
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ankara’da 1930-1980 yılları arasında sivil mimari kültür mirası: araştırma belgeleme ve koruma ölçütleri 

geliştirme projesi; konut özelinde sivil mimarlık yapılarına ve bu yapıların mimarlarına dikkat çekmek amacıyla 

yürütülmüş bir araştırma ve belgeleme çalışmasıdır. proje sivil mimarlık yapılarını mimarlık gündeminde 

görünür kılmak ve böylece türkiye’de modernleşme deneyiminde sivil yaşamın ürettiği mimarlık ürünlerinin 

rolünü ortaya çıkarmak amacı ile yürütülmüştür. konut özelinde sivil mimarlık yapılarının araştırılması, 

belgelenmesi ve bir sanal kent arşivi (müzesi) kurulması yönündeki çalışmaların nihai hedefi, türkiye’de kültür 

mirası kavramının gündelik hayatla ilişkisinin sorgulanması ve konut özelinde sivil mimarlık yapılarına 

yönelik koruma ölçütleri geliştirilmesidir. proje başkent üniversitesi bünyesinde yürütülmüş, tübitak ve 

vekam tarafından desteklenmiştir. 

 

araştırma süresi üç yıl olan proje kapsamında, türkiye’de modernleşme deneyiminde önemli ve özellikli bir 

yere sahip olan ankara kentinde, 1930-1980 yılları arasında üretilmiş olan konut yapıları araştırılmış ve 

belgelenmiştir. ulusun yeniden inşası sürecinde aktif rol alan başkent ankara’nın sahip olduğu kent imgesi, çoğu 

zaman kamusal olanla ilişkilenmekte, sivil olanın potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir. proje bu 

noktadan hareketle, sivil mimari bellek konusunu önemsemiş, gündelik yaşam ve modernleşme deneyimi 

arasındaki ilişkiyi sorgulayarak, tarih yazımında çoğunlukla dışarıda bırakılan konut yapılarının yazıma dâhil 

edilmesi ve korumada çoğunlukla dışarıda bırakılan konut yapılarının korunması için bir altlık oluşturmak 

amacıyla şekillenmiştir.  

 

proje ekibi 

yürütücü: doç. dr. nuray bayraktar 

araştırmacılar: doç. dr. bülent batuman, yrd. doç. dr. umut şumnu, tezcan karakuş candan  

bursiyerler: elif selena ayhan, y. yeşim uysal, ece akay şumnu, emine çiğdem asrav (3. yıl), didem bahar (2. yıl), 

aslı tuncer (1. yıl) 

 

projeye selim sertel öztürk, seçil özcan ve gül ilisulu gönüllü katkı vermiştir.  

 

 



vekam desteğiyle gerçekleştirilen sivil mimari bellek ankara 1930-1980 sergisi, proje kapsamında yapılan 

çalışmalar sonucunda ulaşılmış, her biri yapıldıkları dönemin barınma pratiklerini ve modern yaşam 

kültürünü aktaran konut yapıları arasından belirlenmiş 120 yapıdan oluşmaktadır.  

 

sergide yer alan posterler aracılığı ile bu yapılara dikkat çekilmesi ve bu yapıların ve mimarlarının bilinir olması 

hedeflenmiştir. öte yandan yapıların kartları, yapı detaylarından ve mimari çizimlerinden oluşan kartpostallar 

ve detay posterler ile yapıların bir kısmının başkent üniversitesi ve orta doğu teknik üniversitesi öğrencileri 

tarafından yapılmış maketleri de sergi kapsamında yer alacaktır. 

 

yine sergide yer alan ve proje verilerinin ankara kent haritası üzerine aktarılması ile oluşturulan sivil mimari 

bellek haritası yalnızca sivil mimarlık örneklerinin kentte mekânsallaştırılmasını sağlamakla kalmamakta, aynı 

zamanda ankara kentinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini de gözler önüne sermektedir.  

 

sergide paylaşılan kullanıcılarla yapılan sözlü görüşmeler aracılığı ile bu yapıların kullanıma bağlı olarak, 

gündelik yaşam pratikleri içindeki dönüşümlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

 

üç yıllık çalışmanın sonucunda elde edilen bulguların ve bilgi birikiminin geniş kesimlerle paylaşılması amacıyla 

oluşturulan sanal kent arşivi (müzesi) de sergi kapsamında internet üzerinden kullanıma açılacaktır.  

 

özünde bir araştırma ve belgeleme çalışması olarak ele alınan proje bulguları; yeni tartışmaları mümkün kılacak 

bir potansiyele sahip oldukları ve bu tartışmalar için önemli bir altlık oluşturdukları düşüncesiyle sivil mimari 

bellek ankara 1930-1980 sergisi aracılığıyla geniş kesimlerle paylaşılmaktadır. 

 

sergi 

düzenleme: umut şumnu, ece akay şumnu, elif selena ayhan, y. yeşim uysal, nuray bayraktar 

sergi mobilya tasarımı: umut şumnu 

poster metinleri: y. yeşim uysal, nuray bayraktar, umut şumnu, tezcan karakuş candan, didem bahar 

düzeltmeler: nuray bayraktar, bülent batuman, elif selena ayhan 

kartpostal tasarımı: ece akay şumnu 

detay posterleri tasarımı: ece akay şumnu 

harita: selim sertel öztürk, seçil özcan, elif selena ayhan 

fotoğraflar: metehan özcan (ek fotoğraflar selim sertel öztürk ve proje ekibi tarafından çekilmiştir) 

modellemeler: e. özgür özakın 

grafik tasarım: gökçen ergüven 

 

web 

web veri tabanı oluşturma: elif selena ayhan 

web tasarımı: e. özgür özakın, gözde şener (lokomotif teknoloji) 

web yazılımı: gözde şener (lokomotif teknoloji) 

 


