
Ankara, Altındağ  İlçesi sınırları içinde 

tarihsel ve güncel bakımdan   önemli bir 

konumda yer alan, çevresindeki işlevler 

ve kentsel kullanımlar, kentin diğer 

bölgeleri ile ilişki kurmasında önemli bir 

yere sahip arterler ile çevrili bir  yapı 

adası  yada komşu yapı adası  

çeperlerinde, yapı adası içindeki 

korunması gereken yapıların tespitinin 

yanında, çeper adalardaki açık ve kapalı 

alan  kullanımlarını da dikkate alan 

kentsel mekanlar ile çevrenin sorunlarına 

çözüm getirecek işlevsel düzenlemelerin 

‘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 

402

Yıkılan İller 
Bankası 
Arazisinde Yeni 
Yapı Tasarımı  
Altındağ   

2018-2019

302 2016-2017

Kent-Kimlik-
Kültür ve 
Gecekondu
(Dikmen Vadisi ve 
Mamak)

Dikmen Vadisi gecekondu bölgesinde 

verilen tasarım alanında öğrencilerden, 

mevcut kentsel dönüşüm 

uygulamalarına alternatif bir kentsel-

mekânsal 

biçimlenme senaryosu üretmeleri, 

günümüzde dayatılan 

yaşam tarzının sorgulanarak 

konut-kültür-gündelik yaşam ilişkilerini 

öne çıkartan, 

konutun mekânsal-

anlamsal karşılığını arayan 

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 

401 2014-2015

EGO Hangarları
(Ulus)

 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)

202 2013-2014

Kent-Kimlik-
Kültür ve 
Gecekondu
(Dostlar mahallesi, 
Şirintepe mahallesi 
Mamak)

Öğrencilerden, gecekondu halkının kabul etmediği/uzlaşmadığı 

bir kentsel dönüşüm alanında bulunan Mamak-Dostlar 

Mahallesi'nde, alternatif yaşam alanı-konut tasarlamaları 

istenmiştir. 

Öğrenciler fikir projesi hazırlamış; araştırmalarına, incelemelerine 

ve görüşme sonuçlarına düşlerini de ekleyerek bir senaryo 

oluşturmuşlar ve senaryolarına uygun konutlar tasarlamışlardır. 

Dönem sonunda projeler, bölgenin ortak etkinlik ve bellek mekânı 

olan açık hava sinemasında, akademisyenlerin ve Mimarlar Odası 

temsilcilerinin katıldığı bir panel eşliğinde sergilenmiştir. Kendileri 

için yapılan projeler hakkında öğrencilerden bilgi alan gecekondu 

halkı paneli ilgiyle dinlemiştir. 

Etkinlik, gecekondularda yaşayanların, öğrencilerin, 

akademisyenlerin katıldığı forumla sonlanmış; farklı kesimler bir 

araya getirilerek bir stüdyo ürünü toplumla paylaşılmıştır. Mamak 

projesi, akademik ve mesleki ortam dışında; YERİNDE ve YERLİSİ 

ile PAYLAŞILAN ve tasarım alanında-gecekondu mahallesinde, 

tasarımı yapanlar-mimarlık öğrencileri, uzmanlar-akademisyenler, 

meslek odası üyeleri ve kullanıcılar-gecekondu halkı ile birlikte 

tartışılan ilk, muhtemelen tek, mimari tasarım stüdyo projesidir

202 2013-2014

Kent-Kimlik-
Kültür ve 
Gecekondu
(Dostlar mahallesi, 
Şirintepe mahallesi 
Mamak)

21. yüzyılda, kitle iletişim araçları yeni medyaya; geleneksel 

medya, dijital medyaya evrilmiştir. Pandemi sürecinde hız kazanan 

dijital medya platformlarının sayısı giderek artmaktadır. Aynı 

zamanda, Pandemi sürecinin zorunlu kıldığı eve kapanma, sosyal 

medya kullanımını artırmıştır. Sosyal medyanın olumlu, hayatı 

kolaylaştırıcı katkılarının yanı sıra birey ve gündelik yaşam 

üzerindeki olumsuzlukları yadsınamaz: Postmodern dünya, 

parçalanan, yabancılaşan, bireyselleşen, sanal gerçekliğin ve 

simülasyonların içinde yeni bir toplum yarattı. Sosyal medya, bu 

olumsuzlukları pekiştirerek bireyin yalnızlaşmasına neden oldu.  

Dijitalleşen ve sanallaşan dünyada, iletişimin etkileşime; sanallığın 

gerçekliğe; parçalanmışlığın bütüncüllüğe; bireyselleşmenin 

sosyalleşmeye geri dönmesi gelecekte çok kolay 

görülmemektedir. 

402 2020-2021

Sosyal Ağ 
Ünitesi

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 

402 2014-2015

Bir bellek 
mekanında 
kamusal 
kullanım
(Zafer Parkı 

202 2019-2020

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