
“Kültür ve Sanat Yapısı” 

konusu kapsamında 

geliştirilmesi beklenen 

kültür ve sanat 

kullanımları, çok geniş 

bir yelpazeye karşılık 

gelebilir. Bu sebeple, 

alanın yakın çevresi ve 

çeperinde yapılacak 

gözlem, analiz ve 

değerlendirmeler ve bu 

doğrultuda 

geliştirilecek düşünce 

ve tasarım kararları ile 

programın birlikte ele 

alınması beklenmiştir. 

Bu bağlamda, ilk 

tasarım alanı, 

Ankara'nın Sıhhiye 

Semti'nde  Çayyolu 

semtinde belirlenmiştir. 

Haftada sadece 2 gün 

kullanılan 

'Pazaryerleri'nin 

yeniden 

değerlendirilerek ticaret 

kullanımının 

yorumunun yapılması 

ve kentlinin tamamını 

yakından ilgilendirecek, 

kültür-sanat 

kullanımlarına ortam 

sağlayacak bir 

programın 

oluşturulması ve 

tasarımının yapılması 

beklenmiştir.

Proje kapsamında 

Gölbaşı ilçesinde yer 

alan Hallaçlı ve 

Yaylabağ köyleri proje 

alanları olarak 

belirlenmiş, 

öğrencilerin yaptıkları 

tespit ve gözlemlerle 

belirledikleri 

kullanıcı/kullanıcı 

gruplarının 

gereksinimlerine 

uygun olarak  

mekânlar üretmeleri 

istenmiştir.

Yapı programı 

öğrencilerin 

yorumuna 

bırakılmakla beraber, 

ortak kullanım 

alanlarının 

çeşitlendirilmesi, 

yapının işleyişine dair 

çözümler önerilmesi; 

günlük, haftalık, aylık 

ve yıllık rutinler 

dahilinde 

gerçekleşecek işlevler 

üzerinde düşünülmesi 

gerekmektedir. Temel 

olarak, 201 grubu 

köyde üretim yapacak 

bir hane halkı için 

barınma ve çalışma 

imkânı sağlayan bir 

yapı tasarlarken; 202 

grubu kırsalın mevcut 

sorunlarına cevap 

verecek bir eğitim, 

üretim ve paylaşım 

çözümü geliştirmiştir.

Anafartalar Çarşısı(A), 

yıkılan büro binasının 

boş olan yeri (B) ve tek 

katlı çarşı (C) 

çalışmanın odağını 

oluşturur. Anafartalar 

Çarşısı'nın (A) 

korunarak, güncel ticari 

yaklaşımlar da dikkate 

alınarak, yenilenmesi 

beklenmiştir. Bu 

yenileme çalışması 

içinde, yapıya ekleme 

ve çıkarmalar yapılması, 

işlevinin 

zenginleştirilmesi, olası 

tasarım yaklaşımları 

arasındadır. (B) ile 

belirtilen boş alan, 

kentsel bir gri alan 

olarak durmaktadır. 

Yıkılan yapının ortadan 

kalkması, çevredeki 

yapıların mekânda 

ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 

Burada (A) alanı kadar, 

(C) alanıyla da ilişki 

kurularak tasarım 

yapılması istenmiştir. 

Tek katlı çarşı (C) 

işlevini sürdürmesine 

karşın, çevre yapılarla 

kaliteli mekânsal 

ilişkiler kurmamaktadır. 

Proje kapsamında Alan 

için yeni öneriler 

geliştirilmiştir.

açılarak kentlinin 

gündelik yaşamına 

dahil edilmesi, nitelikli 

ve yeşil bir çevre 

düzenlemesi, kültürel 

ve sosyal bir odak 

alanı yaratılması, 

kamusal hareketliliğin 

ve sürekliliğinin 

sağlanması 

beklenmektedir.

Bir arada yaşamanın, 

kent içi 

demokrasinin, 

yerelde üretim ve 

paylaşımın, daha 

sağlıklı ve yaşanabilir 

çevreler üretmenin 

yöntemlerinin 

keşfedildiği 

çalışmada, geleneksel 

kent dokusunun 

temel bileşeni olan 

“mahalle”(neighbour

hood-community) 

kavramının sosyal, 

çevresel ve ekonomik 

sürdürülebilirlikle 

ilişkisini anlamaya 

çalışılmıştır.

Stüdyo kapsamında, 

“Mahallede ortak 

yaşam, üretim ve 

paylaşım” ana teması 

çerçevesinde, farklı 

gruplar Ankara kent 

merkezindeki 

mahallelerde 

belirlenecek 100.yıl ve 

Çiğdem 

mahallelerinde 

belirlenen arsalarda 

somut proje önerileri 

geliştirmiştir. Ana 

çalışma başlıkları 

aşağıdaki gibidir:

201. Alternatif 

Barınma ve Üretim 

Mekanları (1000-1500 

m3)

202. Semt meclisi ve 

yaratıcı kamusal 

işlevleri (2500-3500 

m3)

öneminin Dkültürel, 
simgesel, 

mekânsal ve 
teknolojik özellikleri 
ile toplumsal bellek 
ve kent belleği 
yapılarını içeren Ulus 
semtinde verilen 
tasarım alanında fikir 
projesinin üretilmesi 
ve kamusal kullanıma 
açık bir mimari proje 
üretilmesi 
istenmektedir. Ulus, 
bir dönem temsil 
mekânlarını 
barındıran önemli bir 
alandır. Günümüzde 

402 2019-2020

Anafartalar 
Çarşısı ve 
Çevresinin 
Yeniden 
Canlandırılması 
(Ulus)

20X 2020-2021

Mahallede ortak 
yaşam, üretim 
ve paylaşım
(100. Yıl / Çiğdem)

SERGİYE HAZIRLAYANLAR: DR. N. BURAK BİCAN - CEREN CİNDİOĞLU - MELEK DEMİRÖZ - ELİF YURDAÇALIŞ - TUĞÇE UTKU SÜMER

TARİHİ ÇEVRE KENT MERKEZİ ÇEVRE VE KIRSALANKARA
PROJELERİ

A T I L I M M İ M A R L I K
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

402 2019-2020

Ulus’u 
Düşlemek
(Ulus - Roma 
Hamamı)

Ankara genelinde 

ve Atatürk 

Bulvarı'nda, 

kimliksizleşmenin 

yanı sıra kent 

belleğini ve 

toplumsal belleği 

silecek değişimlere 

tanık olunmaktadır.   

Cumhuriyet'in 

kuruluş 

ideolojisinin 

siyasal-ekonomik-

sosyal-sanatsal ve 

mekânsal 

göstergesi ve aksı 

olan Bulvar'ın 

temsil mekânları 

büyük bir hızla yok 

olmaktadır. Öte 

402 2014-2015

Bir bellek 
mekanında 
kamusal 
kullanım
(Zafer Parkı 

 Jansen Planı'nın 

yeşil kent 

koridorundaki 

Türkiye 

Cumhuriyeti'nin 

büyük mirası Atatürk 

Orman Çiftliği (AOÇ) 

arazisinde yapılan 

Ankapark, kimliksiz, 

anlamsız, 

kullanılmayan - atıl 

bir alan olmuştur. 

Öğrencilerden, 

Ankapark alanı için 

özgün bir fikir 

projesi geliştirmeleri 

ve bu alanda bir yapı 

tasarlamaları 

istenmiştir. 

401 2020-2021

Potansiyel 
"çöküntü alanı" 
olarak Ankapark: 
Enkazı kaldırmak  
(Yenimahalle)

401 2014-2015

EGO Hangarları
(Ulus)

102 2020-2021

Arkeolojik 
Alanda 
Strüktür 
Tasarımı
(Roma Hamamı)

Roma Hamamı 
somut kültür miras 
değeri olan ve 
korunana bir 
arkeolojik alandır. 
Aynı zamanda açık 
hava müzesi olarak
işlevlendirilmiştir. Bu 
çalışma kapsamında 
Roma Hamamı’nın 
aşağıda belirtilen 
sınırlarda üzerinin 
örtülmesi 
beklenmektedir. 

bu alan ve temsil 
mekânlar büyük bir 
hızla yok olmakta ya 
da değişmektedir. 
Ankara genelinde, 
Ulus özelinde, 
kimliksizleşmenin 
yanı sıra, kent 
belleğini ve 
toplumsal belleği 
silecek değişimlere 
tanık olunmaktadır.  
Öte yandan kent 
mekânlarının 
ideolojik temelde ve 
sermayenin talepleri 
doğrultusunda 
yeniden 
biçimlenmesi 
kamusal alanların ve 
(gerçek) kamu 
mekânlarının giderek 
azalmasına neden 
olmaktadır. Bu 
projeden, alanın 
sosyal ve simgesel 
özellikleri, kent 

kimliği, toplumsal 
bellek tartışmaları 
temelinde, 
günümüzdeki 
değişimin/dönüşümü
n sorgulanarak, yaya 
alanları, meydanlar, 
kent odağı, kamusal 
kullanım ve mekânsal 
örgütlenmenin 
(belirlenecek işlevin) 
dönüştürücü etkisine 
ilişkin tartışmaların 
yapılarak bir fikir 
projesi ve kamusal 
kullanım işlevli bir 
mimari proje 
üretilmesi 
beklenmektedir. 

Roma Hamamı’nın 
hava şartlarından 
korunması amaçlı 
olarak tasarlanacak 
olan strüktür sistemi 
alana ve işleve uygun 
olarak belirlenmiştir.
Çalışmada üst örtü, 
strüktür sistemi ile 
birlikte alanda bir 
gezi rotası 
oluşturulması ve bir 
tanıtım, giriş, kontrol 
işlevlerini kapsayan 
yapı çözülmesi 
beklenmektedir. Giriş 
biriminin konumu 
Roma Hamamı’nın 
gezi rotası ile birlikte 
öğrenciler tarafından 
belirlenmiştir.

Döneminin kültürel, 

simgesel, mekânsal ve 

teknolojik özellikleri ile 

toplumsal bellek ve 

kent belleği yapılarını 

içeren AKM çevresi ve 

EGO Hangarlarını 

kapsayan tasarım 

alanında fikir projesinin 

üretilmesi ve EGO 

hangarları alanının 

yeniden 

işlevlendirilmesi:  

Tasarım alanının 

kamusal kullanıma 

açılarak alan ile 

kentliler arasında 

etkileşimin sağlanması, 

alanın kentin sosyal 

yaşamına katılması, 

aktif bir kullanıma 

açılarak kentlinin 

gündelik yaşamına 

dahil edilmesi, 

nitelikli ve yeşil bir 

çevre düzenlemesi, 

kültürel ve sosyal bir 

odak alanı 

yaratılması, kamusal 

hareketliliğin ve 

sürekliliğinin 

sağlanması 

beklenmektedir.

Öğrencilerden, 

Ankara'nın önemli 

bellek mekânı olan 

EGO Hangarları 

alanında, Hangarların 

yeniden 

işlevlendirildiği, alan 

ile kent ve kentliler 

arasında etkileşimin 

sağlandığı bir fikir 

projesi üretmeleri ve 

kamusal 

hareketliliğe-

sürekliliğe sahip bir 

yapı tasarlamaları 

istenmiştir.

‘Halk kütüphaneleri, her 

yaşta kullanıcının farklı 

aktiviteler ve araçlarla 

bilgi edinmesini 

bedelsiz ve bir kamu 

hizmeti olarak 

sağlamaktadır. Ancak, 

ülkemizde mahalle 

ölçeğinde hizmet veren 

halk kütüphaneleri 

nicelik ve nitelik 

bakımından yetersizdir. 

Derinlikli tasarım 

etüdünden geçmemiş 

birçok mevcut 

kütüphane ise kısıtlı 

sayıda ihtiyaca ve sınırlı 

sayıda toplumsal kesime 

hizmet vermekten öteye 

gidememektedir. Bu 

nedenlerle, 

vatandaşların bir 

bölümü okuma, 

öğrenme ve boş zamanı 

değerlendirme gibi 

ihtiyaçlar için bedel 

karşılığı hizmet 

alabildikleri özel 

mekanları tercih 

etmekte; bir diğer 

bölümü ise bireysel 

kısıtlarından ötürü 

(engellilik, ileri yaş, 

ulaşım, vb.) bu kamu 

hizmetinden 

yararlanamamaktadır.

202 2019-2020

Halk için 
Kütüphane
(Ankara/Maltepe, 
Keçiören, Dikmen, 
Gaziosmanpaşa)

20X 2020-2021

Kırsalda 
Üretim- 
Paylaşım ve 
Eğitim
Yaylabağ ve Hallaçlı   

Ankara'nın ilçesi 

Haymana'da verilen 

tasarım alanında 

öğrencilerden, ilçenin 

canlandırılmasına ve 

gelişimine katkıda 

bulunacak, Ankara ile 

iletişimini 

güçlendirecek, halkın 

etkin kullanacağı bir 

üretim-paylaşım ünitesi 

tasarlamaları istenmiştir. 

Dönem sonu projeleri, 

Haymana Çaldağ 

İlkokulu'nda 

sergilenmiş, Haymana 

halkının 

değerlendirmesine 

sunulmuş ve 2 günlük 

oylamanın sonucunda 

derece alan projeler 

belirlenmiştir. Sergileme, 

Haymana'daki bir otelde 

devam etmiş, 

öğrencilerin konuşmacı 

olduğu panele, Haymana 

halkı, Belediye 

yöneticileri, öğretim 

elemanları, Atılım 

Üniversitesi yöneticileri 

ve öğrenci velileri 

katılmış, derece alan 

öğrencilere ödülleri 

verilmiştir (Görsel 4-5-6).  

Mamak'taki toplumsal 

paylaşımdan farklı 

olarak, bir stüdyo 

projesinin halkın 

oylamasına sunulması ile 

bir başka ilk 

gerçekleştirilmiştir.  

202 2014-2015

Üretim ve 
Paylaşım 
Yerleşkesi
(Haymana)

301 2018-2019

Kültür Sanat 
Yapısı
(Sıhhiye - Çayyolu)

12 3 4 521 3 4 5

yandan kent 

mekânlarının yeniden 

biçimlenmesiyle, 

kamusal alanlar ve 

mekânlar giderek 

azalmaktadır. 

Çalışma, Atatürk 

Bulvarı'nın temsil 

özellikleri, kent 

kimliği, kentsel ve 

toplumsal bellek 

tartışmaları 

temelinde, 

günümüzdeki 

değişimin/dönüşümü

n sorgulanarak Zafer 

Parkı/Meydanı/Çarşıs

ı'nı kapsayan alanda 

bir fikir projesi ve 

yıkılan Danıştay 

binası alanında 

kamusal kullanımlı 

mimari projelerin 

üretilmesi için 

yapılmıştır.
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