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Abstract 

The years of 1935, The new Turkish Republic has been entrepreneured on 
industrialization movement and then It has been established a new factory in 
Kayseri, “ Sümer Cloth Weaving Factory”. The Rusia state encouraged the 
Turkish Republic as financial and technical in order to industrial investment 
realization. As an Rusian architect, İvan Nikolaev together with his technical 
team has playing role actively on implementation of factory’s architectural 
and construction projects. The big leader, founder of Republic, Atatürk had 
an long term perspectives on progress of Turkey Which firsly announced on 
Ankara city as a new capital city of Turkey,  29 November 1923, and new 
industrial plants such as three whites: flor, candy and cloth factories were 
established through railway transportation net works in Anatolia.  
When we examined on architectural concept on Sümer factory, all needs 
have been provided and distributed by specified units of factory. This plant 
ownly had presented different services to city inhabitants. It is a rather  
interesting and trying an approach  that Toyota automobile enterprise in 
Japan has been used as an campus city model in 1937. İn Turkey, This model 
has been also affected on Karabük iron-steal factory (1937), Kırıkkale 
weapon factory (1936), İskenderun iron-steal factory (1970) All of them has 
affected on  any city’s social and economic life extensively. 
Neo Liberal economical policies with privatisations has been started to 
implement increasingly in Turkey in the 1980s.  Public Economical 
Enterprices have large plants Where located on city centers. This condition 
resulted on increasing of value of land and it’s facilities and utilities. Many 
factories owned by state stopped the production and The state wanted to 
privatiazation of industrial assets. However, The Sümer factory has not been 
privatizated succesfully and the other state university, Erciyes University has 
used as educational and research activities between 2000 and 2012. The 
Sümer factory campus area’s allocation has been ensured by National Estate 
General Directorate since 2012. This area as 3rd generation univercity has 
been developed as the city and region’s education, research ve cultural 
centre. 
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Özet 

1935’li yıllar, Cumhuriyetimizin sanayileşme hamlelerine giriştiği ve devletin 
girişimciliği ile gerçekleştirdiği devasa yatırımlardan meydana gelmektedir. 
Bu yatırımların gerçekleşmesi noktasında Rusya’dan önemli destekler 
alınmıştır. Makaleye konu edilen Sümerbank bez fabrikasının mimari ve 
inşaat uygulama projelerinde Rus mimar Ivan Nikolaev ve teknik ekibi aktif 
rol oynamışlardır. Ulu önder Atatürk’ün, uzun erimli öngörüsü ile Ankara’nın 
başkent olarak ilan edilmesi (29 Ekim 1923) ve Anadolu’da demiryollarının 
geçtiği ve ulaştığı merkezlerde üç beyaz olarak nitelendirilen un, şeker ve 
bez dokumanın kurulması çok önemli yatırım girişimleridir. Mimari yerleşim 
konsepti incelendiğinde ise bütün ihtiyaçların belirli ünitelerce karşılandığı 
ve dağıldığı, kentin sakinlerine de o dönem içinde önemli hizmetler sunan bir 
yapının varlığından söz edilebilir. Bu durumun daha sonrasında, 1937 
yılında Japonya’nın dev otomotiv endüstri kuruluşu olan Toyota tarafından 
“Campus city” modeli ile gerçekleştirilmiş olması da ilginçtir. Adeta kent 
içinde, kentin bütün imkanlarına sahip donanımda olan yerleşimler 
oluşturulmuştur. Bunun benzerlerini daha sonraları, Anadolu’nun çeşitli 
şehirlerinde görmek olasıdır. Karabük (1937), Kırıkkale (1936)  İskenderun 
(1970) gibi. 
1980’ler ise, Neo-Liberal ekonomi politikaları ile özelleştirmelerin hızlandığı 
bir süreç olması bakımından dikkat çekicidir. Bu nedenle, büyük KİT 
işletmelerin tesislerinin kent merkezinin yakınında olmaları, değerlerinin 
arsa ve üst kullanımları ile birlikte çekici hale getirmiştir. Bu bakımdan, 
özelleştirme yolu ile bu tesislerin satılması ve başka amaçlara uygun 
kullanılması gündeme gelmiştir. Ancak, Kayseri bez dokuma fabrikası için 
özelleştirme tamamlanamadığından önce fabrika alanı Erciyes 
Üniversitesince (2000-2012) kullanılmıştır. Bunu izleyen süreçte, fabrika 
sahasının 2012 yılından itibaren Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 
AGÜ’ ye devri sağlanmıştır. Bu alan 3. Nesil bir üniversite olarak, gelecekte 
kentin ve bölgenin eğitim, araştırma ve kültür merkezi üssü olacaktır. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
1 Eylül, 2017 
Kabul Tarihi 
3 Ekim, 2017 

1. Giriş 

600 yıllık bir imparatorluğun sona ermesinin hemen ardından 1919-1923 yılları 
arasında bir ulusun bağımsızlık mücadelesi olarak nitelendirilen Kurtuluş savaşı 
gerçekleşmiştir. 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet rejimi ile birlikte de, 
Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuş, başkent olarak da Ankara seçilmiştir. 
Atatürk ve arkadaşlarının İstanbul yerine başkent olarak Ankara’yı başkent 
seçmelerinde ekonomik, siyasal ve politik etmenler rol oynamıştır. 

Bu bakımdan, savaştan yeni çıkmış olan asker ve köylü dışında sosyal bir sınıfın 
var olmadığı toplumsal yapıda yeni rejimin gerektirdiği ölçüde laik, sosyal hukuk 
devleti mücadelesinin bir sonuçlarından biri de Ankara’nın başkent olarak ilan 
edilmesidir. Özellikle, Kurtuluş savaşı sırasında kasaba görünümünde ve nüfusu 
17000 civarında bir Anadolu kenti olan Ankara’nın yeni devletin başkenti olarak 
seçilmesi çok önemli ve radikal bir karardır. Ülkemizde bir kentin tüm 
kaynaklarını kullanması ve bütün dünya ile bu kent üzerinden siyasi, ekonomik ve 
kültürel ilişkilerini kuruyor olmasının İstanbul özelinde gerçekleştiği belirtilebilir. 
Dolayısı ile kent tek egemen kent kimliğindedir. Halbuki, kentsel kademelenmede 
kentlerin kendi potansiyellerine uygun gelişme göstermeleri, kalkınmaları ve 
böylece de kentsel kademelenmenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durum da 
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en uygun kentsel büyüme ve gelişme kuramıdır. Osmanlı imparatorluğu 
döneminde, bu tarz bir yapıdan söz etmek mümkün değildir. Atatürk’ün 
planlamaya ilişkin düşünce alt yapısı Ankara’nın başkent ilan edilmesi ile birlikte 
kendini göstermiştir.  

Diğer bir neden olarak, Ankara geometrik olarak ülkenin tam ortasında yer alan 
erişilebilir bir merkez olup, tüm ülke kaynaklarının kullanılabileceği ve buna dayalı 
olarak da gelişebileceği öngörülen bir merkezdir. Nitekim Kurtuluş savaşı 
sırasında tüm kararların alındığı ve uygulandığı bir Meclisin varlığı (23 Nisan 
1920) bu savı desteklemektedir. Dolayısı ile demokratik bir çerçevede kararların 
alındığı, yasama organının Ankara’da kurulmuş olması bu açıdan anlamlıdır. 

Atatürk, devrim niteliğinde bir kararla başkenti İstanbul’dan Ankara’ya almakla, 
Anadolu’nun uzun yıllar geri kalmış bölgelerinin toplumsal ve ekonomik gelişme 
potansiyelini seferber etmeyi amaçlamaktadır. Ankara, ekonomik etkinlikleri, 
eğitim ve kültür kurumlarını ülke yüzeyine dengeli bir biçimde yaymayı amaçlayan 
girişimlerin ilki ve en önemlisiydi. Bütün Ortadoğu’da daha sonra adına “bölge 
planlaması” denilecek olan ülkenin coğrafi bakımdan bütünleşmesi ve 
örgütlenmesi yönteminin ilk uygulamasıydı.( Kaypak, 2014, s.357)  

Kasaba iken siyasal ve yönetimsel yapının kuruluşunun gerçekleştiği Ankara 
kentinin nüfus alması ve büyümesi de kaçınılmaz olmuştur. “Ankara’nın başkent 
yapılması, yeşil alanların genişletilmesi, kent topraklarının mülkiyetinin kamu 
denetimine alınması, bugünün gelişmekte olan ülkeler için çok önemli şehircilik 
ilkeleridir. Yeryüzünde çok az başkent, yönetimin ve önderlerin dünya görüşleri ve 
ideolojileriyle bu ölçüde açık bir özdeşleşme içine girmiştir. Atatürk’ün Ankara’yı 
çağdaş bir anakent olarak görme özlemi, kenti olabildiğince yeşillendirmekle 
hemen hemen özdeşleşmiştir” (Keleş, 1993a, s.224). Bunda, Avrupa’da Sanayi 
devrimi sonrası ortaya çıkan ve kentleri ve çevreyi tahrip eden yıkıcı etkiler 
karşısında gelişme gösteren ve kendisini Camillo Sittenin Viyana yarışması 
sonucunda elde ettiği başarı ile dışa vuran kültüralist ve korumacı yaklaşımın 
etkisi çok fazladır. Özellikle de Ankara ve diğer kentlerin ilk imar hareketlerinin 
gerçekleşmesinde bu ekolden gelen mimarların etkisinin olduğu söylenebilir. Bu 
bakımdan, Cumhuriyetin kurucu kadrosu hayatın her alanında olduğu gibi 
şehircilik, imar ve planlama ve mimarlık alanlarında etkin bir biçimde yer 
almışlardır. “Genç Cumhuriyetin başkenti olarak Atatürk’ün kişiliği ile bütünleşmiş 
olan Ankara’nın Cumhuriyeti temsil edecek nitelikte çağdaş bir görünüme 
kavuşturulması için başlatılan imar etkinliklerinin, kurumsal bir çerçevede 
yürütülebilmesi amacıyla, 1924 yılında Ankara Şehremaneti Kanunu çıkarılarak 
kent İstanbul’a benzer bir yönetime kavuşturulmuştur. 1930’da Belediye Kanunu, 
1933’da Belediye Bankası ile Yapı ve Yollar Kanunu, 1934’de Tapu Kanunu ve 
1939’da Belediye İstimlâk Kanunu çıkarılırken hep Ankara göz önünde 
bulundurulmuştur”.(  Kaypak, Ş,2014, s.358) 

Bağımsızlık mücadelesinden hemen sonra sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda 
girişilen hareketler devrimlerle perçinlenmiştir. Özellikle, ekonomik alanda 
yetersiz sermaye birikimi, iş gücü ile borç içinde teslim alınan ekonomi karşısında 
çok hızlı bir biçimde borçlar ödenmeye başlamıştır. Altyapı konusunda 
millileştirme yapılarak yabancılara imtiyaz olarak verilen haklar geri alınmaya 
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başlamıştır. Öncelikle,  bankaların ve demiryollarının millileştirilmesi gibi. Sosyal 
sınıf oluşturmak ve eğitimli insan gücü yetiştirmek için seferberlik başlatılmış 
olup, Halkevleri de mevcut resmi okulların dışında yer alan bir üst yapı olarak 
kentlerin sosyokültürel yaşamına damga vurmuşlardır. 1950 yılında kapatılıncaya 
kadar ki süreçte ise kırsal alana bilime yerleştirmek ve bilimin her alanında 
eğitimli bir köylü sınıf meydana getirmek düşüncesi ile Köy Enstitülerinin 
kurulması diğer önemli uygulama olmuştur.  

Diğer taraftan, 1923-1938 arasındaki dönemde, çok büyük sanayi yatırımlarının 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu yatırımların alt yapıda yapılan ilerlemelerle 
birlikte ulusal kalkınmayı arttırdığına tanık olmaktayız. Bu çerçevede, salt Ankara 
değil, ülkenin her noktasında kamusal yatırımların yapıldığı ve dengeli ekonomik 
büyümenin ilk adımlarının o tarihlerde atıldığına dikkat etmek gerekmektedir. Her 
ne kadar 1929 Dünya Ekonomik buhranı enflasyon ve durgunluğun (stagflasyon-
enflasyon ve ekonomik durgunluk durumu) bir arada yaşandığı bir dönem 
olmasına karşın, Türkiye Cumhuriyeti 1923 İzmir İktisat Kongresinde alınan 
kararları başarı ile uygulamış; ekonomik büyüme en üst seviyeye ulaşmıştır. 
Sermaye birikiminin ve özel sektörün olmayışı devleti ılımlı devletçilik politikasını 
uygulamaya zorunlu kılmıştır. 1929 dünya ekonomik krizinin de İzmir iktisat 
kongresinde benimsenen liberalizm yerine, devletçiliğin seçilmesinde etkili olduğu 
söylenebilir. Buna rağmen, 1923-1936 yılları arasındaki dönemde, yıllık ekonomik 
büyüme %8,5 dur. Bu nedenle, Anadolu’da belirlenmiş olan çeşitli merkezlerde 
öncelikle gıda ve giyim sektörlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Pamuklu 
dokuma, un ve şekere dayalı sanayiler içlerinde Kayserinin de bulunduğu illere 
yapılan yatırımlarla gerçekleşmesi mümkün olabilmiştir. Bu çerçevede, Kayseri 
kenti başlangıçta başkent olarak düşünülmüş olsa dahi, Cumhuriyetin önem 
verdiği ve kamusal yatırımların çeşitli alanlarda boy gösterdiği şehirlerimizden 
biridir. Bu yatırımlardan biri olan Sümerbank Kayseri bez dokuma fabrikası kentin 
ekonomik kalkınmasında ve büyümesinde öncü rolü oynamıştır. Bu tesis kent için 
bir merkez kimliğinde olup, kentte yaşayanların sosyal ve kültürel kimliklerinin 
gelişmesinde olumlu etkilerde bulunmuştur. Bu bağlamda, Kayseri kenti tarih 
boyunca üstlenmiş olduğu ticaret kenti işlevini, Cumhuriyet döneminde 
gerçekleştirilen kamusal yatımlar ile birlikte daha da zenginleştirmiş ve 
geliştirmiştir.    

Diğer taraftan, Kayseri kentinin özdeş olduğu Sümerbank bez dokuma fabrikasına 
değinmeden önce dünyada ve Avrupa’da gelişme gösteren “factory city” fabrika 
şehri kavramından da bahsetmek yerinde olacaktır.   

2. Fabrika Şehri Kavramı 

Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan fabrikalar ile birlikte kentsel mekânsal 
yapıda değişikliğe ve dönüşüme uğramıştır. Sanayi kentinin temel vurgusu olan 
fabrika ve buna göre şekillenen kent yapısının Modernizmin kuralları içerisinde 
örgütlenmeye başlamış olması Türkiye’de de etkisini göstermiş 1930-1940 yılları 
arasında çok sayıda tesis yapılmıştır. Bu etkinin bir süre daha devam ettiğini 
görmekteyiz. Fabrika şehri salt sanayi ağırlıklı bir oluşum değil de bunun etkilediği 
hizmetler sektörü ile birlikte kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına 
doğrudan olumlu etkilerde bulunmuştur. Fabrikanın kullandığı sermaye yolu ile 
gerek fabrika kampüsü gerekse kentsel yapı etkilenmektedir. Sağlıklı bir emeğin 
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yeniden organize emek yapısı içerisinde ve planlı bir mekânsal yapı üzerinde 
gerçekleştiği ve üretildiği bir kentsel planlama ve tasarım başarı ile uygulanmıştır.  

Japonların meşhur otomotiv üretici firması olan Toyota’nın tamamen yerli 
sermaye (12 milyon yen) ile 1937 yılında kurmuş olduğu fabrika ve şehridir. Şehir 
günümüzde artık, ekolojik politikalara uygun bir biçimde beş ana temaya sahiptir. 
Çevre dostu toplu ulaşım, orman, merkez, sanayi ve kamusal refah üzerinedir. 
Toyota city gelecek nesil enerji ve hareketliliği sağlayarak arttıran düşük karbonlu 
kentsel gelişmenin olduğu bir eko kent modellerinden sadece biridir. Eko kent 
modeli ise, “kompakt kent formuna sahip olan, trafik ve ulaşım sisteminin toplu 
ulaşım yolu ile gerçekleştiği, yenilenebilir enerji odaklı akıllı konutların olduğu, 
ormanların korunduğu bir yaklaşımı içermektedir.” (Anonymous, 2012, s.6) 
Böylece, kendi kendine yeterli olan bir yaşam çevresi içinde günlük ihtiyaçların 
karşılandığı, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin gerçekleştiği bir 
merkez, geleceğin kenti oluşturulmuştur. Ayrıca, Toyota Teknoloji Enstitüsü 1981 
yılında Nagoya’ da kurulmuş olup, otomotiv endüstrisine yönelik olarak teknolojik 
gelişmeleri uyarlayabilmek böylece akademik çevre ile sanayinin entegrasyonunun 
kurma çabasının bir sonucudur.   

Aşağıdaki resimde “Toyota City” Japonya’nın araba sanayinin başkenti olarak 
belirtilmektedir.  

Şekil 1: Toyota City’nin konumu ve önemi

  

Görüldüğü gibi, Toyota örneği Sümerbank fabrikasının kuruluşundan sonra ve 
farklı sanayi sektörleri içinde barındırmasından dolayı farklılıklar içermektedir. 
Ancak özü itibarı ile, Sümerbank fabrikası o günün şartlarında çok önemli bir 
fabrika şehir konumundadır. 

3. Cumhuriyetin Kayseri Kenti 

Kayseri’de Sümerbank pamuklu dokuma fabrikası ele almadan önce çok farklı 
alanlarda kamusal yatırımların olduğu görülmektedir. Sümerbank’a ait bu 
fabrikayı detaylı incelemeden önce sırası ile bu yatırımları ele alabiliriz. 
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3.1. Tayyare, Uçak Fabrikası 

15 Ağustos 1925 yılında Almanya’nın Junkers firması ile Kayseri’de bir uçak 
fabrikası kurulması girişimi anlaşma ile sonuçlanmıştır. Uçak fabrikası 6 Ekim 
1926’da hizmete açılmıştır. Fabrika bünyesinde patenti Junkers firmasına ait 
uçakların parça montajı ve bazı parçalarının üretimi yapılmıştır. Ancak, 
faaliyetlerin başında Türk tarafında Almanlarla birlikte çalışacak yeterli teknik 
bilgiye sahip, mühendis ve teknisyen kadrosu mevcut olmadığından ortaklık 
anlaşmasından yeterince faydalanılamamıştır (Uçar, 2012: 82). Bu nedenle şirket, 
28 Haziran 1928 yılında lağvedilmiştir (Güneşşen, 2003, s.22). TOMTAŞ’ın tasfiye 
sürecinde, Junkers firması belirli bir bedel karşılığı haklarından feragat etmiş ve 
hisselerini TTC’ne devretmiştir. TOMTAŞ, Kayseri Uçak Fabrikası adı altında 
1931’de Milli Müdafaa Vekâletine (MMV) bağlı olarak yeniden açılmıştır. 

3.2. Sümer Bez Dokuma Fabrikası ve Tarihçesi 

Sümer bez dokuma fabrikası Devletçilik ekonomi politikasının en somut 
örneklerinden biri durumundadır. Kepenek Devletçilik hakkında“1930’lu yılların 
başında Birinci Beş yıllık Sanayileşme planının benimsenmesi ve uygulanmasıdır. 
Bu planın amaçları arasında  

a) Yerel ya da bölgesel tarımsal üretime ve doğal kaynaklara dayalı sınai üretim 
birimlerinin kurulması, 

b) Özellikle dış alım konusu olan temel tüketim mallarının yerli üretimine öncelik 
verilmesi, 

c) Sanayi işletmelerinin kuruluş yerlerinin hammadde ve iş gücü kaynaklarına 
yakın olmasıdır.  

Bu çerçevede, kurulması planlanan sanayi beş ana grupta toplanmıştır. 

a) Dokuma (pamuk, kendir, yün) 

b) Maden işleme (demir-çelik, bakır, kükürt) 

c) Kağıt , 

d) Kimya (yapay ipek, gül yağı, fosforik asit, süper fosfat) 

e) Taş, toprak (cam, çimento) olarak belirtilmektedir. (Kepenek, Y, Yentürk N, 
2000, s.68) 

Türkiye’nin 1931 ve 1932 yıllarındaki dış kredi arayışları Ruslarla yapılan 
anlaşmalarla olumlu bir sonuca vardırılmıştır. 8 milyon altın dolar olan kredi 
faizsiz ve 20 yılda ödenmesi ön görülmekteydi. Ruslar krediyi dokuma fabrikaları 
için makine olarak vereceklerdi. Bu arada,  “1931 yılında 1. sanayi planı yapılır. İlk 
önce Devlet Sanayi Ofisi ile Türkiye Sanayi Kredi bankası yerine Sümerbank 
kurulur. Sümerbank’ın temel görevi sanayi planının uygulanması yani sanayi 
tesislerinin kurulması ve kurulan diğer devlet kuruluşlarına da örnek olmasıdır.( 
Kiper, M,2000, s.40 )  

Burak Asiliskender’in doktora tezinde ifade ettiği gibi, “Sümerbank Kayseri Bez 
fabrikası, Cumhuriyetin ilanı sonrası Devlet tarafından kurulan ilk sanayi 
yatırımıdır. Birinci Beş yıllık Sanayileşme planı (1930) kapsamında Sovyetler 
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Birliği’nden alınan 8,5 milyon Türk Liralık kredi ile kurulmuştur. Tesis ilk açıldığı 
yıllarda 2100 işçi ile 155 memur çalıştırmıştır. Fabrika 1999 yılında işletmeye 
kapatılmış ve Özelleştirme idaresine devredilmiştir. Ancak, tesis kamulaştırılarak 
Erciyes Üniversitesine devredilmiştir. Binaları, Sitleri ve Modern döneme ait 
yapıları koruma ve belgeleme uluslararası komitesi (DOCOMOMO) Türkiye Ulusal 
Çalışma grubunun başvurusu ile Aralık 2003’de işletme alanı içinde kalan yapılar 
ve Ocak 2004’de ise işletme alanı dışında kalan lojmanlar Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından incelenerek koruma altına alınmıştır. 2005 
yılı sonlarında Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü dış lojmanlardan bir kısmını 1942 
tarihli Dış Vazife evlerinin Emniyet Müdürlüğü hizmet binası içinde olan kısmını 
Emniyet Müdürlüğüne devretmiştir. Emniyet Müdürlüğü ise tescilli lojmanların 
çamaşırhanelerini ve Dış Usta Lojmanlarını güvenlik sorunu oluşturuyor bahanesi 
ile yıkmıştır. 2006 yılından itibaren yerleşke çevresindeki yeşil alanların büyük bir 
kısmı yerel yönetime devredilerek imara açılmıştır. Yerleşke, 2012 başında 
Abdullah Gül Üniversitesine devredilmiştir”(Asiliskender, B,2008, s.85). 

Şekil 2: Sümerbank Bez dokuma Fabrikası, Vaziyet planı 1935 

 
Kaynak: Asiliskender B, 2008, “Modernleşme ve Konut: Cumhuriyetin Sanayi Yatırımları 
ile Kayseri’de Mekansal ve Toplumsal Değişim” Basılmamış doktora tezi, İ.T.Ü Fen 
Bilimleri Enstitüsü,  İstanbul s:95. 
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Şekil 3: Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları Yerleşke Planı 

 
Kaynak: Asiliskender B, Modernleşme ve Konut: Cumhuriyetin Sanayi Yatırımları ile 
Kayseri’de Mekansal ve Toplumsal Değişim Basılmamış doktora tezi, İ.T.Ü Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Ekim 2008, İstanbul s:95 
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Şekil 4: Ruslar tarafından oluşturulan Sümerbank Bez Fabrikası vaziyet planı (1934 yılı)  

 

Kaynak: Asiliskender B, Modernleşme ve Konut: Cumhuriyetin Sanayi Yatırımları ile 
Kayseri’de Mekansal ve Toplumsal Değişim Basılmamış doktora tezi, İ.T.Ü Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Ekim 2008, İstanbul s:95 

Sümer Kampüsündeki binaların 1935 yılında, Rus Mimar Prof. Ivan Sergeevich 
Nikolaev önderliğinde tasarlanıp, Rus-Türk ortaklığı “Turkstroj” isimli bir çalışma 
grubu ile uygulandığı bilinmektedir. Uzmanlar yapıların, dönemin modern mimari 
yaklaşımının önemli birer yansıması olduğunu, özellikle Enerji Santralinin, “Rus 
Konstrüktivizminin eşsiz bir örneği olarak ifade etmektedir. Türkiye'nin ilk ve en 
büyük sanayi tesisleri arasında yer alan fabrika; geniş bahçesi, kapalı alanları ve 
Sovyetler Birliği döneminden kalma kurgusu ile tarihi bakımdan çok büyük bir 
önem arz etmektedir. 
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Şekil 5: Kayseri Bez fabrikasından görünüş 1935 

 
Kaynak: Asiliskender B, 2002 Cumhuriyetin ilk yıllarında Mimari Modern Kimlik arayışı: 
Kayseri Sümerbank Bez Dokuma Fabrikası Örneği, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans 
tezi 

Şekil 6: 1960 sonrası Fabrika alanı yerleşim planı 

 

Kaynak: Asiliskender B, Modernleşme ve Konut: Cumhuriyetin Sanayi Yatırımları ile 
Kayseri’de Mekansal ve Toplumsal Değişim Basılmamış doktora tezi, İ.T.Ü Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Ekim 2008, İstanbul s:95 

Burak Asiliskender’in tezinde yaptığı bir değerlendirmeye göre, “Dönemin 
modernleşme arayışında okuma-yazma, ölçme, giyinme gibi alışkanlıklarda veya 
medeni kanunda yapılan devrimlerin ötesinde, devletin kalkınma hedefi ile 
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kurduğu sanayi yerleşkeleri, ülkedeki yeniden yapılanma sürecinde yaratılan 
mekansal ve toplumsal değişim ortamları ile kendine özgü deneyimler 
sunmaktadır. Bu yaklaşımın ilk örnekleri olarak, ülkedeki ağır sanayi 
yatırımlarının başlangıcı olan Tayyare Fabrikası (1926) ile sanayileşme merkezli 
kentleşme modeli Sümerbank Bez Fabrikası (1935), işletme yöntemleri ve - 
barınma, eğitim, spor, eğlence gibi- sundukları sosyal hizmetler ile Kayseri’de 
yaşanan mekansal ve toplumsal değişimde etkili olmuştur.”(Asiliskender, B, 2008, 
s.155) 

Hiç kuşkusuz, Kayseri’deki en önemli sanayi yatırımlarının başında gelen Kayseri 
bez dokuma fabrikası salt sanayi üretimi yapmanın ve kentsel ve ülkesel 
ekonomiye katkıda bulunmanın yanı sıra, kentin sosyal ve kültürel gelişmesine 
doğrudan etkide bulunmuştur. Gerek Avrupa ve gerekse A.B.D’de gelişen “Factory 
town” fabrika kent yaklaşımının örneklerinin yabancı uzmanlarca planlanarak 
tasarlandığı görülmektedir.   Nitekim o dönemde bir yandan eğitime ve kültüre 
önem verilmekte olup, devlet kurumları oluşturularak yetişmiş insan gücünün 
teminine gidilmektedir. Bu amaçla çok sayıda bilim insanı yurt dışına 
gönderilmiştir. Ancak yeterli sayıda uzman mimar ve şehir plancısı 
bulunmamaktadır. Atatürk’ün bir kenti sıfırdan planlamasını yaptırması üstelik 
uluslararası bir yarışma sonucunda bu planı elde ederek (Jansen planı 1928-1932) 
Ankara imar planını gerçekleştirmesi uzun erimli bakış açısının bir sonucudur.  

Fabrika tesislerinin de sermaye birikimi ve özel sektörü henüz gelişmemiş bir ülke 
için stratejik önemi olan kentlerde yabancı uzmanlarca yapılması ve bu birikimin 
bu yolla sosyal sınıflara aktarılarak paylaşılması da ayrıca önemlidir. Kent içinde 
kent olarak tanımlayabileceğimiz büyüklükte bir alanda her yönü ile yaşayan ve 
insanın sürekli eğitildiği ve kültürlendiği bir düzen oluşturmak da bütüncül-
kapsayıcı sosyal-ekonomik ve mekansal planlamanın ana eksenlerinden birini 
oluşturmaktadır. Özellikle, Kayseri gibi yerlilik kavramının öne çıkartıldığı ve 
dışarıdan kente gelenlere segregasyon uygulandığı bir kent ve yaşamında bu 
yerleşkeler içindeki gündelik yaşam çalışma, sürekli eğitim, barınma, ulaşımın 
minimize olması, eğlence, spor, kültür ve sanatsal faaliyetlerden meydana gelen bir 
kentsel yaşamın yeniden üretilmesi ile gerçekleşmekte bu durumda devletin 
Sümerbank yolu ile sermaye desteği sağladığı bir kuruluşun ekonomik olarak 
büyümesine yol açmaktadır.  

Nitekim, Keskinok tarafından  “1930’lı yıllarda, Sanayi Planları sayesinde, üretim 
süreci yönlendirilebilmiş ve toplumsal sermaye halkçı ve eşitlikçi kalkınma için 
kullanılabilmiştir. İlginçtir ki, dönemin Sanayi Kenti, Bahçe Kenti gibi şehircilik 
yazınında ortaya atılan başlıca kentsel gelişme modellerinin uygulamalarını 
Türkiye örneğinde açıklıkla görebilmekteyiz. Bu genel siyasalar altında, dönemin 
kent planlama yaklaşımı kestirime dayanmamaktadır. Tersine siyasa yönelimlidir. 
Yani Anadolu’nun kalkındırılması ve yeni gelişme merkezlerin yaratılması 
stratejisi saf iktisadi ölçütlerin önüne geçmektedir. Bu dönemde, toplumsal 
sermayeyi yönlendirmeye ve denetlemeye yönelik siyasalar ile yeniden bölüşüme 
yönelik siyasalar baş başa yürümüş ve bu şekilde, İstanbul’un başatlığına karşı 
birçok büyüme kutbu yaratılabilmiştir.” (Keskinok, Ç, 2010, s.188) 
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4. 2012 yılından Günümüze Kayseri Bez Dokuma Fabrikasından AGÜ Sümer 
Kampüsüne 

Sümer yerleşkesi ele alınırken yıllara göre bir programlama oluşturulmuş; İlk beş 
yıl, on yıl ve on ile yirmi yıl arasında bir program hedefi saptanmıştır. 
Üniversite’nin yer ihtiyacını ve Sümerbank bez dokuma fabrikasının kente 
kazandırılması gerekliliğini dikkate alan AGÜ, elindeki finansal imkânlarla orantılı 
olarak, projenin büyüklüğü, hassasiyeti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak projeyi 
yönetilebilir parçalara ayıran bir etap planı hazırlamıştır. Söz konusu etap planının 
ana felsefesi eldeki kaynaklarla hem kendi haline terk edilmiş olan Sümerbank bez 
dokuma fabrikasının hayata döndürülmesi ve hem de üniversitenin eğitim 
döneminin başlangıcında en az iki yıllık alan ihtiyacını karşılayacak şekilde bir 
alana kavuşturulması ve tüm tesisin etaplar halinde yaşama döndürülmesi olarak 
belirlenmiştir. Fabrika alanı içinde yer alan farklı işlevdeki binalar etaplamaya 
uygun bir biçimde yeniden kullanım ilkeleri doğrultusunda işlevlendirilecektir. Söz 
konusu binalara paralel olarak ve halen atıl kalan alanda tarihi dokuyla uyum 
içerisinde, -Santral İstanbul örneğinde olduğu gibi bir yandan ona daha fazla değer 
ve görünürlük katacak- diğer yandan da etrafını çevreleyen yüksek katlı binalara 
karşı mekânsal bir bütünlük oluşturulmasını sağlayacak olan yeni bir binanın 
inşası planlanmaktadır. Bu kapsamda, yakın zamanda Buhar-Elektrik santrali 
olarak kullanılan bina Cumhurbaşkanlığı sekreterliğine devri yapılarak ihale 
edilmiş ve kongre ve kültür merkezi ile kütüphaneden meydana gelen bir 
komplekse dönüştürülmüştür. 

Şekil 7: Öneri proje kapsamında etaplama 

 
Kaynak: AGÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan görsel, 2012 

4.1. 3. Nesil Üniversite Kavramı ve Yaklaşımı 

Kampüsün sürdürülebilir ve yeşil bir kampüs olması yolunda gerçekleşen 
müdahalelerin temel dayanak noktalarından birini de 3. Nesil Üniversite yaklaşımı 
oluşturmaktadır. AGÜ’ nün temel misyon ve vizyonu;  3. Nesil Üniversite kavramı 
ile anlam bulmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri, araştırmanın yanı sıra sosyal 
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fayda ve etki sağlayabilecek bir yapıyı kurmak ve çalıştırmak böylece de kenti, 
bölgeyi, ülkeyi dolayısı ile de dünyayı değiştirmektir. 3. Nesil Üniversite 
kavramının temel prensipleri ise, a) Topluma katkı odaklı Üniversite, b) Gerçek 
Hayat Temelli Yeni Eğitim ve Araştırma Paradigması c) Harmanlanmış 
Üniversitedir (http://www.agu.edu.tr/vizyonmisyon#sthash.XMRqTKUL.dpuf, 
Erişim tarihi: 1, Nisan 2016.) denilmektedir. Henüz kuruluş aşamasında olan 
üniversite az sayıdaki lisans, lisansüstü öğrencileri, akademisyenleri ve idari 
elemanları ile bu yolda ilerlemeler göstermektedir. Geçen yüzyılın eğitim ve bilim 
yaklaşımları yerine çok disiplinlik, sorun çözme, alternatif geliştirme ve uygulama 
üzerine inşa edilmektedir. Üniversite bu çerçevede, Sümer Gençlik Fabrikası, 
Girişimcilik üzerine Çocuk Üniversitesi, AGÜ Akademi gibi yenilikçi örgütlenmeler 
kurarak işleyişini sürdürmeye çalışmaktadır.                 

Şekil 8. 3. Nesil Üniversite kavramı ve bileşenleri 

 
Kaynak:  Ayten, A. M, 2016 

4.2. Kent Ölçeğindeki Planlama ve Projelendirmede Kahverengi Bölgelerin 
(Brown-field) Dönüşümünün Gerekliliği 

Zaman içinde yer ve mekan kavramında kaymalar, kayboluşlar olmakta 
günümüzde söz edilen mekanlar eskiden olduğu gibi kullanılamamaktadır. Adeta 
mekan kimliğini anlamını yitirmekte, değersizleşmekte, yitik mekan (lost space) 
olgusu ortaya çıkmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bu durumda mekanlar 
da yenilenme ihtiyacı duymaktadır. Yenilemenin de çok çeşitli yöntemleri 
bulunmaktadır. Yıkıp yeniden yapmak bunlardan sadece biridir. “İşlevini yitirmiş 
endüstri mirasının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, yapıları uygun bir işlevle 
kent hayatına kazandırmanın yanı sıra özgün kimliklerini de korumayla 
sağlanabilir.” (Köksal G, 2012, s.19) Buna karşın, kentsel doku ile uyumlu olup, 
korunması gerek yapılar ile aykırı yapıların çeşitli analiz teknikleri ile belirlenerek 
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plan ve proje çalışmalarının sürdürülmesi yenileme de daha farklı yöntemlerin de 
olabileceğini (yeniden kullanım, rehabilitasyon, kapsamlı restorasyon gibi.) ortaya 
koymaktadır. Ayrıca, kentte artık kullanılamayan bu tarz mekan parçaları yapısal 
ve kabuksal olarak korunup, iç yüzeyleri kullanılarak yeniden fonksiyon verilerek 
uygun bir biçimde kullanılabilmektedir. Kayseri Sümer Bez fabrikası da bu mekan 
parçalarından biridir. 

Günümüzde genel geçer bir kuralmış gibi uygulanan ve tek tipleştirilen mekan 
üzerindeki mevcut kullanımların tamamen yıkılarak yerine apartmanların 
yapılabileceğini düşünmek ve görmek bir tür yanılsama olmasa gerekir. Buna 
rağmen, o dönemin siyasi gücünün temsilcisi olan Cumhurbaşkanı’nın vizyoner 
tavrı ve bu konuda çalışmalarda bulunan bilimsel ve teknik ekibin kararlı tutum ve 
davranışı ile alan korunarak tescillenebilmiştir. Bilinmektedir ki, halen ülkemizde 
dış ülkelerde olduğu gibi Endüstriyel Mimari mirasın korunması ve yaşatılması ile 
ilgili bir mevzuat bulunmamaktadır. Buna karşın, gelişmiş sanayileşmiş ülkeler 
miadını doldurmuş fabrika ve alanlarını koruma ve yeniden kullanım ilkeleri 
doğrultusunda değerlendirmektedirler. Buna dair çok sayıda örnek dünyada 
mevcuttur. Endüstriyel alanların işlevlerini doldurmakla beraber bir döneme 
damgasını vurmuş yapılar olmaları günümüzde değişen eğitim ve teknoloji 
boyutunda yeniden ele alınması gereken önemli bir husustur. Kahverengi bölgeler 
olarak nitelenen bölgelerin bu kez yenden canlandırma stratejileri çerçevesinde alt 
yapı ve üst yapı kullanımlarının kent içinde olması gereken Üniversite kavramına 
uygun olarak yeniden işlevlendirilmesi temel amaç haline gelmektedir.  

Nitekim, Avrupa Birliğince uygulanmakta olan “Shrinking cities” kavramı ve 
yaklaşımı kentlerin ekonomik ve sosya-kültürel yaşamında iz bırakmış ancak şimdi 
kullanılamayan mekan parçalarının nasıl ve ne şekilde düzenleneceği, yenileneceği 
üzerine geliştirilen çok sektörlü bir programdır. “Shrinking Cities projesi temel 
olarak, komünist dönem sonrası Doğu Alman kentlerinden Batı Alman kentlerine 
yoğun göç nedeniyle boşalan Doğu Alman kentlerinde meydana gelen ekonomik ve 
sosyal problemleri ele almakta, bu problemler ile ilgili projeler 
geliştirmektedir”(Tan, 2005 ) 

Bu bakımdan, AGÜ Sümer kampüsü butik kampüs kimliğinde inşa edilmeye 
çalışılan, uluslararası bir kampüs niteliğindedir. Kent merkezine oldukça yakın 
olan bu kampüs 1930’lu yıllardaki mekânsal organizasyona benzer bir biçimde 
yapılanmasını halen sürdürmektedir. Örneğin, şekil 10’da gösterilen resimdeki o 
zaman ki fabrikanın ana girişi yeniden düzenlenerek, sembolik de olsa korunmuş 
ve giriş de yer alan üniteler ise yeniden işlevlendirilerek kullanıma açılmayı 
beklemektedir. Esasen, geçmişte yapılan uygulamaların ne denli ileri bir görüşün 
ve yaklaşımın yansıması olduğu hatırdan çıkartılmamalıdır. Geçmişteki birikimler, 
günümüzde yeniden yorumlanarak geleceğin öngörüleri ile sentezlenerek 
Üniversite kavramı yeniden tanımlanmaya çalışılmakta olup 3. Nesil Üniversite 
kavramı ile de somutlaşmaktadır. 
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Şekil 9:  Kayseri kent merkezi ve Sümer yerleşkesinin konumu 

 
Kaynak: www.google.earth, Kayseri kent merkezi, erişim tarihi:31 Mart 2016 

 
Şekil 10: AGÜ Sümer Kampüsü Erkilet yolundan girişi 

 
Kaynak: A.M. Ayten’in fotoğraf arşivi, 2014 

Görüldüğü gibi;  1999 yılında kadar kent içi sanayi görünümünde olan alan 
günümüzde bir eğitim, araştırma ve sosyal etki-cazibe merkezi kimliği taşıyan bir 
kampüs olma yolunda ilerlemektedir. Aynı zamanda, diğer gelişmiş ülke 
kentlerinin üniversitelerinin kampüslerinde olduğu gibi kentle yoğun bir etkileşim 
içerisine girmektedir. Daha önce bu bölgede yaşayan ancak günümüzde sayısı ve 
niteliği değişen nüfusunda bu şekilde yeniden bölgeye gelmesi bölgenin kimliğine 
çok olumlu etkilerde bulunacaktır. Şekil 9’da Sümer kampüsünün kent merkezine 
ve havalimanına çok yakın ve dolayısı ile de erişebilir olmasının yukarıda belirtmiş 
olduğumuz tezi desteklediğini ortaya koymaktadır. 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Sümer Kampüsü, doğru bir şekilde yapılandırıldığı ve iki kampüslü üniversitedeki 
konumu doğru bir şekilde tanımlandığı sürece AGÜ’ nün uluslararası marka 
değerine katkı yapacak benzersiz bir fırsat sunmaktadır. 2013 yılında hazırlanmış 
olan Sümer kampüsü canlandırma projesi idari raporunda değinilen hususlar da 
dikkate alınarak aşağıda belirtilenlerin uygulanması gerektiği kanaatine 
varılmıştır.  

1. Şayet, Cumhuriyet döneminin bu önemli sanayi yapıları çağdaş ve modern 
koşullara uygun bir biçimde yenileme stratejileri çerçevesinde 
değerlendirilebilseydi, Japonya’da bugün gerçekleşmekte olan ve sanayi, teknoloji 
ve üniversiteler arasında kurulan güçlü ilişkiler ve bağ kurulabilecekti. Ne yazık ki, 
bu alt yapıdan yararlanılamadığı gibi bu birikim ve deneyim iyi yönetilememiş ve 
sonuçta akıllı ve eko kent yaklaşımlarının bütüncül yansıması 
gerçekleştirilememiştir.  

2. Atatürk ve arkadaşlarınca, tam bağımsız ve ekonomik kalkınmasını 
gerçekleştirmiş bir ülke ve toplum yapısının en önemli laboratuvar alanları kentler 
ve kent  mekanları olmuştur. Henüz, eğitimli ve nitelikli iş gücünün olmadığı bir 
toplumsal yapı düşünüldüğünde,  kısa bir zamanda ekonomik ve toplumsal 
kalkınma hedefine ulaşılmıştır. Ayrıca, geçmişten gelen tarihsel ve kültürel 
birikimin korunması kalkınma ile birlikte; başarı ile sentezlenmiş  böylece  o 
dönem için sürdürülebilir bir yaklaşım gerçekleştirilmiştir.  

2. Şehirle etkileşim halinde yaşayan bu tür bir kampüse sahip olmak, üniversitenin 
geleceği açısından çok önemlidir. Nitekim üçüncü nesil üniversitelerin en temel 
özelliklerinden birisi yalnızlaşmış ve içine kapalı bir kurum olmanın ötesinde, artık 
her üniversitenin içinde bulunduğu toplulukla ve diğer kurum ve kuruluşlarla 
azami ölçüde işbirliği ve ortaklıklar geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. 
Toplumla iç içe olan bir üniversitenin üreteceği bilginin toplumsal yararı daha 
fazla olacaktır. Özellikle sınıf atlamayı arzulayan ve bu potansiyeli barındıran bir 
şehir olan Kayseri’nin bu çabasında Sümer Kampüsü kritik rol oynama potansiyeli 
taşımaktadır. Bu sebeple Sümer Kampüsü, ilk planlandığı şekilde bir açık kampüs 
olmalıdır. 

3. Açık kampüs olarak yapılandırılmasının bir sonucu olarak kampüsün 
güvenliğinin sağlanması birinci derecede önem kazanmaktadır. AGÜ’  nün Sümer   
Kampüsü’nü devraldığı Mayıs 2012 tarihinden önce alan madde bağımlılarının 
yoğun olarak kullandığı, içindeki metal aksamın hurda olarak yağmalandığı, 
problemli bir alan niteliğinde iken AGÜ yönetiminin aldığı fiziki ve yapısal 
önlemler sayesinde artık kontrol altında olan ve suçtan arındırılmış bir bölge 
haline gelmiştir. Açık kampüs olmanın gereği olarak kampüse girişin nispeten 
kolay, güvenliğin ise fazla görünmeden etkili sonuçlar doğurabildiği bir yapı 
içerisinde kurgulanması gerekmektedir. Yine açık kampüs olmanın bir gereği 
olarak Sümer Kampüsü Kayserililerin içinde bulunmaktan keyif alacakları 
beslenme ve dinlence alanlarına sahip olmalıdır. ( Ayten A. Mustafa ve diğerleri, 
2013) 

4. Sümer Kampüsü 180 dönüme yakın, orman niteliğinde yeşil alanlara sahip bir 
kampüstür. Kampüsün bu özelliğinin vurgulanabilmesi ve kampüsün kişilerin 
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zihninde yer edinebilmesi için binaların, açık alanların ve yolların adlandırılması 
gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda kampüs planı detaylı incelendiğinde 
binaların dört cepheden ağaçlık alanlarda çevrelendiği görülmektedir. Bu sebeple 
“Ana Fabrika binasının” önünde yer alan, batısında Cumhurbaşkanlığı müzesi ve 
yeme içme alanlarının bulunduğu, doğusunda ise önerilen uluslararası gençlik 
köyü ve konukevini barındıran ve kampüsün en geniş ağaçlık alanını oluşturan 
bölgeye “Central Park” isminin verilmesi önerilmektedir. Aynı şekilde kampüsün 
doğusunda ve Erkilet yoluna paralel olan ağaçlık alanın “East Park”, güneyde yer 
alan ve önerilen “Gençlik Fabrikası” ile spor alanlarına komşu olan alanın “South 
Park”, açık hava etkinliklerinin yapılacağı alanı ve yeşillendirilecek olan yeni bina 
bahçesini barındıran alanın ise “West Park” olarak adlandırılması önerilmektedir. 
İsimlerin İngilizce olması üniversitenin uluslararası olma kimliğini vurgulaması ve 
bu vizyonun kent ve üniversite mensupları tarafından özümsenmesi bakımından 
yararlı bir önlem olarak önerilmektedir. ( Ayten A. Mustafa ve diğerleri, 2013) 

5. Şu anda metruk halde olan ve geçirdiği yangın sebebiyle harap halde bulunan 
“Memur Lokali” binasının üniversite öğrencilerinin ve açık kampüs olması 
münasebetiyle Kayserili gençlere hizmet verebilecek bir yapıda planlanıyor olması 
da göz önüne alındığında, müfredat dışı en formel eğitim tekniklerinin kullanıldığı, 
uluslararası projelerle de Avrupalı ve dünya gençlerini de içeren yoğun 
aktivitelerin yürütüleceği bir gençlik merkezinin mekanı olarak işlevlendirilmesi 
ve Sümer Kampüsü’nün tarihine ve gençler üzerinde bırakacağı etkiye de istinaden 
“Gençlik Fabrikası” olarak adlandırılması önerilmektedir. ( Ayten A. Mustafa ve 
diğerleri, 2013) 

6. Kampüsün en büyük binası olan “Ana Fabrika Binasının ise şehirle bir arada   
öğrenilen   bir   yer  olarak yapılandırılması ve buna uygun olarak işlevlendirilmesi 
yerinde olacaktır. Bu nedenle, değişmeyi arzulayan ve ticaretten sanayiye geçmeye 
çalışan Kayseri’nin yaratıcılık ve genç girişimciliği alanlarında etki oluşturabilecek 
akademik ve teknik alt yapının bu bina içerisinde konumlandırılması 
önerilmektedir. Bu amaçla başından beri Sümer kampüsü’nde kalması planlanan 
“Hayat boyu Öğrenme Merkezi-AGÜ Akademi” ile kent insanına sağlanacak beceri 
ve yetkinlik kazanma eğitimlerinin bu mekan da sunulması gerektiği 
düşünülmektedir. Öte yandan ticari bir merkez olma konumunu ilerletip, bir 
sanayi üssü haline gelmeyi arzulayan Kayseri’nin bu hedefine ulaşabilmesi için 
yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi gerekmektedir. 

7.Kentin içindeki bu değerli alanın yeniden kullanım esaslarına ve ilkelerine uygun 
sürdürülebilirlik ekseninde planlanması ve projelendirmesi ekolojik ve çevre 
disiplinlerine uygun bir biçimde “SMARTCAMPUS” haline dönüştürülmesi ile 
mümkündür. Bu bağlamda, bilişim teknolojik alt yapısının kurularak 
güçlendirildiği ve çeşitli alanlarda deneyselliğin arttırıldığı ortamlar örneğin, 
“Urban Living Lab” Yaşayan bir kentsel laboratuvarın olduğu bir kent kampüsü 
olarak geliştirmek gerekmektedir. Böylece, kentte pratik yaşamda karşılaşılan 
sorunlar üniversite ve araştırma merkezleri tarafından doğru ve akılcı çözümler ile 
katılımcı bir ortamda çözüme kavuşturulabilecektir. Ancak, bu değişim ve 
dönüşüm hareketi ise salt fiziksel olmayıp  
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Sonuçta, günümüz modern mimarlık ilkelerine ve koruma-yenileme esaslarına 
göre yeniden işlev verilerek, yeni bir ekonomik ve sosyal katma değer yaratılan 
AGÜ Sümerbank kampüsü uygulamasının ulusal ve uluslararası ölçeklerde çok 
olumlu yansımalarının olacağı bir gerçektir.  
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