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Döneminin kültürel, 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 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/dönüşümün 
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. 

402 2019-2020

Ulus’u 
Düşlemek
(Ulus - Roma 
Hamamı)

401 2020-2021

Çöküntü 
Alanlarının 
Kente 
Kazandırılması
(Ulus)

Pandemi süreci, mekânsal ve toplumsal 
ayrışmanın giderek arttığı günümüz 
kentlerinde yabancılaşmayı, 
bireyselleşmeyi, ötekileştirmeyi daha da 
belirgin kıldı. Barınma alanlarından iş 
alanlarına toplu ulaşım, sağlık, eğitim, 
sosyal, kültürel, alışveriş vb. temel 
gereksinimlerde yaşanan sorunlar, 
mevcut kentsel/mekânsal biçimlenmenin 
eksikliklerini, yanlışlarını somutlaştırdı. 
Kentsel ve toplumsal yaşamın çok yönlü 
ayrışmasının temsilcileri olan düşük gelir 
grupları, pandemi sürecinin en fazla 
etkilenen grubu oldu.  farklı toplumsal 
sınıfların (farklı ekonomik, kültürel ve 
sosyal sermaye gruplarının) barınma, iş, 
eğitim, alışveriş, sosyal ve kültürel etkinlik 
vb. temel kentsel işlevlerin 
yaya/motorsuz bireysel ulaşım olanakları 
ile sağlanacağı kentsel tasarım fikir 
projesi oluşturmaları, bir başka ifadeyle, 
alternatif bir kentsel/toplumsal model ve 
mekân oluşturmaları; önerdikleri kentsel 
fikir projesinde yer alan, 10.000 m² 
alanında bir yapı kompleksinin (iş, eğitim, 
sağlık, alışveriş, sosyal ve kültürel 
mekânlar vb.  ) mimari projesinin 
hazırlanması beklenmektedir. 

402 2019-2020

Anafartalar 
Çarşısı ve 
Çevresinin 
Yeniden 
Canlandırılması 
(Ulus)

Ankara'nın ilk modern alışveriş yapısı 
olan ve ilk yürüyen merdivenin yanı sıra 
pek çok "ilk"in uygulandığı, bir sanat 
müzesini andıran Anafartalar Çarşısı, 
uzun yıllar ticari hayatın önemli bir 
mekânı olmuştur. Merkezin eski işlevini 
kaybetmesi, bölgenin kimliksizleşmesi ile 
Çarşı'nın ticari hayatı durağanlaşmış, yapı 
eskimeye yüz tutmuştur. Çarşı yapısının 
bir parçası olan ve uzun yıllar Bakanlık 
binası olarak kullanılan büro bloğu 
yıkılmıştır. Alanın doğusunda, geleneksel 
ticarete ev sahipliği yapan tek katlı çarşı, 
hâlâ aktif olarak kullanmaktadır. 
Öğrencilerden, korunarak işlevinin 
zenginleştirileceği Anafartalar Çarşısı'nın, 
geleneksel çarşının ve boş alanın 
birbirleriyle ilişkisinin kurulacağı bir fikir 
projesi oluşturmaları ve boş alanda bir 
yapı tasarlamaları istenmiştir

102 2020-2021

Arkeolojik 
Alanda 
Strüktür 
Tasarımı
(Roma Hamamı)

301 2019-2020

Öğrenme 
Mekanı
(Sıhhiye ve Ulus;
Çayyolu)

301 2018-2019

Kaybolan 
Bellek 
Mekanları 
Üzerine
(Papazın Bağı)

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 
yandan kent mekânlarının yeniden 
biçimlenmesiyle, kamusal alanlar ve 
mekânlar giderek azalmaktadır. 
Öğrencilerden, Atatürk Bulvarı’nın temsil 
özellikleri, kent kimliği, kentsel ve 
toplumsal bellek tartışmaları temelinde, 
günümüzdeki değişimin/dönüşümün 
sorgulanarak Zafer 
Parkı/Meydanı/Çarşısı'nı kapsayan alanda 
bir fikir projesi ve yıkılan Danıştay binası 
alanında kamusal kullanımlı bir mimari 
proje istenmiştir

Ankara ‘nın siyasal, sosyal, sanatsal ve 
ekonomik göstergesi olan Atatürk 
Bulvarı, döneminin temsili mekânları ile 
birlikte önemli bir akstır. Günümüzde bu 
aks ve temsil mekânları büyük bir hızla 
yok olmakta ya da değişmektedir. Ankara 
genelinde, Atatürk Bulvarı özelinde 
kimliksizleşmenin yanı sıra, kent belleğini 
ve toplumsal belleği silecek değişimlere 
tanık olunmaktadır.
Abdi İpekçi Parkıyla bağlantısı olan bu 
tasarım alanının kamusal kullanıma 
açılarak hafıza mekanı ve kentliler 
arasında etkileşimin sağlanması, yapılan 
yapının kentin sosyal yaşamına katılması, 
aktif bir kullanımla birlikte kentlinin 
gündelik yaşamında öğrenmeyi 
sağlaması, nitelikli bir çevre düzenlemesi, 
kültürel ve sosyal bir odak alanı 
yaratılması amaçlanmıştır.

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.
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.

202 2015-2016

Çayyolu 
Höyüğü Müze 
Yapı/ Yapı 
Grubu 
(Ankara/Çayyolu)

Ankara ‘nın siyasal, sosyal, sanatsal ve 
ekonomik göstergesi olan Atatürk 
Bulvarı, döneminin temsili mekânları ile 
birlikte önemli bir akstır. Günümüzde bu 
aks ve temsil mekânları büyük bir hızla 
yok olmakta ya da değişmektedir. Ankara 
genelinde, Atatürk Bulvarı özelinde 
kimliksizleşmenin yanı sıra, kent belleğini 
ve toplumsal belleği silecek değişimlere 
tanık olunmaktadır.
Abdi İpekçi Parkıyla bağlantısı olan bu 
tasarım alanının kamusal kullanıma 
açılarak hafıza mekanı ve kentliler 
arasında etkileşimin sağlanması, yapılan 
yapının kentin sosyal yaşamına katılması, 
aktif bir kullanımla birlikte kentlinin 
gündelik yaşamında öğrenmeyi 
sağlaması, nitelikli bir çevre düzenlemesi, 
kültürel ve sosyal bir odak alanı 
yaratılması amaçlanmıştır.

Ankara ‘nın siyasal, sosyal, sanatsal ve 
ekonomik göstergesi olan Atatürk 
Bulvarı, döneminin temsili mekânları ile 
birlikte önemli bir akstır. Günümüzde bu 
aks ve temsil mekânları büyük bir hızla 
yok olmakta ya da değişmektedir. Ankara 
genelinde, Atatürk Bulvarı özelinde 
kimliksizleşmenin yanı sıra, kent belleğini 
ve toplumsal belleği silecek değişimlere 
tanık olunmaktadır.
Abdi İpekçi Parkıyla bağlantısı olan bu 
tasarım alanının kamusal kullanıma 
açılarak hafıza mekanı ve kentliler 
arasında etkileşimin sağlanması, yapılan 
yapının kentin sosyal yaşamına katılması, 
aktif bir kullanımla birlikte kentlinin 
gündelik yaşamında öğrenmeyi 
sağlaması, nitelikli bir çevre düzenlemesi, 
kültürel ve sosyal bir odak alanı 
yaratılması amaçlanmıştır.

201 2015-2016

Çayyolu Höyüğü 
Barınma ve 
Konaklama 
Yapısı
(Ankara/Çayyolu)

ANKARA
PROJELERİ

TARİHİ ÇEVRE

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