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1. BİTİRME ÖDEVİ’NİN KONUSU VE YERİ 

Tüketim odaklı mekânların kente egemen olduğu günümüz ortamında, nitelikli kamusal mekânlar ve 

programlar üretmenin gerekliliğine inanarak Bitirme Ödevi konusu olarak belirlediğimiz “Kültür ve eğitim 

odaklı bir paylaşım ortamı: KOZA”yı, ücretsiz; her yaşta kentliye, ama özellikle gençlere ve çocuklara 

odaklanarak hizmet veren; nesiller arası bir buluşma yeri, yaşam boyu öğrenme ve paylaşma alanı 

olarak tarif edilebilecek; hem kendi içinde, hem de çevresi ve kentle kuracağı ilişkilerle dinamik ve 

üretken bir biçimde yaşayan bir kamusal yapı olarak hayal ediyoruz. 

 

Kentsel doku ve sosyal yapı olarak heterojen bir yapı gösteren İstinye Mahallesi merkezinde, feribot, 

vapur iskelesi, çarşı gibi odakların çok yakınında yer alacak KOZA, çeşitli konularda eğitimler verecek 

ve sanatın hayal ettiren, düşündüren, soru sorduran, birleştiren özelliklerinden yararlanarak mahalleli 

veya kentli halkın sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimine katkı sağlama hedefi güdecektir. Bir koza 

gibi, içine aldığı bireyi büyütecek, besleyecek ve uçmasına katkıda bulunacaktır. Tasarımcılardan bu 

hayali kendi yorumlarıyla geliştirip, özgün mekânsal ve tektonik önerileriyle çoğaltmalarını bekliyoruz. 
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3. BİTİRME ÖDEVİ’NİN AMACI VE KAPSAMI 

Bitirme Ödevi’nin amacı, öğrencinin Mimarlık Bölümü’ndeki eğitim ve öğretimin bütününü oluşturan tüm 

alanlarda yeterli düzeyde bilgiye ve gelişime sahip olduğunu, istenilen mesleki yetkinliğe ulaştığını 

kanıtlayan bir çalışmayı ortaya koymasıdır. Aynı zamanda eleştiriler yoluyla öğrencinin yetişme 

olgusunun bu son aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Bitirme Ödevi, belirli sınırlar içinde 

araştırma ve analiz çalışmalarını içermekle birlikte, temel niteliği sonucu, mimari ürüne yönelmiş bir 

proje çalışmasıdır. 

 

4. BİTİRME ÖDEVİ’NİN YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu Ödev, “Bitirme Ödevi” genel başlığı altında proje, ara jüri oturumları, yarıyıl eskizi, yarıyıl sonu jüri 

oturumu olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.  

 proje 

Proje verilen program ve diğer koşullara uygun olarak öğrenci tarafından geliştirilecek, özellikle kendi 
düşünce ve çabalarının ürünü olacaktır. 

 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.) Öğrencilerin 
ara jüri oturumlarını başından sonuna kadar izlemesi istenmektedir. 

Ara jüri oturumları için istenen proje, belge, maket vb. dokümanların teslimi, ilgili bölümde belirtilen 
tarihlerde, jüri oturumlarından bir gün önce belirtilen yer ve saatte teslim alınacak; ara jüri oturum 
günlerinde tüm çalışmalar aynı anda sergilenerek, tüm öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecektir. Tüm 
öğrencilerin birbirlerinin jürilerini izlemesi beklenmekte ve karşılıklı etkileşim ve veri paylaşımı için ön 
koşul olarak görülmektedir.    

 yarıyıl eskiz sınavı 

Bitirme Ödevi’nin önemli bir aşamasıdır. Burada amaç, öğrencinin tümüyle kendi çabası ile ve belirli bir 
süre zarfında, tasarlama yetenek ve becerisinin sınanmasıdır. Eskiz sınavına katılmak zorunludur. 

 yarıyıl sonu jüri oturumu 

Öğrenci anlaşılmayan noktaları açıklamak için jüriye kısaca projesini tanıtır. 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 dört aşamanın tümünü, yani proje, ara ve son 

jüri oturumları ile yarıyıl sonu eskizinin 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. 

 

[Mimarlık Bölümü Diploma Projesi Esasları için bkz: http://www.mimogis.itu.edu.tr/bitirmeesaslari/MIM.pdf] 

 

http://www.mimogis.itu.edu.tr/bitirmeesaslari/MIM.pdf


 

5. ÇALIŞMA PROGRAMI 

tarih  saat yer 

24 Ağustos 2019 
Cumartesi 

Bitirme Ödevi A4 Föylerinin İlanı 13.00 Web 

18 Eylül 2019 
Çarşamba 

Bitirme Ödevi Konularının Dağıtılması 13.30 3407 

25 Eylül 2019 
Çarşamba 

Yazılı Soru Sorma Süresi Sonu 17.00 Öğrenci İşleri 

27 Eylül 2019 Cuma Yazılı Yanıtların Verilmesi 13.30 Öğrenci İşleri 

3 Ekim 2019 
Perşembe 

Seminer: SO? Mimarlık ve Fikriyat, bAKSM 18.00 İlan edilecek 

15 Ekim 2019 Salı 1.Ara Jüri Dokümanlarının Teslimi 16.00-18.00 3407 

16 Ekim 2019 
Çarşamba 

1.Ara Jüri 09.30- 3407 

19 Kasım 2019 Salı 2.Ara Jüri Dokümanlarının Teslimi 16.00-18.00 3407 

20 Kasım 2019 Salı 2.Ara Jüri 09.30- 3407 

27 Kasım 2019 
Çarşamba 

Eskiz Sınavı 09.30-17.30 İlan edilecek 

17 Aralık 2019 Salı 3.Ara Jüri Dokümanlarının Teslimi 16.00-18.00 3407 

18 Aralık 2019 
Çarşamba 

3.Ara Jüri 09.30- 3407 

21 Ocak 2020 Salı Final Jüri Dokümanlarının Teslimi 16.00-17.30 3407 

23 Ocak 2020 
Perşembe 

Final Jürisi 09.30- 3407 

 

6. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

1. Jüri oturumlarına, atölye ve panel toplantılarına katılım. 

2. Tasarım probleminin kişisel değerlendirmesi, tasarım problemlerine çok boyutlu bir şekilde 

yaklaşma becerisi, tüm tasarım sürecini eleştirel bir biçimde yürütebilme becerisi. 

3. Tasarım kararlarının bağlam, program ve mekânsal-biçimsel-tektonik düzen ile ilişkilerinin 

kurulmasındaki yetkinlik. 

4. Tasarım kavramlarının üretimi, geliştirilmesi ve iletişiminde temsil araçlarının yeterli kullanımı. Çok 

boyutlu temsil ortamlarında yetkinlik. 

5. Gerek jüri oturumlarında, gerekse final tesliminde istenen tüm malzemelerin teslim edilmesi. 

 

6. ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BELGELER 

Bitirme Ödevi Dosyası 

Maket sınırlarını da içeren 1/1000 ölçekli vaziyet planı 

 



 

7. JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİNDE ÖĞRENCİLERDEN İSTENENLER: 

Bitirme Ödevi’nde, kentsel ölçekten mimari detay ölçeğine kadar kapsamlı bir çalışma yapılması 

beklenmektedir. İlk jüri oturumundan itibaren perspektifler, canlandırmalar, maketler, plan çözümleri vb. 

üzerinde çalışılmaya başlanacak, 2. ve 3. jüri oturumlarında bu çalışmalar derinleştirilerek sonuç ürün 

hazırlanacaktır. 

 

!!! Jüri oturumlarında, öğrencilerin saat 09:00’da sunumları ile hazır olmaları gerekmektedir. Saat 09:30’da 
tüm projelerin aynı anda sergi düzeninde jüri eleştirisine hazır olması gerekmektedir. Kabul edilebilir bir 
mazereti olmaksızın zamanında hazır bulunmayan öğrenciler, jüri değerlendirmesine katılamayabilirler.  

   

!!! Tüm jürilerde, bir öğrenciye ayrılabilecek toplam süre sınırlı olacağından 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.  

 

1. Ara jüri oturumunda istenenler 

Birinci ara jüride öğrencinin kentsel bağlama ilişkin analiz ve mimari yorumları ile proje konusuna ilişkin 

mekânsal tavrını, bu bağlamda oluşturduğu yaşam senaryoları ve özellikle mimari program önerisini ve 

bunların tümünün mevcut çevre verileriyle ilişkilerini açıklayan ilk önerilerini geliştirmiş olması 

beklenmektedir. 

 

Proje konusunun kentle kurduğu ilişkiye dair kentsel, ekolojik, mekânsal, toplumsal, politik yorumları; 

konuya yönelik kavramsal kurguyu ve özellikle kendi yorumlarıyla geliştirdiği mimari programı özlü 

biçimde ifade eden her tür 2 ve 3 boyutlu temsil aracı kullanılabilir (grafik ifadeler, kavramsal plan ve 

kesitler, eskiz maketler, kolajlar, eskizler, metinler vb. olası ifadelerin kullanımı serbest bırakılmıştır). 

 

Sunum paftaları:   

 _ Projenin karakterini belirleyen odaktaki fikri anlatan bir A3 poster, 

_ Kentsel ilişki şeması (uygun kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili işlev, alan, ulaşım, odak vb. 
verilerle ilişkilerin gösterildiği harita veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla), 

_ Kavramsal çerçeveyi ve mimari programın geliştirilen kavramsal çerçeve ile beraber 
nasıl yorumlandığını ifade eden diyagramatik (çok katmanlı) anlatımlar, 

_ Projenin kavramsal ve iç-dış mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi temsil 
eden üçboyutlu çizimler ve “storyboard”lar, 

_ Vaziyet planı (sınırları haritada belirtilen alan - 1/500 ölçek - tüm çevre ilişkilerini içerecek 
şekilde) ve silüetler, 

_ Yapı ile ilgili önerileri, çevre ile ilişkileri ve kurgulanan yaşam senaryosuyla beraber ifade 
eden Plan, Kesit ve Görünüşler (1/500 ölçekte), 

 

bulunması gereken minimum ifadeler olarak belirlenmiştir. Bütün plan, kesit ve görünüş çizimlerinin 

yakın çevresiyle birlikte yapılması gerekmektedir. Pafta malzemesi (kağıt, karton, poster baskı vb.), 

ifade tekniği (siyah beyaz, renkli, bilgisayar baskısı, serbest el ifade vb.) serbesttir. Pafta boyutu ise A1 

olarak belirlenmiştir. Ek olarak paftaların birer A3 kopyası teslim edilecektir. 

 



 

Maketler: 

 _ Tasarım süreci boyunca yapılan 3 boyutlu denemelerin, kavramsal, deneysel maketlerin ya 
da çalışma maketlerinin jüri oturumlarına da getirilmesi beklenmektedir.  

 _Verilen maket sınırına uygun, tasarımcının arayış ve önerilerini güçlü bir biçimde (malzeme, 
teknik, presizyon, vb açılarından) ifade eden 1/500 ölçekte maket. 

 

2. Ara Jüri oturumunda istenenler 

İkinci ara jüride öğrencinin birinci ara jüride ortaya koyduğu temel sorulara yanıtlar üretmiş, senaryo ile 

ilgili kararlarını sonuca bağlamış, düşüncelerini ve üretimlerini geliştirerek mimarlık ölçeğine taşımış 

olması; malzeme kullanımından yapım teknolojisine uzanan ölçeklerde yapı tektoniğine, mekânsal 

biçimlenmeye ve işlevsel kurguya dair olası mimari önerilerin okunaklı hale gelmesi beklenmektedir. 

 

Sunum paftaları:   

_ Projenin karakterini belirleyen odaktaki fikri anlatan bir A3 poster, 

_ Kentsel ilişki şeması (uygun kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili işlev, alan, ulaşım, odak vb. 
verilerle ilişkilerin gösterildiği harita veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla), 

_ Kavramsal çerçeveyi ve mimari programın geliştirilen kavramsal çerçeve ile beraber 
nasıl yorumlandığını ifade eden diyagramatik (çok katmanlı) anlatımlar, 

_ Projenin kavramsal ve iç-dış mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi temsil 
eden üçboyutlu çizimler ve “storyboard”lar, 

 _ Vaziyet planı (sınırları haritada belirtilen alan, tüm çevre ilişkilerini içerecek şekilde), 
silüetler ve çevre ile ilişkileri gösteren kesitler (1/500 ölçekte), 

_ Yapı ile ilgili önerileri, çevre ile ilişkileri ve kurgulanan yaşam senaryosuyla beraber ifade 
eden Plan, Kesit ve Görünüşler (1/200 ölçekte), 

_  Yapının tektoniğine yönelik araştırma, arayış ve önerileri ifade eden çizimler, kolajlar, 
diyagramlar, vb.,  

_ Yapının taşıyıcı sistem kurgusunun, kütlelerin ne şekilde taşıtılacağının ve derzlerin nasıl 
düzenlendiğinin gösterildiği çizimler, 

 

bulunması gereken minimum ifadeler olarak belirlenmiştir. Bütün plan, kesit ve görünüş çizimlerinin 

yakın çevresiyle birlikte yapılması gerekmektedir. Pafta malzemesi (kağıt, karton, poster baskı vb.), 

ifade tekniği (siyah beyaz, renkli, bilgisayar baskısı, serbest el ifade vb.) serbesttir. Pafta boyutu ise A1 

olarak belirlenmiştir. Ek olarak paftaların birer A3 kopyası teslim edilecektir. 

 

Maketler: 

 _ Tasarım süreci boyunca yapılan 3 boyutlu denemelerin, kavramsal, deneysel maketlerin ya 
da çalışma maketlerinin jüri oturumlarına da getirilmesi beklenmektedir.  

 _Verilen maket sınırına uygun, tasarımcının arayış ve önerilerini güçlü bir biçimde (malzeme, 
teknik, presizyon, vb açılarından) ifade eden 1/500 ölçekte maket. 

 

3. Ara Jüri oturumunda istenenler 

Üçüncü ara jüride gelişmiş tasarım kararlarının mimari ürün olarak sunulması, bir önceki jüride istenen 

her bir üretimin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması beklenmektedir.  

 



 

Sunum paftaları: 

_ Projenin karakterini belirleyen odaktaki fikri anlatan bir A3 poster, 

_ Kentsel ilişki şeması (uygun kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili işlev, alan, ulaşım, odak vb. 
verilerle ilişkilerin gösterildiği harita veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla), 

_ Kavramsal çerçeveyi ve mimari programın geliştirilen kavramsal çerçeve ile beraber 
nasıl yorumlandığını ifade eden diyagramatik (çok katmanlı) anlatımlar, 

_ Projenin kavramsal ve iç-dış mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi temsil 
eden üçboyutlu çizimler ve “storyboard”lar, 

 _ Vaziyet planı (sınırları haritada belirtilen alan, tüm çevre ilişkilerini içerecek şekilde), 
silüetler ve çevre ile ilişkiyi gösteren kesitler (1/500 ölçekte), 

_ Zemin Kat Planı (1/500 ölçekte, yakın çevre ilişkilerini gösteren bütünleşik plan), 

_ Yapı ile ilgili önerileri, çevre ile ilişkileri ve kurgulanan yaşam senaryosuyla beraber ifade 
eden Plan, Kesit ve Görünüşler (1/200 ölçekte) 1 

_  Yapının tektoniğine yönelik araştırma ve önerileri ifade eden, kritik yerlerden alınmış 
1/50 ve/veya 1/20 ölçeklerde sistem kesitleri ve aksonometrik çizimler, 

 

bulunması gereken minimum ifadeler olarak belirlenmiştir. Bütün plan, kesit ve görünüş çizimlerinin 

yakın çevresiyle birlikte yapılması gerekmektedir. Pafta malzemesi (kağıt, karton, poster baskı vb.), 

ifade tekniği (siyah beyaz, renkli, bilgisayar baskısı, serbest el ifade vb.) serbesttir. Pafta boyutu ise A1 

olarak belirlenmiştir. Ek olarak paftaların birer A3 kopyası teslim edilecektir. 

 

Maketler: 

_ Tasarım süreci boyunca yapılan 3 boyutlu denemelerin, kavramsal, deneysel maketlerin ya 
da çalışma maketlerinin jüri oturumlarına da getirilmesi beklenmektedir.  

_Verilen maket sınırına uygun, tasarımcının arayış ve önerilerini güçlü bir biçimde (malzeme, 
teknik, presizyon, vb açılarından) ifade eden 1/500 ölçekte maket. 

_ Tasarım düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal, arkitektonik, malzeme ve atmosfere dair 
düşünceleri anlatmaya yönelik, 1/200 ölçekte, kısmi kesit maketler. 

 

● Bitirme Ödevi’nin tesliminde 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 hazırlanmış paftalar olarak teslim alınacaktır. Buna ek olarak proje 

paftalarının A3 kopyaları hazırlanacaktır. Teslim edilen paftalarda kullanılan tüm malzemenin sayısal 

kopyaları bir CD/DVD’ye kaydedilerek teslim edilecektir. Ayrıca 500 kelimeyi geçmeyen bir mimari 

açıklama raporu hazırlanacaktır.  

 

Teslim aşamasında, öğrencilerin, bitirme ödevi kapsamında yaptıkları bütün çalışmaları içeren 

bir kitapçık da teslim etmeleri istenmektedir. Bu kitapçık A4 boyutunda düşey olarak 

                                                 
1 Planlarda düşey taşıyıcı sistem elemanlarının (kolon, perde) gösterilmesi, büyük açıklıkların geçilmesinde 

önerilen çözümlerin (kafes sistem, vierendeel kirişi v.b.) sunulması, kesitlerde bu elemanların gösterilmesi 
gerekmektedir. 



 

tasarlanmış, Enzo kağıda arkalı-önlü olarak çıktı alınmış, ortadan zımbalı cilt yapılmış olmalıdır 

(spiral cilt kabul edilmemektedir). 

 

Sunum paftaları: 

_ Projenin karakterini belirleyen odaktaki fikri anlatan bir A3 poster, 

_ Kentsel ilişki şeması (uygun kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili işlev, alan, ulaşım, odak vb. 
verilerle ilişkilerin gösterildiği harita veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla), 

_ Kavramsal çerçeveyi ve mimari programın geliştirilen kavramsal çerçeve ile beraber 
nasıl yorumlandığını ifade eden diyagramatik (çok katmanlı) anlatımlar, 

_ Projenin kavramsal ve iç-dış mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi temsil 
eden üçboyutlu çizimler ve “storyboard”lar, 

 _ Vaziyet planı (sınırları haritada belirtilen alan, tüm çevre ilişkilerini içerecek şekilde), 
silüetler ve çevre ile ilişkiyi gösteren kesitler (1/500 ölçekte), 

_ Zemin Kat Planı (1/500 ölçekte, yakın çevre ilişkilerini gösteren bütünleşik plan), 

_ Yapı ile ilgili önerileri, çevre ile ilişkileri ve kurgulanan yaşam senaryosuyla beraber ifade 
eden Plan, Kesit ve Görünüşler (1/200 ölçekte) 2 

_  Yapının tektoniğine yönelik araştırma ve önerileri ifade eden, kritik yerlerden alınmış 
1/50 ve/veya 1/20 ölçeklerde sistem kesitleri ve aksonometrik çizimler, 

   

bulunması gereken minimum ifadeler olarak belirlenmiştir. Bütün plan, kesit ve görünüş çizimlerinin 

yakın çevresiyle birlikte yapılması gerekmektedir. Pafta malzemesi (kağıt, karton, poster baskı vb.), 

ifade tekniği (siyah beyaz, renkli, bilgisayar baskısı, serbest el ifade vb.) serbesttir. Pafta boyutu ise A1 

olarak belirlenmiştir. Ek olarak paftaların birer A3 kopyası teslim edilecektir. 

 

Maketler: 

_ Tasarım süreci boyunca yapılan 3 boyutlu denemelerin, kavramsal, deneysel maketlerin ya 
da çalışma maketlerinin jüri oturumlarına da getirilmesi beklenmektedir.  

_Verilen maket sınırına uygun, tasarımcının arayış ve önerilerini güçlü bir biçimde (malzeme, 
teknik, presizyon, vb açılarından) ifade eden 1/500 ölçekte maket. 

_ Tasarım düşüncesinde yer alan mimari, mekansal, arkitektonik, malzeme ve atmosfere dair 
düşünceleri anlatmaya yönelik, 1/200 ölçekte, kesit maketler. 

 

8. ANLATIM İLKELERİ  

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 aynı olacaktır. Tüm paftalarda sergileme için pafta asma 

düzeni belirtilmelidir. Tüm jüri oturumlarına teslim edilen pafta ve maketlerin tasarım tutarlılıkları, 

arayışları ve özgün yaklaşımları final değerlendirmesinde göz önünde bulundurulacaktır. 

 

                                                 
2 Taşıyıcı sistem önerilerinin plan ve kesitlerde gösterilmesi (1/200 ölçekte) gerekmektedir. 

 



 

9.   BİTİRME ÖDEVİ’NİN YERİ VE KONUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

KOZA3 

İstinye’de kültür ve eğitim odaklı bir paylaşım ortamı 

Tüketim odaklı mekânların tüm kenti egemenlik altına almaya çalıştığı günümüz ortamında, nitelikli 

kamusal mekânlar ve programlar üreterek bilginin, yaratıcılığın, zengin, paylaşımcı ve üretken bir 

toplumsal yaşamın egemen olacağı bir gelecek için çalışmak gerekliliğine inanıyoruz. Şüphesiz ki 

toplumlar, eğitime, yaratıcılığa ve kaynakların eşit paylaşımına verdikleri önem ölçüsünde kendilerini 

geliştirebilir ve daha iyi bir geleceğe taşıyabilir. Bu düşüncelerle Bitirme Ödevi konusunu “İstinye’de 

kültür ve eğitim odaklı bir paylaşım ortamı: KOZA” olarak belirledik. Bu başlık altında kolay 

ulaşılabilen; ücretsiz; her yaşta kentliye ama özellikle gençlere ve çocuklara odaklanarak hizmet 

veren; nesiller arası buluşma yeri, yaşam boyu öğrenme ve paylaşma alanı olarak tarif edilebilecek; 

hem kendi içinde hem de çevresi ve kentle kuracağı ilişkilerle dinamik ve üretken bir biçimde yaşayan 

bir kamusal yapı hayal ediyoruz.  

 

KOZA, toplumsal sorumlulukları ön planda tutan; herkesin kendinden birşeyler bulabileceği, kendisi 

için öğrenebileceği, konuşabileceği, yazıp çizebileceği, tasarlayabileceği ve üretebileceği açık ve 

ücretsiz bir alan olacaktır. Burası, en yakın çevresinden İstanbul bütünü ölçeğine kadar uzanabilecek 

çeşitli ölçeklerde, çeşitli konularda eğitimler verecek ve sanatın hayal ettiren, düşündüren, soru 

sorduran, birleştiren özelliklerinden yararlanarak mahalleli veya kentli halkın sosyal, kültürel ve 

entelektüel gelişimine katkı sağlama hedefi güdecektir. Doğadaki kozanın yapısına benzer biçimde, 

içine aldığı bireyi bir anlamda ‘büyütecek, besleyecek ve uçmasına katkıda bulunacak’ bir misyona 

sahip olacaktır. 

 

KOZA’ya hem öğrenmek ve üretmek amacıyla, hem de içinde yapılanları izlemek, üretilenleri 

paylaşmak ya da sosyalleşmek amacıyla gelinebilir. Dolayısıyla yapı içinde ve yapının çevresiyle 

kurduğu ilişkilerde farklı kamusallık düzeylerinin ve mekânsal karşılıklarının düşünülmesi ve 

tasarımcıların derinlemesine bir kamusallık tartışması yürütmesi beklenmektedir. Bitirme Ödevi için 

seçilen çalışma alanı da bu farklı düzeylerdeki kamusallık potansiyellerini barındırmaktadır. 

 

Bitirme Ödevi için seçilen çalışma alanı, İstanbul Sarıyer İlçesi içinde İstinye mahallesinde yer 

almaktadır. İstinye, kentsel doku ve sosyal yapı olarak heterojen bir yapı sergiler. Semtin gelişim 

süreci içinde ilkin taş ve kireç ocaklarına sahip olması, sonra vadinin sanayi alanı olarak açılması 

kararıyla sanayi tesislerinin kurulması, sahil yolunun kısmen kullanıma açılması, sanayi tesislerinin 

yanında gecekonduların belirmesi ile semt farklı yönlerde ve biçimlerde gelişim göstermiştir. Semtin iç 

                                                 
3 Proje konusunu açıklamaya çalışırken hem kişilik veren bir ad hem de bir metafor olarak kullandığımız 

KOZA kavramına yönelik olarak, tasarımcılar kendi kavramsallaştırmaları doğrultusunda alternatifler 

üretebilir, yerine yeni başlıklar önerebilirler. 

 



 

kısımlarında bulunan çeşitli fabrikaların bir kısmı halen faaliyet göstermekte ya da yönetim merkezine 

dönüşmüş durumdayken, büyük bir kısmı ise şehir dışına taşınmış, bıraktıkları yapılar yeniden 

işlevlendirilmiş (hipermarket, oto satış, vs.) ya da boşalttıkları alanlar yeni konut alanlarına 

dönüştürülmüştür. 

 

İstinye’nin bu parçalı dokusu, sırtlarda konumlanan gecekondu alanları, sanayi alanlarından boşalan 

yerlere yerleşen yeni kapalı konut yerleşmeleriyle kentsel ayrışmanın bir göstergesidir. Bu yapı, 

bölgede çeşitli türde sınırlar ve mekânsallıklar ortaya koyarken, kuvvetli topoğrafya da bu durumu 

güçlendirir. Semt sosyoekonomik profil açısından da çeşitlilik gösteren bir yapıdadır. Bu farklı 

profillerin bir araya geldiği, birleştirici kullanım alanları ise bulunmamaktadır. Özellikle gençler ve 

çocuklar için, eğitsel, üretken, geliştirici nitelikli alanların eksikliği açıkça görülmektedir. Kültürel etkinlik 

mekânları açısından da bölge ve yakınında kolay erişilebilecek bir platform hemen hemen 

bulunmamaktadır (en yakındaki Sabancı Müzesi kısıtlı olanaklı ve ücretlidir). 

 

HAVA FOTOĞRAFI 

 

 

Proje dahilinde çalışılacak alan, birden fazla parseli içine almaktadır, bu parçalar temel olarak; 

1. Bir otopark ve otoparkla bağlantılı go-kart alanı (İstinye Karting), 

2. Ana yola cephe veren ve üzerinde nitelikli olmayan tek katlı veya yıkıntı halinde yapılar içeren 

parseller (top sahasını da içine alıp tescilli ahşap yapıyı içine almadan sınırlanan), 

3. Eski tersane alanı içinde kalan, zaman zaman çeşitli etkinlikler için kullanılan, bunun dışında ise 

otopark işlevi üstlenen Sarıyer Belediyesi’ne ait alanın 

toplamı olarak düşünülmüştür, ancak bunların bütünsel bir tasarım bakış açısıyla değerlendirilmesi 

beklenmektedir. Otopark ile anayol arasındaki parseller birleştirildiğinde arada kalan Bostan Sokağı ile 

ilgili tasarım kararını, tasarımcılar kentsel dinamikleri göz önüne alarak kuracakları senaryo ve 

bağlantılı önerileriyle verecektir. 3. Maddedeki feribota gidiş yolunun yanındaki ağaçlı ve otopark 

olarak kullanılan alan, yıl içinde sınırlı zamanlarda (Ramazan, bayram, vb.) eğlenceye yönelik 



 

aktiviteler için kullanılmaktadır. Bu alanın da tasarım senaryosu dahilinde kullanım sınırlarını açmak, 

“Koza” için bir sıçrama tahtası olarak kullanarak onun görünürlüğünü artırmak ve açık alan 

aktivitelerine olanak sağlamak amaçlarıyla, yapılaşma olmadan rekreasyonel kullanımlarla 

değerlendirilmesi beklenmektedir. 

 

Bölge ve çalışma alanı özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, Bitirme Ödevi konusu olan, ‘Kültür 

ve eğitim odaklı bir paylaşım ortamı: KOZA’nın bölge için önemli bir kazanım olacağını; yapının etki 

alanının İstinye’nin yanı sıra, ulaşım olanaklarının çok çeşitli olduğu yakın semtlere ve alanın çok 

yakınında bulunan feribot ve vapur iskeleleri aracılığıyla karşı kıyıya da uzanabilme potansiyeli 

olacağını düşünüyoruz. 

 

Konu ile ilgili incelenebilecek çeşitli anahtar kelimeler, yapı örnekleri ve kaynaklar: 

- 1932-1951 yılları arasında aktif çalışan ve dönemin başarılı mimarlarının ilgilendiği öncelikli konulardan olan 
Halkevleri, yapıları ve programları. 

- Çeşitli ülkelerde farklı yönelim ve isimlerle karşımıza çıkan “community centers” (toplum merkezleri) yapı ve 
programları. 

- Benzer niyet ve programlara sahip güncel, yaşayan örnekler olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 
(SO?), Kadıköy Halk Eğitim Merkezi (Rüknettin Güney), İBB Atatürk Kitaplığı (Sedad Hakkı Eldem), İdea Kadıköy 
(B&T Design), Vehbi Koç Vakfı Kültür ve Yaşam Merkezi, Gölcük (TeCe Mimarlık) gibi yapılar, programları ve 
ürettikleri yaşam. 

- Kent hakkı, kamusallık, kamusal mekân gibi kavramlara giriş ve iz sürmeye başlamak için faydalı olabilecek 
referanslar: Henri Lefebvre, “Şehir Hakkı” (Sel Yay.); Jürgen Habermas, “Kamusallığın Yapısal Dönüşümü” 
(İletişim Yay.); Richard Sennett, “Kamusal İnsanın Çöküşü” (Ayrıntı Yay.); David Harvey, “The Right to the City” 
(The New Left Review, 53); Neil Leach (ed), “The hieroglyphics of space: reading and experiencing modern 
metropolis” (Routledge). 

- Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (SO?) üzerine güzel bir deneme yazısı: https://manifold.press/sarki-
soyleyen-cocuklar-ve-karsisindakinin-gonlune-bakanlar 

 

İstinye bölgesi üzerine incelenebilecek kaynaklar: 

- AKKÖSE, A. C., (2007), Kentsel Kıyı Alanlarının Yeniden Değerlendirilmesi Kapsamında İstinye Tersane 
Alanı’nın İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge 
Planlaması Anabilim Dalı, Şehir Planlama Programı. 

- TURUNÇ, Z., (2008), İstinye Kıyı Mekanı Üzerine bir Araştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Bina Araştırma ve Planlama Programı. 

- ATAOL, Ö.,  (2013), İstinye’de Sosyal ve Mekansal Açıdan Sınır İncelemesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı.  

 

İstanbul kenti üzerine incelenebilecek kaynaklar: 

- A to Z Special Issue, Istanbul: New Trends, ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol: 2, Fall 2004 

- Batur, A. (ed.) Dünya Kenti Istanbul / Istanbul: World City, Istanbul: Tarih Vakfı Yayinlari, 1996 

- Cogito: Yeni Istanbul, Sayı: 35, Bahar 2003 

- Derviş, P., Tanju, B., Tanyeli, U., 2009. İstanbullaşmak, Garanti Galeri, İstanbul. 

- Keyder, Ç. 2000. İstanbul Küresel ile Yerel Arasında, Metis, Istanbul. 

- Kuban, D. Istanbul: An Urban History / Istanbul: Bir Kent Tarihi, Tarih Vakfi Yurt Yayinlari, Ist., 1996. 

- Korkmaz, T. (ed.) Architecture in Turkey around 2000: Issues in Discourse and Practice, TMMOB Yay., 2005 

- Kurtuluş, H., (ed.) (2005), İstanbul'da Kentsel Ayrışma: Mekansal Dönüşümde Farklı Boyutlar, Bağlam 
Yayıncılık, İst. 

- Öner, M., Güvenç, M., Aslan, D., Derviş, P., Meriç, O., (2009) Tracing İstanbul, GG, İstanbul.  

https://manifold.press/sarki-soyleyen-cocuklar-ve-karsisindakinin-gonlune-bakanlar
https://manifold.press/sarki-soyleyen-cocuklar-ve-karsisindakinin-gonlune-bakanlar


 

10.  İHTİYAÇ PROGRAMI ve İÇERİK 

 

A. KARŞILAMA / KARŞILAŞMA MEKÂNLARI ve REKREASYON ALANLARI 

Kentsel ilişkilerin, bağlantıların, farklı ulaşım olanaklarının, kent mekânının mevcut kullanımlarının ve 
topografik ilişkilerin gözetilerek tasarım alanına ve yapıya erişimin (yaya ve araçla) kurgulanması,  

Her yaştan kullanıcı, ziyaretçi, personel girişlerinin organize edilmesi ve tüm yapı alanında engelli 
erişiminin sağlanmasına özen gösterilmesi,  

Farklı kamusallık düzeyleri üzerine, gerek yapının kent ile kurduğu ilişkiler, gerekse de yapı 
programını oluşturan bileşenler arasındaki ilişkilere dair olmak üzere, bir tartışma üretilmesi ve 
mekânsal karşılıklarının önerilmesi,   

Farklı niteliklerdeki işlevleri içinde barındıran, üretken bir paylaşım ortamı kurmayı hedefleyen böyle 
bir yapıda, açık, yarı-açık ve iç mekânların birbirleriyle ilişkilerine, mekânlar arası akışlara, farklı 
niteliklerdeki buluşma noktaları, ara mekânlar, nişler oluşturmaya dair özgün yorumların üretilmesi, 

Rekreasyon alanları olarak nitelendirilen, açık ve yarı-açık alanlardan oluşan, dinlenme, eğlenme, 
sosyalleşme ya da spor amaçlı faaliyetlere hizmet edebilecek nitelikli kamusal mekânların üretilmesi, 

beklenmektedir. 

 

B. EĞİTİM VE ETKİNLİK MEKÂNLARI 

Farklı yaşlardaki ve farklı sayıda gruplar halinde kullanıcılara hizmet verebilecek, eğitim amaçlı kurs, 
seminer, atölye çalışmaları gibi farklı nitelikte faaliyetler için esnek bir biçimde kullanılabilecek, yeterli 
büyüklük, çeşitlilik, nitelik ve sayıda eğitim amaçlı mekânın kurgulanması, 

Derslikler, bilgisayar laboratuvarları, atölyeler/stüdyolar (dijital fabrikasyon ve üretim atölyelerinin ya 
da halk oyunu, dans gibi toplu faaliyetlerin yürütülebileceği şekilde) ve farklı büyüklükte toplanma 
mekânları olarak organize edilmeleri, 

beklenmektedir. 

Eğitim ve etkinlik mekânlarının kurgulanması için benzer programa sahip güncel yapı örneklerini 
incelemek ve (elbette zaman içerisinde değişebilecek olduğunu da göz önünde bulundurarak) hangi 
alanlarda, nasıl yöntemlerle ve kimlere yönelik eğitimler verileceğine dair bir başlangıç senaryosu 
geliştirmek faydalı olacaktır.  

 

C. ÖĞRENCİ MERKEZİ / ORTAK PAYLAŞIMLI ÇALIŞMA MEKANLARI 

Özellikle gençlerin basılı ya da dijital kaynaklara rahatça erişerek ders çalışabilecekleri,  

Boş zamanlarını nitelikli bir biçimde sosyalleşerek, kendilerini keşfedebilecekleri, geliştirebilecekleri 
faaliyetler içinde bulunarak geçirebilmelerine olanak tanıyacak, 

Kitap ve süreli yayınların yanısıra dijital kaynaklar, film ve müzik gibi farklı medyalara da erişilebilen bir 
donanım ve arşive sahip bir kütüphaneyle beraber bireysel ve grup çalışmalarına olanak sağlayacak 
çalışma mekânlarının kurgulanması, 

beklenmektedir. 

 

D. ÇOK AMAÇLI TİYATRO SAHNESİ 

Mekânsal nitelikleri ve donanımıyla (sahnesi, oturma düzeni ve mesafelerin kurgulanması, gerekli 
sahne arkası donatıları, fuaye, gişe gibi eşlik eden servis mekanlarıyla) tiyatro oyunlarının 
sahnelenmesine olanak tanıyan, 

Tiyatro oyunlarının yanısıra konser, konferans, film gösterimi gibi farklı etkinlikler için de 
kullanılabilecek, 

Akustikle ilgili konuların, acil çıkış senaryolarının ve engelli erişiminin düşünüldüğü, yaklaşık 250 kişilik 
çok amaçlı bir tiyatro sahnesinin tasarlanması, 



 

beklenmektedir. 

Çok amaçlı tiyatro sahnesinin kurgulanması için benzer programa sahip güncel yapı örneklerini ve 
yıllık programlarını incelemek faydalı olacaktır. 

 

E. SERGİ MEKÂNLARI 

Halkın KOZA’da üretmiş olduğu ürünlerin sergilendiği ya da özel-davetli sergilerin gerçekleşebileceği, 

Zaman zaman kermes, tasarım pazarı, vb. farklı etkinliklere de hizmet edebilecek, 

Tasarımcıların geliştireceği yapı senaryolarıyla ilişkili biçimde farklı sergileme olanaklarına ve 
mekânsal karakterlere sahip olabilecek sergi mekânlarının kurgulanması, 

beklenmektedir. 

 

F. SPOR SALONU 

Özellikle çocuk, genç ve kadınlara yönelik fitness, jimnastik, pilates, yoga gibi çeşitli alanlarda 
eğitimlerin verilebileceği, belli zamanlarda bireysel kullanımlara da açılabilecek küçük ölçekli fakat 
yüksek teknik donanımlı bir (kapalı) spor (fitness) salonu ve ilişkili servis birimlerinin (soyunma odası, 
duş-wc, depo gibi) kurgulanması beklenmektedir.  

Çeşitli spor aletlerinin bulunacağı ve toplu derslerin yapılabileceği stüdyo alanlarına da sahip olacak 
spor salonunun kurgulanması için benzer programa sahip, küçük ölçekli spor salonu örneklerini 
incelemek faydalı olacaktır.  

 

G. ORTAK KULLANIM VE İLİŞKİLİ SERVİS ALANLARI 

Yeme-içme mekânları, dinlenme alanları, ıslak hacimler, bilgilendirme alanı gibi ortak kullanımlara 
yönelik, zaman zaman kente de açılabilecek yeterli büyüklük, sayı ve nitelikte hizmet birimlerinin 
gerekli yan işlevleri ile birlikte (mutfak, depo gibi servis alanları) düşünülmesi beklenmektedir. 

 

H. İDARİ / HİZMET / TEKNİK ALANLAR VE OTOPARK                            

Yapının yönetim ve işleyişini üstlenen kişilere hizmet edecek farklı karakterde ofis mekanının 
kurgulanması (yönetici, sekreter odaları, eğitimciler için sürekli ya da geçici olarak kullanılabilecek 
ofisler, bilgi-işlem ve iletişim ofisleri gibi),                                                              

Personel soyunma-duş-wc, personel dinlenme, temizlik malzemesi depoları gibi hizmet birimlerinin 
kurgulanması, 

Isıtma-havalandırma ve elektro-mekanik alanlar, jeneratör odası, depolar gibi birimlere ait alanların 
kurgulanması, 

Özellikle yapıda çalışanlar ve servis gereksinimleri için yeterli olabilecek yaklaşık 30 araçlık otopark 
alanının, çevre yollarla giriş-çıkış ilişkileri ile birlikte düşünülmesi, 

beklenmektedir. 

  

 

TOPLAM KAPALI ALAN              yklşk. 10.000 - 12.000 m2 

Kullanım Alanları Toplamı           yklşk. 7000 - 9000 m2 

Sirkülasyon % 40                          yklşk. 3000 - 3500 m2 

(tüm sirkülasyon alanları, genel wc-lavabo, galeri ve boşluklar dahil) 

 

 

 



 

ÖNEMLİ NOTLAR 

!!! Yukarıda verilen program, binanın kullanım amacı ile ilgili fikir edinilmesi amaçlıdır. Yapısal 

programın yeniden yorumlanması, mekânsal ilişkilerin ve büyüklüklerin kurgulanması 

tasarımın önemli bir parçası olarak görülmektedir. Tasarımcıların kendi ana fikirleri ve genel 

yaklaşımları doğrultusunda yapı programının da geliştirilmesi ve özgün senaryoların ortaya 

konulması beklenmektedir. 

 

!!! Yapının işlevsel ve mekânsal kurgu açısından zaman içindeki değişimlere uyabilirliği dikkate 

alınmalıdır. Katı ve sabit bir programın uzun süreli değişmez mekânsal karşılığı olarak değil, 

belli bir dinamizm içinde kullanım değişikliklerine olanak tanıyan bir yapı olması 

hedeflenmelidir.   

 

!!! Proje dosyasında genel olarak yapının karşılaması gereken mekânsal ihtiyaçlar ortaya 

konulmaya çalışılmış ve genel bir yapı büyüklüğü aralığı verilmiştir. Tasarımcılardan yapının 

karakterine, nasıl işleyeceğine ve çevre ile kuracağı ilişkilere dair geliştirecekleri yoruma göre 

mekânsal büyüklükleri belirlemeleri ve yapı programını kendilerine göre özelleştirmeleri 

beklenmektedir.  

 

!!! Program içeriği, 8 temel grup olarak listelenmiş ve bunların toplamında tasarlanacak kapalı 

alan toplamı 10.000-12.000 m2 olarak verilmiştir. Bu toplam alanın içerik gruplarına bölüşümü 

de tasarımcıya bırakılmakla beraber, eğitim ve etkinlik mekanları grubu (B) programda büyük 

pay tutacak bileşen olacak; tiyatro sahnesi (D), oditoryumu, sahne arkası gibi tüm 

bileşenleriyle 250 kişiye hizmet edebilecek boyutta düşünülecektir. Bunların dışındaki işlev 

gruplarının boyutlandırılması ve diğer gruplarla ilişkilerinin kurgulanması tasarımcının 

senaryosu ve özgün sözüne göre belirlenecektir.  

 

!!! Gerekli görülen farklı işlevler ve kullanımlar programa eklenebilir. 

 

!!! Her mekân kullanımı için engelli erişiminin düşünülmesi beklenmektedir. 

 

!!! Tasarımcılardan, mimari fikirleriyle ilişkili olacak biçimde, çalışma alanı olarak verilen 

parseller arasında kalan Bostan Sokak ve Koza için bir sıçrama tahtası olarak önerilen ve açık 

alan aktivitelerine olanak sağlamak amacıyla yapılaşma olmadan rekreasyonel kullanımlarla 

değerlendirilmesi beklenen feribota gidiş yolu üzerinde kalan alan için kendi önerilerini 

geliştirerek tartışmaya açmaları beklenmektedir. 

 

 

 

İyi çalışmalar… 


