


  
 
 
 

 1 

İTÜ Mimarlık Fakültesi  
Mimarlık Bölümü  
2019-20 Güz yy. 
Bitirme Ödevi  A jürisi bomonti antika pazarı 

 
 

Bitirme Ödevi Konusu ve Yeri: 
Bomonti Antika Pazarı  
Bomonti / Şişli / İstanbul 
 

Jüri Üyeleri: 
Prof. Dr. Gülen Çağdaş 
Doç. Dr. Dilek Yıldız 
Prof. Dr. Elçin Taş  
Araş. Gör. Bihter Almaç  
Araş. Gör. Kübra Yaşar 
 
Doç. Dr. Nurbin Paker Kahvecioğlu  
Dr. Öğr. Üyesi Halet Almila Büyüktaşkın  
Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya  
Dr. Burçin Güngen  
 

Hedefler: 
Bitirme Ödevinin amacı, öğrencilerin Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretimin 
bütününü oluşturan tüm disiplin alanlarında edindiği bilgileri ve yeteneği, kendi 
başına ve belli bir sürede istenen mesleki düzeye ulaştığını kanıtlayan bir çalışma 
ile ortaya koyması; diğer yandan da genel eleştiriler yoluyla, öğrencinin yetişme 
olgusunun bu son aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır. 
 
Bitirme Ödevinin temel niteliği; belirli sınırlar içinde, araştırma ve analiz 
çalışmalarını içermekle birlikte, sonucu bir mimarî ürüne yönelmiş bir proje 
çalışması özelliği taşımasıdır. Bitirme Ödevi kapsamında, öğrenci çalışmalarının 
bir tasarlama süreci olarak izlenebilmesi ve mimari sentezle ilgili her bilim 
dalındaki yetişmenin denetlenmesi esastır. Bu süreçteki gerekli aşamalar ve 
yapılacak işlemler jüri tarafından belirlenir. Çalışmanın yürütülüşü sırasında, 
öngörülen denetim ve projenin gelişimi içinde gereken aşamalarda genel 
eleştiriler, yarıyıl içinde belirli ara jüri oturumlarında Bitirme Ödevi Jürisi tarafından 
yapılır. 
 
// Bitirme Ödevini alabilmek için İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerindeki koşulları sağlamış olmak zorunludur. 

 
Değerlendirme: 

“Bitirme Ödevi” genel başlığı altında proje, 3 adet ara jüri oturumu, yarıyıl eskizi 
ve  yarıyıl sonu jüri oturumu olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır.  
 
● Proje: 
Proje verilen program ve diğer koşullara uygun olarak, öğrenci-tasarımcı 
tarafından geliştirilecek, özellikle kendi düşünce ve çabalarının ürünü olacaktır. 
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● Ara jüri oturumları: 
Öğrenci-tasarımcı hazırlamakta olduğu projeyi, belirtilen tarihlerde jürinin 
inceleme ve görüşüne sunacaktır. Bu sunuşlarda, öğrenciden istenen çizimler ve 
diğer belgeler eksiksiz olarak getirilecek ve jüri üyelerince değerlendirilerek, 
öğrenciye, projesine ilişkin eleştiri ve öneriler yapılacaktır. 
 
Öğrencilerin, süreçte önemli yeri ve başarı durumuna katkısı olan ara jüri 
oturumlarına katılması zorunludur. Bitirme Ödevi öğrencilerine açık olan ara jüri 
oturumlarına, öğrenciler belirlenecek sıra numarası ile gireceklerdir. (Sırasında 
gelmeyenler haklarını kaybetmiş sayılabileceklerdir.) Tüm öğrencilerin birbirlerinin 
kritiklerini izlemesi karşılıklı etkileşim ve veri paylaşımı için ön koşul olarak 
görülmektedir.  Öğrenci ler in ara jür i  oturumlarını baş ından sonuna 
kadar iz lemesi istenmektedir. 
 
//önemli notlar: 
- Ara jüri oturumları için istenen proje, belge, maket vb. dokümanlar, çalışma 
takviminde belirtilen tarihlerde, jüri oturumlarından bir gün önce belirtilen yer ve 
saatte teslim alınacaktır.  
- Jüri oturumlarında, öğrencilerin en geç saat 09.30’da sunumları ile hazır 
olmaları, saat 09.30’dan sonra tüm projelerin aynı anda sergi düzeninde jüri 
eleştirisine hazır olması gerekmektedir. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın 
zamanında hazır bulunmayan öğrenciler, jüri değerlendirmesine katılamayabilir.    
 
● Yarıyı l  eskiz sınavı: 
Bitirme Ödevinin bir diğer önemli aşamasıdır. Burada amaç, öğrencinin tümüyle 
kendi çabası ile ve belirli bir süre zarfında, tasarlama yetenek ve becerisinin 
sınanmasıdır. Bu ‘eskiz’ aşamasına katı lmak zorunludur. 
 
● Yarıyı l  sonu jür i  oturumu: 
Öğrenci-tasarımcının jüriye projesini tanıtması, anlaşılmayan noktaları açıklaması 
amacıyla yapılmaktadır. Bunun yanında jüri, öğrenciye projesi dışında, genel 
mimarlık konularında da görüş ve düşüncelerini anlamak, bilgi düzeyi hakkında 
fikir sahibi olmak amacıyla değişik sorular yöneltebilir. 
 
Son genel başarı değerlendirmesi, yukarıda açıklanan aşamaların tümünün (ara 
jüri, son jüri oturumları ile yılsonu eskizi) birlikte ele alınıp değerlendirilmesi 
biçiminde yapılacak ve sonuç bu değerlendirmelere göre belirlenecektir. Proje, 
tek başına bir değerlendirme verisi olarak görülmemelidir. Bu aşamalardan 
herhangi birine katılmamış olmak başarısızlık nedeni olabilir. Jüri bütün 
toplantılarını salt çoğunluğu ile yapar ve kararlarını toplantıda bulunan üyelerin oy 
çoğunluğu ile alır. 
 
//önemli notlar: 
- Bitirme projesi alan öğrenciler, üç ara jüri ve bir final jürisinde sunum yapmak ve 
eskiz sınavlarına katılmakla yükümlüdür. Birden fazla ara jüriye girmeyen öğrenci 
VF notu ile değerlendirilir. Final projesi teslim etmeyen veya teslim edip final 
jürisine katılmayan öğrenci başarısız (FF) sayılır. 
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- Yarıyıl sonu jüri oturumunda istenilen belgelerin eksiksiz bir şekilde, raportörlere 
çalışma takviminde belirtilen gün ve saat aralığında teslim edilmesi son jüriye 
katılım için zorunludur.  
 

Çalışma Takvimi: 
TARİH SAAT  YER 

Ağustos 29, 2019 13:30 Bitirme Jürisi tanıtım posterlerinin 
(A4) ilanı Mim Bölüm 

Eylül 17, 2019 16:00 Grup Listeleri ve Dersliklerin 
Panoda Duyurulması Mim Bölüm 

Eylül 18, 2019 13:30 Bitirme Projesi Dosyalarının Elden 
Verilmesi  3401 

Eylül 25, 2019 17:00 Yazılı Soru Sorma Süresi Sonu Öğrenci İşleri 
Eylül 27, 2019 13:30 Yazılı Soruların Yanıtlanması Öğrenci İşleri 
Ekim 15, 2019,  
Salı 

16:00-
18:00 Birinci Ara Jüri Teslimi 3401 

Ekim 16, 2019, 
Çarşamba 09:30 BİRİNCİ ARA JÜRİ 3401 

Kasım 19, 2019,  
Salı 

16.00-
18:00 İkinci Ara Jüri Teslimi 3401 

Kasım 20, 2019, 
Çarşamba 09:30 İKİNCİ ARA JÜRİ 3401 

Kasım 27, 2019, 
Çarşamba 

09:30-
17:30 ESKİZ SINAVI 3400 

Aralık 17, 2019,  
Salı 

16.00-
18:00 Üçüncü Ara Jüri Teslimi 3401 

Aralık 18, 2019, 
Çarşamba 09:30 ÜÇÜNCÜ ARA JÜRİ 3401 

Ocak 21, 2020,  
Salı 

16.00-
18:00 Final Jürisi Teslimi * 

Ocak 23, 2020,  
Perşembe 09:30 FİNAL JÜRİSİ * 

Duyurulacak  Proje Maketlerinin Geri Verilmesi * 

//önemli notlar: 
- Öğrenciler sorularını yazılı olarak, Öğrenci İşleri Bürosuna bırakacaklar ve 
yanıtlarını dijital olarak e-posta aracılığı ile adreslerinden alacaklardır. Yer 
değişiklikleri ve güncellemeler ilgili panoda ilan edilecektir. 
- Bitirme Jürilerinin yapılacağı mekan, Öğrenci İşleri Bürosundan ilan edilecektir. 
 

Öğrencilere Teslim Edilecek Belgeler: 
- Bitirme Ödevi dosyası 
- Proje alanını ve maket sınırlarını gösteren halihazır 1/1000 harita 
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Proje Alanı:  
İstanbul’da tarih boyunca var olan ve Türk alışveriş kültüründe bir gelenek haline 
gelen “açık semt pazarları”, küreselleşme ile çok yaygınlaşan kapalı alışveriş 
merkezlerinin (AVM’lerin) istilasına rağmen günümüzde hala varlığını 
sürdürmektedir. Sebze, meyve, giyecek gibi pek çok ürünün uygun fiyata satıldığı 
bu pazarlar sokak alışverişinin adresi haline gelmişlerdir. Pazarlar alışveriş işlevi ile 
birlikte, kent insanının birbiriyle selamlaştığı ve konuştuğu yerler olarak toplumsal 
kaynaşma alanı haline de gelebilmektedir. Zira düzenli olarak pazara giden kent 
insanı bir müddet sonra birbirini tanımaya ve ilişkiler kurmaya başlar. Pazarlar, 
pazarcıların nüktedan naraları ile oluşan ses cümbüşü, pazarın zengin renk ve 
kokuları ile birleştiğinde, konumlandığı semte kimlik kazandırmakta, hatta o 
semtin Pazar’ı ile anılmasına ve belleklerde yer etmesine neden olmaktadır.1  
 
Açık pazar geleneğinin bir diğer çeşidi de antika pazarlarıdır. Kimi zaman “bit 
pazarı” diye de anılan antika pazarları ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk 
yaşatmaktadır. Bu pazarlar kuruldukları semtin yerel insanını olduğu kadar 
İstanbul’un diğer tüm semtlerinden de ziyaretçi çekebilme potansiyeline 
sahiptirler. Son yıllarda turistlerin de ilgi gösterdiği bu pazarlarda, eski plaklardan 
antika kılıçlara, eski teleskoplardan saatlere kadar akla gelebilecek yüzlerce 
antika eşya bulunabilir (Şekil 1). Geçmişe özlem duyanların, koleksiyoncuların, 
“ikinci el” ve “vintage” meraklılarının, film ve belgesel gibi çekimlerinde kullanılmak 
üzere dekor eşya arayanların uğrak yerlerinden olan bu mekanlar, enformel 
sosyalleşme alanı ve toplumsal kaynaşmanın merkezi olarak hem kentsel 
yaşama canlılık katmakta hem de ekonomiye katkı sağlamaktadırlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Antika pazarının renkleri: Porselenler ve saatler.2 
 
 
İstanbul’da yer alan Horhor Antikacılar Çarşısı, Eminönü ve Dolapdere Bit Pazarı 
gibi pazarların arasında en önemlilerinden biri de Bomonti Antika Pazarı’dır. 
Bomonti Antika Pazarı, Feriköy Organik Pazarı’yla aynı yerde, pazar günleri 
kurulmaktadır. Bu pazar, üstü betonarme bir strüktürle örtülü yarı açık/yarı kapalı 
bir alanda satıcıların tezgah kurarak satışlarını gerçekleştirdikleri bir alandır. 
                                                
1 Türk Alışveriş Kültüründe Pazarın Yeri ve Önemi: https://www.atakurumsal.com/turk-alisveris-kulturunde-
2 İstanbul Semt Pazarları: http://bayaiyi.com/istanbul-semt-pazarlari/ (Erişim tarihi: 01.08.2019) 
 



  
 
 
 

 5 

İTÜ Mimarlık Fakültesi  
Mimarlık Bölümü  
2019-20 Güz yy. 
Bitirme Ödevi  A jürisi bomonti antika pazarı 

Bomonti Bölgesi’nde çok sayıda otel olması Pazarın turist çekebilme 
potansiyelini arttırmaktadır.  
 
Halihazırda Bomonti’de yer alan Antik Pazar alanı, Bomonti ve çevresinde 
başlayan kentsel dönüşüme ivme katabileceği düşüncesi ve yukarıda sözü edilen 
pek çok potansiyeli içermesi nedeniyle bitirme çalışmasının yeri olarak seçilmiştir. 
Şu anda sadece açık ve yarı açık alanlardan oluşan antika pazarını, destekleyen 
aktivitelerle işlevsel çeşitlilik sağlayarak, iç/dış, yarı açık/kapalı mekanların bir 
arada çalıştığı zengin mekânsal olanaklar sunan bir mekanlar bütünü haline 
getirmek hedeflenmektedir. Mimar adaylarının aşağıda ana hatları ile verilen 
ihtiyaç programını baz alarak kendi senaryolarını oluşturmaları beklenmektedir. 
Bu senaryo antik pazar alanının pazar kurulmadığı günlerde festivaller, söyleşiler 
gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek esnek bir düzenlemeyi de 
tanımlamalıdır.  
 
 

Bomonti Bölgesi Kısa Tarihçesi: 
Şişli ilçesine bağlı Bomonti semti, günümüzde bir çekim merkezi olup 19. yüzyıla 
kadar kent yerleşiminin uzağındaki kırsal bir bölgedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında 
özellikle 1870 büyük Beyoğlu yangınından sonra bazı Levantenlerin Harbiye’ye 
taşınması ve 1881 yılında inşa edilen Taksim-Şişli tramvay hattı ile beraber 
yerleşim Harbiye-Şişli aksında gelişme göstermiştir. Böylece öncelikle 
Halaskargazi Caddesi etrafında başlayan apartmanlaşma daha sonra tüm semte 
yayılacaktır. Bu dönemde Bomonti civarında azınlıkların yaşadığı bilinmektedir. 
 
Bomonti bölgesinde yer alan en önemli yapılardan birisi ise 1892 yılında İşviçreli 
Bomonti Kardeşler tarafından inşa edilen Bira Fabrikasıdır. 3  1911 yılında 
Büyükdere’deki Nektar Bira Fabrikası ile birleşerek 4  Bomonti-Nektar Bira 
Fabrikası adını alan yapının tam karşısında, bir bira bahçesi olduğu çeşitli harita 
ve gazete ilanlarından anlaşılmaktadır. 5  Çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve bölge 
halkının aktif olarak kullandığı söz konusu bira bahçesinin uzun yıllar varlığını 
sürdürdüğü görülmektedir. 30’lu yıllarda İstanbul’un eğlence bölgesi olarak kabul 
edilen Beyoğlu-Galata bölgesinin hemen yakınında yer alan Bomonti, insanların 
bir araya geldiği alternatif bir sosyalleşme mekanı olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Osmanlı Devletine Bira sanayisini kazandıran fabrika bir yandan da kurulduğu 
bölgede bir çeşit dönüşüme neden olmuş ve zamanla bölgede hafif sanayi 
kullanan üretim tesisleri açılmıştır. 1955 yıllına kadar yavaş yavaş gelişen sanayi 
işlevi, Bomonti’nin sanayi bölgesi olarak ilan edilmesinden sonra ivme 
kazanmıştır. 60’lı yıllara gelindiğinde Bomonti, Kağıthane ve Levent bölgeleriyle 
beraber Şişli’nin üç önemli sanayi yerleşkesinden biridir. 1955 yılında yalnızca 32 

                                                
3 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri İ.RSM 2/14 
4 Sağlam, N. (2017). Bir Semte Adını Veren Bomonti Bira Fabrikası. Uluslararası Tarih Araştırmaları 
Dergisi, 1(1), 26-56. 
5 Pervititch Sigorta Haritaları 
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üretim tesisinin yer aldığı bölgede, 1967 yılında kimyevi madde, dokuma, giyim 
gibi çeşitli kollarda üretim yapan 119 sanayi tesisi yer almaktadır.6 
 
1970’li yıllarda açılan Boğaziçi Köprüsü ile beraber kentin yerleşik alan sınırları 
içinde kalan Bomonti’nin, 80’li yıllarda orta yoğunluklu bir sanayi ve konut 
bölgesine dönüştüğü görülmektedir. 1990’lı yıllarda yeni bir imar planı ile beraber 
bölgenin sanayiden arındırılma çalışmaları ve dolayısıyla yeni bir dönüşüm süreci 
de başlamış oluyordu. 1998 yılında Bomonti Bira Fabrikası ve çevresinin turizm 
merkezi olarak ilan edilmesiyle beraber, bölgenin bugünkü mekânsal kurgusunu 
etkileyen bu dönüşümün önemli nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. 7 
Bölgenin yıllar içinde geçirdiği dönüşümler ise harita ve hava fotoğraflarından 
takip edilebilmektedir (Şekil 1; Şekil 2; Şekil 3; Şekil 4). 
 
2000’li yıllarda başlayan büyük ölçekli yapı inşa süreci zaman içinde Bomonti’yi 
sanayi bölgesi kimliğinden çıkarmıştır. 2010 yılına kadar olan dönemde Anthill, 
Divan Residence, Elysium Fantastic, Hilton Bomonti gibi projelerle bölge düşey 
olarak gelişmeye başlamış, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti 
Kampüsü inşa edilmiş, 2015 yılında Bomontiada kurulmuştur. Böylelikle 
bölgedeki yapı kimliği dışında kullanıcı profilinde de dönüşümler yaşanmıştır. Bu 
tarihlere kadar yoğunlukla mavi yakalıların ve azınlıkların kullandığı bölge bu 
tarihten sonra beyaz yakalılar ve öğrencilerin kullandığı bir bölgeye dönüşmüştür.  

 

Şekil 2. Pervititch haritalarında Bomonti Bira Fabrikası ve Çevresi, 1924.8  

                                                
6 Tümertekin, E. (1967). İstanbul’da Bir Sanayi Bölgesi: Bomonti. Baha Matbaası. 
7 Kolancı, N. (2018). Kentsel Dönüşümün Biçimsel Organizasyonu: Bomonti Örneği, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi. 
8 Pervititch Sigorta Haritaları 
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Şekil 3. Bomonti Semti, 1946 (İBB Şehir Haritaları)9 

 

Şekil 4. Bomonti Semti, 1982 (İBB Şehir Haritaları).10 
                                                
9 https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/ (erişim tarihi: 21.08.2019). 
10 https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/ (erişim tarihi: 21.08.2019). 
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Şekil 5. Bomonti Bira Fabrikası ve Çevresi, 2006 (İBB Şehir Haritaları).11 
 
Diğer kaynaklar: 
1. https://bigumigu.com/haber/bomontinin-yasadigi-tarihsel-ve-kulturel-
degisimi-aciklayan-infografikler/ 
 2. https://140journos.com/kendine-has-semt-bomonti-6485f445b742 
 

İhtiyaç Programı: 
Bomonti Antika Pazarı projesi, bit pazarı alışkanlıklarının bize sağladığı kurguyla 
alış-veriş yapma, gezinme ve sosyalleşme hallerinin kentsel bağlamda uç 
noktalarını araştırmayı ve açık-kapalı alan tanımlarının muğlaklığını, önerilen 
program özelinde açmayı hedefler. Pazar alışverişinin belli ritüelleri olmakla 
birlikte, süprizli, beklenmedik doğası yeniyi ve farklıyı barındırabilir. Bomonti 
Antika Pazarı Bitirme Projesi kapsamında pazar alanlarının tarifi alış-veriş trafiğinin 
ötesinde toplaşma, sosyal tavır (takaslar, eşyaların sahipliğinin döngüsü), 
birbirinden öğrenme (yemek, ekme-biçme, biriktirme tarifleri, yeniden kullanma 
klavuzları, tamir etme, atıksız ve katkısız yaşama ipuçları) gibi İstanbul’un 
kargaşasının merkezinde, kentte yaşama tutunma alanı gibi çalışan, çevirimiçi 
platformlarla da ilişkili bir mekanlar serisidir. Dolayısıyla aşağıda genel hatlarıyla 
belirtilen program, post-dijital çağına ilerlediğimiz günümüz kentinde mimar 
adaylarının, kentlinin bit pazarı sosyalliği üzerinden tasarlayarak kurgulayacakları 

                                                
11 https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/ (erişim tarihi: 21.08.2019). 
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projeler için oluşturuldu. Proje arazisinin kısıtlı alanı ve pazar mimarlığının zamanlı 
mekanlarının gerektirdiği üzere, ihtiyaç programında belirtilen alt başlıklar, aynı 
mekanları ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilir; bu kurgu mimar adaylarının 
projelerinin önemli bir tasarım girdisi olarak öngörülmektedir.  
 
Mekan  Kiş i   Adet Alan  

m2 
Toplam  
alan m2 

G İR İŞ                 346 
Gir iş ve kabul holü  1  250 
Danışma ve vestiyer alanı  1  16 
Danışma arkası of isler  2  32 
Revir  1  16 
Telefon santral i   1  16 
Güvenl ik  1  16 
 

YÖNET İM                792  

Müdür  1  32 
Muhasebe  1  24 
Sekreterya ve bekleme alanı  1  32 
Halkla i l işki ler / insan kaynakları 
of isi 
Yerel yönetimle organizasyonel bağı 
bulunan, başlıca pazar alanı yönetimi, 
sezonluk program içeriğinin yaratıcı 
ajanslarla birlikte oluşturulması ve 
uygulanması ile ilgilenen açık ofis birimleri 

20 1  150 

Toplantı odası   1  32 
Arş iv  1  32 
Kafeterya ve dinlenme alanı  1  40 
Depolar 
Pazar alanının farklı zamanlarda 
kurgulanması için gerekli olan tezgahların 
diğer gerekli birimlerin saklanabileceği, 
sirkülasyonu pazar kotlarıyla ilişkilendirilmiş 
bir şekilde çözülmüş depo alanları 

 3 150 450 

OBJELER VE KOLEKS İYONLAR 
KORUMA ENST İTÜSÜ    
Antika pazarına paralel olarak objeler ve 
obje koleksiyonlarının araştırıldığı, analiz 
edildiği ve müzeler, galeriler, kütüphaneler 
ve kişisel koleksiyonlarda bulunan 
taşınabilir mirasın korunmasına yönelik 
projelerin gerçekleştirildiği mekanları 
içermektedir. 

        2950      
                                

Açık of isler 50 1  350 
Tamir atölyeler i     
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Ahşap atölyesi (her türlü ahşap 
mobilya ve obje tamir i )  

 1  100 

Porselen/seramik atölyesi  1  100 
Metal atölyesi (antik takı, metal 
eşya ve obje tamir i )  

 1  100 

Kağ ı t  atölyesi (el yazmaları, hat, vb. 
nadir eserler in tamir i )  

 1  100 

Dokuma atölyesi  1  100 
Seminer salonları 30 2 150 300 
Misafir sanatçı/ araşt ırmacı 
atölyeler i 
(Öğrencinin proje programına göre 
değişiklik sağlayan davetli sanatçı- usta- 
aşçı – çiftçinin kurguladığı çalıştay dizileriyle 
dönemlik etkinlikleri üretmesi için ayrılan 
alan). Bu kısım grupların birlikte üretim 
yapabilecekler ve üretim için gerekli 
araçların bulunduğu atölyeleri içerir. Kapalı 
atölyelerin, açık Pazar alanı ile ilişkisi 
düşünülerek dış mekanda uzantısı peyzaj 
kapsamında tasarlanabilir. 

30 2 150 300 

Malzeme araşt ırma laboratuvarlar ı 
Tamir atölyeleriyle bağlantılı olmalıdır. 

 1  100 

Kütüphane  1  150 
Müzayede alanı 300 1  400 
Fuaye  1  300 
Sergi leme/teşhir mekanları  1  300 
Depo 
Müzayedeye çıkacak eserlerin 
saklanabileceği depo.    

 1  100 

Kafeterya  
Mutfak, depo ve oturma alanları i le 
bir l ikte 

 1  150 

 
H İZMET B İR İMLER İ                             48  
Personel odası 
Dinlenme, soyunma, WC, duş olanaklı   

 2 16 32 

Temizl ik odası  1  16 
 
TEKN İK SERV İSLER             506  
Isıtma merkezi  1  100 
Havalandırma ve kl ima santral i   1  100 
Jenerator  1  24 
Elektr ik tablo odası  1  16 
Merkezi yangın santral i   1  16 
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Su deposu ve hidrofor  1  50 
Depolar  2 50 100 
OTOPARKLAR                            800  
Kapal ı  otopark alanı 
30 binek aracı +  
4 yük aracı kapasiteli kapalı otopark 
(pazarcıların eşyalarını taşıdıkları otopark 
alanları)  
Saatlik otopark: Ziyaretçilerin saatlik kısa 
süreli park edebileceği açık otoparklar. 
Açık otopark alanı arsa olanakları içinde 
düşünülecektir. 

   

TOPLAM            5442m2 

 
* Tuvalet ler ve sirkülasyon alanları: Binada gerekli görülen yerlerde ve 
yeterli sayıda engelli ve bebek bakım üniteleri olan servis hacimleri ve tuvaletler 
düşünülecektir. Tuvalatler ve sirkülasyon alanları (kullanıcı ve yük asansörleri, 
merdivenler, acil yangın çıkışları vb. dahil olmak üzere) toplam alanın yaklaşık 
%50’si kadar olacaktır.  
 
//önemli not: İhtiyaç programında, yer alacak işlevlere ilişkin üst başlıklar ve (+/- 
%10 değişebilir oranlarla) rehber olabilecek olası büyüklük sınırları belirtilmiş; 
ancak -tasarım kabullerine göre- program içeriklerinin detaylandırılması ve 
niteliklerinin belirlenmesi, esas olarak öğrenci-tasarımcıya bırakılmıştır. Uygun bir 
tasarım ve işletme modeli seçimi, programı detaylandırma ve geliştirme de başarı 
değerlendirmesinde önemli bir faktör olacaktır. 
 
PEYZAJ DÜZENLEMELER İ   
Pazar alışkanlıklarının sürprizli yapısını araştıran program kentlilerin değişken 
sosyalliklerine cevap verebilecek peyzaj yaklaşımıyla ele alınmalıdır. Enerji etkin 
dış mekan tasarım yaklaşımları; sınır kavramları (zamanlı açık olan kapalı 
mekanlar, kapalı ve sınırlı mekanlar, vb.); zemin, zeminaltı ve zeminüstü 
kurgular/yatay-düşey rekreasyon senaryoları; pazar kurgusundan beslenen 
meydanlaşma / buluşma / birikme alanları olarak çeşitlendirilebilir. 
 
Üst örtü ve tezgahlar  

* Örtü: Pazarın farklı dönemlerde ve niteliklerdeki kurgusuna cevap verebilecek, 
açık-kapalı alan tanımlarını araştıran, tezgah alanlarını ve peyzajı tanımlayan 
mekanlar, kabuklar. 
* Tezgahlar: Bit pazarının işleyişine cevap veren, aynı zamanda bulunduğu 
alan(lar)ı tanımlayan hareketli sunum/pazarlama üniteleri ve varyasyonları (Bu 
alanda kurulan farklı pazarlar gözeterek tasarlanır). 
* Mezatçı meydan(lar) ı :  Farklı niteliklerde açık arttırmaların (her türlü eşya, 
yemek, bitki, tohum, toprak) yapılabileceği, günün belli zamanları için tanımlı olan 
ve sonrasında kaldırılabilen/değiştirilebilen meydan(lar). 
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* Yeme-içme alanları: Organik pazarın kurulma sistemiyle birlikte düşünülerek 
tasarlanacak, Pazar alanı ziyaretçilerinin katılımcı olarak da kullanabileceği, 
pişirme, hazırlama alanları ve sofralar.   
 
 

Arsa Sınırları: 
 

 
 
// 1/1000 ölçekli, arsa sınırlarını gösteren harita, dosyaya eklidir.  
 

Jüri Oturumları için Öğrencilerden İstenenler: 
Bitirme Ödevinde, kentsel ölçekten mimari detay ölçeğine kadar, kapsamlı bir 
çalışma yapılması beklenmektedir. İlk jüri oturumundan itibaren mimari öneriye 
dönük perspektifler, canlandırmalar, maketler, plan çözümleri vb. üzerinde 
çalışılmaya başlanacak, 2. ve 3. jüri oturumlarında bu çalışmalar derinleştirilerek 
sonuç ürün hazırlanacaktır. 
 

● 1. Ara jür i  oturumunda istenenler: 
Birinci ara jüride öğrenciden kentsel bağlama ilişkin analiz ve mimari yorumlarını, 
proje konusuna ilişkin mekânsal tavrını, bu bağlamda oluşturduğu yaşam 
senaryoları ve mimari program önerisini ve bunların tümünün mevcut çevre 
verileriyle ilişkilerini açıklayan ilk önerilerini kütle ve şema düzeyinde geliştirmiş 
olması beklenmektedir. 
 
İstenenler: 
 
1. jüride, 

• Projeye yönelik kavramsal kurgunun,  
• Projenin işleyişine dönük senaryonun, 
• Öngörülen mekânsal yaşantı ve deneyimlerin,  
• Önerinin kentle ve bulunduğu alanla kurduğu ilişkiye dair kentsel, 

ekolojik, mekânsal, toplumsal analiz ve yorumların, 
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• Pazar dinamikleri vurgusuyla mimari programın, 
• Kütle ve şema düzeyinde yerleşim ve yapılaşma kararlarının (taşıyıcı 

sistem, opak ve saydam çatı ve cephe kaplama malzemelerine ait 
seçeneklerin), 

• Ulaşım ve erişilebilirlik senaryosunun ifade edilmesi beklenmektedir.  
 

Bu amaçla her tür 2 ve 3 boyutlu temsil aracı kullanılabilir (grafik ifadeler, 
kavramsal plan ve kesitler,  maketler, kolajlar, eskizler, animasyonlar, metinler vb. 
farklı temsillerin kullanımı serbesttir). 
 

1. Ara jür i  tesl iminde istenenler: 
• Proje arsasını kentsel bağlamı içinde konumlandıran kesitler ve 

siluetler 1/1000 - 1/500 
• Proje alanının içerisinde bulunduğu kent ve yakın çevresine dair 

analizler 
• Genel yerleşim planları 1/1000 – 1/500  (Yakın çevre tespitlerini, 

tasarım ilkelerini, taşıt ve yaya ulaşım düzenini kapsayacak biçimde) 
• Maket 1/1000 (yakın çevresi içinde genel kitle kurgusunu gösteren) 
• Konsept Maket 1/1000 (kentsel yaklaşımları ve kütle kararları 

kurgularını içeren) 
• Sunumu özetleyen A3 paftalar. 

 
● 2. Ara Jüri oturumunda istenenler: 
İkinci ara jüride öğrenciden ortaya koyduğu temel sorulara yanıtlar üretmiş ve 
düşüncelerini mimarlık ölçeğine taşımış olması beklenmektedir. Bu aşamada, 
malzeme kullanımından, strüktür ve yapım teknolojisine uzanan ölçeklerde 
mekânsal biçimlenmeye ve işlevsel dağılıma dair olası mimari önerilerin okunaklı 
hale gelmesi istenir. 
 
İstenenler: 
 

• Projenin kavramsal, teknolojik, ekolojik ve mekânsal sürdürülebilirlik 
kurgusunu,  

• Araç ve yaya sirkülasyon ilişkilerini,  
• Kütle organizasyonunu,  
• Cephe ve taşıyıcı sistem ve malzeme kararlarını,  
• İşlevsel dağılımları / organizasyonu,  
• Gölge-ışık, güneş / iklimlendirme vb. ilişkileri, 
 
açıklayan / aktaran metinler, aksonometrik çizimler ve diğer grafik ifadeler 

beklenmektedir. 
 

2. Ara jür i  tesl iminde istenenler: 
• Genel yerleşim planı ve mevcut çevre verilerine ilişkin kesitler 1/1000 

ve 1/500 (yakın çevre tespitlerini, çevre-doku ilişkisini, tasarım 
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ilkelerini, taşıt giriş düzeni, kullanıcıların alana yaklaşım ve etkileşim 
senaryolarını kapsayacak biçimde); 

• Zemin kat planı 1/200 (yakın çevre ve peyzaj ilişkilerini göstermelidir); 
• Kat planları 1/200 (taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Görünüşler 1/200 (yakın çevre ilişkilerini içermelidir); 
• Kesitler 1/200 (yakın çevre ilişkilerini ve taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Özellik arz eden / kritik noktalara dair detay veren sistem çizimleri 

(1/10, 1/20 kısmi kesit, plan, görünüş, maketler; malzeme, teknoloji ve 
mekânsal kararlara ilişkin süreci açıklayan); 

• Maket 1/500 (yakın çevresini de içeren, farklılaşan kat planı ve kesit 
özelliklerini, cephe / kabuk malzeme kararlarını, teknoloji, sirkülasyon 
vd. ilişkileri gösteren bir teknikle yapılmalıdır); 

• Projenin kavramsal, teknolojik ve mekânsal kurgusunu açıklayan, 
sirkülasyon, kütle, taşıyıcı sistem, malzeme kararları, işlevsel dağılım, 
gölge-ışık, güneş / iklimlendirme vb. ilişkilerini aktaran metinler, 
aksonometrik çizimler ve diğer grafik ifadeler;  

• 3 boyutlu ifadeler (mekân deneyimine dair sahneler / anlar / detay 
durumları); 

• Sunumu özetleyen A3 paftalar. 
 
// Bu aşamada üretilen proje kesit ve görünüşlerinin Pazar dinamikleri ve 
kurgusu mimari niteliklerini yansıtan araştırmalar olması, farklı kotlarda 
kurgulanan peyzajın kentsel ve çevresel bağlamının araştırılarak önerilerin 
geliştirilmesi beklenir.  
 

● 3. Ara Jüri oturumunda istenenler: 
Üçüncü Jüriden sonra final teslimine kadar olan süreç bir eksik tamamlama ve 
detaylandırarak işleme süreci olarak düşünülmeli; mekânsal sürdürülebilirlik,  iç 
mekân yaşantıları, bina-peyzaj ilişkileri, detay vd. konuların ve sunumların üst 
düzeye çıkarılması için kullanılması hedeflenmelidir. Dolayısıyla, 3. ara jüride 
tasarım kararlarının gelişmiş bir mimari ürün olarak sunulması beklenmektedir. 
 
 

3. Ara jür i  tesl iminde istenenler: 
• Genel yerleşim planı ve mevcut çevre verilerine ilişkin kesitler 1/500 

(yakın çevre tespitlerini, çevre-doku ilişkisini, tasarım ilkelerini, taşıt ve 
yaya ulaşım düzenini kapsayacak biçimde); 

• Zemin kat planı 1/200 (yakın çevre peyzaj ilişkilerini göstermelidir); 
• Kat planları 1/200 (taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Görünüşler 1/200 (yakın çevre ilişkilerini içermelidir); 
• Kesitler 1/200 (yakın çevre ilişkilerini ve taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Özellik arz eden / kritik noktalara dair detay veren sistem çizimleri 

(1/10, 1/20 kısmi kesit, plan, görünüş, maketler; malzeme, teknoloji ve 
mekânsal kararlara ilişkin süreci açıklayan); 
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• Maket 1/500 (yakın çevresini de içeren, farklılaşan kat planı 
özelliklerini, cephe / kabuk kararlarını, teknoloji, sirkülasyon vd. ilişkileri 
gösteren bir teknikle yapılmalıdır); 

• Projenin kavramsal, teknolojik ve mekânsal kurgusunu açıklayan, 
sirkülasyon, kütle, taşıyıcı sistem, malzeme kararları, işlevsel dağılım, 
gölge-ışık, güneş / iklimlendirme vb. ilişkilerini aktaran metinler, 
aksonometrik çizimler ve diğer grafik ifadeler;  

• 3 boyutlu ifadeler (mekân deneyimine dair sahneler / anlar / detay 
durumları); 

• Sunumu özetleyen A3 paftalar. 
 

 
● Bit irme Ödevinin tesl iminde istenenler: 
Bitirme ödevi teslim aşamasında her yönüyle olgunlaştırılmış olmalı ve projeyi farklı 
kılan nitelikleri ön plana çıkaran anlatım biçimleri / temsil araçları geliştirilmelidir.  
Bitirme Ödevi A1 formatında teslim alınacaktır. Teslim edilen paftalarda 
kullanılan tüm malzemenin sayısal kopyaları bir taşınır belleğe kaydedilerek teslim 
edilecektir. Ayrıca 750 kelimeyi geçmeyen bir proje anlatısı hazırlanacaktır, 
bu anlatı ana kararların aktarıldığı paftaya yerleştirilecektir.  
 

Bit irme Ödevi tesl iminde istenenler: 
• Genel yerleşim planı ve mevcut çevre verilerine ilişkin kesitler 1/500 

(yakın çevre tespitlerini, çevre-doku ilişkisini, tasarım ilkelerini, taşıt ve 
yaya ulaşım düzenini kapsayacak biçimde); 

• Zemin kat planı 1/200 (yakın çevre peyzaj ilişkilerini göstermelidir); 
• Kat planları 1/200 (taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Görünüşler 1/200 (yakın çevre ilişkilerini içermelidir); 
• Kesitler 1/200 (yakın çevre ilişkilerini ve taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Özellik arz eden / kritik noktalara dair detay veren sistem çizimleri 

(1/10, 1/20 kısmi kesit, plan, görünüş, maketler; malzeme, teknoloji ve 
mekânsal kararlara ilişkin süreci açıklayan); 

• (yakın çevre  de ekli) Maket 1/500 (farklılaşan kat planı özelliklerini, 
cephe / kabuk kararlarını, teknoloji, sirkülasyon vd. ilişkileri gösteren 
bir teknikle yapılmalıdır); 

• Projenin kavramsal, teknolojik ve mekânsal kurgusunu açıklayan, 
sirkülasyon, kütle, taşıyıcı sistem, malzeme kararları, işlevsel dağılım, 
gölge-ışık, güneş / iklimlendirme vb. ilişkilerini aktaran metinler, 
aksonometrik çizimler ve diğer grafik ifadeler;  

• 3 boyutlu ifadeler (mekân deneyimine dair sahneler / anlar / detay 
durumları); 

• Sunumu özetleyen iki adet A3 (2 takım) (Final jürisine sunulan 2 adet 
A3, bölüm arşiv ve sergisi için gereklidir ve 2 takım olarak sunulmalı, 
ayrıca pdf formatında dijital olarak da teslim edilmelidir –Arşiv için 
alınan A3 dijital tesliminde sadece pdf formatı kabul edilmektedir). 
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• Taşınır bellek: Paftaların bitmiş görüntüleri (.pdf ya da 300 dpi .jpg 
/.png/.tiff formatında), 

 
//Proje kesit ve görünüşlerinin pazar dinamikleri ve kurgusu mimari 
niteliklerini yansıtan araştırmalar olması, farklı kotlarda kurgulanan peyzajın 
kentsel ve çevresel bağlamının araştırılarak önerilerin geliştirilmesi beklenir. 

 
Anlatım ilkeleri  

Projelerin sunumu için hazırlanacak maketler ve çizimlerde, malzeme ve çizim 
tekniğine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. Ölçek, izdüşüm ve genel anlatım 
ilkelerine uygun olmak koşuluyla, sunum tekniği serbesttir. Gerek ara jüri 
oturumlarında, gerekse yarıyıl sonu tesliminde yukarıda belirtilen belgelere ek 
olarak, öğrenciler projelerini ifade etmek için uygun görecekleri çalışmaları 
hazırlayabilirler. Sergileme ve saklama kolaylığı açısından, pafta boyutları tüm 
oturumlarda A1 (düşey ya da yatay) olarak belirlenmiştir.  
//Önemli not: Tüm jürilerde, bir öğrenciye ayrılabilecek toplam süre ortalama 15 
dakika kadardır. Bu süreye jüri üyelerinin kritikleri de dâhildir. Öğrencilerin sözlü ve 
basılı sunumlarını bu durumu dikkate alarak hazırlamaları önerilir.  Basılı sunumların 
mümkün olduğunca net, okunabilir, belli mesafeden algılanabilecek grafik ve görsel 
kalitede olması önemlidir. Sözlü sunumlarda düşüncelerin etkin, sistematik ve akıcı 
bir dille anlatılabilmesi için yeterince hazırlıklı olunması, jüri oturumlarından en üst 
düzeyde verim alınabilmesi açısından yararlı olacaktır. 
 
 
 




