiliz  saat  ustası  George Prior’ın  müzikli otomatları, Fransız altın kaplama konsol 

saatleri, otomat ve yarı otomat müzikli saatler, Ahmet Eflaki Dede’nin son yaptığı 9 numaralı saati, 

Osmanlı Mevlevî ustalarından Mehmet Şükrü ve Mehmet Muhsin’in türbülon saatleri, es-Seyyid 

Süleyman Leziz’in muhteşem astronomik saati ve Osman Nuri’nin decimal saati gibi dünya mekanik 

saat koleksiyonları içinde önemli yere sahip eserler yer almaktadır. 
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1.16. Saray Koleksiyonları Müzesi 

 
Dolmabahçe Sarayı depolarında kapalı olarak bulunan ve sarayın tefriş edilmiş mekânlarında 

ziyaretçinin görebilme olanağı olmayan objelerin, modern bir depoda toplanması ve korunması 

amacıyla, Dolmabahçe Sarayı’nın Beşiktaş yönünde bulunan Matbah-ı Âmire (Dolmabahçe Saray 

Mutfakları) binalarında 2006 yılında bir depo-müze oluşturulmasına karar verildi. Proje kapsamında, 

ilk etapta 20.000 civarında objenin bu mekâna aktarılmasıyla oluşturulan Depo-Müze, ziyaretçilere 

de açık hale getirildi. Ancak yeterli düzeyde sergileme düzeneğinin olmaması nedeniyle, büyük 

oranda depolama ünitelerinde yer alan tüm koleksiyonlardan örneklerin sergilenebileceği, bünyesinde 

müze, sanat galerisi ve depoların yer alacağı “Saray Koleksiyonları Müzesi” projesi hayata geçirildi. 

 

Saray Koleksiyonları Müzesi’nin ana teması, Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere, 19. yüzyıl 

Osmanlı saraylarında gündelik yaşamda kullanılmış olan ve Milli Saraylar envanteri içinde yer alan 

objeleri gün ışığına çıkarmak ve ziyarete açık hale getirmektir. Saray Koleksiyonları Müzesi’nde 

sergilenen objelerle, 19. yüzyıl gündelik Saray hayatının izlerini ziyaretçilere anlatabilecek 

ipuçlarının sağlanması hedeflenmektedir. Müze’de yer alan tüm eserler, Osmanlı sarayının dünyadaki 

gelişmeleri yakından takip ettiği bir dönemin ürünleri, özgün örnekleridir. Koleksiyon, yalnız 

Dolmabahçe Sarayı’nda kullanılmış eşyalardan değil, aynı zamanda Aynalıkavak, Küçüksu, Ihlamur, 

Maslak Kasırları ile Beylerbeyi ve Yıldız Sarayları’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun son 70 yıllık 

sürecine tanıklık etmiş eserlerden oluşmaktadır. 

 

Saray Koleksiyonları Müzesi’nde, depo kısmında yer alan yaklaşık 43.000 tarihî obje 

arasından seçilen ve tüm koleksiyonları yansıtan 5.000 eserlik bir seçki sergilenmektedir. Müzenin 

giriş bölümü sanat galerisi olarak dönemlik sergilere ev sahipliği yapmakta, Koleksiyonlar bölümü 

ise, seçilen eserlerin daimî müze konsepti içinde ziyaretçileri ağırlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Saray Koleksiyonları Müzesi’nin son bölümü olan depo kısmında tüm objeler modern tekniklerle 

depolanmakta olup, periyodik bakımları yapılmaktadır. Ayrıca bu kısım uzmanların ve 

araştırmacıların kullanımına açık tutulmaktadır. 

 

 

1.17. Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası 

 
Türk çini sanatını canlandırmak,  yeni bir yön ve hız vermek amacıyla Sultan II. Abdülhamid 

(1876-1909) tarafından 1891 yılında Yıldız Sarayı bahçesinde Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu 

kurulmuştur. Hemen üretime başlayan Fabrika, 1894 depreminde zarar görmüş, aynı yıl İtalyan 

Mimar Raimondo d’Aronco’ya adeta yeniden yaptırılmıştır. Sultan II. Abdülhamid’in sanata olan 
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ilgisi, Batı ülkelerini görüp yeni teknolojilerin ülkeye getirilme isteği,  Anadolu’da yüzyıllar boyunca 

geliştirilmiş olan çini ve seramik sanatının yeniden canlandırılması düşüncesi, bu Fabrika’nın 

yapımında etkili olmuştur. Fabrika’nın kuruluşunda gerekli olan ileri teknoloji, her türlü malzeme ve 

kalıp, Fransa'daki Sèvres ve Limoges fabrikalarından getirilmiştir. Yıldız Çini Fabrika-i 

Hümâyûnu’nda üretilen eserlerin tümünde, Fabrika’nın orijinal amblemi olan ay-yıldız damgası yer 

almaktadır. Damganın hemen altında, eserin hangi yılda üretildiği yazılıdır. Bazılarında bir köşede ya 

da eserin altında sanatçının adı bulunmaktadır. Eserlerin bazılarında ise, Osmanlı arması, sultanın 

adının baş harfleri ve tuğrası bulunur. 

 

Bir imparatorluk fabrikası olan Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu’nda üretilen porselenler, 

öncelikli olarak son dönem saray, köşk ve kasırların dekorasyonunda kullanılmış ve armağan olarak 

yabancı hanedanlara sunulmuştur. Fabrikada birçok yerli ve yabancı sanatçı çalışmıştır. Bu 

sanatçıların en önemlilerinden biri olan Halid Naci, padişah tarafından yetiştirilmek üzere Sèvres 

Porselen Fabrikası'na gönderilmiştir. Burada çini ressamlığı öğrenen Naci, Yıldız Çini Fabrikası baş 

ressamlığına atanmış, fabrikanın resim ve süsleme işlerini uzun yıllar idare etmiş, birçok esere 

imzasını atmıştır. Fabrikanın kurulduğu ilk yıllarda üretilen eserler, form ve bezeme açısından Fransız 

porselenlerinin etkisindedir. Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu’ndaki ü r e t i m ,  1909 y ı l ı n d a ,  

Sultan  II.  Abdülhamid’in  tahtan  indirilmesiyle durdurulmuştur. Bu dönemde Müze-i Hümâyûn 

Müdürlüğü'ne bağlanan fabrikanın yeniden üretime geçmesi için Müze-i Hümâyûn’un müdürü olan 

Osman Hamdi Bey girişimlerde bulunmuştur. 1910 yılında Osman Hamdi Bey'in ölümüyle Halil 

Edhem Bey, Yıldız Çini Fabrika-i Hümâyûnu'nu yeniden çalıştırma hazırlıklarına başlar ve 1911 

yılında fabrikada yeniden üretime geçilir. 

 

Birinci Dünya Savaşı'nda (1914-1918) ülkenin gereksinim duyduğu telefon ve telgraf 

izolatörleri için porselen fincanların üretimi yapılmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde bir süre Sümerbank 

çatısı altında üretimini sürdüren fabrika, 1994 yılında Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na 

bağlanmıştır. Günümüzde T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 

bağlı bir müze-fabrika olarak benzerleri arasında özel bir konumu olan Yıldız Porselen Fabrikası, bir 

yandan günümüz insanının beğenisine yönelik porselen eşya üretimini sürdürmekte, öte yandan da 

kuruluş yıllarında yaptığı ürünlerin replikalarını üreterek, bir dönem estetiğinin daha geniş kitlelere 

ulaşmasını sağlayacak projeler geliştirmektedir. Bu ürünler Milli Saraylar bünyesindeki satış 

mağazalarında ilgililere sunulmaktadır. Fabrikanın logosu yenilenerek, marka koruma hakkının 

alınabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılan başvuru kabul edilmiş ve 28 Ağustos 2009 

tarihinden itibaren 10 yıl süreli olmak üzere belge tescili yapılmıştır. 
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1.18. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası 

 

1843 yılında kurulan Hereke Fabrikası, 1845’de yeni yapılmakta olan sarayların döşemelik 

ve perdelik ihtiyacını karşılamak üzere Hereke Fabrika-i Hümâyûnu adıyla üretime geçmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun o tarihe kadar ipekli dokuma alanında kurduğu en kapsamlı fabrika olan 

Hereke Fabrikası için Fransa’dan jakar tezgâhları ve tasarımcılar getirilerek   üretim   başlatılmıştır.  

Geleneksel   Osmanlı   halıcılığında   bir   dönüm   noktası sayılabilecek 1891 yılında, Hereke 

Fabrika-i Hümâyûnu, kuruluşundan yaklaşık yarım asır sonra, yüz adet yeni tezgâhla halı üretimine 

başlamıştır. 

 

Sultan II. Abdülhamid'in (1876-1909) himayesinde, Sivas, Ladik ve Manisa'dan getirilen 

ustalarla başlanan bu üretimde, ustalara önce saray tarafından verilen desen örnekleri dokutturulmuş 

ve bu desenler daha sonra geliştirilerek özgün bir Hereke üslubu yaratılmaya çalışılmıştır. 

 

Böylece, saraylar için ipekli döşemelik ve perdelik üreten Hereke Fabrikası’na halı dokuma 

birimleri eklenmiş ve dünyaca tanınan Hereke halıcılığının temelleri atılmıştır. Hereke Fabrikası’nın 

en seçkin ürünleri; Osmanlı sanayisinin bir vitrini niteliğindeki saray, köşk ve kasırların 

dekorasyonunda kullanıldığı gibi, yabancı hanedan mensuplarına verilen hediyeler yoluyla Avrupa 

saraylarında da kendilerine yer buluyordu. Kurulduğu 1843 yılından beri, Osmanlı dokuma 

sanayisinin en önemli kurumu olarak faaliyet gösteren ve ürünleriyle imparatorluk yaşantısının son 

dönemini belirleyen Hereke Fabrika-i Hümâyûnu, özellikle kuruluşundan kısa bir süre sonra 

Avrupa'da da prestij bir markaya dönüşmüştür. Fabrika 1855 Paris Uluslararası Sergisi'nde kurdele 

ve şeritler için mansiyon, 1862 Londra II. Uluslararası Sergisi'nde ipekli dokumalar için madalya, 

1892 Viyana, 1894 Lyon, 1910 Brüksel ve 1911 Torino sergilerinde de büyük ödüle layık 

görülmüştür. 

 

Sultan V. Mehmed Reşad'ın (1909-1918) saltanatının son yıllarında, Hereke Fabrika-i 

Hümâyûnu, giderek bir yünlü dokuma fabrikasına dönüşmüş, Çuha, Şayak ve İplik Dairesi'nin tezgâh 

sayısı yirmiden 52'ye çıkarılarak, yüksek kapasitede üretime geçilmiştir. Cumhuriyet döneminde 

Sümerbank çatısı altında çalışmasını sürdüren Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası; 1995 yılında 

özelleştirme yasası kapsamında Milli Saraylar’a bağlanmıştır. Günümüzde bir  müze-fabrika olarak  

üretimini  sürdürmekte olan fabrikada Milli  Saraylar araştırmacıları ile birlikte yürütülen ortak 

çalışmalar sonucunda özgün Hereke kumaş desenleri tespit edilerek, kaybolmuş desenlerin yeniden 

üretimleri sağlanmakta ve bu yolla Milli Saraylarda özgün desenli kumaşların kullanımı mümkün 

olmaktadır.  
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2. TEŞKİLAT YAPISI 

 
12 sayılı “Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 

16.07.2018 tarihinde kurulmuş olan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı İdari Teşkilatı; doğrudan 

Başkana, Destek ve Personelden Sorumlu Başkan Yardımcısına, Müzecilik ve Tanıtımdan Sorumlu 

Başkan Yardımcısına ve Restorasyon ve Teknikten Sorumlu Başkan Yardımcısına bağlı birimlerden 

meydana gelir. 

 
“Doğrudan Başkan’a bağlı birimler” 

 
Özel Kalem Müdürlüğü 

 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 
Hukuk Müşavirliği 

 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

 
“Personel ve Destekten Sorumlu Başkan Yardımcısına bağlı birimler” 

 
Personel Dairesi Başkanlığı 
 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

 
“Müzecilik ve Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısına bağlı birimler” 

 
Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı 

 

Dolmabahçe Sarayı Daire Başkanlığı 

 

Topkapı Sarayı Daire Başkanlığı 

 

Anadolu Yakası Saray Köşk Kasırlar Daire Başkanlığı 

 

Avrupa Yakası Saray Köşk Kasırlar Daire Başkanlığı 

 
“Restorasyon ve Teknikten Sorumlu Başkan Yardımcısına bağlı birimler” 

 
Restorasyon Dairesi Başkanlığı 

 
Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı 
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3. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 
 
Başkanlık kurum içi ve kurum dışı olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir 

şekilde kullanmaktadır. 
 
Kurum içinde dağınık yapıda bulunan birimler arasında kullanıcı bilgisayarlar arası ağ 

iletişimi sağlanırken, kurum dışında da kamuoyunu bilgilendirmek üzere www.millisaraylar.gov.tr 
kurumsal sitesi üzerinden bilgiler sunmaktadır. 

 
Ayrıca Başkanlığın belge akışlarının izlenerek kurumsal yapıya uygun, güvenli bir şekilde 

evrak üretilmesini, kayıt altına alınmasını, saklanmasını, erişimini ve rapor alınabilmesini sağlamak 
amacı ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulmuş ve tüm kurum kullanıcılarına açılmıştır. 

 
Başkanlığımız kurumsal gereklilik gerektiren yazılımların yazılması, bilişim 

teknolojinin değişen ihtiyaçlara uygun, planlı, sistematik, etkin, kaliteli ve hızlı bir bilgi teknolojisi 
hizmeti sunma gayreti içerisindedir. 

 

http://www.millisaraylar.gov.tr/
http://www.millisaraylar.gov.tr/
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4. İNSAN KAYNAKLARI 

 
4.1.Statülere Göre Personel 

 
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 2019 yılsonu itibariyle kadrolu, sözleşmeli ve işçi olmak 

üzere toplam 901 personelle hizmet vermiştir. 

 

Bu çerçevede 2019 yılsonu itibari ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı İdari Teşkilatında; 

 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine göre 207 kadrolu personel, 

 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre 310 sözleşmeli personel, 

 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesine göre 384 işçi, 

 
görev yapmıştır. 
 

Toplam personel içerisinde kadrolu personel %23, sözleşmeli personel %34 ve işçiler %43 
lük bir oranla yer almaktadır. 

 

 

4.2.Öğrenim Düzeylerine Göre Personel 

 

Başkanlıkta görev yapan personelin öğrenim durumlarına göre oransal dağılımına 

bakıldığında; doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu personel sayısı toplamı % 49 oranına 

sahip iken, lise mezunu personel sayısı % 22, ilköğretim mezunu personel sayısı ise %29 dur. 

 

 

207

23%

310

34%

384

43%

4/A KADROLU PERSONEL 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4/D İŞÇİLER



 
 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 
 
 

23 
 

 

4.3. Cinsiyetlere Göre Personel 

 

Başkanlıkta görev yapan toplam 901 personelin cinsiyetlere göre oransal dağılımına 

bakıldığında personelin %33’ünün kadın; % 67’sinin erkek olduğu görülmektedir. 

 

 

4.4. Hizmet Yıllarına Göre Personel 

 

Başkanlıkta görev yapan 901 personelden hizmet yılı; 10 yıldan az olan 447 kişi olup 

personel içindeki oranı % 50, 10-20 yıl arası hizmeti olan 276 kişi olup, personel içindeki oranı % 31, 

 
 

STATÜSÜ 

 

ÖĞRENİM DÜZEYLERİ 

 

İLKÖĞRETİM 
 

LİSE 
 

ÖN LİSANS 
 

LİSANS 
 

Y.LİSANS 
 

DOKTORA 
 

TOPLAM 

 

657 SAYILI 

DMK. 4/A 

(KADROLU) 

 
 

11 

 
 

33 

 
 

68 

 
 

84 

 
 
8 

 
 
3 

 
 

207 

 

657 SAYILI 

DMK. 4/B 

(SÖZLEŞMELİ) 

 
 

96 

 
 

82 

 
 

41 

 
 

75 

 
 

16 

 
 
0 

 
 

310 

 

657 SAYILI 

DMK. 4/D 

(İŞÇİ) 

 
 

158 

 
 

79 

 
 

1 

 
 
134 

 
 

12 

 
 
0 

 
 

384 

 

TOPLAM 
 

265 
 

194 
 

110 
 

293 
 

36 
 
3 

 
901 

608

67%

293

33%

ERKEK KADIN



 
 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 
 
 

24 
 

21-30 yıl arası hizmeti olan 133 kişi olup personel içindeki oranı % 15, 30 yıl ve üstü hizmeti olan 

45 kişi olup personel içindeki oranı % 5’tir. 

 

 

5. SUNULAN HİZMETLER 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 16 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 12 sayılı Milli Saraylar 

İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kendisine yetki verilen görev ve 

hizmetleri eksiksiz yerine getirmektedir. 

 

Bu bölümde Başkanlığın birimleri ile birlikte yerine getirilen görev ve hizmetler 

açıklanmıştır. 

 

5.1. Özel Kalem Müdürlüğü: 

 
 Başkanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek. 
 
 Başkanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek. 
 
 Başkanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili 

hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek. 
 
 Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak. 
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5.2. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: 

 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 

tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri 

yapmak. 

 

 Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

 

5.3. Hukuk Müşavirliği: 

 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel 

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak. 

 

 Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

5.4. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği: 

 

 Başkanlığın basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 
belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak. 

 
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını 

etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak. 
 

 Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 

5.5. Personel Dairesi Başkanlığı: 

 

 Başkanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve 
performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak. 
 

 Başkanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini 
yürütmek. 
 

 Başkanlık bünyesindeki personelle ilgili gerekli işlemleri ve birimlerin muhasebe 
işlemlerini, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen çerçevede yürütmek. 
 

 Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yerine getirmek. 
 

 Koruma ve güvenlik hizmetlerini yönetmek. 
 

 Başkanlık personelinin hizmet içi eğitimlerini sağlamak, çalışanların bilgi ve becerilerini 
geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak. 
 

 Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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5.6. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: 

 
 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili 

mevzuat çerçevesinde Başkanlık bünyesindeki birimlerin kiralama, yapım ve satın alma işleri ile bu 
birimlerin taşınır mal, malzeme ve demirbaşlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

 
 Başkanlık bünyesindeki tarihî fabrikaların korunması, yaşatılması, bakım ve 

işletilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek.  
 
 Başkanlık bünyesindeki birimlerin taşıma, ulaşım ve benzeri hizmetlerini yerine 

getirmek.  
 
 Saray, müze, köşk ve kasırların ihtiyacı olan perdelik, döşemelik kumaş, halı ile çini ve 

porselen üretimine ilişkin faaliyetleri yürütmek. 
 
 Başkanlık bünyesindeki kafeterya ve hediyelik eşya mağazalarının işletilmesine yönelik 

iş ve işlemleri yerine getirmek. 
 
 Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

5.7. Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı: 

 

 Başkanlık bünyesindeki saray, köşk, kasır ve müzelerin ulusal ve uluslararası tanıtımını 
yapmak, yaptırmak ve bu amaçla faaliyetlerde bulunmak; tanıtıma ilişkin gerekli yayın, doküman ve 
malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, temin etmek ve dağıtmak. 
 

 Başkanlık bünyesindeki tarihi arşiv ve kütüphaneleri düzenlemek ve hizmete sunmak; 
Milli Saraylar İhtisas Kütüphanesini düzenlemek ve kullanıma hazır tutmak. 
 

 Başkanlık bünyesindeki tarihi objelerin kayıtlarını tutmak, tüm taşınmazların kayıt ve 
takibi ile bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

 
 Başkanlık bünyesindeki tarihi mekân ve objeler hakkında araştırma yapmak, eserlerin 

sergilenmesi ve benzeri işlemleri yürütmek, tarihi objelerin periyodik bakım ve temizliklerini yerine 
getirmek. 
 

 Tarihi mekânları kültürel, geleneksel ve sanatsal etkinliklere tahsis etmek ve 
gerektiğinde etkinliklerin organizasyonunu yapmak, geleneksel el sanatlarının sürdürülmesine yönelik 
faaliyetlerde bulunmak. 
 

 Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
 

5.8. Restorasyon Dairesi Başkanlığı: 

 
 Başkanlığın envanterindeki tarihi mekânların yaşatılmasına yönelik tüm restorasyon, 

konservasyon, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek. 
 
 Başkanlık bünyesindeki tüm tarihi mekânların bakım ve restorasyonu konularında 

gerekli tedbirleri almak ve uygulamak; röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlamak ve 
yürütmek; bu doğrultuda araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve planlamaya yönelik hizmetleri 
yapmak veya yaptırmak. 

 
 Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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5.9. Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı: 

 

 Başkanlığın bünyesindeki birimlerin tüm yapı ve mekânlarının aydınlatma, ısıtma ve 
diğer tesisat, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak. 
 

 Başkanlığın bünyesindeki birimlere bağlı tarihi ve diğer bahçeleri düzenlemek ve 
bahçelerin bakım, temizlik ve peyzajları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak. 

 
 Başkanlığın bünyesindeki birimlerin hizmetlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyulan yeni 

binaların yapımı ve mevcut binaların onarımlarını yapmak veya yaptırmak. 
 
 Başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapmak 

veya yaptırmak ve tarihi objelerin yaşatılmasına ilişkin gerekli önlemleri almak. 
  
 Başkanlık bünyesindeki birimlerin bilişim, haberleşme, bilgi işlem ve bilgi güvenliği ile 

ilgili her türlü iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 
 
 Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 
6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yerine 

getirilebilmesi, tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması ve hesap 

verilebilirliğin yanı sıra mali saydamlığın da sağlanması amacıyla stratejik yönetim anlayışı 

çerçevesinde 2021-2025 stratejik plan çalışmalarını tüm hızı ile devam ettirmektedir. Söz konusu 

çalışmalar kapsamında stratejik plan ile birlikte mevcut durum analiz edilerek geleceği doğru 

şekillendirmek ve kaynakların belirlenecek amaç ve hedefler doğrultusunda rasyonel bir şekilde 

kullanılabilmesi mümkün olacaktır. 

 

Bu kapsamda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, alınan danışmalık 

hizmeti ve harcama birimlerinin de görüşü alınmak suretiyle süreç hızlı bir şekilde yürütülmektedir. 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55. maddesi iç kontrolü idarenin 

amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve 

tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan 

malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlamıştır. 

 

Bu çerçevede stratejik plan çalışmalarına paralel bir şekilde İç Kontrol Sisteminin kurulması 

çalışmaları da yine Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi esas alınarak 

hazırlık aşamasına geçilecektir.                                                                  
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 

Stratejik Plan çalışmaları devam ederken 2019 yılı içeresinde Başkanlığımız, yılların verdiği 

bilgi, birikim, tecrübe ve kurum hafızası ile orta ve uzun vadede stratejik amaç ve hedeflerini, 

önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için kullanılacak yöntemleri göz önünde 

bulundurmuş kaynaklarını da ekonomik ve verimli bir şekilde değerlendirerek faaliyetlerini 

gerçekleştirmiştir. Bunun yanında Başkanlığımız daha önce TBMM İdari Teşkilatı Stratejik Planın 

da milli saraylar hizmetleri için belirlenen stratejik eksen, amaç ve hedeflerini de göz ardı etmemiştir. 

 
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 
 

Başkanlığımız stratejik plan çalışmaları kapsamında stratejik amaç ve hedef olarak her zaman 

kendisine düstur edindiği ilkeleri rehber edinerek çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bünyesindeki tarihi 

saray, köşk, kasır, fabrikalar ve müzeler ile tarihi objelerin korunması, restorasyon ve konservasyonu, 

gelecek nesillere taşınması, dünya kültürel mirası olarak tanıtımının sağlanarak yerli ve yabancı 

ziyaretçilere açık tutulması için tüm çalışmalarını titizlikle yerine getirmektedir. 

 

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı saray, köşk, 

kasır, müze ve tarihî fabrikaların, uluslararası müzecilik ve konservasyon standartlarına uygun olarak 

idaresi, bakımı, onarımı, restorasyonu ve müze olarak işletilmesi Başkanlığın öncelikleri arasındadır. 

 

Kuruluşu, Cumhuriyet’in ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, bünyesindeki yapıların ve 

objelerinin, kültürel ve tarihî arka planlarına sadık kalınarak korunmaları, restore edilmeleri ve milli 

kültürümüzün değerli unsurları olarak yerli-yabancı ziyaretçiler tarafından modern müzecilik anlayışı 

içinde ziyaret edilmelerinin sağlanması, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının temel politikasıdır. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A. MALİ BİLGİLER 

 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bütçe 

ödeneği olarak 120.527.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 

 

Başkanlığa genel bütçeden tahsis edilen ödeneğe ek olarak 2018 yılı özel ödenek bütçesinden 

2.098.401-TL özel ödenek devir etmiştir. Ayrıca 2019 yılı içinde yapılan 89.067.578-TL özel ödenek 

kaydı ile birlikte Başkanlığın toplam özel ödenek bütçesi 91.165.979-TL olmuştur. 

 

Böylelikle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2019 yılı toplam bütçesi 7156 sayılı Kanunla 

tahsis edilen ödenek, 2018 yılından devreden ve 2019 yılı içinde kaydedilen özel ödeneklerle birlikte 

211.692.979-TL’ye ulaşmıştır. Toplam bütçenin 136.041.736-TL’si harcanmış olup harcama oranı 

%64,3 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

2.1. Finansman Tipi Sınıflandırmaya Göre 

 

Aşağıdaki tabloda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2019 yılı bütçesinin finansman tipi 

sınıflandırmaya göre dağılımı gösterilmektedir. 

Finansman Tipi Sınıflandırmaya göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na tahsis edilen bütçe 

ödenekleri incelendiğinde toplam bütçenin %56,9’unun genel bütçe  %43,1’inin ise özel ödenek 

bütçesinden oluştuğu görülmektedir. 

 

7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 120.527.000-TL genel bütçe 

ödeneğinin 45.671.400-TL’si harcanmıştır. Harcanmayan 74.855.600-TL ödenek tenkis edilmiş olup 

harcama oranı %37,9’dur. 

KURUMSAL SINIFLANDIRMA ÖDENEK  HARCAMA  KALAN 
HARCAMA  

ORANI 

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 211.692.979 136.041.736 75.651.244 64,3% 

TOPLAM 211.692.979 136.041.736 75.651.244 64,3% 

FİNANSMAN TİPİ  

SINIFLANDIRMA 

AĞIRLIK  

ORANI 
ÖDENEK  HARCAMA  KALAN 

HARCAMA 

ORANI 

Genel Bütçe 56,9% 120.527.000 45.671.400 74.855.600 37,9% 

Özel Ödenek Bütçesi 43,1% 91.165.979 90.370.336 795.644 99,1% 

TOPLAM 100,0% 211.692.979 136.041.736 75.651.244 64,3% 
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Tahsis edilen özel ödenek bütçesine bakıldığında ise 2018 yılından devreden özel ödenek ve 

2019 yılı içinde yapılan özel ödenek kayıtları ile toplam 91.165.979-TL olan özel ödenek bütçesinin 

90.370.336-TL’si harcanmıştır. Harcanmayan 795.644-TL ödenek 2020 yılına devretmiş olup 

harcama oranı %99,1’tür. 

 

2.2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 

 

2.2.1. Genel Bütçe 

 

Aşağıdaki tabloda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2019 Mali Yılı Bütçesinin ekonomik 

sınıflandırmaya göre dağılımı gösterilmektedir. 

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMA 
AĞIRLIK 

ORANI 
ÖDENEK HARCAMA KALAN 

HARCAMA 

ORANI 

Personel Giderleri 65,1% 78.493.000 21.825.590 56.667.410 27,8% 

Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri 12,9% 15.603.000 3.882.855 11.720.145 24,9% 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17,3% 20.903.000 14.619.931 6.283.069 69,9% 

Cari Transferler 0,4% 528.000 495.180 32.820 93,8% 

Sermaye Giderleri 4,1% 5.000.000 4.847.844 152.156 97,0% 

TOPLAM 100,0% 120.527.000 45.671.400 74.855.600 37,9% 

 

Ekonomik sınıflandırmaya göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi 

incelendiğinde bütçe içerisinde ağırlıklı payın %65,1 ile Personel Giderlerine ait olduğu 

görülmektedir. Bunu Başkanlığın cari harcamalarının ağırlıklı olarak yer aldığı Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri takip etmektedir. Geriye kalan kısım ise Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenen Prim Giderleri 

ile Cari Transferler ve Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır. Başkanlığa ait ödeneklerin dağılımı 

aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

120.527.000

56,9%

91.165.979

43,1%

Finansman Açısından Bütçe Dağılımı

Genel Bütçe Özel Ödenek
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Ekonomik sınıflandırmaya harcama oranları açısından bakıldığında ise %97 ile en yüksek 

gerçekleşme Sermaye Giderleri harcamalarında olmuştur. Bu harcamaları sırasıyla Cari Transferler 

%93,8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri %69,9 Personel Giderleri %27,8,  takip etmiştir. En düşük 

gerçekleşme oranı ise %24 ile Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Giderlerine aittir. Başkanlığımıza genel 

bütçeden tahsis edilen toplam ödeneklerin harcanma oranı %37,9 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Ekonomik sınıflandırmaya toplam harcama dağılımları açısından bakıldığında ise 

45.671.400-TL’lik harcamanın dağılımı aşağıdaki grafikte görüldüğü gibidir. 

 

21.825.590

48%

3.882.855

8%

14.619.931

32%

495.180

1%

4.847.844

11%

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Dağılımı

Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler

Sermaye Giderleri

78.493.000

65,1%
15.603.000

12,9%

20.903.000

17,3%

528.000

0,4%

5.000.000

4,1%

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler

Sermaye Giderleri
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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın genel bütçesinin harcanma oranının düşük 

gerçekleşmesinin sebepleri incelendiğinde personel giderlerinin tahmin edilenden daha düşük 

seviyelerde gerçekleşmesinden kaynaklandığı görülmektedir.  

 

Öyle ki 2/7/2018 tarih ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Saraylar İdaresi 

Başkanlığı’na devredilen Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylara ilişkin hizmetler, 

anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi itibarıyla bu birimlerde istihdam edilmekte olan 

görevli personel eliyle yürütülmüştür. Bu sebeple personel harcamalarının büyük bir kısmı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesinde yer alan personel ödeneklerinden karşılandığından 

Başkanlığın personel giderlerinde sapmalar meydana gelmiştir. 

2.2.2. Özel Ödenek 

 

Aşağıdaki tabloda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2019 yılı bütçesi içindeki özel 

ödeneğin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı gösterilmektedir. 

 

Ekonomik sınıflandırmaya göre Başkanlığın 2019 yılı toplam özel ödeneği incelendiğinde 

826.140-TL’si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 1.271.261-TL’si Sermaye Giderleri, 1.000-TL’si 

Sermaye Transferleri olmak üzere toplam 2.098.401-TL ödenek 2018 yılı bütçesinden aynen devir 

etmiştir. Daha sonra yıl içerisinde Başkanlığın harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda 

15.800.000-TL Mal ve Hizmet Alımlarına, 72.971.933-TL Sermaye Giderlerine, 295.645-TL de 

Sermaye Transferlerine olmak üzere toplam 89.067.578-TL özel ödenek kaydı yapılmış ve Milli 

Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın toplam özel ödenek bütçesi 91.165.979-TL olmuştur. 

EKONOMİK  

SINIFLANDIRMA 

AĞIRLIK 

ORANI 

2018 

YILINDAN 

DEVREDEN 

ÖDENEK 

ÖDENEK HARCAMA KALAN 
 

H.O 

Mal ve Hizmet Alım Gid. 18,3% 826.140 16.626.140 15.836.412 789.729 95,3% 

Sermaye Giderleri 81,4% 1.271.261 74.243.194 74.237.279 5.915 99,9% 

Sermaye Transferleri 0,3% 1.000 296.645 296.645 0 100,0% 

TOPLAM 100,0% 2.098.401 91.165.979 90.370.336 795.644 99,1% 

16.626.140

18,3%

74.243.194

81,4%

296.645

0,3%

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Özel Ödenek Dağılımı



 
 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 
 
 

33 
 

Başkanlığın 2019 yılı özel ödenek bütçesinin dağılımına bakıldığında, bütçenin %81,4’ünün 

Sermaye Giderlerine, %18,3’lük kısmın Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %0,3’ünün de Sermaye 

Transferlerine ait olduğu görülmektedir. 

 

Özel ödenek bütçesi harcamalar açısından incelendiğinde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin  

%95,3, Sermaye Giderlerinin %99,9’u, Sermaye Transferlerinin de tamamı olmak üzere toplam özel 

ödeneğin %99,1’i harcanmıştır. Bu harcamaların %17,5’i Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %82,2’si 

Sermaye Giderlerine, %0,3’ü de Sermaye Transferlerine aittir. 

 

Aşağıdaki tabloda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2019 Mali Yılı genel bütçe ve özel 

ödenek bütçe toplamının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı gösterilmektedir. 

 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’ın 2019 Yılı toplam bütçesi incelendiğinde Başkanlığa, 

Bütçe Kanunu ve özel ödenek bütçesi olmak üzere toplam 211.692.979-TL ödenek tahsis edildiği 

görülmektedir. Toplam ödeneğin ise 136.041736-TL’si harcanmış olup harcama oranı %64,3 olarak 

gerçekleşmiştir.  

EKONOMİK SINIFLANDIRMA 
AĞIRLIK 

ORANI 
ÖDENEK HARCAMA KALAN 

HARCAMA 

ORANI 

Personel Giderleri 37,1% 78.493.000 21.825.590 56.667.410 27,8% 

Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri 7,4% 15.603.000 3.882.855 11.720.145 24,9% 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17,7% 37.529.140 30.456.343 7.072.797 81,2% 

Cari Transferler 0,3% 528.000 495.180 32.820 93,8% 

Sermaye Giderleri 37,4% 79.243.194 79.085.123 158.072 99,8% 

Sermaye Transferleri 0,1% 296.645 296.645 0 100,0% 

TOPLAM 100,0% 211.692.979 136.041.736 75.651.244 64,3% 

15.836.412

17,5%

74.237.279

82,1%
296.645

0,3%

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Özel Ödenek Harcama Dağılımı
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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na tahsis edilen genel bütçe ödeneklerinden kalan 

74.855.600-TL’lik harcanmayan kısım tenkis edilmiş, özel ödeneklerinden kalan 795.644-TL’lik 

harcanmayan kısım ise 2020 yılı özel ödenek bütçesinde kullanılmak üzere devir etmiştir. 

 

Sonuç olarak Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2019 yılında genel bütçe ve özel ödenekten 

yaptığı toplam 136.041.736-TL’lik harcamaların dağılımı ve toplam harcamalar içindeki oranı 

aşağıdaki grafikte görüldüğü gibidir. 

 

 

3. Mali Denetim Sonuçları 

 

2019 yılında Sayıştay Başkanlığınca denetim yürütülmüş olup denetim sonuçları 2020 yılı 

içinde paylaşılacaktır. 
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0,4%

79.085.123

58,1%
296.645

0,2%

Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler

Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Toplam Ödeneğin Harcama Dağılımı



 
 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 
 
 

35 
 

4. Diğer Hususlar 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı satın alma iş ve işlemleri kapsamında 2019 yılında 

gerçekleştirilen alımlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

İHALE USULÜNE GÖRE YAPILAN ALIMLARIN DAĞILIMI 

ALIM TÜRÜ 
MAL 

ALIMI 

HİZMET 

ALIMI 

YAPIM 

İŞLERİ 

İPTAL 

EDİLEN 

İHALE 

AÇIK İHALE USULÜ 20 8 7 2 

BELLİ İSTEKLİLER İHALE USULÜ 4 5 0 4 

PAZARLIK USULÜ 0 5 5 2 

TOPLAM 24 18 12 8 

GENEL TOPLAM 54 

 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğü 11/10/2018 tarihinde kurulmuş ve 

Başkanlığımıza bağlı olarak kurulan dokuz harcama biriminin muhasebe hizmetlerini yürütmektedir. 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı muhasebe iş ve işlemleri kapsamında 01/01/2019 tarihinden 

31.12.2019 tarihine kadar 1.911 adet ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi kontrol edilmiş ve 

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün sisteminde muhasebe kayıtlarına alınmıştır. 

Başkanlığa bağlı harcama birimlerinin ait ödeme evrakları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

HARCAMA BİRİMİ ÖDENEN EVRAK SAYISI 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 692 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 287 

MÜZECİLİK VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 122 

RESTORASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 244 

TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 454 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 99 

TOPLAM 1.911 

 

DOĞRUDAN TEMİN USULÜNDE YAPILAN ALIMLARIN DAĞILIMI 

ALIM TÜRÜ 

YÖNETMELİĞİN 

20.MADDESİ 

 KAPSAMINDA 

4734 SAYILI 

KANUNUN 

22.MADDESİ  

KAPSAMINDA 

MAL ALIMI 54 132 

HİZMET ALIMI 34 127 

YAPIM İŞLERİ 30 34 

TOPLAM 118 293 

GENEL TOPLAM 411 
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2019 yılında Başkanlığın 2018 yılından devreden ödenekler, aktarmalara ilişkin işlemler ve 

özel ödenek işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Maaş ve ücretlerden yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri, gelir vergisi, damga vergisi 

vb. yasal kesintiler ile hakediş ödemeleri kapsamında emanet hesaplarına alınan vergi borcu, SGK 

prim borcu ve idari para cezası kesintileri, süreleri içinde mahalline ve ilgili hesaplarına intikal 

ettirilerek ayrıca yazılı bilgi verilmiştir. 

 

Mal, hizmet ve yapım işleri alımı sırasında yüklenicilerden istenen geçici ve kesin teminat 

mektupları ile nakit teminatların muhasebe kayıtlarına alınması, saklanması, iade edilmesi vb. 

işlemlerin yapılması sağlanmıştır. 
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 

1.1. Saray Köşk Kasır Müze ile Fabrikalarda Yürütülen Faaliyet ve Projeler 

 

1.1.1. Topkapı Sarayı  

 06.09.2019 tarihli ve 30880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 44 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlanmış olup; 

taşınmaza ait devir işlemleri devam etmektedir. 
 
 13.09.2019 tarihli ve 14772 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı oluruna istinaden 

devir-teslim işlemlerine dayanak olarak sayım, tespit, fotoğraflama ve envanter defterleri ile 

kayıtların karşılaştırılması çalışmalarına 11.09.2019 tarihinde başlanmış olup; 95.709 adet objenin 

tespiti 31.12.2019 tarihine kadar yapılmıştır. 
 

 Topkapı Sarayı hazinesinde bulunan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Tören 

Tahtı teşhire çıkarılmıştır.  
 

 Topkapı Sarayı’nın II. avlusunda yer alan ve 18. yy.'ın seçkin mimari örneklerinden 

Beşir Ağa Camii hizmete açılmıştır. 
 

 Osmanlı sarayının en görkemli merasimlerinde kullanılan Cülus ve Bayram Tahtı 

Ceviz ağacından yapılan ve 954 zebercet taşının yerleştirildiği altın plakalar ile kaplı olan taht, 

Topkapı Sarayı Arz Odası'nda ziyarete açıldı. 
 

 Topkapı Sarayı’nın prestijli eserlerinden İtalya Kralı III. Vittorio Emanuele ait 119 

yıllık tablonun çerçevesi restorasyonu altın varak uygulamasının ardından sergiye hazır hale 

gelecektir. 
 

 19. yüzyıl etiketli, Avrupai tarzda tasarlanmış, Osmanlı devlet armalı ve II. Mahmud 

tuğralı taht, Bağdat Köşkü’nde yeniden sergilenmektedir. 
 

 Topkapı Sarayını 06 Eylül - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerli ve yabancı olmak 

üzere toplam 1.096.201 kişi ziyaret etmiştir. 
 

1.1.2. Dolmabahçe Sarayı  
 

 Süfera Salonu ve Kristal Merdivenler’in restorasyon çalışmaları kapsamında tefrişte 

yer alan eserlerin restorasyon ve konservasyonu ile ilgili gerekli tespitler yapılarak çalışmalara 

başlandı. 

 

 Dolmabahçe Sarayı Harem bölümü 191 Salonda Sultan II. Abdülhamid dönemine ait 

eserlerden oluşan sergi düzenlendi. 

 

 Dolmabahçe Sarayı, 91, 92, 203, 189 Salon, 219 Daire, 163 Sünnet Salonu tefriş 

çalışması yapıldı. 
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 Dolmabahçe Sarayı, Harem dairesinde perde ve stor çalışması tamamlandı. 

 

 Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesinden 2000 adet eser Dolmabahçe Sarayı 127 

nolu odaya tasnif ve konservasyon amacıyla nakledilerek, muhafaza altına alındı.  

 

 Selamlık – Harem bölümü’nde yer alan ve onarıma muhtaç olan mekanların (86/3, 91, 

107, 111,152, 166, 178, 191) restorasyon ve konservasyonu tamamlanmış, tefriş düzeni sağlanmış ve 

ziyarete açılmıştır.  

 

 Resmi Daire 26 nolu Süfera Salonu ve çevresinde yer alan 32- 36 nolu odalar ile 

Muayede Salonu sütunları ve Hususi Daire 73 ve 93 nolu oda dahil olmak üzere bu mekanlara ait 

olan parke, pencere ve tavan süslemelerinde restorasyon – konservasyon çalışmasına devam 

edilmiştir. 

 

 I. Katta yer alan 68 odanın, rölöve çizimi ile orta kaset kısmının ve çürüyen karkasların 

ve tavan raspasının Bilim Kurulunun 292 nolu kararı doğrultusunda incelenmesi için Restorasyon 

Daire Başkanlığı’nın bilgisi dahilinde, anılan mekanın restorasyonuna ara verildi. 

 

 Ziyarete açılması düşünülen Hususi Daire (135 nolu salon, 139 nolu oda) ve Kapalı 

Daire zemin katta yer alan 140 - 143, 150 – 151, 191,192, 197-200 nolu mekanlarda tefriş çalışması 

gerçekleşmiştir. 

 

 Elektronik ortamda senkronize şekilde çalışan Eser Takip Programı üzerinden, ilgililer 

tarafından onay ve takibi yapılıp, onarılmak üzere, muhtelif tarihlerde atölyelere teslim edilen 535 

adet eserden, 496 adedinin onarımı tamamlanarak teslim alınmış ve kayıtlı oldukları mekanlara 

konulmuştur. 

 

 Dolmabahçe Sarayı’nın iç ortam ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla 

kameraların değişmesi için 27 Mart 2019 tarihinde başlatılan kamera yenileme çalışması, saray 

içerisinde, 22.04.2019 tarihinde tamamlanmıştır 

 

 Resmi Daire Süfera Salonu çevre odaların temizliği (boya, dolgu ve niteliksiz 

katmanların alınması işi) kapsamında çalışma gerçekleşmiştir.  

 

 Teknik Birime bağlı elemanlar tarafından (marangoz), 55 nolu koridora açılan odanın 

kırık olan kapısı yenilenmiştir.   

 

 Harem – Selamlık bölümüne kayıtlı bulunan aydınlatma elemanlarının bakım ve 

temizliği yapılmıştır. 

 

 Dolmabahçe Sarayı’na bağlı olarak çalışan hendimenler tarafından, Sarayın muhtelif 

mekanlarında yer alan ve eksik olan pencere sinekliklerinin takılmasına başlandı. Çalışmalara devam 

edilmektedir. 

 

 Teknik birime bağlı kurşuncular tarafından Selamlık, Camlı Köşk, Muayede ve Harem 

bölümünün kurşundan olan çatı örtüsünün periyodik bakımı yapılmıştır. 
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 Dolmabahçe Sarayı, Camlı Köşk, Saat Müzesi, Selamlık – Harem Bölümü, bodrum 

kat, zemin kat ve 1. katta yer alan yangın malzemeleri ve yangın tüplerinin periyodik bakım ve 

kontrolü yapılmıştır. 

 

 Aydın Üniversitesi tarafından Kristal Merdiven ve Çevre Odaları Rölöve Restitüsyon 

Restorasyon – Konservasyon projelerinin hazırlanması işi kapsamında, çalışmalar gerçekleşmiştir.  

 

 Harem bölümü’nün kuzey, doğu ve batı yönünde yer alan dış cephelerin boyası 

yenilenmiştir. 

 

 Teknik birime bağlı olarak olarak çalışan boyacılarca selamlık ve Harem bodrum 

katında yer alan 56/1, 65, 75, 41 nolu mekanların boyası yenilenmiştir.    

 

2019 yılında çeşitli televizyon kuruluşları tarafından 23 adet çekim gerçekleşmiştir. 

Gerçekleştirilen çekimler; 

 

- Japonya’nın TBS televizyon kanalına mensup çekim ekibi tarafından, Dünyaya Bir 

Pencere adlı tanıtım amaçlı belgesel programında yer verilmek üzere; Dolmabahçe Sarayı Selamlık 

– Harem bölümü ziyaretçi gezi güzergahında röportaj gerçekleşmiştir. 

 

- TRT2 tarafından, Dolmabahçe Sarayı protokol gezigüzergahında haber amaçlı bir 

çekim gerçekleşmiştir.  

 

- Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda hazırladığı 

Yüksek Lisans Tezinde kullnılmak üzere; Dolmabahçe Sarayı Harem bölümü 212 nolu salonun tavan 

eteklerinde yer alan kalem işi resimlerin fotoğraf çekimi gerçekleşmiştir.  

 

- Dolmabahçe Sarayı gezi güzergahında, 5 kişiden oluşan görme engelliye rehber 

anlatımında bir gezi hizmeti verilmiştir. Gezi esnasınde İhlas Haber Ajansı tarafından çekim 

gerçekleşmiştir. 

 

- 2019 yılı Japonya’da Türk Kültür yılı olarak ilan edilmesi ve Kültür Bakanlığımızın 

katkılarıyla, Topkapı Sarayı ve Milli Saraylar Koleksiyonuna ait eserlerden oluşacak serginin tanıtımı 

için Japon Ulusal TBJ TV tarafından, Selamlık ve Harem gezi güzergahında kamera ile çekim 

yapılmıştır. 

 

- Resmi Daire 14 nolu salona kayıtlı bulunan ve halihazırda, Restorasyonda olan 11/246. 

1 – 2 envanter nolu tablonun, Demirören Haber Ajansı ile İhlas Haber Ajansı tarafından haber amaçlı 

kamera ile çekim yapılmıştır.   

 

- Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ülkemizin tanıtımı kapsamında, hazırlanacak 

olan katolog için, Dolmabahçe Sarayı deniz tarafı bahçesinde ve saray içinde yer alan 19 salon ile 

kristal merdivende, 2 sivil fotoğrafçı tarafından, Sahil Güvenlk Komutanlığı’na mensup 4 kişiden 

oluşan üniformalı askerin fotoğraf çekimi gerçekleşti.   
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- TRT Haber’e mensup olan Kameraman Deniz ÖZBEK ve Muhabir Ceyda MUSLU 

tarafından, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonunda yer alan eserlerin obje bakım ekibince, yüzey 

temizliği yapılırken bir çekim ve Milli Saraylar İdaresi Başkanı ile canlı yayında röportaj 

gerçekleşmiştir.  

 

- Global Televizyon Kanalı tarafından I. Mahmut Han’ın eşleri ve çocuğunun mezarının 

yer aldığı Türbenin çekimi yapıldı. 

 

- Klasik Türk Müziği Topluluğu Bezmara tarafından, kendilerine ait olan müzik 

aletleriyle birlikte, Dolmabahçe Sarayı Kristal Merdiven ‘de bir çekim gerçekleşmiştir. 

 

- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü içmimarlık yüksek lisans öğrencisi 

tarafından, cam malzemenin bir düşey sırkülasyon elemanı olarak merdivenlerde kullanımı ve iç 

mekan tasarımına etkileri konulu tezinde kullanılmak üzere, Kristal merdivenlerde fotoğraf çekimi 

icra edilmiştir. 

 

- Al Jazeera televizyonuna mensup iki kişi tarafından, Dolmabahçe Sararay Selamlık ve 

Harem (Mavi Salon) bölümü ziyaretçi gezi güzergahında, haber amaçlı kamera ile bir çekim ve Milli 

Saraylar İdaresi Başkanı Yasın YILDIZ ile röportaj gerçekleşmiştir.  

 

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi tarafından, 

Giyisi Kültürü ve Tarih Dersi kapsamında, Dolmabahçe Sarayı Harem bölümü 163 nolu salonda yer 

alan ve Osmanlı Dönemine ait olan giyisilerin fotoğraf çekimi gerçekleşmiştir.  

 

- Akşam gazetesi’nden Foto Muhabiri ve Muhabir olmak üzere iki kişi tarafından, halen 

restorasyonu devam etmekte olan Resmi Daire Süfera Salonunda, Milli Saraylar İdaresi Başkanı 

Yasin YILDIZ ile haber amaçlı bir röportaj gerçekleşmiştir. 

 

- Kanal 24’te Resmi Daire 43 nolu kütüphanede bir çekim ve Milli Saraylar İdaresi 

Başkan Yardımcısı (Müzecilik) Adnan GAYHAN ile ropörtaj gerçekleşmiştir. 

 

- Yeni Şafak ve Anadolu Ajansı tarafından Resmi Daire 43 numaralı Halife Abdülmecid 

Efendi Kütüphanesinde, TRT Haber tarafından ise Saat Müzesinde olmak üzere, bir çekim ve ilgili 

koleksiyon Sorumluları ile bir röportaj gerçekleşmiştir.  

 

- TV NET televizyon ekibi tarafından, Obje Bakım Ekibinin 106 nolu salondaki tarihi 

eserler üzerinde, yüzeysel temizlik uygulamasının çekimi, akabinde Milli Saraylar İdaresi Başkanı 

Yasin YILDIZ ile canlı yayında bir röportaj gerçekleşmiştir.  

 

- Fransız Produksiyon Şirketi Commune Image Media adına 3 kişiden oluşan ekip 

tarafından, le Guide Illustre Petrus adlı belgesel için, Dolmabahçe Sarayı ziyaretçi gezi güzergahında 

(Medhal Salon, Kristal Merdiven, Zülvecheyn ve Muayede Salonu) çekim gerçekleşmiştir.  

 

- İhlas Haber Ajansı tarafından, Al Irakkiye IMN kanalında tanıtm amaçlı yayınlanmak 

üzere, Dolmabahçe Sarayı Medhal Salon, Kristal Merdiven, Zülvecheyn, 43 Nolu Kütüphane ve 

Muayede Salonunda çekim gerçekleşmiştir.   
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- Atatürk’ün vefatının 81. yıl dönümü münasebetiyle, çeşitli televizyon kuruluşları 

tarafından, H.D.‘de yer alan 67, 69 ve 71 nolu odaların fotoğraf çekimi gerçekleşmiştir. 

 

- STAR TV ANA HABER ekibine mensup 4 kişi tarafından, Atatürk’ün son günleriyle 

ilgili olarak haber yapmak üzere, Dolmabahçe Sarayı Hususi Daire 71 nolu odada ve Sarayın 

Bahçesinde çekim yapılmıştır.  

 

- Kanal 7 tarafından, Resmi Daire 26 nolu Süfera Salonunda, haber amaçlı bir çekim 

gerçekleştirilmiştir. 

 

- Kanal 24, A Haber, Ülke TV., Haber Türk, Kanal 7 ve El Cezire televizyonları 

tarafından Muayede Salonunda tanıtım amaçlı bir çekim gerçekleşmiştir.  

 

Eşya Nakil Komisyon Kararı doğrultusunda, Dolmabahçe Sarayı Selamlık - Harem 

bölümünde yer alan mekanlar içerisinde ve Saray Köşk ve Kasırlar ile Dolmabahçe Sarayı arasında 

aşağıda belirtilen 553 adet eserin nakli gerçekleşmiştir. 

 

 Dolmabahçe Sarayını 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerli ve yabancı 

olmak üzere toplam 1.311.968 kişi ziyaret etmiştir. 

1.1.3. Yıldız Sarayı  

 Yıldız Sarayı kompleksine dahil olan Büyük Mabeyn Köşkü, Küçük Mabeyn Köşkü, 

Arabacılar Binası, Musahipağalar Binası, Türk Sahne Sanatları Müzesi ve Tiyatro gibi binalarda 

bulunan taşınır tarihi ve demirbaş toplam 2.514 adet obje fotoğraflanarak teslim alınmıştır. Teslim 

alınan objeleri Milli Saraylar Envanterine kayıt etmek üzere 101 ve 102 numaralı envanter defterleri 

açılmış olup; fotoğraflarıyla birlikte evsaf bilgileri de tanımlanarak Milli Saraylar Tarihi Eser Takip 

Sistemine girişleri yapılmıştır. 

 

 Sultan Abdulhamid ‘e ait olup Yıldız Sarayı’nda bulunan Fayton, sergilenmek üzere 

Saray Koleksiyonları Müzesi’ne nakledilmiştir. 

 

 Arabacılar Dairesi’nde depolanan tarihi nitelikteki 1.795 parça obje, depolandığı 

binanın restorasyona girecek olması sebebiyle geçici olarak muhafaza edilmek üzere kampüs 

içerisindeki Hünkâr Dairesi’ne nakledilmiştir. Ayrıca, 215 parça obje, Saray Koleksiyonları 

Müzesine, 32 parça obje de Dolmabahçe Sarayı’na nakledilmiştir. 

 

 Yıldız Sarayı Tiyatro binasının üstündeki bütün kiremitler döşendi. 

 

 Yıldız Sarayı Üniversite binasındaki dereler temizlenip poşetlendi. 

 

 Yıldız Sarayı Tiyatro binasının çatısındaki yırtıklar izalosyonla kapatıldı. 

 

 Yıldız Sarayı Tiyatro binasının çatısında locanın deresi temizlenip şıngıl yapıldı. 

 

 Yıldız Sarayı Sahne Sanatları Müzesi’nin akan aydınlık kısmı onarıldı. 

 

 Yıldız Sarayı Harem Dairesi’nin etrafındaki otlar biçildi, kuru yapraklar temizlendi. 
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 Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü önündeki yolun oynamış karoların tamirine 

başlandı.                       

 Yıldız Sarayı Hamit havuzunun metal köprüsü Tuzla tersanesine gönderildi. 

 

 Yıldız Sarayı Hünkar Dairesi etrafındaki küçük bitkilerin temizlenmesi tamamlandı. 

 

 Yıldız Sarayı Agavat binasının dere ve çatı bakımına başlandı. 

 

 Musahip Ağalar Dairesi’ndeki tarihi objeler nakledildi. 

 

 Musahip Ağalar Dairesi’ndeki tarihi çini sobaların üzeri kapatılarak koruma altına 

alındı. 

 Japon Sergisi için tarihi obje gönderildi 

 

1.1.4. Beylerbeyi Sarayı  

 2.535 parça objenin zimmet devir ve teslim çalışmasına başlanmış olup; %85 oranında 

tamamlanmıştır. 

 

 Beylerbeyi Sarayı’nda 9, 10, 15, 17, 23, 27 numaralı odalarda mobilya ve perde tefriş 

çalışması yapıldı. 

 

 Topkapı Sarayı Arabalar ve Eyerler deposuna kayıtlı 8 adet At Arabası, 157 adet At 

Koşum Takımı Beylerbeyi Sarayı’na nakledilerek zimmet teslimi tamamlanmıştır. 

 

 Beylerbeyi Sarayı bodrumlarında muhafaza edilen 41 parça Yol Halısı Meslek Yüksek 

Okulu Binasına nakledilerek depolanmışlardır. 

 

 24 adet tarihi obje onarıma gönderilmiştir. 

 

 40 adet Saray içi tarihi obje hareketi gerçekleştirilmiştir. 

 

 Eşya Nakil Kararı ile 79 obje gönderilmiştir. 

 

 Eşya Nakil Kararı ile 4 obje gelmiştir 

 

 Topkapı Sarayı’ndan 165 adet at arabası Ahır Köşk’e yerleştirilmiştir.  

 

 10 adet çekim gerçekleştirilmiştir.  

 

 Beylerbeyi Sarayını 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerli ve yabancı olmak 

üzere toplam 173.800 kişi ziyaret etmiştir. 

1.1.5. Küçüksu Kasrı 

 Küçüksu Kasrı’nda mobilya ve perde tefrişi yapıldı. 

 

 8 adet Eşya Nakil Kararı ile 121 eser hareketi gerçekleşmiştir. 
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 Odalar arası 60 adet geçici eser hareketi olmuştur.  

 

 3,4,6,7,8,9 no.lu odalarda toplam 24 takım Hereke ipekli kumaşından perde diktirildi. 

 

 Küçüksu Kasrını 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerli ve yabancı olmak 

üzere toplam 71.439 kişi ziyaret etmiştir. Ayrıca 15 düğün organizasyonu ve 86 adet saatlik fotoğraf 

çekimi yapılmıştır. 

1.1.6. Ihlamur Kasrı 

 Merasim Köşkü ve Maiyet Köşkü yol halıları yenilenmiştir. 

 

 09.07.2018 tarihinde Mobilya Restorasyon Atölyesi’ne onarıma gönderilen 2 adet 

tarihi objenin restorasyonu tamamlanarak yerlerine yerleştirilmiştir. 

 

 Kasır bahçesinde bulunan 10 adet bahçe bankı tamir edilerek cilaları yenilenmiş, 

bahçede bulunan çöp bidonları değiştirilmiş ve geri dönüşüm üniteleri yerleştirilmiştir. 

 

 08.02.2019 tarihinde “A Para” canlı yayın programı, 08.07.2019 tarihinde “tarih 

söyleşileri” canlı yayın program çekimleri yapılmıştır. 

 

 Engelliler Merkezi, Hakim ve Savcılar Gezisi gibi sosyal sorumluluk projesi 

kapsamında ücretsiz grup gezileri yapılmıştır. 

 

 2019 yılı Kasım ayı içerisinde ATV kanalı tarafından, Kasrın tanıtımına yönelik 

çekimler yapılmış ve yayınlanmıştır. 

 

 Ihlamur Kasrını 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerli ve yabancı olmak 

üzere toplam 85.674 kişi ziyaret etmiştir. Ayrıca 72 adet saatlik fotoğraf çekimi yapılmıştır. 

1.1.7. Beykoz Mecidiye Kasrı 

 Köşkün alt kat salonunda dört, üst kat salonunda dört olmak üzere toplamda sekiz adet 

kristal ayna takılarak, etraflarına mobilya atölyesinde sekiz adet altın yaldızlı çerçeve yapıldı. 

 

 13 adet düğün gerçekleşti. 

 

 Alt kat oval oda parkeleri komple yenilendi. 

 

 Köşkün tamamına pleksiglass yapıldı. 

 

 Bahçe aydınlatma sistemi yenilendi. 

 

 Köşkün içerisine alt ve üst katlarına kamera takıldı köşkün daha önce bahçesinde 

bulunan 16 adet kameraya ilaveten 57 adet kamera eklendi. 

 

 İdari binaya kamera gözlem odası yapıldı. 
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 İdari binanın doğalgaz sistemi yenilendi. 

 

 Etkinlik alanı girişine demir kapı yapıldı. 

 

 Kafenin dış cephesi komple cilalandı. 

 

 Kafenin mutfağı yenilendi. 

 

 Otopark çevre düzenlemesi yapıldı. 

 

 Teknik bina giriş çatısı ve hidrofor dairesi çatısına sandviç panel çatı yapıldı. 

 

 Bahçe tabelaları yenilendi. 

 

 Köşk 13 numaralı odasındaki koltukların tamiri yapıldı. 

 

 Köşkte bulunan 8 adet tablo yerlerine ayna takıldığı için tablo seksiyon sorumlularına 

teslim edildi. 

 

 Beykoz Mecidiye Kasrını 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerli ve yabancı 

olmak üzere toplam 28.456 kişi ziyaret etmiştir. 

 

1.1.8. Yıldız Şale Köşkü 

 4.654 parça objenin zimmet devir ve teslimi yapılmıştır. 

 

 Yıldız Şale Ferhan Binasından 1.448 parça obje ile Manej binasından 1.348 parça obje 

olmak üzere toplam 2.796 parça objenin zimmet devir ve teslimi yapılmıştır. 

 

 Yıldız Şale Ferhan Binası ile Manej Binası Mobilya Depolarından 138 parça obje ile 

Beylerbeyi Sarayı bodrumlarında muhafaza edilen 41 parça Yol Halısı Meslek Yüksek Okulu 

Binasına nakledilerek depolanmışlardır. 

 

 Yıldız Şale Ferhan ve Manej Mobilya depolarında adresleme çalışmalarına devam 

edildi.  

 

 Yıldız Şale Köşkünün 2 ve 3 bölümlerinin röleve çalışması tamamlandı. 

 

1.1.9. Aynalıkavak Kasrı 

 603 parça objenin zimmet devir ve teslimi yapılmıştır. 

 

 05.12.2019 tarihinde, TRT 2 Televizyonu tarafından Aynalıkavak Kasrı tanıtım 

çekimi yapıldı. 

 

 24.12.2019 tarihinde, Ömer Tuğrul İNANÇER konseri gerçekleştirildi. 

 

 Çatısı akan gişe binasına çatı yapıldı. 
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 Tersane girişinde bulunan kule kapının kalem ve boya restorasyonu yapıldı. 

 

 Bahçede devrilme riski bulunan ağaçlar, Park ve Bahçeler birimimiz gözetiminde, 

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi tarafından gerekli teknik çalışma yapılarak, Milli Saraylar 

Bilim ve Değerlendirme Kuruluna sunuldu. 

 

 Aynalıkavak Kasrını 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerli ve yabancı 

olmak üzere toplam 14.767 kişi ziyaret etmiştir. 

1.1.10. Maslak Kasırları 

 373 parça objenin zimmet devir ve teslimi yapılmıştır. 

 

 Maslak Kasrı ziyaretçi elektronik rehber sistemi ve Müze kart sistemine geçilmiştir. 

 

 Maslak Kasırları ziyaretçi güzergahlarına, gezi yönlendirme levhaları yerleştirilmiştir. 

 

 Kasr-ı Hümayun binası odaların ön tarafına ziyaretçi güzergahına geçişlerin önlenmesi 

amacıyla metal ayaklı pleksiden oluşan bariyerler yerleştirilmiştir. 

 

 Kasr-ı Hümayun dairesinin ön bahçesinin çimleri değiştirilmiştir. 

 

 Mabeyn-i Hümayun ve Limonluk bölümünün rutin bakımları görevli bahçıvanlar 

tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Limonluk serasının kırılan camları değiştirilmiştir. 

 

 Mabeyn-i Hümayun Dolmabahçe sarayından getirilen tarihi objeler ile tefriş 

edilmiştir. 

 

 Maslak Kasırlarını 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerli ve yabancı olmak 

üzere toplam 8.601 kişi ziyaret etmiştir. Ayrıca 253 adet saatlik fotoğraf çekimi yapılmıştır. 

 

1.1.11. Ankara Palas Devlet Konukevi 

 12 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Kurumumuza devredilmiş olup; 

taşınmazın ve 201 adet tarihi objenin devir teslim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; bu tarihi 

objeleri Milli Saraylar Envanterine kayıt etmek üzere 103 ve 104 nolu defterler açılmış olup, evsaf 

bilgileri ve fotoğraflarıyla beraber Milli Saraylar Eser Takip Sistemine verilerinin girişleri 

yapılmıştır. 

 

 Konukevi yapılan ihale ile Ağustos 2019 tarihi itibari ile restorasyon süreci içerisine 

girmiştir. 

 

 Zemin sondajı ve araştırma çukurları açılarak zeminin analizi yapılmıştır. 

 

 Bodrum kat taşıyıcı sistemlerinin onarımı yapılmaktadır. 

 

 Çatı taşıyıcı sisteminin onarımı ve çatı kaplamasının yenileme ve onarım 

tamamlanmıştır. 
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 Dış cephe İskele kurulumu yapılmıştır. 

 

 Saçak altı tuval bezleri sökülerek muhafaza altına alınmıştır. 

 

 Ahşap süsleme elemanlarının raspaları başlamıştır. 

 

 1.Kat odalar kısmında tavan süslemelerinde temizleme işlemleri %75 seviyesindedir. 

 

 Elektrik ve mekanik tesisatları yenilemesi devam etmektedir. 

 

1.1.12. Abraham Paşa Köşkü 

 Beykoz Abraham Paşa Köşkü’nde açılması planlanan “Beykoz Cam Müzesi” için 

kurgu çalışması yapılarak eser tespitleri yapıldı. Vitrin düzenlemeleri kurgu kapsamında tamamlandı. 

 

 Türk Alman Üniversitesi ile Beykoz Korusu arasında bulunan 600 metre taş duvar 

yenilendi. 

 

 Beykoz Korusu’ndan başlayan ve Şahinkaya Mezarlığı’nda biten 2000 metre sınır 

uzunluğu demir panelle kapatılarak üzerine jiletli tel çekilmek suretiyle fiziki güvenlik sağlandı. 

 

 Yerleşkede bulunan ormanda kurumuş meşe ve sedir ağaçları kesilerek 60 metreküp 

hazır kereste haline getirildi. 

 

 Köşk arkasından Şahinkaya Mahallesi tarafında 200 metre yol yaptırılarak alan 

malzeme deposu haline getirildi. 

 

 Eski taş ocağı bölgesine 150 adet çam fidanı dikildi. 

 

 Ankara Palas’tan gelen eşyalar teslim alınarak lojmanlarda depolandı. 

 

 Köşk bölgesine su bağlantısı yaptırıldı. 

 

 Bahçıvan malzeme deposunun çatısı yenilendi. 

 

1.1.13. Resim Müzesi 

 Resim Müzesi ikinci bölüm için kurgu çalışması kapsamında eser tespitleri yapıldı. 

Sergide yer alacak eserlerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları için gerekli tespitler yapıldı. 

 

 Resim Müzesi Tefriş Komisyonu tarafından Müze’nin ikinci kısmının tematik olarak 

düzenlenmesinin planlamasının yapılmasının yanı sıra, birinci bölümünün tefrişinde de bazı yeni 

düzenlemeler için hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. 

 

 Resim Müzesi’nde bulunan tarihi objelerin temizliği 2019 Mart ayında yapılmıştır. 

 2019 yılında nakil kararına istinaden Topkapı Sarayı’ndan toplam 2270 eser (Bu 

eserlerden 175 âdeti numarasız çerçevedir) eser gelmiştir. Bu eserlerden 42 adedi Mobilya 
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Restorasyon Atölyesi’ne, 37 adedi Tablo Restorasyon Atölyesi’ne, 12 adet Çerçeve Altın Varak 

Atölyesi’ne 11 adedi de Kâğıt Atölyesi’ne bakım ve restorasyonu yapılmak üzere gönderilmiştir. 

 

 Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu adlı kitap Türkçe ve İngilizce olarak Ağustos ayında 

basılmıştır. Milli Saraylar’ın hakemli dergisinde 2 adet makale yayınlanmıştır. Resim Müzesi 

Kataloğunun Müze’nin ikinci bölümüne de kapsayacak şekilde yayınlanması için hazırlık 

çalışmalarına devam edilmektedir.   

 

 Resim Müzesini 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerli ve yabancı olmak 

üzere toplam 37.816 kişi ziyaret etmiştir. 

1.1.14. Saray Koleksiyonları Müzesi 

 Sultan II. Abdulhamid Han adına düzenlenen vitrinlerin kamuoyuna tanıtımı amacıyla 

yapılan röportajlar kapsamında tefriş vitrinleri yenilenmiştir.   

 

 13 numaralı teşhir vitrini, Padişah Portreli Fincan Takımı. (Yıldız Sarayı’ndan) 

 

 19 Numaralı teşhir vitrini, Sultan II. Abdülhamid Han’a ait Marangozluk Takımları 

(Yıldız Sarayı’ndan) 

 

 20 numaralı teşhir vitrini, Osmanlı Sancakları ve Sultan II. Abdülhamid Han’a ait 

Kişisel Eserler (Yıldız Sarayı’ndan) 

 

 21 numaralı teşhir vitrini,Sultan II. Abdülhamid Han’a takdim edilen 25. Cülûs Yılı 

Hediyesi. (Yıldız Sarayı’ndan) 

 

 24 numaralı teşhir  vitrini Sultan II. Abdülhamid Han’a takdim edilen 25. Cülûs Yılı 

Hediyeleri. (Yıldız Sarayı’ndan)      

 

 Açık Alanda Teşhir: Sultan II.Abdülhamid Han’a ait Fayton  ile Valide Sultan Koltuğu 

ve Taht . (Yıldız Sarayı’ndan) 

 

 Restorasyon amacıyla onarıma 114 obje gönderilmiş, 108 obje onarımdan gelmiştir. 

Uluslararası sergiye 16 adet eser gönderilmiş ve geri getirilmiştir. 

 

 Restorasyon kapsamında Müzede bulunan 12 adet mobilya pencere ile 5 adet mobilya 

kapının onarımı hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirildi. 

 

 Saray Koleksiyonları Müzesini 01 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yerli ve 

yabancı 14.401 kişi müze, 620 sanat galerisi olmak üzere toplam 15.021 kişi ziyaret etmiştir. 

 

1.1.15. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası 

 İpekli Kumaş Dokuma Atölyesinde geleneksel tezgâhlarda ve orijinal desenlerle aslına 

uygun olarak üretilen ipekli perdelik ve döşemelik kumaşların tamamına yakını Milli Saraylar İdaresi 

Başkanlığına bağlı Saray, Köşk ve Kasırların tefrişatında kullanılmaktadır. 2019 yılında 1.500 metre 

üretilmesi planlanan perdelik ve döşemelik kumaş 1.418,29 metre olarak üretilmiş olup planlanan 

üretimin %94,5’i gerçekleştirilmiştir 
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 Halı Dokuma Atölyesinde, arşivimizde mevcut desenlerden yün ve ipek halılar 

dokunmaktadır. 2019 yılında 54,79 m²  yün halı,  0,23 m² ipek halı ve 109,82 m² kaba yün halı olmak 

üzere toplam 164,84 m² halı dokunmuştur. 

 

 Fabrikanın kuruluşundan bu yana el emeği göz nuru ile çizilen ve üretimde önemli yeri 

olan desenlerin korunması ve geleceğe aktarılması gayesiyle arşivlerde bulunan desenlerin tamamının 

dijital ortama aktarılması çalışmaları sürdürülmektedir. Tarihi özelliğe sahip desenlerin tasnifi, tespiti 

ve muhafaza altına alınmasından sonra Hereke Fabrikası adına tescil ettirilmesi planlanmıştır. 2004 

yılında ön tasnif ile başlatılan tasnif çalışmaları 2007 yılı sonunda tamamlanmış ve 2019 yılı sonu 

itibariyle tasnif çalışmalarına paralel olarak 39 adet desen çizimi gerçekleştirilmiştir. 

 

 Fabrikamız desen birimi dokumaya başlanılacak olan halıların bilgisayar ortamında 

çizimleri yapılarak, laminasyon filmi ile kaplandıktan sonra tezgâhlara verilerek halı dokumaya 

başlanmaktadır. Desen Biriminde 3101 adet Sümerbank eski desen paftalarının tasnifi yapılmıştır. 

Ayrıca geçmiş yıllardan kalan yün ilmelik ipliklerinde tasnif çalışması yapılarak, 405 kg yün ilmelik 

iplik üretime kazandırılmıştır. 

 

 İstanbul Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisine serilen Tebriz yün halı 23,54 m² 

olarak dokunmuştur. 

 

 21.12.2018 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı kabul salonu için dokunmasına başlanan 

108,69 m²’lik Şakayık Desenli Halı 11.09.2019 tarihinde bitirilmiştir 

 

 Şakayık Desenli Halı, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasının tarihinde Yıldız 

Şale Köşkünde bulunan 406 m²’lik halı ile 124 m²’lik Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nun 

zemininde sergilenen halıdan sonra dokunan en büyük halılardan bir tanesi olma ünvanına sahip 

olmuştur. 
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 33 personelle üç vardiya halinde dokunan 108,69 m² ebadındaki şakayık desenli ve 

29.436.645 düğümün atıldığı halı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ki yerini almıştır. 

 Döşemelik ve perdelik ipekli kumaş üretimini arttırmak amacıyla 5 yeni ipekli dokuma 

tezgâhının alım işleri yapılmış ve kurulumu tamamlanmıştır. 

 

 İpekli Dokuma Atölyesi deposunda bulunan desen kartonlarının nem ve rutubete 

maruz kalmamaları için depoya, hava kurutma cihazı kurulumu yapılmıştır. Havanın nem ve sıcaklık 

takibi için ise uygun yerlere 2 adet nemölçer koyulmuştur. 

1.1.16. Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası 

 T.C. Cumhurbaşkanlığında bulunan tarihi limoges damgalı vazonun 4 adet replika 

üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 
 Orijinal Vazo Replika Vazolar-4 adet 
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 2019 yılı çalışmaları kapsamında yeni şekerlik üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 

 

        

 

    

 Gelen siparişler doğrultusunda klasik ve serbest desen çalışmalarına devam edilmiştir. 

 

 

                                       

 1998 yılı imalatı olan arızalı 1375 C’lik redüksiyonlu Sırlı Porselen Pişirim fırının 

panosu, gaz ve hava kontrol sistemi ile kırık olan brülör başlıkları (yurtdışı özel imalat) yenilenerek 

fırın yeni reçete ile çalışır vaziyete getirilmiştir. Ayrıca yapılan otomasyon sayesinde fırına 
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bilgisayarla uzaktan erişim sağlanabilmekte ve pişirim sürecinin her aşaması kayıt altına 

alınabilmektedir. Fırın içi oksijen miktarı, basıncı ve sıcaklığı kontrol altında tutulabilir vaziyete 

getirilmiştir 

 

 Kudüs Platformunun davetlisi olarak İstanbul'a gelen Filistinli genç sanatçılara, desen 

geliştirme çalıştayı kapsamında uygulamalı porselen üretimi eğitimi verilmiştir. 

 

 Ankara Ticaret Odası tarafından 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen coğrafi 

işaretli ürünlenler zirvesine Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ile birlikte katılım sağlanmıştır. 

 

 

 

 Yeni desen çalışmaları yapılmaya devam edilmiştir. 
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 Yeni film pozlama makinası alımı yapılarak kullanıma başlanmıştır. Kısa süre daha 

fazla pozlama yapma imkânı sağlamıştır. 

 

 Yeni serigrafi kağıdı kurutma sistemi alınmıştır. Bu sayede birbirine temas etmeden 

daha fazla serigrafi kağıdı kurutulabilmektedir. 

 

 Mamül ambarına yeni raf alımı ve montajı yapılmış olup, raflar yeniden 

düzenlenmiştir. 

 

 İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamın da ortam ölçümü ve periyodik sağlık 

taraması yaptırılmıştır. 

 

 Hammadde, altın yaldız, boya, metal aksesuar, fırın sarf malzemesi, çıkartma kâğıdı, 

hırdavat malzemesi alımı ihaleleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 Çamur kuyuları ve yağmur rogarlarının temizliği ile yeni mine aparatları yaptırılmıştır.  

 

1.2. Tarihi Bahçelerin Restorasyon, Konservasyon ve Periyodik Bakım Hizmetlerine 

İlişkin Proje ve Faaliyetler 
 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan saray, köşk ve kasırların tarihi 

bahçelerinin yıllık bakım programı dâhilinde, ağaç ve çalı gruplarının, çim alanlarının, çiçek 

parterlerinin bakımları, üretim, mevsimlik çiçek düzenlemeleri, çim alanlarının yenilenmesi, yeni 

peyzaj uygulamaları ve koru alanlarının bakımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 

 

 Saray, kasır ve köşk bahçelerinde kullanılmak üzere 820 kg çim tohumu alınarak zarar 

gören alanlarda ara ekim uygulaması yapılmıştır. 

 

 Tüm saray, kasır ve köşklerde (Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ve 

Yalova Atatürk Köşkü dâhil olarak) kullanılmak üzere 10000 m²  rulo çim ve 800 m³ rulo çim altına 

serilecek harçlı toprak alınarak ihtiyaç duyulan alanlarda uygulaması yapılmıştır. 

 

 Beylerbeyi Sarayı, Beykoz, Maslak, Küçüksu, Ihlamur, Yıldız Şale ve Aynalıkavak 

Kasrı, Florya Atatürk Köşkü, Abraham Paşa Köşkü (Beykoz Cam Müzesi) ve Filizi Köşk Tarihi 
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Bahçelerinin 2019 yılı bakımının ve temizliğinin yaptırılması işi hizmet alımı yöntemi ile 

tamamlanmıştır. 

 

 Beykoz Cam Ve Billur Müzesi Peyzaj Ve Yapısal Uygulama İşi 2019 yılında 

başlamış olup % 95 yapım oranıyla devam etmektedir. 

 

 Yalova Atatürk Köşkü bahçesi etrafına panel çit uygulaması yapılmıştır. 

 

 Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası Çevre düzenlemesi uygulaması 

kapsamında kafeterya etrafında peyzaj uygulaması yapılmıştır. 

 

 Maslak Kasrı, Beykoz Cam Müzesi koru alanlarında bakım çalışması ve diri örtü 

temizliği yapılmıştır. 

 

 Saray, kasır ve köşk bahçelerinin ihtiyacı olan organik ve kimyasal gübreler temin 

edilerek mevsimlerine göre uygulamalar yapılmıştır. 

 

 Saray Bahçeleri birimine ait her türlü makinanın bakımı yapılmıştır. 

 

 Saray bahçeleri birimine ait otomatik sulama tesisatlarında kullanılan pompaların 

bakım ve onarımı yapılmıştır. 

 

 Topkapı Sarayı Tarihi Bahçeleri Restorasyonu 2019 yılında   başlamış  olup  devam 

etmektedir. 

 



 
 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 
 
 

54 
 

Topkapı Sarayı Tarihi Bahçelerinde Peyzaj Uygulama Örnekleri 

 

 Musahiban Dairesi Bahçesinde peyzaj düzenlemesi ve boylu ağaç dikimleri 

yapılmıştır. 

 

 Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi Bahçesinde drenaj ve yapıştırma podima ile 

yol projesi tamamlanmıştır. 

Resim Müzesi Kara Tarafı Drenaj ve Yol Uygulaması 

 Dolmabahçe Sarayı Tarihi Dış Bahçelerinin peyzaj çalışmaları yapılmıştır. 
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 Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı Tarihi Bahçelerinin Rölöveleri ve Ağaç Bilgi 

Sistemi yapılmıştır. 

 

 Saray, köşk ve kasırların tarihi bahçelerinde kullanılmak üzere yazlık 147.730 adet,  

kışlık 135.400 adet olmak üzere toplamda 283.130 adet yazlık ve kışlık çiçeklerin dikimi yapılmıştır.  

 

 Beylerbeyi ve Yıldız Şale’de üretim tavalarında çelik yöntemiyle 10.000 mozaik 

sardunya, acheranthus çelikle üretilmiştir. Toplam 126620 adet lale, ters lale, sümbül, nergis vb. 

çiçek soğanları satın alınarak saray, köşk ve kasır bahçelerine dikilmiştir. 
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  Tarihi bahçelerde yer alan bitki grupları arasında büyük bir oranda kullanılmış olan, 

Porsuk (Taxus baccata), Gül (Rosa sp), Taflan (Euonymus japonica), Şimşir (Buxus sempervirens), 

Kurt Bağrı (Ligustrum japonica), Alev Ağaçları (Photinia serrulata), Defne (Laurus nobilis) çalılarının 

form ve şekil budamaları gerçekleştirilmiştir. 

 

 Saray, köşk ve kasır bahçelerinin çim alanların bakımı (gübreleme, sulama, biçme, 

sıyırgı, saçak kesme vb.) çalıların budanması, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama, çiçek ve çalı 

diplerinin çapalanması, yaprak toplama gibi mevsimlik işler yapılmıştır.  

 

 Bilim Kurulu kararı ile hastalık,  devrilme riski,  mantar,  çürüme,  kuruma gibi 

nedenlerle alandan uzaklaştırılan ağaçlar yerine aynı türlerin boylu ağaçları temin edilerek dikimi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 Dolmabahçe Sarayı kuşhanesinde kümes hayvanları üretimine devam edilmiştir. Bu 

kapsamda Tarihi Kuşluk’ta Tavus Kuşu, Kolyeli ve Gümüş Sülün, Bıldırcın, Peç Tavuğu, Muhabbet 

Kuşu, Kanarya Sultan Denizli Susex Aragones ve Fizan Tavukları ve Keklik cinsi 400 adet kanatlının 

bakımı yapılmıştır. 

 

 Dolmabahçe Sarayı Kuşhanesindeki kanatlıların ve Ihlamur Kasrındaki tavşanların 

beslenmesinde kullanılmak üzere 8.112,5 kg yem 2 balya çeltik samanı 264 kg tavşan yemi 

kullanılmıştır. 

 

1.3. Tarihi Objelerin Restorasyon, Konservasyon ve Periyodik Bakım Hizmetlerine 

İlişkin Proje ve Faaliyetler 

 

 Saray, köşk ve kasırlarda günlük iş emri ile 570 adet kapı kolu, kilit, sürgü, anahtar 

vb. parçaların bakım, tamir ve üretimi yapılmıştır. 

 

 2000 adet mimari metal objenin temizliği yapılmıştır. 

 

 182 adet perde, 898 adet stor, 82 adet tül imalatı yapılmıştır. 

 

 Onarım formu ile 698 adet tarihi objenin konservasyon ve restorasyonu 

tamamlanmıştır. 

Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşküne ait Kornişlerin Restorasyon Öncesi ve Sonrası 
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Beylerbeyi Sarayı 21 Oda Sultan Abdülaziz’e ait Koltuğun Restorasyon  

Öncesi ve Sonrası 

 

 

Dolmabahçe Sarayı 31 Odaya ait 11/738 Envanter Numaralı Sehpanın Restorasyon 

Öncesi ve Sonrası 
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Dolmabahçe Sarayı 135 Salona ait 52/2762 Envanter Numaralı Halı Seccadenin Restorasyon 

Öncesi ve Sonrası 

 

11/1676 Numaralı Paravana Restorasyon Öncesi ve Sonrası 
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Sait Halim Paşa Yalısı’ndan Alınan “Çölde Av” isimli Tablonun Restorasyon 

Öncesi ve Sonrası 

14/2626.1 Envanter Numaralı Sehpa Restorasyon Öncesi ve Sonrası 
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 Tarihi objelerin restorasyon, konservasyon, önleyici koruma, periyodik kontrol ve 

bakım uygulamaları kapsamında, Dolmabahçe Sarayı’nda kayıtlı bulunan muhtelif eserler ile tekstil 

koleksiyonuna ait böcek enfeksiyonu tespit edilen 55 adet objenin azot gazı ile fümigasyonu 

yapılmıştır. 

 

 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlar ile müştemilatlarının 

kemirgenler, yürüyen ve uçan haşerelere karşı ilaçlanması işi hizmet alımı ile yaptırılmıştır. Topkapı 

Sarayı, Dolmabahçe Sarayı Ana Bina ve müştemilatı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Milli Saraylar 

Resim Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beykoz Kasrı, Yıldız Sarayı, Yıldız Şale, Ihlamur Kasırları, 

Maslak Kasırları, Aynalıkavak Kasrı ve Küçüksu Kasrı’nın iç ve dış alanlarında haşere kontrolü ve 

mücadelesi yapılmıştır. Bu amaçla, haşere türleri ve popülasyonlarını belirlemeye yönelik 

çalışmaların ardından yapılardaki riskli ve yüksek riskli alanlar tespit edilerek riskli alanlara haşereler 

için yemli ve yemsiz ekipmanlar, böcek monitörleri yerleştirilmiştir. Kemirgenler için de belirli 

aralıklarla iç ve dış mekânlarda kritik noktalara yem istasyonları yerleştirilerek kontrol sıklığı 

haftada bir olmak üzere yıl boyu takibi yapılmıştır. Uçan ve yürüyen haşere aktivitesi düzenli olarak 

takip edilerek ihtiyaç duyulması halinde kimyasal uygulamalar yapılmıştır. 

 

1.4. Tarihi Yapıların Restorasyon, Konservasyon ve Periyodik Bakım Hizmetlerine 

İlişkin Proje ve Faaliyetler 

 

1.4.1. Dolmabahçe Sarayı 

 

1.4.1.1. Süfera Salonu  

 

Süfera Salonu ve çevresindeki odaların restorasyonu/konservasyonu çalışmaları: 

 

 Süfera Salonu’nda konservasyonu tamamlanan örnek/pilot bir alan oluşturulmuştur. 

Bu örnek alan salonun konservasyon uygulamasının sonunda nasıl görüneceğini göstermektedir. 

Ayrıca, bu örnek alanın tamamlanmasıyla birlikte salonun konservasyonunda kullanılacak tüm 

malzeme ve teknikler kesinleşmiştir. 

 

Referans alanının zemin kotundaki pilaster alt başlıklarında üstüne boyamaların alınması, 

kapı pervazı etrafındaki altın varaklı süsleme elemanlarının konservasyonu 
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Süfera Salonu tavanında konservasyonu tamamlanan örnek alan 

 

 Salonun 31  no.lu  odasının  tavan  ve  tavan  eteği  süsleme  elemanları 

konservasyonu tamamlanmıştır. Duvar yüzeyi konservasyonuna başlanmış olup temizlik ve 

sağlamlaştıma müdahalesinden sonra ‘Tratteggio Tekniği’ ile duvar resmi rötuşları yapılacaktır. 

 

 

30 no.lu oda tavanında konservasyonu tamamlanan alan 
 

 



 
 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 
 
 

62 
 

 

30 no.lu oda duvar yüzeyindeki sarı ile işaretli alan tratteggio tekniği denemesi  

 

 Salonun yol yönü eyvanında, tavan eteğinde yapılan şablon tekniği ile tavan 

eteğinin kısmi tümleme çalışmaları tamamlanmıştır. Özgününde olduğu gibi üzerine kurşun beyazı 

tekniği uygulaması yapılmıştır.  

 

Şablon tekniği ile alçı döküm, tavan eteğindeki uygulama aşamaları 
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 Salonun 30, 32 odaları ile 32A, 36A ve 29A koridorlarının tavan ve duvar 

yüzeylerinde temizlik, üstüne boyamalarının alınması, niteliksiz onarımların sökümü ve 

sağlamlaştırmalarının yapılması iş kalemleri tamamlanmıştır. 

 

29A koridor, 36A koridor 

 Salonun 30 no.lu  odasındaki  tavanda  noktalama  yöntemi  ile  boya  rötuşlarına  

devam edilmektedir. Duvar yüzeyindeki marmorino sıva tümlemeleri tamamlanmış olup,   

beziryağlı boya uygulamasının ilk aşaması olan macun ve yağlama işlemleri yapılmaktadır ve üst 

kotta bu aşamalar tamamlanarak astar katmanına geçilmiştir. Yüzey bezir yağlı boyaya hazır hale 

getirilmektedir. 

 
Tavandaki noktalama yöntemi ile rötuş detayı, duvar yüzeyindeki marmorino sıvanın ebeşuar 

ile düzeltilmesi aşaması 
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30 no.lu oda duvar yüzeyinin bezir yağlı boyaya hazırlanması 

 Salonun etrafında yer alan 29B numaralı odanın bezir yağlı boya uygulaması 

yapılmış olup tavan ve duvar yüzeyindeki restorasyonu/konservasyonu tamamlanmıştır. 

 

 

29B koridor konservasyonu tamamlanmış bezir yağlı boya duvar yüzeyleri 
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 Salonun etrafında yer alan 30 ve 32 numaralı odaların doğrama konservasyonu 

tamamlanmıştır. Salonun deniz yönüne bakan cephesindeki 3 büyük doğramanın kısmi 

konservasyonu tamamlanmıştır. 

 

Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonu pencere doğraması müdahale paftası örneği 

 

 32  no.lu  oda ve 32A  koridorun  parkelerinin  konservasyonu  tamamlanmış  olup  

parça onarımlarında renklendirme ve geleneksel yöntemle cilası yapılmıştır. Bu mekanların tavan ve 

duvar konservasyonunun tamamlanması ile birlikte parke montajı yapılacaktır. Süfera Salonu’ndaki 

parkelerin konservasyon çalışmalarına devam edilmektedir. 

 

Parke balmumu cila yapımı ve depolama alanı, renklendirilme aşamasındaki parke 
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1.4.1.2. Veliaht Dairesi 2. Kısım (Sultan Abdülmecid Bölümü) 

2019 Yılında Veliaht Dairesi 2.kısımda yapılan çalışmalar: 

 

 295 Nolu Bilim Kurulu’nda “ Veliaht Dairesi Resim Müzesi 1.Kat ve 2. Kısım Zemin 

Kat Projesi” görüşülmesi için projesi hazırlanıp sunulmuş ve bilim kurulu tarafından onayı 

alınmıştır. 

Veliaht Dairesi Resim Müzesi 1.kat ve 2.kısım zemin kat proje örnekleri 

 

 

Veliaht Dairesi Resim Müzesi 1.Kat ve 2. Kısım Zemin Kat Projesi Render Örnekleri 

 

 Tüm odaların duvar boya – sıva onarımları yapılmıştır. 

 

 Tüm odaların parke onarımları (sistre, cila işlemleri) yapılmıştır. 

 

 Tefriş uygulama projesine uygun olarak sergileme panellerinin ve vitrinlerinin 

montajları tamamlanmıştır. 
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1.4.1.3. Matbah-ı Amire Binaları ve Musahiban Dairesi 

Matbah-ı Amire Binalarında: 

 

 Matbah-ı Amire Binaları’nda ve Saray Koleksiyonları Müzesi’nin ahşap kapı ve 

giyotin pencere bakım onarım ve cila işlemleri tamamlanmıştır. 

 

 Batı Bloğu Binaları yemekhane depo alanı ve arka koridor personel tuvaleti yapım 

işi tamamlanmıştır.  

 

Matbah-ı Amire Binalarında yapılan depo alanları 

 

Musahiban Dairesinde: 

 

 Tüm odaların duvar-tavan boya-sıva onarımları, tavana bez germe işlemleri, 

pencerelerin bakımı (zımpara cila işlemleri), parke onarımları (sistre, cila işlemleri), işlemleri 

tamamlanmıştır. 

 

1.4.1.4. Kristal Merdiven ve Çevre Odaları  
 

Kristal Merdiven ve çevre odalarının rölöve, restitüsyon, restorasyon/konservasyon 

projesi devam edilmektedir. 

 

1.4.2. Yıldız Sarayı 

 

12 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na 

bağlanan Yıldız Sarayı Külliyesinin proje, bakım, onarım ve restorasyon işlerini yürütmek üzere 

Kasım 2018 tarihinde restorasyon ekibi oluşturulmuştur. 

 

2019 Yılında Yıldız Sarayında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: 
 

 

 Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü’nü Çevreleyen, Çit Kasrı, Yaveran Dairesi, 

Set Köşkü ve Bağlantılı Yapıların Restorasyonu Çevre Düzenleme, Elektrik, Mekanik Entegrasyonu 
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ve Müteferrik İşleri, Eylül 2018 tarihinde başlanmış ve devam etmektedir. İstanbul Valiliği Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı denetiminde yapılmaktadır. 
 

Çit Kasrında: 

 

 Ahşap çatı konstrüksiyonunun restorasyonuna devam edilmektedir. 

 

 Cephelerde muhdes boya katmanları kaldırılarak özgün yüzeyler ortaya çıkarılmıştır, 

konservasyonuna devam edilmektedir. 

 

 Ahşap doğramalar ile özgün parkelerin konservasyonuna ve yeni parke imalatına 

devam edilmektedir. 

 

 Yapının duvarlarında bulunan özgün kumaşların konservasyonuna devam 

edilmektedir. 

 

 Tavanların tuval ve ahşap kısımlarının konservasyonuna devam edilmektedir. 

 

 Mekanik ve elektrik altyapısının yenilenmesine devam edilmektedir. 
 

 

Set Köşkünde: 

 

 Ahşap çatı konstrüksiyonunun restorasyonu tamamlanmıştır. 

 

 Cephelerde ahşap onarımına devam edilmektedir. 

 

 Yapının  duvarlarında  bulunan  özgün  kumaşların  analiz  ve  projelendirmesine 

başlanmıştır. 

 

 Tavanların tuval ve ahşap kısımlarının restorasyonuna devam edilmektedir. 

 

 Bağlantı koridorunun restorasyonuna devam edilmektedir. 

 

 Mekanik ve elektrik altyapısının yenilenmesine devam edilmektedir.  

 

Yaveran Dairesinde: 

 

 Çatıda ahşap restorasyonu tamamlanmış, kiremit kaplama işi devam etmektedir. 

 

 Cephelerdeki ahşap elamanların restorasyonu ve konservasyonu tamamlanmıştır. 

 

 İç mekânlarda ahşap kısımların restorasyonuna devam edilmektedir. 

 

 Cephelerde ve iç mekânlarda  yapılan  katman  analizleri  ve  malzeme  analizleri 

doğrultusunda boyalı yüzeylerin restorasyonuna devam edilmektedir. 

 

 Mekanik ve elektrik altyapısının yenilenmesine devam edilmektedir. 
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 Yıldız Sarayı  Arabacılar  Dairesi  Onarımı,  Çevre  Düzenleme,  Tamamlama,  

Elektrik, Mekanik Sistemleri Entegrasyonu ve Müteferrik İşleri, Kasım 2018 tarihinde başlanmış ve 

devam etmektedir. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı denetiminde 

yapılmaktadır. 

 

 Dış cepheler ve iç mekânlarda muhdes boyaların raspası tamamlanmıştır 

 

 Mekanik ve elektrik altyapısının yenilenmesine devam edilmektedir. 

 

 İç mekânlarda ince sıva yapımına devam edilmektedir. 

 

 Zemin katta muhdes döşeme kaplamaları kaldırılarak özgün döşemelerin 

çıkarılmasına devam edilmektedir. 

 
Yıldız Sarayı Hamid Havuzu Köprüleri ve İçinde Bulunan Köşklerin Onarımı ve Çevre 

Düzenlemesi İkmal İşi, Mayıs 2017 tarihinde başlanmış ve devam etmektedir. Kültür Bakanlığı 

İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde yapılmaktadır. 2019 yılında: 

 

 Havuzun yalıtımı tamamlanarak su dolumu yapılmıştır. 

 

 Açılır – kapanır demir köprünün onarımı tamamlanmıştır, montaj ve zemin hazırlık 

çalışmalarına devam edilmektedir. Ahşap köprülerin bakım onarımı tamamlanmıştır. 

 

 Yeni yolların yapımına ve özgün yolların onarımına devam edilmektedir. 

 

 Ada köşkünde ahşap ve bezemeli yüzeylerin restorasyonuna devam edilmektedir. 

 

 Alandan uzaklaştırma kararı verilen ağaçların kesimi tamamlanmıştır, bahçede toprak 

tesviye çalışmalarına devam edilmektedir. 

 

 Elektrik, sulama ve drenaj hatları çekilmesine devam edilmektedir. 

 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 2018 yılında ihale edilen Silahhane, 

Hünkar Dairesi, Çukursaray, Güvercinlik, Sünnet Köşkü binalarının rölöve, restitüsyon, restorasyon 

projeleri tamamlanarak Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

 

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale edilen, 

Musahip Ağalar Dairesi’ne ait restorasyon projesi Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından 

onaylanmıştır. 

 
Milli Saraylar İdaresi Restorasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından Yıldız 

Sarayı Külliyesini oluşturan binalarda bakım ve onarım çalışmalarına devam edilmektedir. 
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Çit kasrı tuval konservasyonu çalışmalarından örnekler 

 

 

Çit kasrı duvar tekstillerinin konservasyon çalışmalarından örnekler 

 
Yaveran Dairesi cephesinin restorasyon çalışmalarından örnekler 

 



 
 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 
 
 

71 
 

 

Set Köşkü bağlantı koridorunun restorasyon çalışmalarından örnekler  

 

Arabacılar Dairesi restorasyon çalışmalarından örnekler 

 

Hasbahçe restorasyon çalışmalarından örnekler 
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1.4.3. Beylerbeyi Sarayı 

 

2019 Yılında Beylerbeyi Sarayında yapılan çalışmalar: 
 

 Şirvan arakat merdiveninin onarım çalışmaları tamamlanmıştır. 3 adet Şirvan Odası 

ve holünün duvar ve tavan boyası, zemin onarım çalışmaları, mermer temizliği yapılmıştır. 2 adet 

kapının onarımı tamamlanmıştır. 

Şirvan iç oda tavan ve duvar boyaları yapılmıştır. 

 

 Saray içerisinde bulunan mermer havuz, balkonlar, ziyaretçi setinde bulunan 

merdivenler ve heykellerde yüzey temizliği yapılmıştır. Mermer havuzun derz dolgu çalışmaları 

tamamlanmıştır.  

Heykellerde yüzey temizliği yapılmıştır. 

Balkon zemininin yüzeysel temizliği yapılıp, pis su giderleri temizlenmiştir. 
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 Saray bahçe duvarlarına boya uygulaması yapılmıştır.  

Tünel duvarı boyanmıştır. 

 Mavi salonda, sütun üzerinde oluşan çatlakların onarım ve sağlamlaştırılması 

yapılmıştır. 

Sütun onarım ve sağlamlaştırma 

 

 25 ve 30 nolu odalarda restorasyon çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar 

kapsamında; taşıyıcı sistemlerinin onarımları, ahşap pencere ve kapı doğramalarının onarımları, 

tavanda yer alan kalem işi süslemelerinin onarımları yapılmıştır. 

 

Tavan kalem işi süslemelerinin restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 
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 Harem cephesinin taş duvarlarında basit bakım ve onarım çalışmaları yapılmış ayrıca 

silmelerinin sıva onarımları gerçekleştirilmiştir. 

 

Harem Cephesi taş duvarlarının basit bakım ve onarımı yapılmıştır. 

 

1.4.4. Yıldız Şale Köşkü-Has Ahırlar (Ferhan) Binaları 

 

 Yıldız Şale Köşkü B Blok 1. ve 2. Kısım Rölöve, Restitüsyon, 

Restorasyon/Konservasyon, Yapısal İyileştirme, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi’ 

tamamlanarak Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

 

 Periyodik bakım çalışmaları kapsamında tüm yapıların çatılarının ve bahçelerin 

temizliği, bakımı yol ve rögarların onarımları yapılmıştır. 

Yıldız Şale Köşkü B Blok 1. Kısım Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon /Konservasyon, Projesi 

Analitik Röleve Çizimleri  
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Yıldız Şale Köşkü B Blok 2. Kısım Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon /Konservasyon, Projesi 

Analitik Röleve Çizimleri 
 

1.4.5. Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası 

 

 Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin 

hazırlanması ve sonrasında restorasyonunun yapılabilmesi için bilim kuruluna sunulan geçici koruma 

çatısı statik sistem tasarım ve detayları önerilerinden konvansiyonel çelik çatı sistemi kurul tarafından 

onaylandı. 

 

Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası geçici koruma çatısı 
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 Fırın binasının bacalarının bakımı ve kontrolleri yapılmıştır. 

Fırın Binası Bacaları 

 Drenaj kanallarının bakım ve onarımları ile fabrika binalarının sıva  ve  boya  

onarımları yapılmıştır. 

1.4.6. Aynalıkavak Kasrı 

 

Aynalıkavak Kasrı bakım onarım çalışmaları kapsamında: 

 

 Kasrın yağmur oluklarının yenilenmesi tamamlanmıştır. 

 

 Tersane Kapısı kule kısmının sıva ve boya onarımları yapılmıştır. 

 

 Giriş kısımda bulunan tarihi mermer çeşmenin derz tamiratı ve cephe temizliği 

yapılmıştır. 

 

 Kasrın, tarihi çevre duvarları ile anıtsal kapıların, bahçedeki yollar, altyapı 

elemanları ve müştemilat binalarının periyodik bakım ve onarımları yapılmıştır. 

 

Aynalıkavak Kasır Binası çinko çatı olukları 
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Giriş kısımda bulunan tarihi mermer çeşme 
 

1.4.7. Beykoz Mecidiye Kasrı 

 

2019 Yılında Beykoz Mecidiye Kasrında yapılan çalışmalar: 

 

 Oval salon zemin döşemesi onarım çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

 Kasır girişinde bulunan ve askeriye zamanında yapılmış olan beton basamak yerine 

mermer basamak yapılmıştır. 
 

Zemin döşemeleri onarım çalışmaları 

 Kafeterya cephesi boyanmıştır. 

 

 Kitabenin önceki restorasyonu sırasında yapılan bazı niteliksiz tümlemeler sökülüp, 

kazı çalışmalarında bulunan özgün parçalarıyla tümlemeleri tekrar yapılarak restorasyonu 

tamamlanmıştır. 
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Kitabenin özgün kısmıyla değiştirilerek tekrarlanan tümleme alanı  

 
 Beykoz Mecidiye Kasrı bahçesinde bulunan Dağ Hamamı Rölöve, Restitüsyon ve 

Restorasyon Projesi tamamlanmıştır. 

Beykoz Mecidiye Kasrı Dağ Hamamı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi çizimleri plan 

örneği 
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1.4.8. Beykoz Cam Müzesi 

 

2019 Yılında Beykoz Billur ve Cam Müzesinde yapılan çalışmalar: 

 

 Yerleşke içerisinden geçen subaşı deresinin ıslah çalışmaları yapılmıştır. 

 

 Çevre duvarların imalatları tamamlanmıştır. Yol altyapısı tamamlanmıştır. 

 

 Müze Binası Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzeredir. 
 

Dere ıslahı ve yol yapımı çalışmaları 

 

Devam eden restorasyon çalışmaları örnekleri (Müze girişi ve müze gezi güzergahı) 
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Devam eden restorasyon çalışmaları örnekleri (Müze sergi salonu ve kafeterya bölümü) 

 

1.5. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Tarafından Restorasyon İçin Ödenek 

Gönderilen Yapılar 
 

2019 yılında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından restorasyon için ödenek 

gönderilen yapılarla ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: 

 

 “Konya Büyük ve Küçük Kubad-Abâd Sarayı Çevre Düzenleme, Rölöve, 

Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Hizmet Alım İşi” kapsamında Büyük ve Küçük Kubad-Abâd 

Sarayı Çevre Düzenleme, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi tamamlanmıştır ve işin diğer 

safhalarının yapılmasına devam edilmektedir. 

Konya Küçük Kubad-Abâd Sarayı analitik rölöve çizimleri 
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 “Sivas Buruciye Medresesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Yapısal İyileştirme, 

Mekanik ve Elektrik  Projelerinin  Yaptırılması  Hizmet  Alım  İşi”  tamamlanmıştır.  2020  yılında 

uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. 

Sivas Buruciye Medresesi analitik rölöve çizimleri 

 

1.6.Bilgi İşlem Hizmetlerine İlişkin Proje ve Faaliyetler 
 

 Beykoz,  Küçüksu,  Ihlamur  Kasırları  Kamera  Güvenlik  Sistemi  Alımı  İşi    

İhalesi gerçekleştirilerek Beykoz, Küçüksu, Ihlamur Kasırlarına Kamera Güvenlik Sistemlerinin 

montajı ve kurulumu yapılmıştır. 
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Kamera Güvenlik Sistemlerinin Kurulumu  

 

 

 Veliaht Dairesi Resim Müzesi 2.Kısımda kullanılmak üzere satın alınan kameraların 

tabloların sergileneceği panolar üzerine , bina içindeki  salon ve koridorlara ve Resim Müzesi 

bahçesine montajları yapılmıştır.   Kameraların konfigürasyonları yapılarak Dolmabahçe   Sarayı   

Kamera İzleme   ve   Kayıt  Yazılımı  üzerinden   izlenmesi   için çalışmalar tamamlanmıştır. 

 

Montajı yapılan Veliaht Dairesi Kameraları 
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Veliaht Dairesi kameralarına ait görüntülerin Kamera İzleme ve Kayıt Yazılımı üzerinden 

görünümü 

 

 Milli Saraylar Tarihi Eser Takip Sistemi, Milli Saraylar Envanter Analiz, Milli Saraylar 

Obje Restorasyon, Milli Saraylar Belge ve Fotoğraf Arşiv Programlarının Web Tabanlı olarak 

yazılması amacı ile analiz çalışmalarının yapılmasını kapsayan danışmanlık hizmeti alınması işi ihalesi 

18.07.2019 tarihinde yapılmıştır. İhale kapsamında, söz konusu programların kurumun istekleri 

doğrultusunda yazılması amacı ile analiz çalışmaları tamamlanarak hazır duruma getirilmiştir. 

 

 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na ait Milli Saraylar Web Sitesinin tasarım, yazılım 

ve içerik oluşturulması işlerine ilişkin olarak hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Yapılan tasarım, yazılım 

ve içerik oluşturulması çalışmaları neticesinde web sitesi oluşturularak kullanıma sunulmuştur. 

 
 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Veri Depolama Sistemleri Alımı İşi İhalesi, 

23.07.2019 tarihinde yapılmıştır. Veri Depolama Sistemlerinin Dolmabahçe Sarayı veri merkezine 

kurulumu  yapılarak  kamera  network  ve  data  network  sistemlerine  ait  verilerin depolanması 

amacı ile hazır duruma getirilmiştir. 

 

 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın tüm sunucularının belirli periyotlarla 

yedeklerinin alınması amacı ile kullanılan Yedekleme Yazılımı Lisanslarının 1 (bir) Yıl süre ile 

yenilenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

 Milli  Saraylar  İdaresi  Başkanlığı  bünyesinde  sanal  sistemlere  ait  tüm  sunucuların 

yedeklerinin alınması amacı ile kayıt ortamı olarak kullanılmak üzere yedekleme sistemi disk ünitesi 

alımı yapılarak kurulumu yapılmıştır. 
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 Milli  Saraylar  İdaresi  Başkanlığı  bünyesinde  bulunan  data  sistemleri  ve  kamera 

sistemlerine ait sanal sunucuların siber güvenlik tehditlerine karşı korunması amacı ile güvenlik 

programı satın alınarak kurulumu yapılmıştır. 

 

 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na ait e-posta programının güvenliğinin 

sağlanması amacı ile e-posta güvenlik programı satın alınarak kurulumu yapılmıştır. 

 

 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nda kullanılmakta olan kurumsal  e-posta 

programına ait verilerin otomatik olarak arşivlenmesi amacı ile e-posta arşivleme programı satın 

alınarak kurulumu yapılmıştır. 

 

 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Led Ekran Bilgilendirme ve Ses Sistemi Alımı İşi 

İhalesi yapılarak Led Ekran Bilgilendirme Sistemlerinin Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve 

Topkapı Sarayı’na kurulumları yapılmıştır. Dolmabahçe Sarayı Bilet Gişesi yanına bilgilendirme 

amaçlı 55” Endüstriyel Led TV kurulumu yapılmıştır. 

 

 Yıldız Sarayı  yerleşkesinde  bulunan  restorasyonu  tamamlanmış  Kızlarağası,  Harem 

Yapıları ve Cihannüma Köşkü’ne ait yangın sezim sistemlerinin Milli Saraylar Merkezi Yangın Sezim 

İzleme Sistemine bağlanması amacı ile gerekli kablolama çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

 Topkapı Sarayı yerleşkesine ait Telefon Santralinin Milli Saraylar Telefon Santrali Ağ 

Sistemine entegrasyonu yapılarak dâhili numaralar üzerinden aranması hizmeti verilmiştir. 

 

 Topkapı Sarayının Milli Saraylar MPLS Ağına bağlantısı yapılarak kurumsal internet 

ve kurumsal uygulamalara ait hizmetlerin ağ üzerinden verilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

 Beykoz Cam Müzesi Tefriş Planına uygun olarak hırsız alarm, yangın sezim uyarım, 

seslendirme ve kamera güvenlik sistemlerinin kurum tarafından verilen projeler doğrultusunda hizmet 

alımı kapsamında kablolama çalışmaları tamamlanmıştır. 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının Stratejik Plan çalışmaları 2020 yılı içerisinde devam 

etmekte olup söz konusu çalışmalar sırasında idari teşkilatımız için GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf 

Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler) analizi yapılacaktır.  

A. Üstünlükler 

B. Zayıflıklar 

C. Değerlendirme 

 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 
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VI. EKLER 

 

 

EK – 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 

işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. 

 

 

 

                                                                                                                Dr. Yasin YILDIZ 

Milli Saraylar İdaresi Başkanı 

  

  

  

  

 



 
 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

2019 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 
 
 

87 
 

 

 

EK – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 

etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce 

ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

 

  

  

                                                                                                   Dr. Özer BALKIZ 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı V. 

  

  

 


