
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

:

:

:Adı ve Soyadı 

Numarası 

Anabilim Dalı

II- SINAV BİLGİLERİ

Tezin Başlığı 

Tez Özeti

:

:

:

:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlıgı̆nca ilgili bo ̈lu ̈mu ̈n duyuru panosunda ve/veya 
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

F
 
EN 

B
 
İLİMLERİ 

ENSTİTÜSÜ 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ TEZ 
SAVUNMASI

:

Savunma Tarihi

Savunma Saati

Sınav Yeri

 Yüksek Lisans Doktora Bütünleşik Doktora Programı : 

Form O2 

Fo
rm

 G
ün

ce
lle

m
e 

Ta
rih

i: 
15

.0
3.

20
19


	Text16: 2019
	Text14: 12
	Text15: 06
	Text17: 13
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 327765
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Mimarlık]
	yeri: K.T.Ü. Mimarlık Bölümü Büyük Seminer Salonu
	Text1: Gizem SEYMEN
	Text12: Bir Kentsel Mekanın Bellek Üzerinden Var Edilme Biçimi: Trabzon Hacıkasım Örneği
	Text20: Bellek; bireylerin yaşadığı deneyimler sonucu öğrendiği bilgileri zihinde saklama ve ihtiyaç duyduğu anda tekrar kullanma yetisidir. Farklı disiplinlerin çalışma alanı olan bellek, çalışma kapsamında mimarlık disiplini çerçevesinde incelenmektedir. Bu anlamda çalışmada bellek, mekân kavramı üzerinden değerlendirilmekte ve bir kentsel mekânın bellek üzerinden nasıl var edildiği tartışılmaktadır. Bu bağlamda günümüz resmi kayıtlarında yer almayan ancak belleklerde var olan Trabzon şehri Hacıkasım Bölgesi, çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Hacıkasım Bölgesi’nin var edilme biçimi çalışmanın temel problem alanını oluşturmaktadır. Bir diğer problem alanı ise, tarihi 16. yüzyıla dayanan Hacıkasım Bölgesi’nin yaşadığı değişimlerin, belleklerde nasıl yer edindiğidir. Bu bağlamda çalışmada kullanılan ilk yöntem; kavramsal ve tarihsel arka planı hazırlamak için gerçekleştirilen literatür çalışmasıdır. İkinci yöntem ise çalışmanın ana yöntemini oluşturan sözlü tarih çalışmasıdır. Sözlü tarih çalışması kapsamında 12 kişi ile görüşme gerçekleştirilmiş ve her bir bireye, Hacıkasım Bölgesi’nin belleklerdeki yerini tanımlamaya yönelik, 40 adet soru yöneltilmiştir. Sorulara verilen cevaplar üzerinden bireylerin belleklerindeki Hacıkasım Bölgesi incelenmiştir. 
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