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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, tanıtımı, 

yönetimi ve işletilmesine ilişkin görevlerini yerine getirmektedir. Başkanlığımız, 2019 yılı sonunda 

bünyemize katılan Topkapı Sarayı ile birlikte ülkemizdeki saray müzelerin muhafazası, restorasyonu, 

tanıtımı, yönetimi ve işletilmesi alanlarında faaliyetlerini genişleterek devam ettirmektedir. 

 

2020 yılı içinde Milli Saraylar Resim Müzesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi gibi önemli uluslararası 

müzenin de hayata geçirilmek üzere çalışmaları tamamlanmıştır.  

 

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

dönemlerini kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan doğrultusunda, 2021 yılı itibarıyla temel politika 

dokümanları ile uyumlu orta ve uzun vadedeki amaç ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmayı 

amaçlamaktadır.  

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı olarak 2020 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 

 

Ulusal ve uluslararası koruma prensiplerini esas alarak korumakla yükümlü olduğu tarihî 

eserleri yaşatmak, tanıtmak ve erişilebilir tutmaktır. 

 
VİZYONUMUZ 

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

kültürel mirasının bir parçası olduğu bilinci ile tarihî mirasımızı dünyanın çekim merkezi haline 

getirmektir. 

 
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. 

 

Başkanlık, Cumhurbaşkanının onayıyla döner sermaye işletmesi veya şirket kurabilir ya da 

kurulmuş şirketlere ortak olabilir veya bunları devralabilir. 

 

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  
 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan tarihî ve kültürel mekânlar, 

Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, Yıldız Şale Köşkü, Beykoz 

Kasrı, Küçüksu Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasırları, Abraham Paşa Köşkü, 

Ankara Palas ile Yıldız Çini ve Porselen Sanayi İşletmesi ve Hereke Halı ve İpekli Dokuma 

Fabrikası’dır.   

Ayrıca, Milli Saraylar Koleksiyonlarındaki eserlerin sergilenmekte olduğu, Saray 

Koleksiyonları Müzesi, Milli Saraylar Resim Müzesi, Saat Müzesi ve Aynalıkavak Musiki Müzesi 

de Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde yer almaktadır.  

Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlıkları bünyesinde faaliyet gösteren 

bakım, onarım atölyelerinin büyük çoğunluğu Yıldız Şale Köşkü yapılar kompleksi içindeki 

binalarda hizmet vermektedir.12 adet restorasyon atölyesi, 18 adet obje restorasyon konservasyon 

atölyesi, 2 adet teknik işler atölyesi, 2 adet bilgi-işlem atölyesi faaliyet göstermektedir. Aynı yapılar 

kompleksi içinde her eğitim öğretim yılında yüzün üzerinde öğrencinin mezun olduğu Milli Saraylar 

Klasik Türk Sanatları Eğitim Merkezi yer almaktadır. 

Kuruma bağlı saray, köşk ve kasırların dağınık lokasyonu ve verilen hizmetlerin çeşitliliği 

dolayısıyla, ihtiyaçlar doğrultusunda niceliği sürekli değişim gösterebilen yaklaşık 130 adet çalışma 

ofisi ve 9 adet eğitim/toplantı salonu bulunmaktadır. Ulaştırma hizmetleri kapsamında hizmet veren 

19 adedi binek olmak üzere toplam 40 adet araç bulunmaktadır. 

  

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. Topkapı Sarayı, 19. yüzyıla kadar eklenen yapılarla genişlemiştir. 
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Kuruluşundaki 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 oluşturmaktadır. 

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

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

kaplama ile yapılmıştır. 

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 bulunmaktadır. 

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 yer almaktadır. 

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

görülür. 

Topkapı Sarayı, İstanbul’un en eski tarihî bölgelerinden birinde konumlanmıştır. 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. 
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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 

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 hâkimi konumundadır. 

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. 
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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 

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

33 yıl hükümdarlık yapan II. Abdülhamid ikamet etmiştir. 

Yıldız Sarayı, II. Abdülhamid döneminde devletin idari merkezi olmanın yanında, yıllar 

içinde eklenen pek çok yapı ve imalat tesisiyle birlikte aynı zamanda bir kültür ve zanaat merkezi 

hâline bürünmüştür. Bünyesindeki basımevi, fotoğraf atölyesi, tiyatro, resim galerisi, ufak müzeler, 

müzik stüdyosu ve gözlemevi bulunması Yıldız Sarayı’nı bir kültür-sanat mekânı olarak nitelemeyi 

mümkün kılar. Öte yandan sarayın içine, padişahın ilgilendiği alanlardan biri olan çini ve porselen 

eşyaların üretiminin yapılacağı bir çini fabrikası kurulmuş, saray geleneksel kültürün yaşatıldığı bir 

üretim merkezi hâline gelmiştir. Dostluk kurduğu ülkelerin hükümdarlarına burada üretilen çini ve 

porselenlerden hediyeler gönderen padişah, marangozluk zanaatına da özel bir ilgi duymuş, sarayda 

hususi bir marangozhane inşa ettirerek, burada özellikle oymacılık konusunda değerli çalışmalara 

yapılmıştır. 

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 de ayrı bir özelliğe sahiptir. Yıldız Sarayı, 

Beşiktaş Yıldız Tepesi’nde Türk Osmanlı Saray mimarisinin en son örneğini teşkil eden yapı 

gruplarındandır. 
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1.4. Beylerbeyi Sarayı 

 

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

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

anılan bölgede ilk Beylerbeyi saray yapısı II. Mahmud tarafından inşa ettirilmiştir. Geçirdiği bir 

yangın sonrasında daha sağlam bir yapı kurulması ihtiyacını hisseden Sultan Abdülaziz döneminde 

yapı tamamen yıktırarak yeniden inşa edilmiştir. 1863-65 yılları arasında Beylerbeyi Sarayı bu kez 

ek binalarıyla beraber 11.068 metrekarelik bir alanı kaplayan bugünkü görünümüne kavuşmuştur. 

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 çekmektedir. 

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

barındıran Beylerbeyi Sarayı, inşasından itibaren çoğunlukla yazlık 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 burada misafir edilen konuklardan bazılarıdır. Bu 

konukları, ziyaretleri süresince ağırlanmak üzere tahsis edilen Beylerbeyi Sarayı bir anlamda devlet 

konukevi görevi yapmıştır. 

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. 
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1.5. Küçüksu Kasrı 

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

Osmanlı döneminde padişahın has bahçelerinden biri olan Küçüksu, Sultan IV. Murad’ın (1623-

1640) çok sevdiği ve buraya padişahın “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 Küçüksu Kasrı’nın bulunduğu alanda da eski 

ve ahşap yapıyı yıktırarak, yerine bugünkü kasrı yaptırmıştır. 

Küçüksu Kasrı, özellikle XIX. yüzyılda inşa edilen Osmanlı yapılarının pek çoğunda imzası 

bulunan Balyan ailesi üyelerinden Nigoğos Balyan tarafından yapılmıştır. Kasrın iç dekorasyonu ile 

düzenlemeleri ise aynı zamanda Dolmabahçe Sarayı’nın da iç mekân tasarımlarından sorumlu olan 

Paris Operası dekoratörü Sechan tarafından gerçekleştirilmiştir. 15 X 27 metrelik bir alan üzerinde, 

yığma tekniğiyle kargir olarak inşa edilen yapı, bodrum dâhil olmak üzere üç katlıdır. Kiler ve mutfak 

olarak kullanılan bodrum kat hizmetkârlara ayrılmış, hükümdar ile misafirlerin kullanımına tahsis 

edilen diğer katlar ise ortada yer alan bir sofaya açılan dört oda halinde düzenlenmiştir. Kasrın iç 

mekânları, alçı kabartmalı kalem işi süslemeli tavanlarının yanı sıra özenle döşenmiş parkeleri, Batılı 

tarzdaki mobilyaları, duvarları süsleyen sanat eserleri ve değerli İtalyan mermerlerinden yapılmış 

şömineleriyle göz alıcı bir görünüme sahiptir. Daha çok dinlenme konutu olması nedeniyle orijinal 

tasarımında yatak odası ve banyoya yer verilmeyen Küçüksu Kasrı’nın kimi bölümleri, Cumhuriyet 

Dönemi’nde yapılan çalışmalar esnasında bu doğrultuda yeniden düzenlenmiş ve dekore edilmiştir. 

Kasrın denize bakan cephesi, padişahlar buraya gelirken denizyolunu tercih ettikleri için diğer 

cephelere oranla daha gösterişli ve zengin bir görünüme sahiptir. Bu cephede bulunan şadırvanlı 

küçük havuz ve merdivenin bezemelerinde, Barok Dönem mimari anlayışı benimsenmiştir. 

Küçüksu Kasrı, pek çok diplomatik kabulün adresi olmuştur. Rus Çarı II. Aleksandr 

Nikolayeviç’in kardeşi, Grandük Konstantin Nikolayevi, burayı ziyaret eden ilk misafirler 

arasındadır. Kudüs yolculuğu dönüşünde, Sultan Abdülmecid tarafından kahvaltıya davet edilerek 

aynı sofrada oturmuşlardır. Fatih Sultan Mehmed döneminde çıkan bir kanunnameyle başlatılan, 

padişahların aile üyeleri dışında kimseyle sofrayı paylaşmama geleneği de ilk kez burada 

bozulmuştur. 1909 yılında Sultan Mehmed Reşad’ın dönemin ileri gelen asker ve bürokratlarıyla bir 
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öğle yemeği için ziyaret ettiği kasır, Cumhuriyet Dönemi’nde de ilgi gösterilen yerlerden biri olmayı 

sürdürmüştür. Mustafa Kemal Atatürk’ün de Boğaziçi gezileri sırasında kısa süreli dinlence mekânı 

olarak uğradığı Küçüksu Kasrı, 1983 yılında müze olarak hizmete açılmıştır. 1992 yılında başlayıp 

dört yıl süren kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme projesinin ardından bugünkü görünümüne 

kavuşan Kasır, günümüzde müze-saray ve mesire olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir. 

 

1.6. Ihlamur Kasrı 

 
Osmanlı Devleti döneminde padişahların günübirlik dinlenme amacıyla kullandıkları biniş 

kasırlarından olan Ihlamur Kasrı, Neo-Barok akımın izlerini taşıyan mimari görünümleriyle, XIX. 

yüzyıl Osmanlı yapılarının en zarif örnekleri arasında yer almaktadır. Tersane Emini Hacı Hüseyin 

Ağa’ya ait olduğu için Hacı Hüseyin Bağları ismiyle anılan ve Beşiktaş, Yıldız, Nişantaşı üçgeninin 

ortasındaki Ihlamur Vadisi’nde, yeşillikler içindeki bir mesire olan bölge, daha sonraki dönemlerde 

devlet hazinesine dahil edilerek hasbahçe haline gelmiştir. Bağların devlet himayesine geçmesinin 

ardından içine padişahların dinlenmeleri için ahşap bir bağ evi inşa edilmiş, 1791 yılında Sultan III. 

Selim buraya çeşitli havuz ve sofalar yaptırmıştır. I. Abdülhamid, III. Selim ve II. Mahmud tarafından 

sıklıkla ziyaret edilen Vadi, aynı zamanda padişahların atış ve talim yeri olarak da kayıtlara geçmiştir. 

Günümüze dek uzanan bazı nişan taşları, Sultan III. Selim’in ve II. Mahmud’un Ihlamur Vadisi’nin 

Yıldız’a doğru yükselen kısmında atış yarışmaları yaptıklarını göstermektedir. Taşların üzerine, 

sultanlar tarafından yapılan atışların tarihleri ve dereceleri yazılmıştır. 

Ihlamur’dan günümüze ulaşan binalar, Sultan Abdülmecid tarafından 1849 ila 1855 yılları 

arasında, dönemin ünlü mimarlarından ve saray yapıları başkalfası Karabet Balyan’a inşa ettirilmiş, 

bahçe düzenlemeleri Dolmabahçe Sarayı’nın peyzaj çalışmalarını yürüten Alman bahçıvanlar 

tarafından yapılmıştır. Sultan Abdülmecid, Ihlamur Kasrının bulunduğu bölgeye “ferahlık, tazelik, 

neşe, sevinç” anlamlarına gelen “Nüzhetiye” adını uygun görmüştür. 24.724 metrekarelik alan 

üzerinde yer alan Ihlamur Kasrı, biri Sultan Abdülmecid’in resmi işleri ve törenler için kullanılmak 

üzere Merasim Köşkü ile diğeri Sultan’ın maiyeti ve zaman zaman da haremi için tahsis edilen Maiyet 

Köşkü olmak üzere iki yapıdan meydana gelmektedir. 

Sultan Abdülmecid’in vefatından sonra tahta geçen kardeşi Sultan Abdülaziz döneminde, 

Ihlamur Kasrı’nın bulunduğu bölgede çeşitli eğlenceler ile pehlivan güreşlerinin de düzenlendiği 
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bilinmektedir. Takip eden yıllarda da padişah ve maiyetinin sıklıkla ziyaret ettikleri Ihlamur Kasrı, 3 

Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlanmış, 1951 yılında İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin kullanımına tahsis edilmiş, 1966 yılında ise Milli Saraylar’a devredilmiştir. 1985 

yılında müze-saray olarak ziyarete açılan yapılar, bugünkü görünümlerine 1987 yılında tamamlanan 

restorasyon çalışmalarının ardından ulaşmıştır. 

 

1.7. Beykoz Mecidiye Kasrı 

 

Osmanlı devrinden kalan 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 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. 

Cumhuriyet yıllarından hastane ve prevantoryum olarak kullanılmış olan kasır bu dönemde 

içyapısında değişikliklere uğramıştır. Beykoz Kasrı, 1997 yılında Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na 

tahsis edilmiş ve 1999 yılında boş olarak teslim alınmıştır. Kasrın, Sultan II. Abdülhamid (1876-

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prevantoryum&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Milli_Saraylar_Daire_Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sultan_II._Abd%C3%BClhamid
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1909) döneminde çekilmiş fotoğraflarında ağır altın varaklı mobilya takımları, Hereke kumaşlarından 

döşemelik ve perdeleri, Baccarat vazoları, büyük kristal avize ve şamdanlarıyla gayet zengin bir 

şekilde döşenmiş olduğu görülmektedir. Beykoz Kasrı, 2005 yılında Milli Sarayların yenileme 

programına alınarak 2011 yılında tamamlanmıştır. 

 

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.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hereke
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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 

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. 
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1.11. Ankara Palas Devlet Konukevi 
 

 

Cumhuriyet döneminin Başkent’teki simge yapılarından Ankara Palas 1927’de açıldı. Uzun 

yıllar üst düzey yabancı heyetler ile uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptı. Ankara Ulus'taki İkinci 

Meclis binasının karşısında olması nedeniyle politikanın merkez noktasıydı. 1930'larda 

milletvekilleri, sanatçılar ve gazeteciler burada buluşur, günlük politika değerlendirmelerinde 

bulunurlardı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Meclis konuşmalarından 

sonra günün yorgunluğunu bu binada giderir, arkadaşlarıyla burada konuşmalar yapardı. 1927’de 

hizmete açıldığında Atatürk'e göre Ankara Palas, “Doğu’dan Batı’ya açılan pencereydi." Odalarında 

dönemin en önemli isimleri ağırlandı.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Mebusan Kulübü olarak yapılması düşünülen Ankara Palas’ın ilk 

tasarımı Mimar Vedat Tek tarafından hazırlandı. 1924 yılında temeli atılan ancak Vedat Bey işi 

bırakınca yarım kalan tarihî yapı, mimar Kemalettin Bey’in yeni tasarımına göre tamamlanmıştır. 

Vakıflar İdaresi'ne devredilen bina, 17 Nisan 1927 günü 120 yatak kapasitesi ile otel olarak hizmete 

girdi. 1930'larda siyasetçiler, gazeteciler, sanatçıların buluşma mekânı olduğu gibi yurtdışından gelen 

resmî heyet ve konukları ağırlama işlevini de üstlendi. 1975'e kadar otel olarak işletildi. 1976-1982 

yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ofis ve sergi alanı olarak kullanıldı. 1982 

yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirildi ve 29 Ekim 1983 günü 

düzenlenen kabulle ‘Ankara Palas Devlet Konukevi’ olarak hizmete açıldı.  

Türk siyasi hayatının birçok önemli olayına tanıklık eden Ankara Palas, 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 

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar İdaresi'ne devredildi. Şu anda restorasyon çalışmaları 

devam eden Ankara Palas, projeler tamamlandığında ‘Cumhurbaşkanlığı Müzesi’ olarak hizmet 

vermeye başlayacaktır. 
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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 

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.  

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.  
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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, 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. 

 

“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. 
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“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. 

 

“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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 Sanayi İşletmesi 

 

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 

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 üretim, 1909 yılında,  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. 
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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 4046 sayılı kanunla Milli Saraylara 

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

bağlı bir müze-fabrika olarak benzerleri arasında özel bir konumu olan Yıldız Çini ve Porselen Sanayi 

İşletmesi, 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. İşletmenin 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. 

 

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 
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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 Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası; 1995 yılında 

4046 sayılı özelleştirme yasası ile 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.  

 

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 bağlı birimler ve Destek ve Personelden Sorumlu Başkan Yardımcısına, Müzecilik ve 

Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısına ve Restorasyon ve Teknik hizmetlerden Sorumlu Başkan 

Yardımcısına bağlı birimlerden oluşur. 

 
“Doğrudan Başkan’a bağlı birimler” 

 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 

Hukuk Müşavirliği, 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 

Özel Kalem Müdürlüğü, 

“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 2020 yılsonu itibariyle kadrolu, sözleşmeli ve sürekli işçi 

olmak üzere toplam 1339 personelle hizmet vermiştir. Bu çerçevede 2020 yılsonu itibari ile Milli 

Saraylar İdaresi Başkanlığı İdari Teşkilatında; 

 
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine göre 259 kadrolu personel, 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre 351 sözleşmeli personel, 

 4857 sayılı İş Kanununa kapsamında 729 sürekli işçi, görev yapmıştır. 
 

 
Toplam personel içerisinde %19, kadrolu %26 sözleşmeli ve %55 oranla sürekli işçiler 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 % 47 oranına 

sahip iken, lise mezunu personel sayısı % 26, ilköğretim mezunu personel sayısı ise %27 dır. 

 

 

 
 

STATÜSÜ 

 

ÖĞRENİM DÜZEYLERİ 
 

İLKÖĞRETİM 
 

LİSE 
 

ÖN LİSANS 
 

LİSANS 
 

Y.LİSANS 
 

DOKTORA 
 

TOPLAM 

MEMUR 18 43 33 145 17 3 259 

SÖZLEŞMELİ 90 74 45 116 26 0 351 

İŞÇİ 251 235 39 196 7 1 729 

 

TOPLAM 
 

359 
 

194 
 

117 
 

457 
 

50 
 
4 

 
1339 

259

%19

351

%26

729

%55

4/A KADROLU PERSONEL 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4/D İŞÇİLER
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4.3. Cinsiyetlere Göre Personel 
 

Başkanlıkta görev yapan toplam 1339 personelin cinsiyetlere göre oransal dağılımına 

bakıldığında personelin %29’unun kadın; % 71’inin erkek olduğu görülmektedir. 

 

 

4.4. Hizmet Yıllarına Göre Personel 
 

Başkanlıkta görev yapan 1339 personelden hizmet yılı; 10 yıldan az olan 763 kişi olup 

personel içindeki oranı % 57, 10-20 yıl arası hizmeti olan 356 kişi olup, personel içindeki oranı % 26, 

21-30 yıl arası hizmeti olan 89 kişi olup personel içindeki oranı % 7, 30 yıl ve üstü hizmeti olan 

128 kişi olup personel içindeki oranı % 10’dur. 
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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. 

 

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. 
 

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. 



2020 YILI FAALİYET RAPORU 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 

 
 
 

27 
 
 

 

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 yürütülen 2021-2025 stratejik plan çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu çalışmalar 

kapsamında stratejik plan ile birlikte mevcut durum analiz edilmiş geleceği doğru şekillendirmek ve 

kaynakların belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda rasyonel bir şekilde kullanılabilmesinin yol 

haritası çizilmiştir. 

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 plana paralel bir şekilde İç Kontrol Sisteminin kurulması çalışmaları, 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi esas alınmakta olup hazırlık aşamaları 

devam etmektedir.  
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 

Stratejik Plan çalışmaları esnasında 2020 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.  

 

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, fabrika 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. Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluş olan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde yer 

alan 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, Başkanlığın temel politikasıdır. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A. MALİ BİLGİLER 

 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2020 yılında Milli Saraylar İdaresi 

Başkanlığı’na bütçe ödeneği olarak 157.398.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Başkanlığa bütçe kanunu ile genel bütçeden tahsis edilen ödeneğe ek olarak işçi giderlerinde 

yaşanan artış nedeniyle 18.630.000- TL. ek ödenek tahsis edilmiş olup toplam genel bütçe ödeneği 

176.028.000-TL.’ye çıkmıştır. 

Başkanlığın 2019 yılı özel ödenek bütçesinden 795.644-TL devir etmiştir. Ayrıca 2020 yılı 

içinde yapılan 111.755.603-TL özel ödenek kaydı ile birlikte Başkanlığın toplam özel ödenek bütçesi 

112.551.247-TL olmuştur. 

Böylece Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2020 yılı toplam bütçesi, genel bütçe ödenekleri 

ile 2019 yılından devreden ve 2020 yılı içinde kaydedilen özel ödeneklerle 288.579.247-TL’ye 

ulaşmıştır. Toplam bütçenin 277.625.992-TL’si harcanmış olup harcama oranı %96,2 olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

2.1. Finansman Tipi Sınıflandırmaya Göre 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin finansman tipi sınıflandırmaya göre 

dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

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

ödenekleri incelendiğinde toplam bütçenin %61’inin genel bütçe  %39’unun ise özel ödenek 

bütçesinden oluştuğu görülmektedir. 

7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 176.028.000-TL genel bütçe 

ödeneğinin 173.606.970-TL’si harcanmıştır. Harcanmayan 2.421.030-TL ödenek tenkis edilmiş olup 

harcama oranı %98,6’dır. 

KURUMSAL 

SINIFLANDIRMA 
ÖDENEK  HARCAMA  KALAN H.O 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 288.579.247 277.625.992 10.953.255 96,2% 

TOPLAM 288.579.247 277.625.992 10.953.255 96,2% 

FİNANSMAN TİPİ 

SINIFLANDIRMA 

AĞIRLIK 

ORANI 
ÖDENEK  HARCAMA  KALAN 

HARCAMA 

ORANI 

Genel Bütçe 61,0% 176.028.000 173.606.970 2.421.030 98,6% 

Özel Ödenek Bütçesi 39,0% 112.551.247 104.019.022 8.532.225 92,4% 

TOPLAM 100,0% 288.579.247 277.625.992 10.953.255 96,2% 



2020 YILI FAALİYET RAPORU 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 

 
 
 

30 
 
 

Özel gelirlerden kayıt edilen özel ödenek bütçesine bakıldığında ise 2019 yılından devreden 

özel ödenek ve 2020 yılı içinde yapılan özel ödenek kayıtları ile toplam 112.551.247-TL olan özel 

ödenek bütçesinin 104.019.022-TL’si harcanmıştır. Harcanmayan 8.532.225-TL ödenek 2021 yılına 

devretmiş olup harcama oranı %92,4’tür. 

 

2.2. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 

 

2.2.1. Genel Bütçe 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2020 Mali Yılı Bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya 

göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMA 
AĞIRLIK 

ORANI 
ÖDENEK HARCAMA KALAN 

HARCAMA 

ORANI 

Personel Giderleri 54,0% 94.983.000 94.949.735 33.265 100,0% 

Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri 10,1% 17.743.000 17.727.884 15.116 99,9% 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9,9% 17.503.000 15.155.403 2.347.597 86,6% 

Cari Transferler 0,2% 399.000 396.958 2.042 99,5% 

Sermaye Giderleri 25,8% 45.400.000 45.376.990 23.010 99,9% 

TOPLAM 100,0% 176.028.000 173.606.970 2.421.030 98,6% 

 

Ekonomik sınıflandırmaya göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2020 yılı bütçesi 

incelendiğinde bütçe içerisinde ağırlıklı payın %54 ile Personel Giderlerine ait olduğu görülmektedir. 

Bu giderleri (%25,8) oranla Sermaye Giderleri takip etmektedir. Geriye kalan kısım ise Sosyal 

Güvenlik Kurumuna Ödenen Sosyal Güvenlik Prim Giderleri (%10,1) ile Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri (%9,9) ve Cari Transferlerden (%0,2) oluşmaktadır.                        

 

176.028.000

61,0%

112.551.247

39,0%

Finansman Açısından Bütçe Dağılımı

Genel Bütçe Özel Ödenek
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Başkanlığa ait ödeneklerin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

Ekonomik sınıflandırmaya harcama oranları açısından bakıldığında ise Personel Giderleri, 

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Giderleri, Sermaye Giderleri ve Cari Transferlerde  %100’e yakın 

harcamalar gerçekleştirilmiştir. En düşük gerçekleşme oranı ise %86,6 ile Mal ve Hizmet Alım 

Giderlerine aittir. Başkanlığımıza genel bütçeden tahsis edilen toplam ödeneklerin harcanma oranı 

%98,6 olarak gerçekleşmiştir.  

Ekonomik sınıflandırmaya toplam harcama dağılımları açısından bakıldığında ise 

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

94.983.000

54,0%

17.743.000

10,1%

17.503.000

9,9%

399.000

0,2%

45.400.000

25,8%

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

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

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler

Sermaye Giderleri

94.949.735

55%

17.727.884

10%

15.155.403

9%

396.958

0,2%

45.376.990

26%

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Harcama Dağılımı

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

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler

Sermaye Giderleri
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2.2.2. Özel Ödenek 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2020 yılı bütçesi içindeki özel ödeneğin ekonomik 

sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

EKONOMİK 

SINIFLANDIRMA 

AĞIRLIK 

ORANI 

2019 

YILINDAN 

DEVREDEN 

ÖDENEK 

ÖDENEK HARCAMA KALAN   H.O 

Mal ve Hizmet Alım Gid. 17,5% 789.729 19.658.837 18.401.058 1.257.779 93,6% 

Sermaye Giderleri 81,9% 5.915 92.224.133 84.949.687 7.274.446 92,1% 

Sermaye Transferleri 0,6% 0 668.277 668.277 0 100,0% 

TOPLAM 100,0% 795.644 112.551.247 104.019.022 8.532.225 92,4% 

 

Ekonomik sınıflandırmaya göre Başkanlığın 2020 yılı toplam özel ödeneği incelendiğinde 

789.729-TL’si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 5.915-TL’si Sermaye Giderleri olmak üzere toplam 

795.644-TL ödenek 2019 yılı bütçesinden aynen devir etmiştir. Daha sonra yıl içerisinde Başkanlığın 

harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda 18.869.108-TL Mal ve Hizmet Alımlarına, 92.218.218-

TL Sermaye Giderlerine, 668.277-TL de Sermaye Transferlerine olmak üzere toplam 111.755.603-

TL özel ödenek kaydı yapılmış ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın toplam özel ödenek bütçesi 

112.551.247-TL olmuştur. 
 

 

19.658.837

17,5%

92.224.133

81,9% 668.277

0,6%

Mal ve Hizmet Alım Gid. Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Özel Ödenek 

Dağılımı
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Başkanlığın 2020 yılı özel ödenek bütçesinin dağılımına bakıldığında, bütçenin %81,9’unun 

Sermaye Giderlerine, %17,5’lik kısmın Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %0,6’nın da Sermaye 

Transferlerine ait olduğu görülmektedir. 

Özel ödenek bütçesi harcamalar açısından incelendiğinde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin  

%93,62’sı, Sermaye Giderlerinin %92,1’i, Sermaye Transferlerinin de tamamı olmak üzere toplam 

özel ödeneğin %92,4’ü harcanmıştır. Bu harcamaların %17,7’si Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, 

%81,7’si Sermaye Giderlerine, %0,6’sı da Sermaye Transferlerine aittir. 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2020 Mali Yılı genel bütçe ve özel ödenek bütçe 

toplamının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMA 
AĞIRLIK 

ÖDENEK HARCAMA KALAN 
HARCAMA 

ORANI ORANI 

Personel Giderleri 32,9% 94.983.000 94.949.735 33.265 100,0% 

Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri 6,1% 17.743.000 17.727.884 15.116 99,9% 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12,9% 37.161.837 33.556.461 3.605.376 90,3% 

Cari Transferler 0,1% 399.000 396.958 2.042 99,5% 

Sermaye Giderleri 47,7% 137.624.133 130.326.677 7.297.456 94,7% 

Sermaye Transferleri 0,2% 668.277 668.277 0 100,0% 

TOPLAM 100,0% 288.579.247 277.625.992 10.953.255 96,2% 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’ın 2020 Yılı toplam bütçesi incelendiğinde Başkanlığa, 

Bütçe Kanunu ve özel ödenek bütçesi olmak üzere toplam 288.579.247-TL ödenek tahsis edildiği 

görülmektedir. Toplam ödeneğin ise 277.625.992-TL’si harcanmış olup harcama oranı %96,2 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na tahsis edilen genel bütçe ödeneklerinden kalan 2.421.030-

TL’lik harcanmayan kısım tenkis edilmiş, özel ödeneklerinden kalan 8.532.225-TL’lik harcanmayan 

18.401.058

17,7%

84.949.687

81,7%
668.277

0,6%

Mal ve Hizmet Alım Gid. Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Özel Ödenek Harcama 

Dağılımı
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kısım ise 2021 yılı özel ödenek bütçesinde kullanılmak üzere devir etmiştir. 

Sonuç olarak Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2020 yılında genel bütçe ve özel ödenekten 

yaptığı toplam 277.625.992-TL’lik harcamaların dağılımı ve toplam harcamalar içindeki oranı 

aşağıdaki grafikte görüldüğü gibidir. 

3. Mali Denetim Sonuçları 

 

2020 yılına ilişkin hesaplar Sayıştay Başkanlığınca denetlenmiş olup denetim sonuçları 2021 

yılı içinde paylaşılacaktır. 

 

4. Diğer Hususlar 

 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı satın alma iş ve işlemleri kapsamında 2020 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 9 9 2 4 

BELLİ İSTEKLİLER İHALE USULÜ 11 3 0 1 

PAZARLIK USULÜ 0 2 3 3 

TOPLAM 20 14 5 8 

GENEL TOPLAM 47 

94.949.735

34%

17.727.884

6,4%

33.556.461

12,1%
396.958

0,1%

130.326.677

46,9%

668.277

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
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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkez 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 01/01/2020 tarihinden 

31.12.2020 tarihine kadar 1.735 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 407 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 595 

MÜZECİLİK VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 134 

RESTORASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 144 

TEKNİK UYGULAMALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 350 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 11 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 92 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2 

TOPLAM 1.735 

 

2020 yılında Başkanlığın 2019 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞRUDAN TEMİN USULÜNDE YAPILAN ALIMLARIN DAĞILIMI 

ALIM TÜRÜ 

YÖNETMELİĞİN 

20.MADDESİ 

 KAPSAMINDA 

4734 SAYILI 

KANUNUN 

22.MADDESİ  

KAPSAMINDA 

MAL ALIMI 12 110 

HİZMET ALIMI 5 78 

YAPIM İŞLERİ 6 5 

TOPLAM 23 193 

GENEL TOPLAM 216 
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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  
 

 Topkapı Sarayı’ndan devralınan tüm eserlere ait tahrir kayıtları ile evsaf ve şerh 

bilgilerinin karşılaştırmaları, envanterli fotoğraf çalışmaları ve SGB alt yapı çalışmalarına 

başlanmıştır. 
 Topkapı Sarayı İdari binada bulunan 41 adet eserin sayım ve devir-teslimi 

tamamlanmıştır. 
 Topkapı Sarayı Resim Galerisi bölümüne ait sayımı tamamlanan 2.235 parça eserin 

tarihi eser takip sistemine aktarılma işi tamamlanmıştır. 
 Topkapı Sarayı Saatler Koleksiyonuna ait sayımı tamamlanan 433 parça eserin tarihi 

eser takip sistemine aktarılma işi tamamlanmıştır. 
 Sayımı ve tespit çalışmaları süren mekânların çalışmaları tamamlanmıştır; 

 
                    -Güzel Yazılar Koleksiyonu              -Hırka-i Saadet Koleksiyonu 

                    -Avrupa Porselenleri               -Çin ve Japon Porselenleri Koleksiyonu 

                    -Yeni Yazmalar Kitaplığı               -Gümüş Koleksiyonu 

                    -Gümüş ve Billur Koleksiyonu               -Medine Kitaplığı 

                    -Zoralım ve Bağış Eserler Koleksiyonu -Emanet Hazinesi Kitaplığı 

                    -Taş Eserler Kitabeler Koleksiyonu             -Silâhlar Koleksiyonu 

                    -Koğuşlar Kitaplığı               -Arz Odası Koleksiyonu 

                    -Nadir Basmalar Kitaplığı               -Arşiv Koleksiyonu ve Hazine Kitaplığı 

                    -Hazine Koleksiyonu                -III. Ahmet Kitaplığı 

 
Uygun olmayan depo Koşulları, mekânın restorasyonu ile depolama mekânı yetersizliği 

sebebiyle; 

 
 Sami Özgiritli Koleksiyonu’na kayıtlı 623 parça eser, uygun olmayan depo koşulları 

nedeniyle 11.02.2020 tarihinde II. Avlu revak altında bulunan depodan Has Ahırlar Raht Hazinesi’ne 

nakledilmiştir. 

 Hırka-i Saadet Koleksiyonu’na kayıtlı 1923 parça eser, Has Oda’nın restorasyona 

girmesi nedeniyle 20.04.2020 tarihinde Has Oda’dan 1 nolu Azot Odası’na nakledilmiştir. Bu süre 

zarfında eserlerin fümigasyon işleminin tamamlanması amaçlanmıştır. 

 
 Çini ve Seramik Koleksiyonu’na kayıtlı 690 parça eser, 28.07.2020 - 08.08.2020 

tarihleri arasında yürütülen bir çalışma ile Harem 9, 10, 11, 12 ve Şimşirlik Depo’dan Aziziye 1/5 

nolu depoya nakledilmiştir. 
 Avadancılar Koleksiyonu’na kayıtlı 2821 parça eser, uygun olmayan depo koşulları 

nedeniyle 25.08.2020 - 02.09.2020 tarihleri arasında yürütülen bir çalışma ile Yağhane Binası alt kat 

depodan Akağalar Koğuşu 2 nolu depoya nakledilmiştir. 

 Padişah Elbiseleri Koleksiyonu’na kayıtlı 3251 parça eser, uygun olmayan depo 

koşulları nedeniyle 14.09.2020 - 28.09.2020 tarihleri arasında yürütülen bir çalışma ile Yağhane 

Binası giriş ve üst kat depodan Akağalar Koğuşu 1 nolu depoya nakledilmiştir. 
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 Harem ve Kubbealtı Koleksiyonlarına kayıtlı 86 adet halı, uygun olmayan depo 

koşulları nedeniyle 27.10.2020 tarihinde Harem Hastane 1 nolu depodan Gözdeler Taşlığı halı 

deposuna nakledilmiştir. 

 Topkapı Sarayı mekânlarından restorasyon amacıyla; 279 parça eser ilgili atölyelere 

nakledilmiştir. Bu eserlerden 66 adet eser restorasyon işleri tamamlanmasına müteakip ait olduğu 

depolara teslim edilmiştir 

 13.09.2019 tarihli ve 14772 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı oluruna istinaden 

Topkapı Sarayı devir teslim işlemleri 2020 yılında da sayım, tespit, fotoğraflama çalışmaları devam 

ettirilmiştir. 

 Topkapı Sarayı Arşivi’nde bulunan belgeler daha önce yapılan protokol gereği 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilmiştir. Bu belgelerle ilgili katalog düzenleme 

çalışmaları devam ettirilmiştir. 

 Milli Saraylar Topkapı Sarayı Arşivi ve Yazma ve Matbu Eserler Kütüphanesine ait 

katalog çalışmaları Milli Saraylar sitesinden araştırmacıya filemaker veri tabanı üzerinden açılacak 

olup çalışma devam ettirilmiştir. 

 Topkapı Sarayı Çini ve seramik deposu, 1 numaralı Aziziye deposu 4 ve 5. odalara 

nakledilmiştir. 

 Topkapı Sarayı Harem bölümü 6, 9 numaralı depolar ve şimşirlik bahçesinde bulunan 

eserler 1 No’lu Aziziye deposuna repertuvar çalışması yapılarak nakledilmiştir. 

 Padişah Elbiselerine kayıtlı 3424 adet eser Topkapı Sarayı Akağalar Koğuşuna 

nakledilmiştir. 

 Bakır-avize deposunda bulunan eserler arasından revize edilmesi planlanan Matbah-ı 

Amire Binalarının teşhirinde kullanacak eserlerin tespiti yapılmış 25 adedinin onarım süreci 

tamamlanmıştır. 

 Süleymaniye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığıyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 

tarafından yapılan protokol kapsamında 17.09.2020 tarihinde itibaren tekrardan Yazma ve Matbu 

Eserler Koleksiyonunda yer alan eserlere ait dijitalleştirme süreci başlatılmıştır. Çekim esnasında 

tespit edilen kitaplardaki yanlış numaralandırmalar düzeltilmiştir. 

 Seferli Koğuşu’nda teşhir-tanzim projesi tamamlanmış, sergilenecek eserlerin onarım 

formları hazırlanarak süreç başlatılmıştır.  

 İslam Medeniyetleri Müzesi olarak açılması planlanan teşhir-tanzimi için eser tespit 

çalışması yapılmış ve onarım süreçleri başlatılmıştır. 

 Topkapı Sarayı Revan, Bağdat Köşkleri, Sünnet Odası ve Sofa Köşkü’nün sedir 

tefrişleri tamamlanmıştır. 

 Fatih Köşkü teşhir tanzim projesi devam etmekte olup eser seçimi tamamlanmıştır.  

 Darphane 13 numaralı binada açılması planlanan Porselen Müzesi için eser tespiti 

yapılmıştır.  

 Hazine Koğuşu’nda açılması planlanan Hat ve Yazı Takımları Sergisi için eser tespit 

çalışması devam ettirilmiştir.  

 Mukaddes Emanetler Koleksiyonu Hırka-i Saadet Dairesi’nin teşhirinin yeniden 

revize edilmesi için çalışmalar başlamış olup eser tespitleri tamamlanmıştır. 

 Topkapı Sarayı İhtisas Kütüphanesi’nden süreli yayınlarda dâhil olmak üzere 22 bin 

adet yayının, 14 bin 717 adeti filemaker programına kaydedilmiştir. 

 Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü’nde bulunan mobilyalar Aziziye 4 numaralı odaya 

nakledilmiştir. Tarihi vasfı olan eserlerin tespiti yapılmıştır. 

 Topkapı Sarayı’nda bulunan panoların metni güncellenerek redakte edilmiş ve 

İngilizceye çevrilmiştir. 

 Topkapı Sarayı broşürü Türkçe ve İngilizce olarak yapılmıştır. 
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 Topkapı Sarayı envanterine kayıtlı olup, Resim Müzesi’nde sergilenen 17/570 

envanter nolu Sultan Vahdeddin portresi, Eşya Nakil Komisyonu’nun 1094 nolu kararı 

doğrultusunda, Dolmabahçe Sarayı R.D. 48 nolu salona nakledilmiştir. 

 Eşya Nakil Komisyonu’nun 1103 nolu kararı doğrultusunda, Topkapı Sarayı’na kayıtlı 

olup; 203 nolu odada geçici olarak muhafaza edilen 34 parça eser, Beykoz Cam ve Billur Müzesine 

nakledilmiştir. 

 Hususi Daire 119 (env. 13/193.1-5) ile 106 nolu (env.11/1324.1-6) salonlara kayıtlı 

bulunan toplam 11 parçadan ibaret olan 2 adet mangal, 1144 nolu ENKK gereği Topkapı Sarayı’na 

nakledilmiştir. 

 

Mahkeme kararı ile el konulan eserler; 

 

 İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün 20.01.2017 tarih ve 7684 sayılı yazısı, 

Topkapı Sarayı Müdürlüğü 02.02.2017 tarih ve 152.11-266 sayılı yazısı, İstanbul Anadolu 

Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu’nun 01.03.2020 tarih ve 2017/2164 sayılı yazısı ile 49. 

Asliye Ceza Mahkemesi’nin 09.01.2018 tarih ve 2017/75 esas 2018/7 sayılı karar gereğince; İstanbul 

Anadolu Adlî Emanet Memurluğu’nun 2017/2164 sırasına kayıtlı 26 adet Osmanlı 1320-1329 

tarihlerine ait pul, 148 adet posta pulu, 9 adet eski Türkçe belge, 1 adet kâğıt para, para fotokopisi ve 

buna ait haberin olduğu gazete küpürü, 3 adet bıçak, 2 adet kama, 2 adet kılıç 12.03.2020 tarihinde 

teslim alınmıştır ve yeddiemin deposunda muhafaza edilmiştir. 

 Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27.07.2020 tarih ve 56188501 sayılı yazısı ile Atatürk 

Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü’nün 14.07.2020 tarih ve 55833924 sayılı yazısına istinaden 1 

adet yatağan, 22.09.2020 tarihinde Gümrük Muhafaza polis memurlarından teslim alınmıştır ve  

yeddiemin deposunda muhafaza edilmiştir. 

 

Topkapı Sarayı’ndan geçmiş yıllarda farklı kurumlara devredilen eserlerinden; 

 

 Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı'nın 09/07/1973 tarih ve 862.35/07495 sayılı kararı ile 

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne devredilen 14 adet müzik aleti; Başkanlığımızın 16.06.2020 tarih 

ve 33370 sayılı onayına istinaden talep edilerek, Başkanlığımızın 16.07.2020 tarih ve 35393 sayılı 

onayına istinaden teslim alınmıştır.  

 Devlet Arşivleri’ne ödünç verilmiş olan, Arşiv Koleksiyonu’na kayıtlı 3 adet eser ile 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na ödünç verilen, Yazma ve Matbû Eserler Kütüphanesi’ne 

kayıtlı 20 adet eser, 09.10.2020 tarihinde teslim alınmıştır. 

 Topkapı Sarayı Harem-i Hümayun’da ‘At Rampası’ ziyarete açılmıştır. 

 Topkapı Sarayı Harem-i Hümayun’da yer alan ‘Valide Taşlığı, Ocaklı Sofa ve Çeşmeli 

Sofa’ bölümleri ziyarete açılmıştır. 

 Topkapı Sarayı’nın açık ve kapalı alanlarına ziyaretçiyi yönlendirme amaçlı tabelalar 

ve yönlendirme üniteleri konmulmuştur. 

 Topkapı Sarayını 01 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yerli ve yabancı olmak 

üzere toplam 750.590 kişi ziyaret etmiştir. 
 

1.1.2. Dolmabahçe Sarayı  
 

 12.10.2020 tarihli Protokole İstinaden Vakıflar Meclisinin 14.12.2020 tarih ve 403-

403 sayılı kararı ile mülkiyeti, Bezmi Alem Valide Sultan Vakfına ait, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 

Ömer Avni Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, 89 pafta, 1 ada, 9 parselde kayıtlı 7.344,00 m2 

sahalı taşınmazın tahsisi uygun görülen krokisinde (D) ile işaretli 37,00 m2'lik Muvakkithane kısmı 

teslim alınmıştır. 
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 I. Hareket Köşkünde bulunan eserlerin bina Zimmet Sorumlusuna devir ve teslim 

işlemleri yapılmıştır. 

 Dolmabahçe Sarayı Musaiban Dairesinde bulunan eserlerin yerinde tespit ve 

kontrolleri yapılarak devir-teslim işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi için Sayım çalışması, Kütüphanenin dijital 

ortama aktarılması, Kütüphanenin yeri ve eserlerin durumu hakkında rapor hazırlanmıştır.  

 Selamlık bölümü 1. kat 26 nolu Süfera Salonu ve çevresi ile bodrum katta yer alan 75 

ve 68 nolu mekanlarda    Restorasyon–Konservasyon çalışmaları (altın varak, kalem işi, parke bakım 

- onarım) devam ettirilmiştir. 

 Hususi Daire 73 ve 93 nolu odaların kalem işi, Kapalı Daire 163 nolu Salonun, 202 

Nolu Koridorun boya yenileme işi ile Camlı Köşk’ün Dış Cephesi ve 55 nolu koridor (sıva, boya) 

olmak üzere; anılan mekanların restorasyon çalışması tamamlanmıştır. 

 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 gerçekleşmiş ve Hususi Daire 

Zemin Kat 135 Salon, Kapalı Daire Zemin Kat 191 Nolu Salon, Kapalı Daire Zemin Kat 141 Nolu 

Daire anılan mekanlar ziyarete açılmıştır.  

 Dolmabahçe Sarayı Süfera salonu ve çevre odalarından tefrişte bulunan mobilyaların 

restorasyon süreci devam ettirilmiştir.  

 Dolmabahçe Sarayı 92, 93, 202 odalarında tefrişi tamamlanmıştır.  

 Elektronik ortamda senkronize şekilde çalışan Eser Takip Programı üzerinden, ilgililer 

tarafından onay ve takibi yapılıp, onarılmak üzere, muhtelif tarihlerde atölyelere teslim edilen 173 

adet eserden, 158 adedinin onarımı tamamlanarak teslim alınmış ve kayıtlı oldukları mekanlara 

konulmuştur. 

 Eşya Nakil Komisyonu Kararı gereği, gerek saray içi, gerekse müze, köşk ve kasırlara, 

aşağıda cinsi, adedi ve ENKK numarası belirtilen 509 adet muhtelif eserin nakli gerçekleşmiştir.  

 Eşya Nakil Komisyonu’nun 1087 nolu kararı doğrultusunda, Tablo Deposuna kayıtlı 

bulunan 9 adet resim, 8 adet fotoğraf, 342 adet kartpostal, 2 adet resim defteri ve 1 adet portre olmak 

üzere toplam 362 adet eserin Resim Müzesi’ne nakli gerçekleştirilmiştir. 

 Tablo Deposuna kayıtlı bulunan, 21 adet tablo, 2 adet resim, 2 adet çerçeveden ibaret 

olan toplam 25 adet eser, tefriş çalışmalarında kullanılmak üzere; Eşya Nakil Komisyonu’nun 1087 

nolu kararı doğrultusunda Resim Müzesi’ne nakledilmiştir.   

 Dolmabahçe Sarayı Selamlık ve Harem bölümüne kayıtlı bulunan 3 adet bahü, 2 adet 

sigara sehpası ve 1 adet koltuk olmak üzere, toplam 6 adet muhtelif eser, Eşya nakil Komisyonu’nun 

1080 nolu kararı gereği, Vahdettin Köşkkü’ne nakledilmiştir. 

 R.D. 8 nolu odaya kayıtlı bulunan 12/1059 – 1061 envanter nolu 3 adet korniş, 1092 

nolu Eşya Nakil Komisyon Kararı gereği 17 nolu odaya tefriş edilmek üzere nakledilmiştir. 

 Saray Koleksiyonları Müzesi’ne (4/2609 – 2610) ve H.D. 99 nolu odaya (4/2611) 

kayıtlı bulunan toplam 3 adet korniş ENKK (1084, 1085) gereği, Dolmabahçe Sarayı Resmi Daire 8 

nolu odada tefriş edilmek üzere nakledilmiştir. 

 Hususi Daire bodrum kat 43/4 nolu Çini Soba Atölyesine kayıtlı bulunan, 54/1500 

envanter nolu Çini Soba, Eşya Nakil Komisyonu’nun 1093 nolu kararı doğrultusunda, H.D. zemin 

kat 139 nolu odaya nakledilmiştir.  

 Kapalı Daire 145 nolu odaya kayıtlı bulunan 14/2456 envanter nolu Halı (Uşak), Eşya 

Nakil Komisyonu’nun 1081 nolu kararrı doğrultusunda Beylerbeyi Sarayı’na nakledilmiştir. 

 Eşya Nakil Komisyonu’nun 1102 nolu kararı gereği, 145 nolu Halı deposuna kayıtlı 

bulunan 14/2292 env. nolu halı, mekan tefrişi sebebiyle, H.D. 93 nolu odaya nakledilmiştir.  

 Selamlık - Harem bölümünün muhtelif mekanlarına kayıtlı bulunan toplam 44 parça 

eser, Eşya Nakil Komisyonu’nun 1103 nolu kararı doğrultusunda, Beykoz Cam ve Billur müzesinde 

sergilenmek üzere nakledilmiştir.   



2020 YILI FAALİYET RAPORU 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 

 
 
 

40 
 
 

 145 nolu Halı Deposu’na kayıtlı bulunan 42/1332 envanter nolu Halı, Eşya Nakil 

Komisyonu’nun 1102 nolu kararı gereği, Resim Müzesine nakledilmiştir. 

 Camlı Köşk 53 nolu mekana kayıtlı (82/16, 11/1434-1435, 11/1437- 11/1438) bulunan 

toplam 5 adet aydınlatma elemanı, Milli saraylar İdaresi Başkanlık Makamının 14.08.2020 tarih ve 

37283 sayılı oluru doğrultusunda, Beykoz Cam ve Billur Müzesinde sergilenmek üzere 

nakledilmiştir. 

 Eşya Nakil Komisyonu’nun 1104 nolu kararı gereği, Tablo Deposu’na kayıtlı bulunan 

7 adet Resim Taslağı, 1 adet Yağlı Boya Tablo, 3 adet portre ve 4 adet resim olmak üzere toplam 15 

adet muhtelif eser, Resim Müzesi’ne nakledilmiştir. 

 Eşya Nakil Komisyonu’nun 1133 nolu kararı gereği, K.D. 204 (Env. 8/1739) ve 205 

(Env. 52/1458) nolu mekanlarda yer alan 1 adet kanepe ile 1 adet sehpa olmak üzere 2 adet obje 

Yıldız Maneje nakledilmiştir.    

 Kapalı Daire zemin kat 208 nolu depoya kayıtlı bulunan 92/927 – 928 envanter nolu 2 

adet pater, Eşya Nakil Komisyonu’nun 1137 nolu kararı gereği Resim Müzesi’ne nakledilmiştir.  

 Hususi Daire 97 nolu depoya kayıtlı bulunan ve bu mekanda yer alan 11/575 – 576 

envanter nolu olan 2 adet vazo, Eşya Nakil Komisyonu’nun 1143 nolu kararı gereği, H.D. 1. Kat 67 

nolu salonda tefriş edilmek üzere nakledilmiştir. 

 Kapalı Daire 140 koridora kayıtlı bulunan 32/599 – 600 envanter nolu 2 adet korniş, 

Eşya Nakil Komisyonu’nun 1130 nolu kararı doğrultusunda Saray Koleksiyonları Müzesine 

nakledilmiştir. 

 Harem – Selamlık bölümüne kayıtlı bulunan aydınlatma elemanlarının bakım ve 

temizliği yapılmıştır. 

 Harem – Selamlık Bölümü ziyaretçi güzergahının kordonları yenilenmiş, ziyaretçi 

süreç noktalarına ihtiyaca binaen yönlendirme ve ikaz levhaları konulmuştur. 

 Tarihi Eser Kayıt Kontrol Görevlisi Koruma Memuru ve Koleksiyon Görevlisinden 

oluşan heyet tarafından, haftanın 2 günü, Yeni Bina üst katta yer alan, Daire Başkanlığı (Dolmabahçe 

Sarayı) ile Tarihi Eser Kayıt ve Kontrol birimince muhafaza edilen anahtarlarla kilitlenen ve 

mühürlenen Tablo ve Levha Depolarının kapıları açılmakta, kontrol ve havalandırması yapıldıktan 

sonra kilitlenip tekrar mühürlenmiştir. 

 Daire Başkanlığı (Dolmabahçe Sarayı)’na bağlı olarak çalışan hendimenler tarafından, 

sarayın muhtelif mekanlarında yer alan uygunsuzluklar (kapı onarımı, kapı kolu, kapı kilidi, merdiven 

basamağı, güzergah parkeleri, v.b.) giderilmiştir. 

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

bölümünün kurşundan olan çatı örtüsünün periyodik bakımı yapılmıştır. 

 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.  

 2020 yılında çeşitli basın yayın kuruluşları tarafından 6 adet çekim gerçekleşmiştir.  

 Dolmabahçe Sarayını 01 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yerli ve yabancı 

olmak üzere toplam 317.831 kişi ziyaret etmiştir. 
 

1.1.3. Yıldız Sarayı  
 

 Yıldız Şale’de restorasyon faaliyetleri devam ettiği için geziye kapalıdır. 

 Yıldız Sarayı Hünkar Kasrında bulunan yanık objeler başka bir depoya taşınmıştır. 

 Yıldız Sarayı Şale Köşkünde bulunan yangın tüplerinin, yangın vanalarının ve 

dolaplarının rutin kontrolleri yapılmıştır. 

 Beylerbeyi Sarayı’ndan 1067 nakil komisyon kararı ile 12/1535 ve 12/1524 envanter 

numaralı 2 (iki) adet fantezi sandalya Yıldız Şale Köşkü Ferhan binası deposuna nakledilmiştir. 
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 02.01.2019 tarihli ve 29430679-050-1 sayılı oluru ile 04.01.2019 tarih ve 22 sayı ile 

kurulan komisyon marifetiyle Yıldız Şale Köşkü Manej depoda bulunan 9/3 ve 9/4 sigara sehpaları 

ve 54/518 sehpa Dolmabahçe Sarayı Husisi daire salon 135’e nakledilmiştir. Yıldız Şale Köşkü 

Ferhan binası depoda bulunan 14/1766 envanter nolu sandalye Dolmabahçe Sarayı husisi daire salon 

135’e nakledilmiştir. Yıldız Şale Köşkü Ferhan Binası depoda bulunan 42/1281 nolu koltuk 

Dolmabahçe Sarayı Husisi Daire salon 135’e nakledilmiştir.               

 Beylerbeyi Sarayı 22 nolu odada kayıtlı olan 12/1524-1525 envater numarı fantezi   

sandalyeleri 1067 nakil komisyon kararı ile Yıldız Şale Köşkü Ferhan binası deposuna nakledilmiştir. 

 Dolmabahçe Sarayı Mefruşat dairesi 15 numaralı odada bulunan 8/335 envanter 

numaralı 1 adet kanepe , Yıldız Şale Köşkü Ferhan binası deposuna nakledilmiştir. 

 1071 numaralı Eşya nakil komisyon kararına istinaden 1. Hareket Köküne kayıtlı 

60/94, 12/67, 60/963, 92/4106 numaralı 4 adet sandalye, 56/124, 12/65 envanter numaralı 2 adet 

koltuk, 60/1150 envanter numaralı 1 adet yazıhane koltuğu ile 32/601 envanter numaralı 1 adet 

kanepe, Yıldız Şale Köşkü Ferhan binası deposuna nakledilmiştir. 

 1071 numaralı eşya nakil komisyon kararına istinaden  Dolmabahçe Saryı I. Hareket 

Köşküne kayıtlı 91/1386 envanter numaralı 1 adet etajer, 42/101, 52/2704, 52/669 envanter numaralı 

3 adet masa ve 8/458, 8/1332 envanter numaralı 2 adet sigara masası, Yıldız Şale Köşkü Manej binası 

deposuna nakledilmiştir. 

 Dolmabahçe Sarayı I. Hareket Köşkü 10 numaralı odada geçici olarak bulunan 32/477 

envanter numaralı 1 adet koltuk, Yıldız Şale Köşkü Ferhan binası deposuna nakledilmiştir. 

 1071 numaralı eşya nakil komisyon kararı ile Dolmabahçe Sarayı 12 numaralı 

koridorda bulunan 92/1282 envanter bnumaralı 1 adet yazıhane, Yıldız Şale Köşkü Manej binası 

deposuna nakledilmiştir. 

 1066 numaralıeşya nakil komisyon kararı ile Küçüksu Kasrı 10 numaralı odaya kayıtlı 

8/1621 envanter numaralı 1 adet şezlong Yıldız Şale Köşkü Ferhan binası deposuna nakledilmiştir. 

 Yıldız Şale Köşkü Manej binası deposuna kayıtlı olan 3 adet eser 1099 nolu eşya nakil 

komisyon kararı ile 8/458, 8/1332 2 adet sigara masası, 32/445 orta masa, 94/1386 etajer Dolmabahçe 

Sarayı I. Hareket Köşkü 10 numaralı odaya nakledilmiştir. 

 1125 numaralı eşya nakil komisyon kararına istinaden Yıldız Sarayı Hünkar Kasrı’nda 

bulunan, 101/546 envanter numaralı 1 adet sehpa, Topkapı Sarayı idari binaya nakledilmiştir. 

 1099 numaralı Eşya nakil komisyon kararına istinaden Yıldız Sarayı Hünkar Kasrı’nda 

bulunan12/1045 sigara sehpası, 12/1093 masa, 13/603 bahü, 13/605 bahü, 13/781 ayak iskemlesi, 

14/2250 ayna, 52/98 atejer, 52/533 kanepe, 52/1192 ayna, Yıldız Şale Köşkü Manej binası deposuna 

nakledilmiştir. 

 1099 numaralı eşya nakil komisyon kararına istinaden Yıldız Sarayı Hünkar Kasrın’da 

bulunan, 101/550, 101/542, 101/545 envanter numaralı 3 adet sehpa, Dolmabahçe Sarayı I. Hareket 

Köşkü 10 numaralı odaya nakledilmiştir. 

 

1.1.4. Beylerbeyi Sarayı 
 

 57 adet tarihi obje onarıma gönderilmiştir. 

 80 adet Saray içi tarihi obje hareketi gerçekleştirilmiştir. 

 Eşya Nakil Kararı ile 74 obje gönderilmiştir. 

 Eşya Nakil Kararı ile 6 obje gelmiştir. 

 Saray ve müştemilatlarının storlarının tamamı yenilenmiştir. 

 25 ve 30 numaralı odalardaki restorasyon tamamlanarak tefrişleri yapılmış olup 

ziyarete açılmıştır. 

 Ahır Köşk’e Topkapı Sarayı’ndan getirilen eğerlerin muhafaza edilebilmesi için 

marangoz ustası tarafından 51 adet eşeğin yapımı tamamlanmıştır. 

 Saray içerisi ve müştemilatlarda tarihi eşya devir sayımı yapılmıştır. 
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 Sarayın avize ve şamdanların eksik ampulleri tamamlanmıştır. 

 Zimmet devir–teslim çalışmaları kapsamında 2.588 adet eserin sayım ve devir-teslimi 

tamamlanmıştır. 

 Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşk’e 8 adet saltanat arabası ve eyerleri nakledildi. Bu 

eserlerin konservasyon çalışması yapılmıştır.  

 Ahır Köşk’e Topkapı Sarayı’ndan nakilleri gerçekleştirilen 8 adet faytonun onarım ve 

konservasyon işlemlri Tekstil Atölyesi çalışanları tarafından yapılmıştır. 

 Sarayın bahçelerindeki heykellerin önlerine bilgilendirme levhaları yerleştirilmiştir. 

 Eski Şantiye binası yıkılmış ve burada bulunan arşiv Şirvan 33 numaralı odaya 

taşınmıştır. 

 Beylerbeyi Sarayını 01 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yerli ve yabancı 

44.194 kişi rehberlik ve güvenlik hizmeti verilmiştir. 

 

1.1.5. Küçüksu Kasrı 

 

 Kasır envanterinde bulunan 12 adet mobilya ilgili birimlerce restore edilerek 

bulundukları yere konulmuştur. 

 2 adet Eşya Nakil Kararı ile 16 eser gönderilmiştir. 

 1 adet Eşya Nakil Kararı ile 7 eser kasır içi yer değiştirilmiştir. 

 Tarihi eser sayımı ve devir teslim işlemleri yapılmıştır. 

 Yeni demirbaş eşya sayımı yapılmıştır. 

 Zimmet devir–teslim çalışmaları kapsamında 488 adet eserin sayım ve devir-teslimi 

tamamlanmıştır. 

 Kasırda yer alan tarihi eserlerin mekân dağılımlarının kontrolleri yapılmış ve tespitler 

Müzecilik-Araştırma ve Tarihi Eser Kayıt Kontrol birimleri ile paylaşılmıştır. 

 15 adet düğün organizasyonu yapılmıştır. 

 206 adet gelin-damat fotoğraf çekimi isteklere uygun olarak yapılmıştır 

 Kasra ve mesire alanına gelen ziyaretçilerin rutin karşılamaları yapılmış ve günlük gişe 

bilgileri kayıt altına alınmıştır. 

 Kasrın bahçe ziyaretçi girişinde podima yer döşemelerinin yenilenmesi için çalışmalar 

yapılmıştır. 

 Küçüksu Kasrını 01 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yerli ve yabancı olmak 

üzere toplam 51.254 kişi ziyaret etmiştir. 

 

1.1.6. Ihlamur Kasrı 

 

 57 adet saatlik fotoğraf çekimi yapılmıştır. 

 1 adet düğün organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

 Kasrın girişine turnike sistemi kurularak elektronik bilet uygulamasına geçilmiştir. 

 Yangın Hidrant Deposu olarak işlev gören tarihi su terazisinin pompa, şamandra vb. 

arızaları giderilerek işler hale getirilmiştir. 

 Kasrın storları yenilenmiştir. 

 Ihlamur Kasrını 01 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yerli ve yabancı olmak 

üzere toplam 88.731 kişi ziyaret etmiştir. 

 

1.1.7.  Beykoz Mecidiye Kasrı 

 

 Etkinlik alanında yıl içerisinde 15 düğün yapılmıştır. 

 Köşkün alt katta girişte bulunan 1 nolu oda oval oda yanındaki 3 numaralı oda ve 

karşısındaki 4 nolu odaların zemin cila işleri yapılmıştır. 
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 Etkinlik kapısına diyafon konulmuştur. 

 Köşkün bütün avizelerinin temizliği yapılmıştır. 

 Köşk bahçesinde 19 adet gelin damat çekimi yapılmıştır. 

 Beykoz Mecidiye Kasrını 01 Ocak - 31 Aralık 20 tarihleri arasında yerli ve yabancı 

olmak üzere toplam 18.593 kişi ziyaret etmiştir. 

 

1.1.8. Beykoz Cam ve Billur Müzesi 

 

 1200 adet obje sergilenmek üzere müze içerisine yerleştirilmiştir. 

 Ankara Palas’tan gelen ve teslim alınan eşyalar, lojmanlardan alınarak Deniz 

Müzesi’ne gönderilmiştir. 

 Köşk içerisine objelerin sergileneceği vitrinler yerleştirilmiştir.  

 Topkapı Sarayı Koleksiyonlarından, Gümüş ve Billur Koleksiyonu’na kayıtlı 151 

parça, Avrupa Porselenleri Koleksiyonu’na kayıtlı 96 parça, Araba ve Eyerler Koleksiyonu’na kayıtlı 

2 parça, İstanbul Cam ve Porselenleri Koleksiyonu’na kayıtlı 264 parça, Hazine Koleksiyonu’na 

kayıtlı 2 parça, Güzel Yazılar Koleksiyonu’na kayıtlı 11 parça ve diğer saray, köşk, Kasır ve 

müzelerimizden 600 parça olmak üzere toplamda toplam 1126 parça eser, Beykoz Cam ve Billur 

Müzesi’ne nakledilmiştir. 

 Deniz Müzesi Komutanlığından 2 adet cam el bombası protokol kapsamında teslim 

alınarak, Beykoz Cam ve Billur Müzesi’ne nakledilmiştir. 

 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KÜVAM)’ne bağlı çeşitli müzelerden 

toplam 33 adet eser teslim alınmıştır. 

 

1.1.9. Aynalıkavak Kasrı 

 

 Kasır, idari bina ve gişenin perdeleri yenilenmiştir. 

 Müzemizde bulunan 2 adet cam damacana, yazılı karar üzere tutanak tutularak Beykoz 

Cam ve Billur Müzesine nakledilmiştir. 

 Aynalıkavak Kasrını 01 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yerli ve yabancı 

olmak üzere toplam 14.974 kişi ziyaret etmiştir. 

 

1.1.10. Maslak Kasırları 

 

 301 adet Gelin-Damat fotoğraf çekimi yapılmıştır. 

 12 adet Düğün organizasyonu yapılmıştır.  

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

 Maslak Kasırları ziyaretçi güzergahlarına, gezi yönlendirme levhaları yerleştirilmiştir. 

 19 Şubat 2020 tarihinde ulusal basın yayın kuruluşları tarafından Maslak Kasırları 

Limonluk Serasının çekimleri yapılmıştır. 

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

amacıyla metal ayaklı pleksiden oluşan bariyerler yerleştirilmiştir. 

 Mabeyn-i Hümayun Dolmabahçe sarayından getirilen tarihi objeler ile tefriş 

edilmiştir. 

 Maslak Kasırları girişinden itibaren güvenlik açısından Maslak Kasırları başlangıç 

noktasından yol bitimine kadar olan tellerle çevrili alanda kesilen ve yıpranan teller yenisiyle 

değiştirilmiştir. 

 Maslak Kasırları, halk sağlığı alanında zararlılar mücadele kapsamında rutin olarak 

bütün binalar ve bahçe alanı ilaçlanmıştır. 

 Kasr-ı Hümayun tarihi ahşap merdiveninde gözlemlenen mafsallardaki ayrılma ve 

kayma şantiye şefine bildirilmiş, marangoz gözetiminde yapılan tetkikte taşıyıcı elemanların statik 
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yönden bilirkişi tarafından da görülmesine ihtiyaç olduğu kararlaştırılmıştır. Merdivenin sağ üst kat 

çıkışı durum netleşene kadar ziyaretçi çıkışına kapatılmıştır.  

 Maslak Kasırlarını 01 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yerli ve yabancı olmak 

üzere toplam 10.593 kişi ziyaret etmiştir.  

 

1.1.11.  Ankara Palas Devlet Konukevi 

 

 Hediyelik eşya olarak belirlenen bölümün güçlendirilme ve alt yapı işlemine devam 

etmektedir. 

 Balo salonun aydınlık kısmında bulunan cam tavanların kaplaması ve koruması 

yenilenmiştir. 

 Bütün odaların pencere ve balkon doğramaları yenilenerek, camların montajına hazır 

hale getirilmiştir. 

 Ankara Palas ta genel olarak elektrik-elektronik tesisat vb. alt yapı çalışmalarının çoğu 

yerlerde tamamlanmış olup çalışmalar devam ettirilmiştir. 

 Kazan dairesinde ve bodrum katında bulunan yangın ve temiz su depoları 

yenilenmiştir.  

 

1.1.12.  Resim Müzesi 

 

 Topkapı Sarayı Resim Galerisi Koleksiyonu’na kayıtlı 2100 parça eser, Akağalar 

Koğuşu ve Padişah Portreleri Sergi Salonu’ndan 78 parça eser tefriş çalışmaları kapsamında Milli 

Saraylar Resim Müzesi’ne nakledilmiştir. 

 Resim Müzesi ikinci bölüm için sergide yer alacak eserlerin restorasyon ve 

konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

 Resim Müzesini anlatan kitap çalışması tamamlanmıştır. 

 Resim Müzesi pano, fotoblok ve etiket redaksiyonları ve çevirileri yapılmıştır. 

 Millî Saraylar Resim Müzesi Türkçe broşürü yapılmıştır 

 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden 15 adet eser teslim alınmıştır. 

  Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığından 20 adet eser teslim alınmıştır. 

  Deniz Müzesi Komutanlığından 1 adet eser teslim alınmıştır 

 Resim Müzesi Çalışma komisyonu tarafından Müzenin her iki bölümünün de tefrişi 

yapılmıştır. Tematik bölüm sayısı 11’den 34’e çıkmıştır. Sergilenen eser sayısı da 200’den 553’e 

yükselmiştir. 

 21 Adet nakil komisyon kararı yazılmıştır.  

 Tablo Restorasyon Atölyesi’nde 199, Altın Varak Atölyesi ile Marangoz 

Atölyeleri’nde 107 adet, Cilt ve Kâğıt Restorasyon Atölyesi’nde 34 eserin onarımı yapılmıştır. Cam 

ve Çerçeve Atölyesi’nde 137 yeni imalat yapılmıştır. 

 01.01.2020 – 17.03.2020 Tarihleri arası (* 17 Mart 2020 itibariyle tefriş çalışmaları 

için Müze geziye kapatılmıştır) yerli ve yabancı olmak üzere toplam 9.774 kişi ziyaret etmiştir. 

 

1.1.13. Saray Koleksiyonları Müzesi 

 

 Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü- “Osmanlı’nın Sessiz Tanıkları” Sergisi 

yapılmıştır. 

 T.C. Cumhurbaşkanlığı- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı- 10 Kasım Anılarla Atatürk 

Sergisi yapılmıştır. 

 Sultan II. Abdülhamid Han’a hediye edilmiş olan Japon Zırh Takımı ve 25. Cülûs yılı 

hediyesi Japon Mabed Modeli’nin tanıtımı doğrultusunda röportaj yapılmış ve eserler 

görüntülenmiştir. 
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 19. Yüzyıl Osmanlı Saray Mutfaklarında kullanılmış olan soğutucu dolapların tanıtımı 

doğrultusunda röportaj yapılmış ve eserler görüntülenmiştir. 

 Restorasyon amacıyla 20 eser onarıma gönderilmiş, 26 adet eser onarımdan gelmiştir. 

 Beykoz Cam ve Billur Müzesine 661 eser gönderilmiş ve bu müzeden 196 adet eser 

getirilmiştir. 

 Depo Bölümü’ne nakledilerek korniş reyonlarında 33 adet eser muhafaza altına 

alınmıştır. 

 Topkapı Sarayı’ndan nakledilen Zırh Takımı, Mabed Maketi ve nişanlardan oluşan 7 

adet eser 19 numaralı vitrinde sergilenmiştir. 

 Saray Koleksiyonları Müzesi, müze bölümünde, bahçe tarafındaki pencerelerin 

storları güncelliğini yitirdiğinden blackout storlarla yenilenmiştir. 

 Saray Koleksiyonları Müzesi vitrinlerinden ve depo bölümünden seçilerek Beykoz 

Cam ve Billur Müzesi’nde sergilenmesi planlanan eserlerin nakledilme çalışmaları yapılmıştır. 

 Saray Koleksiyonları Müzesini 01 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yerli ve 

yabancı olmak üzere toplam 7.971 kişi ziyaret etmiştir.  

 

1.1.14. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası 

 

 İpekli Kumaş Dokuma Atölyesinde 2020 yılında 1.500 metre ipekli kumaş üretilmesi 

planlanmış ancak covid 19 pandemi nedeniyle 1.139,20 metre perdelik ve döşemelik üretilmiş olup 

planlanan üretimin %76’sı gerçekleştirilmiştir.  

 Halı Dokuma Atölyesinde, 2020 yılında 73,67 m²  yün halı,  2,49 m² ipek halı ve 36,27 

m² kaba yün halı olmak üzere toplam 112,43 m² halı dokunmuştur. Halı Dokuma Atölyesinde 

belirlenen hedefin % 77 si gerçekleşmiştir. 

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

olan desenlerin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla 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 2020 yılı sonu 

itibariyle tasnif çalışmalarına paralel olarak 37 adet desen çizimi gerçekleştirilmiştir. 

 Fabrikamız desen birimi dokumaya başlanılacak olan halıların bilgisayar ortamında 

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

başlanılmıştır. 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. 

 

1.1.15. Yıldız Çini ve Porselen Sanayi İşletmesi 

 

 Yeni tasarım köşeli kahve ve çay fincanı üretimi gerçekleştirilmiştir. 
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 Cumhurbaşkanlığı makamı için, 2 adet 45 cm tabak üzerine Ayasofya Camii temalı 

çalışma tasarlanmış ve üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 Yeni fincan ve desen tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

 

 Yeni tasarım ayaklı kase üretimi gerçekleştirilmiştir. 
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 Yeni kuşlu ve hilalli kahve fincanları üretilmiştir.  

 

 Dolmabahçe Sarayında bulunan tarihi çini sobaların restorasyonu için gerekli olan 

eksik parçaların porselen olarak üretimi çalışmaları devam ettirilmiştir. 

 

 

 Tam otomatik torna makinası modernizasyonu çalışmaları yapılmıştır. 

 1970 yılı imalatı olan arızalı Dorst marka tam otomatik şekillendirme makinasının 

kontrol panosu tamamen yenilerek bilgisayar (PLC) kontrollü hale getirilmiştir. Ayrıca mekanik 

aksamlardaki aşınan parçalar yenilerek, makine stabil çalışır hale getirilmiştir 

 Yeni ürün çalışmaları kapsamında, fabrika tarihinde mevcut otomatik torna makineleri 

ile şekillendirilip üretilen en büyük tabak çalışması yapılmıştır. Şekillendirme esnasındaki çapı 37 

cm, nihai ürün çapı 34 cm olarak gerçekleştirilmiştir. 

 1 adet 2 m3  elektrikli fırın kısmi yenileme ve bakım onarımı gerçekleştirilmiştir. 

 2 adet laboratuvar tipi kül fırını bakım onarımı yapılmıştır. 

 Arızalanması nedeniyle doğalgazlı fırının fırın fan motoru yenilerek, oksitlenip 

delinen salyangozunun tadilatı yaptırılmıştır. 

 Yeni personel alımı için, birimimiz yemekhanesinde, modelhane ve döküm 

ünitelerinde  uygulama sınavı yapılmıştır. 

 Altın yaldız, boya, alçı, bordo baskılı kutu, pozitif çıkartma ve aksesuar alımları 

gerçekleştirilmiştir. 
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1.2. Tarihi Bahçelerin Restorasyon, Konservasyon ve Periyodik Bakım Hizmetlerine 

İlişkin Faaliyet ve Projeler 

 

 Dolmabahçe, Topkapı, Beylerbeyi Sarayları,  Beykoz, Maslak, Küçüksu, Ihlamur, 

Yıldız Sarayı ve Aynalıkavak Kasırları, Abraham Paşa Köşkü (Beykoz Cam Müzesi), Yıldız Porselen 

Fabrikası, Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası, Ambarlar ve Ankara Palas Tarihi Bahçelerinin 

2020 Yılı Bakımının ve Temizliğinin Yaptırılması İşi yıl boyunca sürdürülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 Topkapı Sarayı bahçeleri peyzaj düzenlemesinde kullanılmak üzere bitki ve çim alım 

işi kapsamında, hazırlanan peyzaj projelendirmesine göre bitkisel uygulama tamamlanmıştır. 
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 Dolmabahçe sarayı veliaht dairesi deniz cephesi bahçe düzenlemesi işi 

tamamlanmıştır. 

 

 Yıldız Sarayı Hasbahçe peyzaj uygulama işi projelendirme ve uygulaması 

tamamlanmıştır. 
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 Dolmabahçe Sarayı Kemaleddin Efendi Köşkü bahçesi çevresi tadilatı ve bahçe 

düzenlemesi işi tamamlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Topkapı Sarayı Bitki Rölövesi, Bahçe Vaziyet Planı Ve Ağaç Bilgi Sistemi İşi 

tamamlanmıştır.  

 Cam Müzesi – Beykoz – Köşk yakın çevresi yapısal ve bitkisel uygulama işi projesi 

hazırlanarak uygulanmıştır.  

 Küçüksu Kasrı Mihrişah Sultan Çeşmesi etrafındaki küptaş zemin kaplamasının ve 

yağmur suyu giderlerinin tamirat ve tadilatı yapımı işi tamamlanmıştır. 

 Küçüksu Kasrı Bahçesi girişi çevresi tadilatı ve bahçe düzenlemesi işi tamamlanmıştır. 

 Abraham Paşa Korusu Şahinkaya Tepesi’nin iş makinalarıyla regüle edilmesi ve ağaç 

dikimi işi tamamlanmıştır. 

 Beykoz Cam Ve Billur Müzesi’nde ibreli fidan, oya ağacı sökümü, saksıya alınması 

ile idare tarafından sahada gösterilen yerlere dikimi işi tamamlanmıştır. 

 Topkapı Sarayı 2 ada 37 parsel çevre düzenleme (peyzaj) ve mühendislik projelerinin 

hazırlanması işi tamamlanmıştır.  

 Saray, Köşk Ve Kasır tarihi bahçelerinde kullanılmak üzere rulo çim satın alımı ve 

idare tarafından uygun görülen yerlere serimi işi tamamlanmıştır. 

 Saray, Köşk Ve Kasır tarihi bahçelerine dikilmek üzere mevsimlik çiçek satın alımı 

gerçekleştirilmiştir.  

 Saray, Köşk Ve Kasır tarihi bahçelerine dikilmek üzere Osmanlı çimi (Ophiopogon 

Japonicus) satın alımı gerçekleştirilmiştir. 

 Saray, Köşk Ve Kasır tarihi bahçelerine dikilmek üzere çiçek soğanları (lale, sümbül 

vs.) satın alımı gerçekleştirilmiştir. 

 Saray, Köşk Ve Kasır tarihi bahçelerine dikilmek üzere gül ve şimşir satın alımı 

gerçekleştirilmiştir. 
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 Saray, Köşk Ve Kasır tarihi bahçelerine dikilmek üzere Çalı ve Yer örtücü satın alımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 Saray, Köşk Ve Kasır tarihi bahçelerine dikilmek üzere Çalı ve Yer örtücü satın alımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 Saray, Köşk Ve Kasır tarihi bahçelerinde ve bitki seralarında kullanılmak üzere Toprak 

satın alımı gerçekleştirilmiştir. 

 

1.3. Tarihi Objelerin Restorasyon, Konservasyon ve Periyodik Bakım Hizmetlerine İlişkin 

Faaliyet ve Projeler 

 
 Milli Saraylara bağlı Saray, köşk ve kasırların envanterinde bulunan 971 adet tarihi 

objenin konservasyon ve restorasyonu tamamlanmıştır. 

 Saray, Köşk ve Kasırlarda 369 adet günlük iş emri ile kapı kolu, kilit, sürgü, anahtar 

vb. parçaların bakım, tamir ve üretimi yapılmıştır. 

 Birim sorumluğundaki atölyelerde 2000 adet Maske,150 adet kum torbası, 2 adet 

branda dikimi, 235 adet stor, 112 adet perde ve 18 adet tül imal edilmiştir. 

 Beykoz Billur Cam Müzesinde sergilenmek amacıyla 600 adet tarihi objenin yüzey 

temizliği yapılmış olup, 412 adet objenin bakım, onarım, temizlik ve montajı atölyeler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

 30 Adet Metal Objenin döküm işlemleri tamamlanmıştır. 

 

 

 

       

 

 

Dolmabahçe Sarayı 119 Salona ait 

54/42 Envanter Numaralı Paravan 

Restorasyon Öncesi 

Dolmabahçe Sarayı 119 Salona ait 

54/42 Envanter Numaralı Paravan 

Restorasyon Sonrası  
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1/4815 Envanter Numaralı Kılıç ve Kını Restorasyon 

Öncesi 

1/4815 Envanter Numaralı Kılıç ve Kını 

Restorasyon Sonrası 

42/1127.2 Envanter Numaralı Yol 

Halısı Restorasyon Öncesi 

42/1127.2 Envanter Numaralı Yol 

Halısı Restorasyon Sonrası 
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82/434 Envanter Numaralı Tavan 

Lambası Restorasyon Öncesi 

82/434 Envanter Numaralı Tavan 

Lambası Restorasyon Sonrası 

34/1006 Envanter Numaralı Tabanca 

Restorasyon Öncesi 

34/1006 Envanter Numaralı Tabanca 

Restorasyon Sonrası 
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36/1548 Envanter Numaralı 

Damacana Restorasyon Öncesi 

36/1548 Envanter Numaralı 

Damacana Restorasyon Sonrası 

149/954 Envanter Numaralı Tabanca 

Restorasyon Öncesi 

149/954 Envanter Numaralı Tabanca 

Restorasyon Sonrası 
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Dolmabahçe Sarayı 131 Oda 5 Cam Perde, Farbela İmalatı 

52/2766 Envanter Numaralı Halı 

Seccade Restorasyon Öncesi 

52/2766 Envanter Numaralı Halı 

Seccade Restorasyon Sonrası 
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117/2328 Envanter Numaralı At 

Zırhı Restorasyon Öncesi 

117/2328 Envanter Numaralı At 

Zırhı Restorasyon Sonrası 

17/521 Envanter Numaralı Tablo 

Restorasyon Öncesi 

17/521 Envanter Numaralı Tablo 

Restorasyon Sonrası 
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1/66 Envanter Numaralı Kanepe 

Restorasyon Öncesi 
1/66 Envanter Numaralı Kanepe 

Restorasyon Sonrası 

1/19 Envanter Numaralı Koltuk 

Restorasyon Öncesi 

1/19 Envanter Numaralı Koltuk 

Restorasyon Sonrası 
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İhale ve Doğrudan Temin ile Yapılan İşler; 

 Bir kısım obje restorasyon ve konservasyon işleri hizmet alım marifetiyle satın alma 

usullerine göre firmalara yaptırılmıştır. 100 adet perde pateri, 10 adet korniş ve 40 adet vazo kaidesi 

işleri ihaleye verilen firmalar tarafından yeniden imal edilmiştir. 144 adet objenin restorasyon 

uygulamaları ihaleye verilen firma tarafından tamamlanmıştır. 

 

            Ahşap Vazo Kaideleri                                        Ahşap Perde Paterleri 

 

 Yıldız Şale 1 Numaralı tören Salonuna ait 7/7 envanter numaralı halı ve Muayede 

Salonu 11/168 envanter numaralı halısının ihaleye verilen firma tarafından konservasyon ve 

restorasyon uygulamaları devam ettirilmiştir.  
 

                Restorasyon Öncesi                                          Restorasyon Süreci 
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 Dolmabahçe Sarayı Rıhtımında bulunan 30 adet aydınlatma fenerinin Restorasyon 

ihalesi yapılıp tamamlanmıştır.  
 

         Restorasyon Öncesi                                       Restorasyon Sonrası 

 

 Topkapı Sarayı envanterine kayıtlı 25 Mutfak gereçlerinin restorasyon ve 

konservasyon işi yapılmıştır. 
 

                        Restorasyon Öncesi                                              Restorasyon Sonrası 
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                     Restorasyon Sonrası                                          Restorasyon Sonrası 

 

 Resim Müzesinde Kullanılmak 10 adet Ahşap Korniş işi yapılmıştır.  

 Beykoz Cam Müzesindeki ayna çerçevelerinin eksik cam motiflerinin tamamlama işi 

yapılmıştır.  

 

                           Restorasyon Öncesi                                          Restorasyon Sonrası 
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 Mobilya Döşeme onarımı işi yapılmıştır. 

 

                                                                                         Restorasyon Öncesi 

 Restorasyon Sonrası 

 

1.4. Tarihi Yapıların Restorasyon, Konservasyon ve Periyodik Bakım Hizmetlerine İlişkin 

Faaliyet ve Projeler 

 

1.4.1. Topkapı Sarayı  
 

Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Bölümü Onarımı (İkmal-Bina ve Zemin Güçlendirme ) 

Teşhir ve Tanzim İşi çalışmaları kapsamında; 
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 Çürümüş ahşap lentolar yenilenip sıvaya hazır hale getirilmiştir. 

 

 

 Kaba sıva çalışmaları yapılmıştır. 

 

 Taş çürütme-dikiş ve imitasyon uygulamaları yapılmıştır. 
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 Bina güçlendirmesi için gergi sistemleri yapılmıştır. 

 

Hazine koğuşu restorasyonu/konservasyonu çalışmaları kapsamında; 

 

 Kimyasal temizlik ve araştırma raspaları yapılmıştır. 

 Altın varak uygulamaları tamamlanmıştır. 

 

Büyük Oda Koğuşu restorasyonu / konservasyonu çalışmaları kapsamında; 

 

 Kurşun çatı onarımları yapılmıştır. 

 Çimento sıva raspaları yapılmıştır. 

  İç mekân duvarlarında güçlendirme (çelik ankraj plaka) imalatları yapılmıştır. 

 Ahşap tavan imalatları yapılmıştır. 
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Topkapı Sarayı Harem Yapıları 1. Etap Gözdeler Dairesi restorasyon uygulamaları 

kapsamında; 

 

 Valide Taşlığı bölümü restorasyonu tamamlanmıştır. 

 

Valide Taşlığı Bölümü Restorasyon Öncesi Ve Sonrası 
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 Ustalar Dairesi bölümü restorasyonu tamamlanmıştır. 

 

 

Ustalar Dairesi Bölümü Restorasyon Öncesi Ve Sonrası 
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 Çifte Kasırlar bölümü restorasyonu tamamlanmıştır. 

 

Çifte Kasırlar Bölümü Restorasyon Öncesi Ve Sonrası 
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 Gözdeler Dairesi iç mekân restorasyonu tamamlanmıştır. 

Gözdeler Dairesi İç Mekân Restorasyon Öncesi Ve Sonrası 
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 Gözdeler Dairesi dış cephe restorasyonu tamamlanmıştır. 

 

Gözdeler Dairesi Dış Cephe Restorasyon Öncesi Ve Sonrası 
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Topkapı Sarayı Harem Yapıları 4. Etap III. Selim Köşkü, Mihrişah Sultan Dairesi, I. 

Abdülhamit Dairesi, III. Ahmet Köşkü, III. Osman Köşkü İle Taşlığı, I. Ahmet Dairesi, Süs Havuzu Ve 

Alt Kat Çinili Mekân Restorasyonu çalışmaları kapsamında; 

 

 Kurşun ve alemlerin restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

Kurşun ve Alemlerin Restorasyon Öncesi Ve Sonrası  
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 III. Osman Köşkü Dış Cephe Ahşap karkas güçlendirme, kaplama değişimi, ahşap 

doğrama onarımları. 

 

Ahşap Onarım Öncesi Ve Sonrası 

 

 Abdülhamid Hazine Odası tavandaki eksik oymaların tamamlanması, özgün rengin 

ortaya çıkarılması ile araştırma raspaları tamamlanmıştır. 

Raspa Ahşap Tamamlama Öncesi Ve Sonrası 
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 Kubbelerde çimento esaslı sıva raspaları tamamlanmıştır. 

Çimento Esaslı Sıva Raspası Öncesi Ve Sonrası 

 

1.4.2. Yıldız Sarayı Yapıları 

 

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

Köşkü ve Bağlantılı Yapıların Restorasyonu Çevre Düzenleme, Elektrik, Mekanik Entegrasyonu ve 

Müteferrik İşleri, Eylül 2018 tarihinde başlanmış ve halen devam etmektedir. Sözü edilen iş İstanbul 

Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı denetiminde yapılmıştır. 

 Çit Kasrı’nda; Ahşap çatı konstrüksiyonunun restorasyonu tamamlanmış, kurşun 

kaplama öncesi çatı üzerine membran uygulanmış ve gizli bakır dereler yapılmıştır. Cephelerde 

konservasyon imalatları tamamlanmıştır. Ahşap doğramalar ile özgün parkelerin konservasyonu 

tamamlanmış ve yeni parke imalatına devam edilmektedir. Parke altı ahşap kaplamalar 

döşendimiştir. Yapının duvarlarında bulunan özgün kumaşların konservasyonuna devam 

edilmektedir. Tavanların tuval ve ahşap kısımlarının konservasyonu tamamlanmıştır.  

 Mekanik ve elektrik alt yapısının yenilenmesi tamamlanmıştır. 

Çit Kasrı Ahşap çatı onarımı 
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Ahşap Tavan Ve Tuvallerin Konservasyonu  

 

Cephe Taş Konservasyonu  
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 Set Köşkünde; Restorasyonu tamamlanan ahşap çatı üzerine kurşun kaplama 

yapılmıştır.  Cephelerde ahşap onarımı tamamlanmış, sıva ve boya işleri tamamlanmıştır. Yapının 

duvarlarında  bulunan özgün kumaşların projelendirmesi tamamlanmış, özgün numuneler Marmara 

Üniversitenin ilgili bölümüne analize gönderilmiştir. Tavanların tuval ve ahşap kısımları ve bağlantı 

koridorunun restorasyonuna ile mekanik ve elektrik altyapı restorasyonu devam ettirilmektedir. 

 

Set Köşkü Çatı Ve Cephe Onarımları 
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 Yaveran Dairesi’nde; Ahşap restorasyonu tamamlanan çatı üzerine kiremit kaplama 

işi yapılmıştır. Çinko oluk, dere ve iniş boruları takılmıştır. Cephelerde sıva ve boya imalatları 

tamamlanmış ve iskele sökümü yapılmıştır. Muhdes giriş basamakları sökülmüş, hazırlanan onaylı 

proje doğrultusunda sahanlıklardaki özgün çiniler korunarak yenilenmiştir. İç mekânlarda ahşap 

kısımların restorasyonu tamamlanmış, zemin katta mozaik döşeme,1. Katta ahşap meşe parke döşeme 

kaplaması yapılmıştır. Cephelerde ve iç mekânlarda yapılan katman analizleri ve malzeme analizleri 

doğrultusunda boyalı yüzeylerin restorasyonu tamamlanmıştır. Mekanik ve elektrik altyapısının 

yenilenmesi tamamlanmış, aydınlatma armatürleri ve ısıtma üniteleri takılmıştır. Binanın 

restorasyonu tamamlanmış olup, kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

Yaveran Dairesi Cephe Ve İç Mekân Restorasyonu 
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 Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi Onarımı kapsamında; Çevre Düzenleme, Elektrik, 

Mekanik Sistemleri Entegrasyonu ve Müteferrik İşleri, Kasım 2018 tarihinde başlanmış ve halen 

devam etmektedir. Anılan iş İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

denetiminde yapılmaktadır. Dış cephelerde konservasyon imalatlarına devam edilmektedir. 1.Kat i ç  

mekânlarda ahşap tavan, doğrama ve sıvanan duvar yüzeylerinde boya imalatları tamamlanmıştır. 

Mekanik ve elektrik altyapısının yenilenmesine devam edilmektedir. İç mekânlarda ince sıva yapımı 

tamamlanmıştır. Zemin katta muhdes döşeme kaplamaları kaldırılarak özgün taş döşemelerin 

çıkarılması tamamlanmıştır. Hazırlanan revize restorasyon projesi onaylatılarak özgün döşeme 

üzerine yükseltilmiş porselen döşeme yapılması kararı alınmıştır. 

 

Arabacılar Dairesi Cephe Onarımı Ve Zemin Katta Özgün Taş Döşeme 

Konservasyonu 
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Yıldız Sarayı Hamid Havuzu Köprüleri ve İçinde Bulunan Köşklerin Onarımı ve Çevre 

Düzenlemesi İkmal İşi, Mayıs 2017 tarihinde başlanmış ve 2020 yılı Eylül ayında geçici kabulü 

yapılmıştır. Sözkonusu iş Kültür Bakanlığı İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde 

yapılmıştır. 2020 yılında: 

 

 Yeni solüsyonlu podima yolların yapımı ve özgün yolların onarımı tamamlanmıştır. 

 Ada  köşkünde  ahşap  ve  bezemeli  yüzeylerin  restorasyonu  tamamlanmış, zemine 

ahşap parke döşeme yapılmıştır. 

 Seyir köşkü  ahşap  cephe  restorasyonu  ve  çatı  kurşun  kaplama  imalatları 

tamamlanmıştır. 

 Bahçede toprak tesviye çalışmaları tamamlanmıştır. 

 Elektrik, sulama ve drenaj hatları çekilmesi tamamlanmıştır. 

 Bilim ve Değerlendirme Kurulunca onaylanan proje doğrultusunda hazırlanan, Milli 

Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihale kapsamında Hasbahçe’de çim serilmesi, 

bitkilendirme ve peyzaj imalatları yapılmıştır. 

 Milli Saraylar İdaresi Restorasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı Taş Atölyesi tarafından 

III. Selim Çeşmesi cephesi taş konservasyonu ve su ile mermer temizliği ile çeşmenin yanındaki 

kıblegah taşının da mermer temizliği yapılmıştır. 

 

               Has Bahçe Solüsyonlu Podima                             III. Selim Çeşmesi Taş  

                                 Yollar Ve Peyzaj İşleri                              Konservasyonu Ve Temizliği 

 

2020 Yılında Yıldız Sarayı Yapıları’nda bakım onarım ihalesi kapsamında aşağıdaki 

çalışmalar yapılmıştır: 

 

 Küçük Mabeyn Binası’nda çelik dış cephe iskelesi kurulmuş ve sıva tamiratları 

yapılarak cephe mineral boya ile boyanmıştır. 

 Cam çatı sistemi yenilenmiş, yapının su alması engellenmiştir. 

 Ahşap saçakların onarımı yapılarak çinko dereler yenilenmiştir. 
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 Ahşap kepenk ve doğramaların onarımı yapılarak boyası yapılmıştır. 

 Cephedeki mermer korkulukların amonyum bikarbonat ile temizliği yapılmıştır. 

 Milli Saraylar İdaresi Restorasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kalemkâr Atölyesi 

tarafından çatı katı kış bahçesinde ahşap taşıyıcı sistem üzerindeki dekoratif boyaların 

konservasyonuna başlanmıştır.  

 

Küçük Mabeyn Cephe Onarımı Ve Cam Çatının Yenilenmesi 
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             Küçük Mabeyn Kış Bahçesi Ahşap Yüzeylerde Dekoratif Boyaların Konservasyonu 

 

Yıldız Sarayı Marangozhane Binası Onarımı İşi’ne 2017 tarihinde başlanmış ancak 

yeterli bütçe olmadığından tamamlanamamıştır. Sözü edilen iş Kültür Bakanlığı İstanbul Rölöve 

Anıtlar Müdürlüğü denetiminde yapılmıştır. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından bakım 

onarım ihalesi kapsamında çatı ve cephe onarım işleri tamamlanmıştır.  
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Marangozhane Binası’nda: 

 

 Ahşap çatı kaplaması onarılarak, üzerine membran ve kurşun kaplama uygulaması 

yapılmıştır.  

 Cephe de ahşap doğrama, cephe silme ve sıva onarımları yapılarak cephe boyanmıştır. 

 Yaveran dairesi ile Marangozhane Binası arasındaki bahçe duvarına horasan sıva 

yapılarak üzeri boyanmış, aradaki yağmur kanalı gidere bağlanmıştır. 

 Çinko oluk, dere ve iniş boruları yapılarak yerine takılmıştır. 

 Mevcut geçici çelik çatı sökülerek Milli Saraylar İdaresi deposuna taşınmıştır. 

 

Marangozhane Binası Çatı Onarımı Ve Cephe Restorasyonu 
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Yıldız Sarayı müştemilatında bulunan ve sarayın kurumumuza devrinden önce Yıldız 

Teknik Üniversitesi tarafından derslik olarak kullanılan Agavat Dairesinin çatı onarım işleri 

ihale üsülü ile yüklenici firmaya yaptırılmıştır.  

 

Agavat Dairesi’nde: 

 

 Çatı kiremitleri aktarılarak kırık kiremitler yenilenmiştir. 

 Çatıda çürüyen ahşap çatı karkası ve kaplamalar yenilenmiştir. 

 Çatı yalıtım membranı yenilerek binanın su alması engellenmiştir. 

 

Agavat Dairesi Çatı Onarımı 
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1.4.3. Dolmabahçe Sarayı 

 

1.4.3.1. Süfera Salonu 

 

Süfera Salonu ve çevresindeki odaların restorasyonu/konservasyonu çalışmaları 

kapsamında; 

 

 Süfera Salonu’nda konservasyonu tamamlanan örnek/pilot bir alan oluşturulmuş ve 

salonun konservasyonunda kullanılacak malzeme ve teknikler belirlenmiştir.  

 

       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 

müdahaleleri yapılmıştır. ‘Tratteggio Tekniği’ ile duvar resmi rötuşları devam ettirilmiştir. 
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 30 no.lu oda tavanında konservasyonu tamamlanan alan 

          30 no.lu oda duvar yüzeyinde tratteggio tekniği ile rötuş uygulaması  
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 Salonun deniz, cami, yol ve harem yönü eyvanları tavan ve duvar altın varak süsleme 

yüzeylerde sağlamlaştırma, kuru ve nemli kısımlarda temizlik uygulamaları yapılmıştır.  

        Tavanda sağlamlaştırma ve temizlik uygulama aşamaları 

 

 Yol Yönü Eyvanı Duvar yüzeylerinde geç dönem niteliksiz boya katmanlarının 

alınması ve tavan kısmında müdahale gereken geniş çatlaklara Ledan D1 enjeksiyon uygulaması 

devam etmektedir. 

Yol Yönü Eyvanı Ledan D1 Enjeksiyonu ve niteliksiz üstüne boyalamaların 

alınması uygulamaları 
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 Salonun Etrafında yer alan 29,27 ve 32 Numaralı Odalarda duvar yüzeylerinde üstüne 

boyamaların alınması uygulaması tamamlanmıştır. Tavanda noktalama tekniği ile rötuş uygulaması 

devam ettirilmiştir. 

 

29 ve 27 Numaralı Odalarda tavanda noktalama yöntemi ile rötuş uygulamaları 

 

 Salonun etrafında yer alan 29C Numaralı Hela’da sonraki dönemlerde eklenilen klozet 

ve zemin döşemesi kaldırılıp özgün yüzeye ulaşılmıştır. Duvar yüzeylerinde üstüne boyamaların 

alınması uygulaması halen devam etmektedir. 

 

       29C Numaralı Hela Niteliksiz üstüne boyamaların alınması uygulaması 
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                 29C Numaralı Hela Niteliksiz zemin döşemesi söküm anı ve özgün yüzeyin mevcut hali 

 

 Salona ait olan tüm parkelerin konservasyonu tamamlanmış olup parça onarımlarında 

renklendirme ve geleneksel yöntemle cilası yapılmaktadır. Bu mekânların tavan ve duvar 

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

parkelerin onarım aşamasından sonraki renklendirme ve balmumu cila uygulamaları devam 

ettirilmiştir. 

            Parça onarımı tamamlanmış, cila uygulaması tamamlanmış parke örneği 
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1.4.3.2.  Kemaleddin Efendi Köşkü 
 

 Tüm mekanlarda restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır 

     Kemaleddin Efendi Köşkü Restorasyon Öncesi Ve Sonrası 
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1.4.3.3.  Veliaht Dairesi Bahçesinde Yer Alan Sera Yapıları 

 

 Sera yapılarının tüm restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

 

                    Sera Yapıları Restorasyon Öncesi Ve Sonrası 

 

 



2020 YILI FAALİYET RAPORU 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 

 
 
 

88 
 
 

1.4.3.4.  Reşat Efendi Köşkü 

 

 Cephe bakımı, yapının ahşap kısımları ile yağmur dere oluk onarımları 

tamamlanmıştır. 

 

 

     Reşat Efendi Köşkü Restorasyon Öncesi Ve Sonrası 
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1.4.3.5.  Camlı Köşk 

 

 Binanın cephesinde taş temizliği ve eksik motifli taş kısımların bakım ve onarımı, 

mermer sütunların temizliği, ahşap doğramaların bakımı ve bezir yağlı boya ile boama işleri 

tamamlanmıştır.  

 

                          Camlı Köşk Restorasyon Öncesi Ve Sonrası 
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1.4.3.6. Veliaht Dairesi 

 

 Bina odalarının duvar-boya sıva ve parke onarımları (sistire, cila işlemleri) ile bahçe 

havuzunun bakım onarım ve yalıtımı, dış cephe boya bakım onarımı, giriş güzergâhındaki duvar 

bakımı ve sıva işleri ile Kurban Havuzunun bakım-onarım çalışmaları tamamlanmıştır. 

             Resim Müzesi Dış Cephe Onarım Sonrası 

 

 Tefriş uygulama projesine uygun olarak sergileme panellerinin ve vitrinlerinin 

montajları tamamlanmıştır. 

 

                                                     Resim Müzesi İç Mekân Tefriş Sonrası 
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1.4.3.7.  Matbah-ı Amire Binaları ve Musahiban Dairesi 
 

 Musahiban Dairesi dış cephe boyası ve taş bakımı yapılmıştır. 

 

Dış Cephe Bakım Onarım Sonrası 
 

 Ahşap kapıların bakım onarım ve cila işlemleri yapılmıştır. 

Dış Cephe Bakım Onarım Sonrası 
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 Merdiven alt kısmı taş duvar örülerek kapatılmıştır. 

 Matbah-ı Amire Binalarının ve Saray Koleksiyonları Müzesi’nin saçaklarının bakım 

onarım ve cila işlemleri yapılmıştır. 

 Camlı koridor çıkışındaki geçiş güzergâhında bulunan imitasyon beton zemin kırılarak, 

traverten taş uygulaması yapılmıştır. 

Taş Kaplama Öncesi Ve Sonrası 



2020 YILI FAALİYET RAPORU 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 

 
 
 

93 
 
 

1.4.4. Beylerbeyi Sarayı 

 

 Beylerbeyi ziyaretçi seti ana giriş kapısı ile 31, 32 ve 33 no.lu odaların iç kısımları, kapı 

ve pencere onarımları ve duvar yüzeyi boyası yenilenmiş, 30 no.lu odanın ise tavan yüzeyindeki tuval 

bezi onarımları ve kalemişi tümlemeleri yapılarak konservasyonu tamamlanmıştır. 

              30 Nolu Oda Tavanı 

 

 Mavi salonda batı yönünde tavanda bulunan tuval bezinde konservasyon çalışmaları 

devam etmekte olup mavi salon kuzey yönünde stuko mermer duvar yüzeylerin bakım onarım 

çalışmaları tamamlanmıştır. 
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          Mavi Salon Stucco Onarımı 

 

 Harem cephe kara tarafı kat silmelerine çamur sıva sürülüp buralara kurşun montajı, 

idari bina bahçesine drenaj, 25 ve 30 numaralı odaların kapı doğrama ve ahşap elemanlarının montaj 

işleri, kapı ve giyotin doğrama üzerinde bulunan varak çıtaların bakım onarımı, V. Sette hava 

koşulları sebebiyle yıkılan perde duvar yenilenme işleri ile aydınlık çatısının kurşun bakım onarımları 

yapılmıştır. 
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Aydınlık Çatısı Kurşun Onarım Öncesi Ve Sonrası 

 

1.4.5. Maslak Kasrı 

 

 Maslak Kasrı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi tamamlanmıştır. 

 

Maslak Kasrı Restitüsyon, Restorasyon Projesi Çizimleri 

 



2020 YILI FAALİYET RAPORU 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

 

 
 
 

96 
 
 

 

1.4.6. Beykoz Billur ve Cam Müzesi 

 

 Beykoz Cam ve Billur Müzesi Binasının Restorasyonu tamamlanmıştır. 

Restorasyon Sonrası 

 

1.4.7. Yıldız Şale Köşkü-Has Ahırlar (Ferhan) 

 

 Yıldız Şale Köşkü A Blok Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon/Konservasyon, İnşaat 

Mühendisliği-Yapısal İyileştirme, A+B blok Mekanik ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi’  ne 

ait ihale dosyası hazırlanmış olup 2021 yılı itibari ile proje uygulamasına başlanacaktır. 

 2020 Yılında Yıldız Şale Köşkü, Has Ahırlar (Ferhan) Binalarında (F Binası-H Binası-

Yemekhane-Atölye Binaları-Manej Binası-Z Blok) bakım onarım ihalesi kapsamında aşağıdaki 

çalışmalar yapılmıştır. 

 Cephe iskelesi kurulmuş ve sıva tamiratları yapılmış ve üzeri boyanmıştır. 

 Ahşap doğrama ve fenerliklerin onarımı yapılarak üzerine cila yapılmıştır. 

 Hasarlı kiremitler değiştirilmiş, hasarlı çinko oluk, dere ve iniş boruları yenilenmiştir. 

 Ferhan F Binası Kuzey cephede çatı karkası onarılmış ve ahşap saçak sökülerek 
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yenilenmiştir. Çinko dereler yenilenmiş, yalıtım membranı yenilenerek üzerine kiremit kaplama 

yapılmıştır. 

 Ferhan F Binası güney cephede (Merkez komutanlığı içinde kalan tarafı) cephe onarımı 

yapılmış, özgün renginde boyanmıştır. 

 Periyodik bakım çalışmaları kapsamında tüm yapıların çatılarının ve bahçelerin bakımı 

yol ve rögarların temizliği yapılmıştır. 

 

1.4.8. Yıldız Çini Fabrika-i Humayunu 

 

 Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’nın üzerine Bilim ve Değerlendirme Kurulunca 

onaylanan proje doğrultusunda hazırlanan, Milli Saraylar İdaresi Restorasyon Dairesi Başkanlığı 

tarafından yapılan ihale kapsamında geçici koruyucu çelik çatı yapılmıştır. 

 Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon/Konservasyon, 

İnşaat Mühendisliği-Yapısal İyileştirme, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi’ ne ait 

ihale dosyası hazırlanmış olup 2021 yılı itibari ile proje uygulamaya başlanacaktır. 

 

2020 Yılında Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası Binalarında bakım onarım ihalesi 

kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır; 

 

 El Dekor Binası’nda; Çürüyen ahşap çatı sökülmüş, yeni ahşap çatı ve çinko dereler 

yapılmış,  yenilenen ahşap çatının yalıtım membranı kaplanarak üzerine Marsilya tipi kiremit 

döşenmiştir. Bahçede tel çitlerin üzerine jiletli tel çekilmiştir. Periyodik bakım çalışmaları 

kapsamında drenaj kanallarının bakım ve onarımları yapılmıştır. 

 

Yıldız Porselen Fabrikası Geçici Koruyucu Çelik Çatı Yapılması 
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Yıldız Porselen Fabrikası Geçici Koruyucu Çelik Çatı Yapılması 
 

El Dekor Binası Yeni Çatı Yapımı  
 

 

1.5. Bilgi İşlem Hizmetlerine Yönelik Faaliyet ve Projeler   

 

   Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Saray, Köşk ve Kasırlar 

arasında network altyapısı tesis edilmesi amacı ile  «Çok Noktadan Çok Noktaya MPLS (VPN) ve 

İnternet Hizmeti Alımı İhalesi yapılarak 2020 ve 2021 Yılları için sözleşme imzalanmıştır.  

 Abraham Paşa Köşkü Kurum MPLS ağına dâhil edilerek kurumsal internet ve 

kurumsal uygulamalara ait hizmetlerin ağ üzerinden verilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan Tarihi Eser Takip 
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(ayniyat), Kültürel Envanter, Obje Restorasyon, Belge Arşiv yazılımlarının web tabanlı olarak 

geliştirilmesi amacı ile hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır. 

 Milli Saraylar Personel Devam Kontrol Sistemi Yazılımı ihtiyaçlar doğrultusunda 

yenilenmiştir. 

 Ziyaretçi Bilet Otomasyon Sistemi Kurulumu, Ihlamur Kasrı Ziyaretçi Bilet 

Otomasyon Sistemi kurulumu yapılarak devreye alınmıştır. Bu kapsamda yapılacak olan diğer 

çalışmalara örnek teşkil etmek üzere ziyaretçi geçiş ve personel geçişlerinin aynı yazılım üzerinden 

entegre bir şekilde çalışması sağlanmıştır. Bilet okutan ziyaretçinin bilet detay bilgileri turnike 

üzerindeki ekrana yansıtılarak görülmesi sağlanmıştır. 

 Yeni yazılımın alt yapısı yenilikçi teknolojiler kullanılarak yazılmıştır. Sistem, 

sonradan entegre edilecek yeni modüllere(kiosk sistemi, internetten satış, mobil okutma, vb.) uygun 

olarak hazırlanmıştır. 

               Ihlamur Kasrı Ziyaretçi Bilet Otomasyon Sistemi Yazılımı Görünümü 

   

               Ihlamur Kasrı Ziyaretçi Bilet Otomasyon Sistemi Yazılımı Görünümü 
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 Sabit Kıymet Denetim Sistemi Kurulumu yapılmıştır. Elektronik Çip Kontrollü Sabit 

Kıymet Denetim ve Takip Sistemi satın alınarak Ayniyat Birimi ile koordineli olarak kurulumu 

gerçekleştirilmiştir. 

 Beykoz Billur Ve Cam Müzesi 2.Etap Kamera Sistemleri Kurulumu İhalesi yapılarak 

sistem ve cihaz kurulumları tamamlanmıştır.  

 

                 Beykoz Billur ve Cam müzesi 2.Etap Kamera Güvenlik İzleme ve Kayıt Sistemleri 

 

 Beykoz Billur ve Cam Müzesi Tefriş Planına uygun olarak hırsız alarm, yangın sezim 

uyarım, seslendirme ve kamera güvenlik sistemlerinin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. 

 Hereke İpekli Dokuma Fabrikası Kamera Güvenlik Sistemi Kurulumu İhalesi 

yapılarak sistem ve cihaz kurulumları tamamlanmıştır. 

 

Montajı Yapılan Hereke İpekli Dokuma Fabrikası Güvenlik Kameraları 
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 Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi Resim Müzesi Tefriş Planına uygun olarak Alarm 

Sistemi ve Seslendirme Sistemleri kurulumları tamamlanmıştır. 

 Milli Saraylar bünyesinde kullanılmakta olan lisans süresi dolmuş olan yazılımların 

lisans yenileme işlemleri tamamlanmıştır. 

 Başkanlığın tüm sunucularının belirli periyotlarla yedeklerinin alınması amacı ile 

kullanılan Yedekleme Yazılımı Lisanslarının 1 (bir) yıl süre ile yenilenmesi çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

 E-Posta Arşivleme Yazılımı Lisansının bir yıl süre ile yenilenmesi yapılmıştır. 

 Yıldız Çini ve Porselen Sanayi İşletmesinde kullanılmakta olan Logo Yazılımının 

lisanslarının yenilenmesi yapılmıştır.  

 Adobe Creative Cloud yıllık lisans yenilemesi yapılmıştır. 

 Kurumsal Antivirüs Güvenlik Sistemi Lisansı (üç yıl süreli) satın alınarak kurulumu 

yapılmıştır. 

  Milli Saraylar bünyesinde kullanılmakta olan kurumsal yazılımların güncelleme ve 

destek hizmet alımları yapılmıştır. 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)  güncelleme ve destek hizmeti alımı 

sözleşmesi imzalanmıştır. 

 PROIK (insan kaynakları) Yönetim Bilgi Sistemi güncelleme ve destek hizmeti alımı 

sözleşmesi imzalanmıştır. 

 SGB.NET yazılımı güncelleme, bakım ve destek hizmeti alımı sözleşmesi 

imzalanmıştır. 

 Kamera Güvenlik Sistemleri bakım, onarım ve destek hizmeti alımı yapılmıştır. 

 Bilgi Sistemleri bakım ve destek hizmeti alımı yapılmıştır.  

 Veri Depolama Sistemleri ve Bağlı Bileşenlerin bakım ve destek hizmeti alımı 

yapılmıştır.  

 Network Güvenlik Duvarı bakım ve destek hizmeti alımı yapılmıştır.  

 X-RAY Cihazları bakım onarım ve destek hizmeti alımı yapılmıştır. 

 Kamera ve Network Sistemleri altyapılarının yenilenmesi amacı ile aktif ağ cihazları 

alımı yapılmıştır. 

 Yangın Sezim Uyarım sistemleri Kurulumu, Yıldız Şale, Aynalıkavak Kasrı, Ihlamur 

Kasrı ve Maslak Kasrı yangın sezim uyarım sistemlerinin yeni versiyon cihazlar ile komple yenileme 

işlemleri tamamlanmıştır.   

 Yıldız Çini ve Porselen Sanayi İşletmesi yangın sezim uyarım sistemi kurulumu 

tamamlanmıştır. 

 Milli Saraylar bünyesinde kullanılmak üzere bilgisayar ve yazıcı alımı yapılmıştır. 

 Milli Saraylar bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayarların bakım onarım ve 

revizyonu amacı ile kullanılmak üzere bilgisayar donanım malzemeleri alımı yapılmıştır. 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının Stratejik Plan çalışmaları 2020 yılı içerisinde devam 

ederken söz konusu çalışmalar sırasında idari teşkilatımız için GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yanlar, 

Fırsatlar ve Tehditler) analizi yapılmıştır.  

 

A. Üstünlükler 

 

 Uzmanlaşma alanlarında deneyimli personelin ve ekiplerin olması,  

 Saray, Köşk ve Kasırların tercih edilen fiziksel konumlarda bulunmaları, 

 Yıldız Çini ve Porselen Fabrikasının kurulduğu dönemde alanında belirleyici, 

yönlendirici ve Fabrika-i Hümayun olarak tek olması, 

 Yıldız Çini ve Porselen Fabrikasının marka tescil belgesinin (patent) bulunması, 

 Hereke Halı ve Yıldız Porselen Fabrikalarının Osmanlı döneminden kalma desen ve 

form zenginliğinin bulunması, 

 Saray, Köşk ve Kasırların bahçeleri ve koleksiyonları ile birlikte özgün özelliklerinin 

büyük bir kısmını koruyarak günümüze kadar ulaşabilmiş olması,  

 Restorasyon- Konservasyon uygulamalarının kurum personeli ve atölyeleri vasıtasıyla 

yapılabiliyor olması,   

 Kurumun yeniliğe ve değişime açık olması,  

 Kurumun genel çalışma kurallarına uyumu,  

 Güçlü ve açık bir kurum kültürünün varlığı,  

 Kurumun Restorasyon- Konservasyon atölyelerinin modernizasyona açık olması,  

 Uluslararası meslek kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olunması,  
 

B. Zayıflıklar 

 

 Gezi hizmetlerinin sunumunda yabancı dil bilen personel eksikliği olması,  

 Performans değerlendirme ve ödül sisteminin olmaması,  

 Uzmanlık gerektiren alanlara uygun hizmet içi eğitim verilmemesi, 

 Personel kullanımına yönelik sosyal tesis ve ihtiyaç alanlarının yetersiz olması, 

 Personel yapısının farklı statü ve kadrolardan oluşması,  

 Personelin kurum kültürü farkındalığının yeterince gelişmemiş olması,  

 Hereke Halı ve Yıldız Porselen Fabrikalarının fiziksel alt yapılarının yetersizliği,  

 Stratejik yönetim anlayışının yaygınlaşmamış olması,  

 Uzman sayısının yetersizliği, 

 Birimler arası ortak iş yapma kültürünün yeterince gelişmemiş olması,  

 Arşivleme ve bilgi yönetim sistemlerinin eksikliği,  

 Kurumun teşkilatlanma sürecinin tamamlanmamış olması,  

 Kurum bünyesindeki zanaatkârların görevlerinden ayrılmaları durumunda görev 

yapacak aynı yeterlilikte personel bulunmasının zorluğu,  

C. Değerlendirme 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim merkezi ve padişahın konut, konaklama,  

konuklarını ağırlama birimleri olarak İstanbul'un tarihi dokusu içinde yerini alan ve dönemin kültür, 

sanat ve saray yaşamını yansıtan saray, köşk ve kasırlar Milli Saraylar çatısı altında ulusal ve 

uluslararası alanda ülkemizin tanıtımına katkı sağlama görev ve bilinci ile çalışmaktadır.  
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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı olarak korumakla yükümlü olduğumuz tarihî eserleri 

yaşatmak, tanıtmak ve erişilebilir tutmak misyon ve vizyonu doğrultusunda üstlenmiş olduğu 

sorumluluğun bilinci ile bilimsel veriler doğrultusunda yöneticisinden çalışanına tüm personeli ile 

kültürel mirasımızı geleceğe taşımak amacıyla azami gayretle çalışmalarını sürdürmeye devam 

etmektedir. 

Bakım onarım ve restorasyon çalışmaları ile müzecilik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 

2020 yılında alınan takviye personel ile yetişmiş iş gücümüze katkı sağlayacağı düşünüldüğünde 

Kurumumuza ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir.  

 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 
 

19 Ocak 1925 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Milli Saraylar Müdürlüğü 

kurulmuş ve ilk etapta Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları bağlanmıştır. Sonraki yıllar da ise Yıldız-

Şale, Aynalıkavak Kasrı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasırları, Yıldız Çini ve Porselen 

Sanayi İşletmesi ile Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası, Beykoz Mecidiye Kasrı, Beykoz Cam 

ve Billur Müzesi, Ankara Palas ve Topkapı Sarayı Milli Saraylar bünyesine dâhil edilmiştir. 

 16/7/2018 tarih ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Milli Saraylar 

İdaresi Başkanlığı tüzel Kişiliği ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Kurum olarak faaliyetine devam 

etmektedir. 

Başkanlığımızın 2021 – 2025 Stratejik planında; “geçmişimize ve tarihi değerlerimize 

saygı, bilgi üretiminde güvenilirlik, kurumsal saygınlık, toplumsal sorumluluk/duyarlılık, katılımcılık, 

gelişime ve yeniliğe açıklık, ulusal ve uluslararası işbirliğini önemsemek, erişilebilirlik, güler yüzlü 

hizmet anlayışı” temel değerlerinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi 

konusunda personelin eğitilmesi ve Kurumumuzla benzer hizmet sunan uluslararası Kurumlarla 

gerek restorasyon gerekse müzecilik alanlarında iş birliği yapmak suretiyle mevcut bilgi ve 

tecrübelerimizin geliştirilmesi önerilir. 

Tarihi mirasımızı yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla yaklaşık 96 yıldır sürdürülen 

bakım onarım ve restorasyon çalışmalarının verimliliğini, etkinliğini artırmak ve teknolojinin 

gelişmesi ile terk edilen ancak Başkanlığımızın ihtiyacı olan bazı zanaatların yaşatılması gayesi ile 

usta çırak ilişkisinin geliştirilmesi önem arz etmektedir.  

Tarihi ve kültürel değerlerimizi geleceğe taşımada en büyük risk olarak görülen yangın 

ve sabotaj tehlikelerine karşı çalışanların bilinçlendirilmesi ve peryodik eğitimler düzenlenmesi, 

yangın ve sabotaj riskine karşı gereken önlemlerin azami seviyede alınması ile mümkün olacaktır. 

Milli Sarayların 2021 – 2025 stratejik planında yer alan hedeflere ulaşılabilmesi için her 

birim planladıkları projeleri zamanında uygulamlı, varsa aksaklıklar gözden geçirilerek hedeflere 

ulaşılması hususunda gereken tedbirleri alınmalıdır. 
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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 
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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 2020 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

 
  
  

                                                                                                       Mahmut ÖZDEMİR 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 

  
  

 


