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15 Ocak 2015 | Konferans

Eski Kartpostallarda Osmanlı’dan 
Erken Cumhuriyet’e Ankara’da 
Sokak ve İnsanlar

Konuşmacı: Nezih Başgelen

1978’de konusunda ülkemizdeki ilk popüler yayın olan 

Arkeoloji ve Sanat Dergisi’ni çıkardı. 1982’de kurduğu Ar-

keoloji ve Sanat Yayınları’nda yurdumuzun zengin tarihi 

eserleri, eski uygarlıkları hakkında araştırma, inceleme, el 

kitapları, kataloglar, gezi rehberleri gibi 21 temel dizi üze-

rinden 400’e yakın başvuru eserinin yayımını gerçekleştirdi. 

1986’da Türkiye’nin tarihi doğal ve turistik değerlerine dö-

nük hizmet veren görsel doküman arşivini (Celsus Picture 

Library) oluşturdu. Çocuklara yönelik tarihi eserleri ve eski 

uygarlıkları sevdirmeyi amaçlayan eğitici boyama kitap-

ları projesini başlattı. Trakya ve özellikle Doğu Anadolu’da 

yaptığı araştırmalar ve inceleme gezilerinde pek çok bilin-

meyen kalıntı, anıt ve arkeolojik yerleşmeyi belgeleyerek 

bilim dünyasına tanıttı. Türkiye ile ilgili eski seyahatname, 

resim, belge, kitap ve haritaları topladı. Arkeoloji, sanat 

tarihi, etnografya, turizm, tarihi ve doğal çevrelerin ko-

runması hakkında makale, proje olarak yayınlanmış bine 

yakın çalışması vardır.

14:00 - 15:30

Yapı Kredi Konferans Salonu 

Atatürk Bulvarı No: 93, 3. Kat Kızılay / Ankara



Seminer / Çalıştay

E-Öğrenme ve Kütüphaneler: 
Kütüphaneci Gözünden Bir 
Çevrimiçi Kütüphane Eğitimi 
Tasarlamak

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölü-

mü’nden Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ve Koç Üniversitesi Suna 

Kıraç Kütüphanesi Referans Bölümü kütüphanecilerinden 

Sina Mater tarafından teorik bilgilerin verileceği seminerle 

başlayacak olan program, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kü-

tüphanesi Referans Bölümü tarafından yürütülecek olan 

“Kütüphaneci Gözünden bir Çevrimiçi Kütüphane Eğitimi 

Tasarlamak” başlıklı çalıştayla devam edecektir. Çalıştay-

da, kütüphane eğitimlerini elektronik ders içeriği oluştur-

ma platformu olan Moodle üzerinde vermeye başlayan 

ilk akademik kütüphane olma özelliğini taşıyan Koç Üni-

versitesi Suna Kıraç Kütüphanesi çalışanları e-öğrenme 

ve online eğitime geçiş sürecinde yaşadıkları deneyimi 

paylaşacaklar. Çalıştay Knowledge Cafe metoduyla yapı-

lacak ve beş masanın etrafına toplanan katılımcılar eği-

tim hazırlama konusunda farklı alt başlıkları tartışarak fikir 

alışverişinde bulunacak ve en sonunda ortak bir sonuç 

raporu oluşturulacaktır.

Etknlik tarihi web sayfamızdan duyurulacaktır.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (VEKAM) - Ankara Bağ Evi (ABE)

Pınarbaşı Mah. Şehit Hakan Turan Sok. No: 18 

Keçiören / Ankara 



26 Şubat 2015 | Konferans 

Orta Anadolu’da Neolitik  
Çağdaki Hastalıklar

Konuşmacı: Prof. Dr. Metin Özbek

Buzul çağının sona ermesinin ardından kendini hissetti-

ren yağışlı ve sıcak bir iklimle beraber Orta Anadolu, bir-

çok bölgelerde olduğu gibi, bol su kaynakları ve bereketli 

topraklara kavuştu. Dağınık yaşamakta olan avcı-toplayıcı 

kabileler dört mevsim yaşayabilecekleri köyleri kurmaya 

başladılar. Orta Anadolu; Çatal Höyük ve Aşıklı gibi yo-

ğun nüfusları barındıran köyleri ile yerleşik yaşamın en 

güzel örneklerini bize sunmaktadır. Sürekli bir arada yaşa-

yan yoğun bir nüfus her ne kadar insanlık tarihi açısından 

önemli kültürel değişmelere damgasını vurmuş olsa da, 

sağlık açısından pek olumlu bir görüntü vermemektedir. 

Orta Anadolu’da Neolitik köy yerleşmelerindeki kazı ça-

lışmalarında gün ışığına çıkartılan insan iskelet kalıntıları 

paleodemografik ve paleopatolojik yönlerden incelendi-

ğinde yerleşik yaşam ve tarıma geçişin insan sağlığında 

önemli olumsuzluklara yol açtığı görülmüştür. Kalabalık 

bir nüfusun belirli bir bölgede yaşamaya başlamasına 

bağlı olarak birtakım enfeksiyonel (bakteriyel ve paraziter) 

hastalıklar kolay bir geçiş zinciri oluşturmuş ve bu has-

talıkların yol açtığı kronik beslenme yetersizlikleri, buna 

tahıl ağırlıklı bir beslenme de eklenince, demir eksikliğine 

bağlı anemia dediğimiz Neolitik öncesinde pek görülme-



yen patolojik rahatsızlığı beraberinde getirmiştir. Kronik 

malnütrisyon ve enfeksiyonel hastalıklar arasındaki siner-

jetik ilişki Orta Anadolu Neolitik toplumlarında genel ve 

ortak bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Karbonhid-

ratça zengin tahıl ağırlıklı beslenme Neolitik çağda ilk kez 

insanlığı diş çürüğü ve diş apsesi gibi patolojik durumlarla 

karşı karşıya getirmiş, ağız sağlığı önemli ölçüde bozul-

muştur. Kadınların sırt omurlarında yaygın ölçüde tespit 

edilen belirgin artritik rahatsızlıklar günlük yaşantılarında 

ağır fiziksel işlerde (örneğin sırtlarında ağır yük taşıma) 

çalıştıklarını akla getirmektedir. Zamanımızdan aşağı yu-

karı 10 bin yıl önce Orta Anadolu’da yüksek oranda bebek 

ölümleri ilk bakışta dikkati çekmektedir. Örneğin Aşıklı 

akeramik köy yerleşmesinde 5 yaşına gelmeden ölenler 

%75 gibi oldukça yüksek bir oranı teşkil etmektedir. Genç 

erişkinler arasındaki yüksek ölüm oranı Neolitik çağda 

dikkati çeken bir başka olumsuz demografik olgudur. Bu 

çağda ortalama ölüm yaşı da oldukça düşük olup 30-35 

arasında değişir. 

Sonuç olarak, tarım, hayvancılık ve seramik gibi her biri 

devrim niteliğindeki kültürel değişmelere tanıklık eden 

Neolitik çağda Orta Anadolu toplumlarının ne yazık ki 

ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya geldiği yapılan ant-

ropolojik incelemelerden anlaşılmaktadır. 

Prof. Dr. Metin Özbek, 1948 yılında Mecitözü, Çorum’da 

doğdu. Liseyi Çorum’da bitirdi. 1969 yılında Dil ve Ta-

rih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji (Paleoantropoloji) Bö-

lümünden mezun oldu. 1970 yılında Milli Eğitim Bakanlı-

ğı’nın bursu ile alanında doktora yapmak üzere Fransa’ya 

gitti. 1970-1976 yılları arasında Paris’te Institut de Paleon-

tologie Humaine’de misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1972 

yılında Paris-VII Üniversitesi Fen Fakültesi içinde yer alan 

Biyolojik Antropoloji Bölümünden D.E.A. (Diplomes d’E-

tudes Approfondies en Sciences Biologiques) sertifikası 

aldı. 1974 yılında Paris-VII Üniversitesinde doktor unvanını 

aldı. 1976 yılında Bordeaux şehrinde Bordeaux-I Üniver-

sitesine bağlı Antropoloji Bölümünde Docteur es Scien-

ces unvanını aldı. 1976 yılında yurda dönerek kısa dönem 

askerlik hizmetinin ardından 1977 yılında Hacettepe Üni-

versitesi Antropoloji Bölümünde Dr. Asistan olarak göreve 



başladı. 1981 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör oldu. 

1993 yılında Bölüm Başkanı oldu ve bu görevi 2012 yılına 

kadar sürdürdü. 1994-1997 yılları arasında Edebiyat Fakül-

tesi Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi. 18 Ocak 2015 

tarihinde yaş haddinden emekli oldu.

14:00 - 15:30

Yapı Kredi Konferans Salonu 

Atatürk Bulvarı No: 93, 3. Kat Kızılay / Ankara

20 Mart 2015 | Konferans

Neolitik Dönem’de Aşçılığa 
Sosyal Bir Bakış 

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Rana Özbal

Yaşamlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdüren insanların 

Neolitik Dönem’de tarım ve hayvancılığa yönelmeleri 

sonucunda günlük hayat kökünden değiştirmiştir. Bu su-

numda yer verilen yemek pişirme teknolojileri de bu dö-

nemde görülen etkin dönüşümlerden biridir. Yiyeceklerin 

ısıya maruz kalarak besleyici öğünlere dönüşmesi meka-

nik bir işlemden ziyade prehistorik yaşamın en merkezi 

faaliyetlerinden biri sayılmalıdır. Her gün yapıldığından 

ve dolayısıyla sıradanlığı nedeniyle bazen göz ardı edi-

len ancak bir hanenin işleyişindeki en önemli çabalardan 

biri olan yemek hazırlama ve pişirme insanlığın ilk ortak 

emeklerinden biridir. Neolitik Dönem’de aşçılık konusu 



MÖ 6600-6000 arasına tarihlenen Bursa Barcın Höyük 

yerleşimi örneği üzerinden çanak çömleklerin gelişimi ve 

ocak yerlerinin zaman içinde değişen kontekst bilgileri 

ışığında ele alınacaktır. 

Rana Özbal, 2006 yılında ABD Northwestern Üniversite-

si’nden doktora derecesini alan Rana Özbal 2010 senesin-

de Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde 

Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış, 2014’te YÖK’ten 

Doçentlik unvanını almıştır. Özbal, Koç Üniversitesi’nden 

önce İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya 

Anabilim Dalı’nda TÜBA doktora sonrası araştırmacısı 

olarak ve okutman olarak Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bö-

lümü’nde çalışmıştır. Batı Anadolu’nun Neolitiği ve Kalko-

litik Dönem’de Kuzey Mezopotamya ve Anadolu ilişkileri 

şu an odaklandığı araştırma konularının başında gelmek-

tedir. Özbal ayrıca mikroarkeoloji ve toprak kimyası tek-

niklerini kullanarak mekânsal analizler yapmaktadır. 

14:00 - 15:30

Yapı Kredi Konferans Salonu 

Atatürk Bulvarı No: 93, 3. Kat Kızılay / Ankara

Mart 2015 | Sergi

Sivil Mimari Bellek Ankara: 
1930-1980

TÜBİTAK’ın desteğiyle Başkent Üniversitesi bünyesinde 
yürütülen Ankara’da 1930-1980 yılları arasında Sivil Mi-
mari Kültür Mirası Araştırma, Belgeleme ve Koruma Öl-
çütleri Geliştirme Projesi kapsamında VEKAM desteğiyle 
gerçekleştirilen ve 29 Kasım 2014’te Çankaya Belediyesi 
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan Sivil Mimari Bellek 
Ankara: 1930-1980 sergisinin Mart ayında İstanbul Mi-
marlar Odası Galerisi (Karaköy) taşınması planlanıyor. 
VEKAM’ın 2012 yılından bu yana tartışma programları ve 
çeşitli yayınlar ile desteklediği proje kapsamında açılacak 
sergi ile Ankara’da 1930-1980 yılları arasında yapılan ve 
şimdiye dek gözardı edilmiş bulunan konut yapılarına 
dikkat çekilmesi, bu yapıların ve mimarlarının bilinir ol-
masının sağlanması ve kullanıcıları aracılığı ile yeniden 
üretim süreçlerinin paylaşılması amaçlanmakta. 

Etknlik tarihi web sayfamızdan duyurulacaktır.



27-28-29 Mart 2015 | Konferans / Çalıştay

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim 
Programı

Bilgi okuryazarlığı eğitim programının genel amacı, prog-

rama katılan lisansüstü öğrencilerin bilgi okuryazarlığı be-

cerilerini geliştirmektir. Bu kapsamda, öğrencilerin, bilgiyi 

arama, erişme, değerlendirme, kullanma ve iletme/sunma 

becerilerini geliştirerek bilgi toplumunun gerektirdiği yeter-

liliklere sahip olmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Eğitim programı lisansüstü öğrenciler için hazırlanmıştır 

ve katılım ücretlidir.

Katılım için başvuru tarihleri: 15 Şubat-25 Mart 2015

Program

27 Mart 2015

Modül 1: Bilgi Gereksinimlerini Tanımlama, Araştırma  

Planı Oluşturma ve Konu Belirleme

Modül 2: Bilgi Arama Stratejileri ve Bilgi Erişim

Modül 3: Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri

28 Mart 2015

Modül 4: Yeni Nesil Bilgi Hizmetleri ve Web 2.0 Ortam, 

Araç ve Uygulamaları

Modül 5: Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi

29 Mart 2015

Modül 6: Bilginin Kullanımı

Modül 7: Bilginin Sunulması ve İletilmesi

Ankara Bağ Evi (ABE)

Pınarbaşı Mah. Şehit Hakan Turan Sok. No: 18 

Keçiören / Ankara



10 Nisan 2015 | Sempozyum

KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri 
Sempozyumu Kadın ve 
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmala-

rı Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Araştırma 

Ödülleri Programı 2011 ve 2012 yıllarında Koç Vakfı’nın 

desteğiyle Türkiye ile ilgili toplumsal cinsiyet araştırma-

larını teşvik etmek ve desteklemek ve toplumsal cinsiyet 

konularında farkındalık arttırmak amacıyla başlatılmıştır. 

KOÇ-KAM farklı disiplinlerde Türkiye ile ilgili toplumsal 

cinsiyet konularında tamamlanmak üzere oluşturulan 

öne çıkan araştırma önerilerine fon sağlamaktadır. KOÇ-

KAM bu program ile ülkemizde toplumsal cinsiyet araştır-

malarına maddi olanak sağlamak üzere benzer girişimci-

lere örnek oluşturmayı da amaçlamaktadır. 

KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri Sempozyumu bu yıl VE-

KAM ve KOÇ-KAM işbirliği ile 10 Nisan 2015 tarihinde sos-

yal psikolojinin kurucularından, Koç Üniversitesi Öğretim 

üyesi ve KOÇ-KAM direktörü Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıba-

şı’nın yapacağı açılış konuşmasıyla Ankara Bağ Evi’nde 

gerçekleştirilecektir.

Etknlik programı web sayfamızdan duyurulacaktır.

Ankara Bağ Evi (ABE)

Pınarbaşı Mah. Şehit Hakan Turan Sok. No:18 

Keçiören / Ankara 



16 Nisan 2015 | Konferans

Tanzimat Döneminde 
Ankara Vilayeti (1839-1876)

Konuşmacı: Doç. Dr. Yonca Köksal

Tanzimat’la birlikte idari, mali, sosyal ve kültürel önemli 

dönüşümler geçiren Osmanlı Devleti bu düzenlelemeri 

yerel idarede de hayata geçirdi. 1839-1876 yılları arasın-

da farklı aşamalardan geçen Tanzimat idaresinin Ankara 

vilayetindeki uygulamaları bu konuşmanın konusudur. 

Osmanlı Devletinin taşra idaresinde yaptığı idari düzen-

lemelerin yansımaları ve Ankara vilayetindeki yerel di-

namiklerin bu düzenlemelere verdiği tepkiler üzerinde 

durulacaktır. Özellikle yerel seçkinler ve yerel idaredeki 

yöneticilerin yeni politikaları nasıl karşıladığı tartışılacak-

tır. Ayrıca Ankara vilayetindeki Tanzimat uygulamalarının 

sonuçları da irdelenecektir. Bu kapsamda aşiret iskanları, 

bayındırlık işleri ve vergi meseleleri gibi konuların üzerin-

de durulacaktır.

Bu çalışma Tanzimatı tepeden inme bir reform uygula-

ması olarak gören bakış açısına karşı çıkarak, Tanzimat 

uygulamalarının devlet ve toplumsal aktörler arasında bir 

müzakere, çatışma ve uzlaşma süreci olduğunu vurgular. 

Bu sürecin Ankara vilayetindeki yansımalarını inceler.



Yonca Köksal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümün-

de lisans ve aynı üniversitenin Tarih Bölümünde yüksek 

lisansını tamamlamıştır. 2002 yılında Columbia Üniver-

sitesi Sosyoloji Bölümünde doktorasını tamamladıktan 

sonra, Koç Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi 

olarak çalışmaya başlamıştır. 2011 yılından bu yana aynı 

bölümde doçent kadrosunda görevini sürdürmektedir. 

2006 yılında Amherst College’da misafir araştırmacı ola-

rak bulunmuştur. VEKAM yönetim kurulu üyesi ve Koç 

Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan 

Yardımcısıdır. Tanzimat dönemi devlet-toplum ilişkileri, 

bu dönemdeki yerel seçkinlerin devletle olan ilişkileri, 

sosyal ağlar, Bulgaristan’daki Türk ve Müslüman azınlığın 

tarihiyle ilgili İngilizce ve Türkçe çok sayıda makalesi ala-

nının önemli dergilerinde yayınlanmıştır. 2007 yılında Da-

vut Erkan’la konuyla ilgili arşiv malzemesinin transkripsi-

yonunu içeren Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın 

Rumeli Teftişi adlı kitabını yayınlamıştır. 

14:00 - 15:30

Yapı Kredi Konferans Salonu 

Atatürk Bulvarı No: 93, 3. Kat Kızılay / Ankara

24 Nisan 2015 | Sergi

I. Dünya Savaşı 

VEKAM ve Ankara Koleksiyoncular Derneği işbirliği ile 

hazırlanan sergi, orijinal belge ve objeleriyle Meşruti-

yet’ten Cumhuriyet’e anavatan savunmasını ziyaretçilere 

yeniden yaşatacak. 24 Nisan 2015, Cuma günü Çankaya 

Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacak olan ve 

20 Mayıs 2015 tarihine kadar gezilebilecek sergiyle tarih 

içinde yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Etknlik programı web sayfamızdan duyurulacaktır.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM)

Kennedy Caddesi No: 4 Kavaklıdere / Ankara



21-22 Mayıs 2015 | Sempozyum

Anadolu’da İlhanlılar

VEKAM Anadolu’da yaşamış değişik uygarlıkları tanıtmak 

ve bu alanda araştırmaları desteklemek üzere 2014 yılın-

dan beri yılda bir kez uluslararası sempozyum düzenle-

mektedir. 2014 yılında Orta Çağ’da Anadolu’da Kültürel 

Karşılaşmalar: Gürcü Kırallığı ve Gürcü Sanatı temasıyla 

başlayan bu serinin 2015 yılı teması “Anadolu’da İlhanlılar” 

olarak belirlenmiştir. 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde düzen-

lenecek bir sempozyumla Ortadoğu tarihinde bir dönüm 

noktası olarak düşünülen fakat Anadolu üzerine olan et-

kileri yeterince ayrıntılı olarak incelenmemiş olan Moğol 

dönemi detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Ankara Bağ Evi (ABE)

Pınarbaşı Mah. Şehit Hakan Turan Sok. No: 18 

Keçiören / Ankara



4 Haziran 2015 | Konferans

Hatırlamak/Dinlemek: Atatürk 
Bulvarı’nda bir Akşam Yürüyüşü

Konuşmacı: Turan Tanyer

1925 yılında Ankara’nın güneyinde yeni bir mahallenin 

kurulmasına karar verildi. Genç Cumhuriyet’in modern 

kent yüzü burada yaratılacaktı. Ankara’nın yeni mahallesi 

15-20 yıl içerisinde ortaya çıktı. Mahalleye, “Yenişehir” adı 

verildi.

O zamanın başlangıcında Yenişehir’in iki süsü vardı. Ha-

vuzlu şadırvanlar. Biri, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ-

leti binasının önünde, ötekisi, daha ileride, dört yol kav-

şağındaydı. İkisi arasındaki yol “Gazi Caddesi” idi. Bugün, 

Atatürk Bulvarı’nın bir parçası.    

Bulvar’ın Yenişehir tarafına, sağlı sollu, çoğu, sahibinin 

adını taşıyan apartmanlar yaptırılmıştı. Zemin katlarda çe-

şitli mağazalar, dükkânlar bulunuyordu. Kitapçılar, pasta-

neler, lokantalar, çiçekçiler, tuhafiyeciler, manifaturacılar 

ve başkaları, Bulvar’a gelip yerleşmişlerdi. Ne var ki zaman 

akarken değişen toplumsal, ekonomik ve siyasal yapılara 

bağlı olarak Bulvar da değişti. Apartmanlar yıkıldı. Yerleri-

ne daha yüksek yapılar geçti. Değişim ve dönüşüm, bahar 

mevsiminin akşam saatlerindeki sakin yürüyüşleri, bebek 

arabası süren anneleri, okul çıkışı dolaşan öğrencileri, ne-

fes alınan parkları, pastane sohbetlerini, kitapçıları, kitap-

çılarda açılan resim sergilerini, tabii “gerçek” sinemaları ve 

daha pek çok şeyi sahneden indirdi.  

Şimdi, akan zamanı kilitleyip, bir akşam vakti, artık yerlerin-

de olmayan o iki havuz arasında Bulvar’da yürürken, hatır-

lamaya çalışıyoruz. Kaybolup giden o eski apartmanların, o 

eski mekânların anlattıkları hikâyeleri de dinliyoruz. 

Anlattıkları bütün hikâyeler, Ankara’nın tarihidir. 



Turan Tanyer, 14 Mayıs 1949’da Kuşadası’nda doğdu. An-

kara Mimar Kemal ilk ve ortaokullarında, Yükseliş Koleji’n-

de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. Gaze-

tecilik, avukatlık, devlet memurluğu yaptı. Ankara üzerine 

çok değerli çalışmaları olan ve Taş Mektep, Ankara’nın 

Köklü Çınarı Atatürk Lisesi 1886-2007, Ankara 1930-1960, 

Cumhuriyet Dönemi Ankara’sının Sosyal Hayatından Sah-

neler, Cumhuriyet’in Meşalesi TED Ankara Kolejinin 80 

Yıllık Hikayesi gibi kitapların yazarı olan Tanyer, şu anda 

emekli. Okumaya ve yazmaya devam ediyor.

14:00 - 15:30

Yapı Kredi Konferans Salonu 

Atatürk Bulvarı No: 93, 3. Kat Kızılay / Ankara



Sergi

VEKAM’ın 20 Yılı

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ‘nin (VEKAM) kuruluşunun 20. yılı kapsamında 31 

Ekim 2014 tarihinde açılan ve VEKAM’ın 20 yıl boyunca fa-

aliyet gösterdiği alanlarda yaptığı etkinlik, yayın, koleksiyon 

ve arşivinden nadir parçaların sergilendiği “VEKAM’ın 20 Yılı” 

adlı sergi devam ediyor.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (VEKAM)

Pınarbaşı Mah. Şehit Hakan Turan Sok. No: 9 

Keçiören / Ankara 



Ankara Araştırmaları Dergisi, yılda 2 sayı olmak üzere, di-

siplinlerarası nitelikte, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazıl-

mış makalelere yer verilen hakemli bir dergidir. Derginin 

ilk bölümünde özgün araştırma makaleleri, ikinci bölü-

münde ise görüş yazıları yayımlanmaktadır.

Ankara’da Halk Kütüphanesi Sistemi: 
Niceliksel Bir Değerlendirme 
Public Library System in Ankara:  
A Quantitative Analysis
BÜLENT YILMAZ

Spatial Representations of Ideology 
and Politics in Urban Scene:  
Keçiören Example 
İdeoloji ve Politikanın Mekânsal 
Gösterimi: Keçiören Örneği
İREM ÖZ

Ankara’da Bir Yerel Yönetim 
Monografisi Yöntemi Denemesi: 
Çankaya Belediyesi Örneği
An Attempt of a Local Government 
Monography Method in Ankara: 
The Example of Çankaya Municipality
SAVAŞ ZAFER ŞAHİN, ANIL ÇEKİÇ,  
ALİ CAN GÖZCÜ

Cumhuriyet Ankarası’nın  
Devraldığı Edebî Miras: 
Cumhuriyet Dönemi’ne Kadar 
Ankara’daki Edebiyat Hayatı ve 
Edebiyat Mahfilleri
The Literary Legacy Inherited by 
Ankara of the Republican Era: 
Literary Life and Milieux in Ankara 
Until the Republic Era
NECATİ TONGA

Jeoturizm ve Sürdürülebilirlik: 
Kızılcahamam - Çamlıdere  
Jeoparkı Örneği
Geotourism and Sustainability:  
The Kızılcahamam - Çamlıdere 
Geopark Case
M. SERCAN GÜRSAY, S. GÜL GÜNEŞ

Cumhuriyet Döneminin Art Deco 
Mobilya Tasarımları: 
Selahattin Refik Sırmalı ve Atatürk’ün 
Çalışma Odası
Art Deco Furniture Designs in 
Republican Era: 
Selahattin Refik Sırmalı and the Study 
Room of Atatürk
ÇİLER BUKET TOSUN, ARDA CAN ÖZSU

Ankara Etnografya Müzesi 
Koleksiyonu’nda Yer Alan Art 
Nouveau Üsluplu Yıldız Porselenleri
Art Nouveau Yıldız Porcelains 
Exhibited at Ankara Ethnography 
Museum Collection
SUNA CANAN AYDIN ALTAY

Ankara 
Araştırmaları 
Dergisi
4. Sayı



Bu kitapta, müzelerdeki bilgi yönetimi ele alınarak, bir bil-

gi kaynağı olarak müze nesnesinin yaşam döngüsünün 

incelenmesi gibi çok yeni bir konu işlenmektedir. Dünya-

da kabul görmüş olan, müzelerin de birer bilgi merkezi 

olduğu, bunun için bilgi yönetiminin ilke, yöntem ve tek-

niklerinin bu kuruluşlara da uygulanması gerektiği yakla-

şımı son yıllarda Türkiye’de de tartışılmaktadır. Dolayısıy-

la gerek müzecilerin bilgi yönetimi kavramına, gerek bilgi 

yöneticilerinin müzelerin birer bilgi merkezi olduğu anla-

yışına ulaşmaları da son dönemlerde gündeme gelmiş-

tir. Kitap hem müzeciler ve bilgi yöneticilerinin kuramsal 

ortaklığının temellerine ışık tutacak hem de içeriğindeki 

en özgün çıktılardan olan “Müzelerde Bilgi Yönetimi De-

ğerlendirme Formu” ile her müzenin çağdaş bir bilgi yö-

netimi süreci geliştirmesine rehberlik edecektir.

Sahip oldukları bilgiyi, bilgi yönetimi ilke ve uygulamaları 

ışığında yönetebilen müzeler, toplum-müze etkileşimini 

artırarak geleceğin hafıza mekânları arasında saygın yer-

lerini alacaklardır.

VEKAM Yayınları Araştırma Dizisi I

Müzelerde 
Bilgi Yönetimi



Kitapta yer alan makaleler, Vehbi Koç  ve Ankara Araştır-

maları Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen 1-2 Nisan 

2010 tarihli “Arşiv Belgelerinde Türkiye-Avrupa İlişkileri” ve 

31 Mart-1 Nisan 2011 tarihli “Arşiv Belgeleri Işığında Tür-

kiye’nin Uluslararası İlişkileri” konulu konferanslarda su-

nulan bildirilerden seçilmiştir. Makalelerin ortak özelliği, 

Osmanlı İmparatorluğu’yla ilgili veya Osmanlı İmparator-

luğu’na ait belgeleri barındıran Avrupa arşivlerini incele-

meleridir. Çeşitli Avrupa arşivlerinin incelenmesini içeren 

bu derleme, türünün ilk örneğidir. 

Bu kitap İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Ma-

caristan, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Ar-

navutluk ve Bosna arşivlerini tanıtan makaleleri bir araya 

getirmektedir. Bu özelliğiyle bir referans kitap olarak özel-

likle Avrupa arşivlerinde çalışan ve çalışmayı planlayan 

araştırmacılar için ilk elden bir kaynak kitaptır. Derlemede 

makaleler ülkelerin alfabetik sıralamasına göre dizilmiştir. 

Kitabın sonunda Prof. Halil İnalcık’ın Osmanlı-Avrupa iliş-

kilerinin çalışılmasının bugünkü Türkiye-Avrupa ilişkileri 

için önemini inceleyen bir yazısı bulunmaktadır.

VEKAM Yayınları Araştırma Dizisi II

Avrupa Arşivlerinde 
Osmanlı 
İmparatorluğu



www.vekam.org.tr


