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İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,  
2018-019 Bahar yy.  
 
Bitirme Ödevi D Jürisi, Öğrenci Dosyası 
 

1. Bitirme Ödevinin Konusu ve Yeri 
 
" Kampüs Kule"  
Maslak / Sarıyer İstanbul.  
 

2. Bitirme Ödevi Jüri Üyeleri  
 
Prof. Dr. Gülçin Pulat Gökmen 
Doç. Dr. Cemile Tiftik 
Prof. Dr. Ayşe Nil Türkeri  
Araş. Gör. Bihter Almaç 
Araş. Gör. Pelin Işık 

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Eren 

Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay 
Dr. Öğr. Üye. Cenk Üstündağ 
Mim. Ahmet Alataş 
 

3. Bitirme Ödevinin Amacı ve Kapsamı 
 
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 çalışmasını alabilmenin koşulları şunlardır: 

• 3. ve 4. yarıyıllardaki bütün derslerin sınavlarını başarmış olmak, 
• 5., 6., 7. ve 8. yarıyıl derslerinin tümüne yazılmış olmak, 
• Mimari Proje dersini, 7. yarıyıl Mimari Proje dersi dahil, bütün yarıyıllarda başarmış olmak. 

 

4. Bitirme Ödevinin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi 
 

“Bitirme Ödevi” genel başlığı altında proje, 3 adet ara jüri oturumu, yarıyıl eskizi ve  yarıyıl sonu jüri oturumu 
olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır.  
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● proje: 

Proje verilen program ve diğer koşullara uygun olarak, öğrenci-tasarımcı 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.) Tüm öğrencilerin birbirlerinin 
kritiklerini izlemesi karşılıklı etkileşim ve veri paylaşımı için ön koşul olarak görülmektedir.  Öğrencilerin ara 
jüri oturumlarını başından sonuna kadar izlemesi 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.    

 

● yarıyıl 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 katılmak zorunludur. 

● seminerler: 

Bitirme Ödevinin konusu ve programını destekleyici, bilgilendirme amaçlı seminerler, öğrenci-tasarımcının 
proje tasarım süreçlerinde araştırması ve önerilerle geliştirmesi beklenen konulardan oluşur. Seminerlerde 
Bitirme Ödevinin detaylandırılarak tasarlanması beklenen konular hakkında seminerler verilir. Bu sunumlarda 
öğrenciler jüri üyeleriyle bir araya gelir ve seminer konuları üzerinden sorular yöneltebilir.  

● yarıyıl sonu jüri 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. Eskiz sınavına girmeyen öğrencinin notu VF olarak değerlendirilir. Birden fazla ara jüriye girmeyen 
öğrenci VF notu ile değerlendirilir. Final projesini teslim etmeyen veya teslim edip final jürisine katılmayan 
öğrenci başarısız (FF) sayılır. Mazeret sınavı sadece eskiz sınavı için geçerlidir. 

• Yarıyıl sonu jüri oturumunda istenilen belgelerin eksiksiz bir şekilde, raportörlere çalışma takviminde belirtilen 
gün ve saat aralığında teslim edilmesi son jüriye katılım için zorunludur.   
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5. Çalışma Takvimi  
TARİH SAAT  YER 

Ocak 28, 2019 13:30 Bitirme Jürisi tanıtım posterlerinin (A4) ilanı Öğrenci İşleri 

Şubat 05, 2019 11:00 Grup Listeleri ve Dersliklerin Panoda Duyurulması Öğrenci İşleri 

Şubat 06, 2019 13:30 
Bitirme Projesi Dosyalarının Elden Verilmesi 

Seminer: Yeşil Kampüs 
* 

Şubat 13, 2019 16:30 Yazılı Soru Sorma Süresi Sonu  Öğrenci İşleri 

Şubat 15, 2019 16:30 Yazılı Soruların Yanıtlanması Öğrenci İşleri 

Şubat  20, 2019, Çarşamba 13:30 Yaşam Sistem Kesiti Çalıştayı  * 

Şubat 26, 2019, Salı 16:30-17:30 Birinci Ara Jüri  Dokümanlarının Teslimi * 

Şubat 27, 2019, Çarşamba 09:30 BİRİNCİ ARA JÜRİ * 

Mart 06, 2019, Çarşamba 13:30 1. Seminer: Yüksek Yapılar * 

Mart 13, 2019, Çarşamba 13:30 2. Seminer: Cephe Sistemleri * 

Mart 20, 2019, Çarşamba 13:30 3. Seminer: Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistemler * 

Nisan 02, 2019, Salı 16.30-17:30 İkinci Ara Jüri Dokümanlarının Teslimi * 

Nisan 03, 2019, Çarşamba 09:30 İKİNCİ ARA JÜRİ * 

Nisan 10, 2019, Çarşamba 09:30-17:30 ESKİZ SINAVI 3400 

Mayıs 07, 2019, Salı 16:30-17:30 Üçüncü Ara Jüri Dokümanlarının Teslimi * 

Mayıs 08, 2019, Çarşamba 09:30 ÜÇÜNCÜ ARA JÜRİ * 

Haziran 10, 2019, Pazartesi 15:30-17:30 Final Jürisi Dokümanlarının Teslimi * 

Haziran 12, 2019, 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.	

 

6. Öğrencilere Verilecek Belgeler: 
• Bitirme Ödevi dosyası 
• Proje alanını ve maket sınırlarını gösteren harita 
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7. 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 [Bitirme ödevi konusu ile ilgili açıklama 9. bölümde verilmiştir.] 

 

● 1. Ara jüri 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, 
• 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). 

Bunlara ek olarak aşağıdaki ifadeler de istenmektedir: 
 

• Proje arsasını kentsel bağlamı içinde konumlandıran kesitler ve siluetler 1/2000 -1/1000 - 1/500 
• Proje alanının içerisinde bulunduğu kent ve yakın çevresine dair analizler  
• Genel yerleşim planları 1/2000 - 1/1000 – 1/500  (Yakın çevre tespitlerini, tasarım ilkelerini, 

taşıt, metro bağlantısı ve yaya ulaşım düzenini kapsayacak biçimde) 
• Cephe ve taşıyıcı sistem önerileri (kavramsal eskizler, diyagramlar, maketler) 
• Tasarımın temel kavramsal kurgu ve önerilerini gösteren maketler 
• Maket 1/1000 (yakın çevresi içinde mekânsal ve genel kitle kurgusunu gösteren) 
• Konsept Maket 1/2000 (kentsel yaklaşımları ve kütle kararları kurgularını içeren) 
• Sunumu özetleyen bir A3. 

 
● 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,  
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• İşlevsel dağılımları / organizasyonu,  
• Gölge-ışık, güneş / iklimlendirme vb. ilişkileri, 
 
açıklayan / aktaran metinler, aksonometrik çizimler ve diğer grafik ifadeler beklenmektedir. 
 
• 3 boyutlu ifadeler (mekân deneyimine dair sahneler / anlar / detay durumları); 
• Genel yerleşim planı ve mevcut çevre verilerine ilişkin kesitler 1/1000 (yakın çevre tespitlerini, 

çevre-doku ilişkisini, tasarım ilkelerini, taşıt ve yaya ulaşım düzenini kapsayacak biçimde); 
• Zemin kat planı 1/500 (yakın çevre peyzaj ilişkilerini göstermelidir); 
• Kat planları 1/500 (taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Görünüşler 1/500 (yakın çevre ilişkilerini içermelidir); 
• Kesitler 1/500 (yakın çevre ilişkilerini ve taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Bir çatı ve bir cephe sistemine ait taslak, basit bir nokta kesit (katmanlaşma modeli)(1/10) 
• Özellik arz eden / kritik noktalara dair detay / çalışma maketleri (malzeme, teknoloji ve 

mekânsal kararlara ilişkin süreci açıklayan farklı ölçekte ve sayıda fiziksel modeller); 
• Maket 1/1000 (farklılaşan kat planı ve kesit özelliklerini, cephe / kabuk malzeme kararlarını, 

teknoloji, sirkülasyon vd. ilişkileri gösteren bir teknikle yapılmalıdır); 
• Sunumu özetleyen bir A3. 

 
//Bu aşamada üretilen proje kesit ve görünüşlerinin, zemin kotunda çevresel peyzajla kurduğu 
planların, mimari nitelikleri yansıtan sahnelerin projeyi kentsel bağlamı içinde kurduğu ekolojik 
öngörülerle konumlandırılması beklenmektedir.  
 

● 3. Ara Jüri oturumunda istenenler: 

3. 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, üçüncü ara jüride tasarım 
kararlarının gelişmiş bir mimari ürün olarak sunulması beklenmektedir. 
 
İstenenler: 

• 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); 
• Genel yerleşim planı ve mevcut çevre verilerine ilişkin kesitler 1/1000 (yakın çevre tespitlerini, 

çevre-doku ilişkisini, tasarım ilkelerini, taşıt ve yaya ulaşım düzenini kapsayacak biçimde); 
• Zemin kat planı 1/500 (yakın çevre peyzaj ilişkilerini göstermelidir); 
• Kat planları 1/500 (taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Görünüşler 1/500 (yakın çevre ilişkilerini içermelidir); 
• Kesitler 1/500 (yakın çevre ilişkilerini ve taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Özellik arz eden / kritik noktalara dair detay / çalışma maketleri / kesit maketler (istenen ölçekte 

ve sayıda) (malzeme, teknoloji ve mekânsal kararlara ilişkin süreci açıklayan çeşitli ölçeklerde 
fiziksel modeller); 

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

• Sistem paftaları 1/10 – 1/20 (kısmî kesit, plan, görünüş); 
• Sunumu özetleyen bir A3. 

 
 
● Bitirme Ödevinin tesliminde istenenler: 

Bitirme ödevi teslim aşamasında her yönüyle olgunlaştırılmış olmalı ve projeyi farklı kılan nitelikleri ön plana 
çıkaran anlatım biçimleri / temsil araçları geliştirilmelidir.  
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Bitirme Ödevi A0 formatında teslim alınacaktır. Teslim edilen paftalarda kullanılan tüm malzemenin sayısal 
kopyaları bir CD/DVD’ye veya taşınır belleğe kaydedilerek teslim edilecektir. Ayrıca 750 kelimeyi geçmeyen 
bir proje anlatısı hazırlanacaktır, bu anlatı ana kararların aktarıldığı paftaya yerleştirilecektir.  

 
İstenenler: 

• 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); 
• Genel yerleşim planı ve mevcut çevre verilerine ilişkin kesitler 1/1000 (yakın çevre tespitlerini, 

çevre-doku ilişkisini, tasarım ilkelerini, taşıt ve yaya ulaşım düzenini kapsayacak biçimde); 
• Zemin kat planı 1/500 (yakın çevre peyzaj ilişkilerini göstermelidir); 
• Kat planları 1/500 (taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Özelleşmiş bir katın 1/200 planı 
• Görünüşler 1/500 (yakın çevre ilişkilerini içermelidir); 
• Kesitler 1/500 (yakın çevre ilişkilerini ve taşıyıcı sistemi içermelidir); 
• Detay / çalışma maketleri / kesit maketler (istenen ölçekte ve sayıda) (malzeme, teknoloji ve 

mekânsal kararlara ilişkin süreci açıklayan çeşitli ölçeklerde fiziksel modeller); 
• Maket 1/2000 (konsept maketi) 
• Maket 1/1000 (farklılaşan kat planı özelliklerini, cephe / kabuk kararlarını, teknoloji, sirkülasyon 

vd. ilişkileri gösteren bir teknikle yapılmalıdır); 
• Sistem paftaları 1/10, 1/20 (kısmî kesit, plan, görünüş); 
• Mimari ürün ve sürece ilişkin anlatı (Projeyi en çok 750 kelime ile açıklayan bir metin 

kavramsal kurguyu aktaran paftaya yerleştirilecektir). 
• 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). 

• CD/DVD veya taşınır bellek: Paftaların bitmiş görüntüleri (.pdf ya da 300 dpi .jpg /.png/.tiff 
formatında), 

 
// Proje kesit ve görünüşlerinin, zemin kotunda çevresel peyzajla kurduğu planların, mimari 
nitelikleri yansıtan sahnelerin projeyi kentsel bağlamı içinde kurduğu ekolojik öngörülerle 
konumlandırılması beklenmektedir.  

 
8. 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 ara oturumlarda, A1 ve katları (düşey ya da yatay) olarak belirlenmiştir. Bitirme ödevi 
teslimi pafta boyutları ise  A0 (düşey) 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. 

 

 

 

 



İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 019 Bahar Bitirme Ödevi D jürisi _ 8 

9. Proje Konusuna İlişkin Açıklama ve İhtiyaç Programı  
 
// KONU: Kampüs Kule 
 

Bir mimari sistemin (binanın / yapısal içeriklerin) işlerliğini, teknik yönler ve servislerin de ihmal edilmediği 
bir kurguda sağlamak, bitirme ödevinin ana hedefidir; bununla birlikte, Kampüs Kule projesi özelinde 
tasarımda odaklanılması ve taktikler geliştirilmesi beklenen belirli konular bulunmaktadır. 

Yeni nesil kulelerde tasarım dünyanın kaynaklarını sorumlu bir şekilde ‘tüketme’ değil, yeniden üreterek 
‘paylaşma’yı hedeflemelidir. 

Kentsel mekânlaşma çoğunlukla kentsel müştereklerde; kent meydanları, sokakları ve düşük katlı 
yoğunluklu sosyal yapılar, kentsel ara yüzler gibi bireylerin birebir etkileşiminin görece belirgin olduğu, 
kent ve mimari deneyimini ve hafızasını tetikleyen mekanlara atfedilen bir kavram olarak ele alınmaktadır. 
Bu projenin, kulelerin kentsel mekânlaşmada barındırdığı potansiyeller üzerine taktikler geliştirmesi 
beklenmektedir. Projenin bulunduğu alan farklı kent kullanımlarının birbiriyle karşılaştığı bir alandır ve 
birçok ulaşım hattıyla İstanbul’un değişik bölgelerine bağlanmaktadır. Proje yakın arazisi kültürel ve sosyal 
donatılar barındırmakla birlikte bu alanların birbirleriyle ilişkisizliği kullanım potansiyellerini açığa 
yeterince çıkaramamaktadır. Ölçek ve yoğunluk olarak yapı, kentle ve bulunduğu alanla sosyal ve kültürel 
olarak etkileşime girerek farklı nitelikteki kullanımların beslendiği bir katalizör olarak düşünülebilir. 
Oluşturulacak yapılaşma, kent/kampüs ekseninde işletme / yönetim modeli, kavramsal kurgunun bir bileşeni 
olarak ele alınmalı ve detaylandırılarak mimari programa yansıtılmalıdır. Kampüs kule, yapısı itibariyle 
kentin farklı noktalarından siluet/estetik ilişkisini sorgulamayı gerektirmektedir. Dolayısıyla tüm süreç 
makro ölçekten mikro ölçeğe kadar sürdürülmeye ve tasarıma yansıtılmaya çalışılmalıdır. 

Bu yapı tipolojisinde çevresel konulara duyarlılık; enerji kullanımı; ekolojik, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirlik mimari tasarım önerileriyle entegre bir biçimde ele alınması gereken ve sürece doğal olarak 
katılan kavramlardır. Dolayısıyla tasarım ‘sürdürülebilir’ ve ‘bütünsel’ yaklaşımla ele alınmalı ve 
tanımlanmalıdır. Sosyal, ekonomik, çevresel konuların ve ulaşım, enerji, peyzaj, inşaat gibi kavramların 
analizi sırasında devreye giren bütünsel düşünce yaklaşımı, tasarım problemleri için öneriler geliştirilirken 
de, doğal olarak, süreçten ayrıştırılma gereği duyulmadan gerçekleşmelidir. Tasarım sürecine dahil olan veri 
mekanizmalarını ayrıntıyla incelersek; 

-Öncelikle süreçte sürdürülebilirlik hakkında düşünmeye saha analizleri ile başlanmalı, rüzgâr yönü, gün 
ışığı, su kaynakları, mevcut yeşil doku ile onun potansiyel gelişimi ve büyümesi ve güneş / yeryüzü enerjisi 
ile ısıtma / soğutma gibi mevcut ve olası enerji kaynakları dikkate alınmalıdır.  

- Yeni yapısal teknolojiler ile tasarlanan kulenin malzeme ve strüktür yaklaşımı kurulan mekanlarla birlikte 
ele alınmalı, yapı teknolojisi mekan tasarımının bütünlüğünde geliştirilmelidir.  

- Önerilen projede, kabuk, taşıyıcı sistem ve mekan ilişkileri projenin kentsel mekânlaşma arayışlarının bir 
parçası olarak çalışmalıdır.  

- Yapının yaşam sistem modelinde farklı yaşam senaryolarını içermesi ve bu senaryoların birbirini 
beslemesi/tetiklemesi/entegre olması önemlidir. Yapının kampüsle etkileşim halinde iken bir yandan da 
kente kampüsün potansiyellerini aktarması beklenmektedir. 

- Bu yapı tipolojisinin olmazsa olmaz sirkülasyon senaryosu kentin ulaşım sistemi ve yapı içi ulaşım 
kurgusu açısından genel geçer sistemler çerçevesinde kurgulanmalıdır. 

- Engelliler ve yaşlılar için erişilebilirdir; başta çocuklar, ve tüm kullanıcıları için güvenlidir. Tasarım, 
insanın yanında hayvan, bitki, siborg vb tüm yaşayanlar için yaşam hakkını gözetmelidir. 

- Yapı kullanımlara ve günlük hayata dair değişme senaryolarını çözer. Gereği halinde, kendini yeniden 
organize edebilecek açık ve kapalı mekân kullanımları planlamalıdır.  
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// YER 
 

 
 
 
Maslak / Sarıyer Istanbul 
 
Proje arsasının seçilmesindeki amaç, yapının kentle kampüsü birbirini besleyen bir organizmaya 
dönüştürmesidir.  
 
Proje arsası, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi içerisinde İTÜ Ayazağa Metrosu çıkışı üzerinde bulunan Öğrenci İşleri 
Dekanlığı Binasının bulunduğu alanda, Büyükdere Caddesi’ne bağlı, kuzeyde Maslak yüksek katlı ofis 
yapılarına  ve güneyde İTÜ Rektörlük Binası komşudur. Tasarlanması beklenen proje alanı içinde bulunduğu 
uzunlamasına yapılaşma sınırlarıyla beraber içinde bulunduğu komşuluk ve ulaşım bağlantı ağları 
düşünüldüğünde önemli potansiyelleri barındırır. Sınırları içinde bulunduğu İTÜ Ayazağa yerleşkesi, 
üniversitenin ana yerleşim alanı olup içerisinde 7/24 açık merkez kütüphanesini, on üç fakülteden sekizi ve 
yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yürütüldüğü beş enstitüden dördünü (Enerji, Fen Bilimleri, Avrasya 
Yer Bilimleri, Bilişim Enstitüleri), Arı Teknokent’i, sosyal merkezleri ;Kültür ve Sanat Birliği, Spor Birliği, 
75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, kapalı spor salonu, kapalı yüzme 
havuzu ve kafeleri barındırır. Aynı yerleşke içerisinde öğrenci yurtları, kafeler, marketler, lojmanlar, ilk ve 
orta dereceli okullar ve kreşler gibi günlük hayata dair donatılar da bulunur.  
 
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü toplam 164 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur.  Bu 
alanın yaklaşık 50 hektarında eğitim, araştırma, idari ve servis binaları yer almakta, geri kalanı yeşil alan 
olarak kullanılmaktadır. Kampüs içerisinde 65 hektar orman ve 2 hektar  büyüklüğünde bir gölet doğal 
rezerv alanı olarak işlev görmektedir.  İTÜ 2013 yılında YEŞİL KAMPÜS oluşturma yönünde uzun soluklu 
ve çok disiplinli bir proje başlatmıştır.  Farklı aşamalardan oluşan projenin koordinasyonunu Rektörlük 
yapmakta, projede ulaşım, altyapı, planlama, çevre, peyzaj ve mimari konularda uzamnöğretim üyelerinden 
destek alınmaktadır.  Uygulamalar Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nca yürütülmektedir. İTÜ Yeşil 
kampüs çalışmaları4 başlık altında yoğunlaşmaktadır: 1- Yaya ve bisiklet dostu kampüs, 2- Spor, sağlık ve 
engelsiz tasarım, 3- Atık yönetimi ve geri dönüşüm, 4- Biyoçeşitlilik ve kampüs peyzajı.  İTÜ Ayazağa 
Kampüsü 2017 yılında ilk defa başvurduğu GreenMetric University Ranking sıralamasında dünya çapında 
612 üniversite arasında yeşil kampüsü ile 77 sıraya yerleşmiştir.  2018 sıralamasında ise 67’ci sıraya 
yükselmiştir.  Ülkemizde GreenMetric sıralamasında ilk 100’e giren ilk ve tek Türk üniversitesidir. 
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Proje alanının kuzeyde bağlandığı Maslak yüksek katlı ofis bölgesi ise birçok uluslararası şirketin ana 
merkezlerini, alışveriş alanlarını ve kafeleri barındıran, hafta içi çalışma saatlerinde yüksek yoğunluklu 
nüfusun olduğu bir bölgedir. Proje arsasının bulunduğu 1 km yarı çapındaki alanda kentin önemli 
sayılabilecek kültür alanları; konser salonları, yüksek seyirci kapasiteli sinemalar, alışveriş merkezleri, 
müzeler ve galeriler ve medya merkezleri bulunmaktadır. Bu bölgenin kuzeyinde kalan Atatürk Oto Sanayi 
bölgesinde ise çeşitli start-up firmalar ve yeni nesil ofisler bulunmaktadır. Bu bölge, son yıllarda konut 
projelerinin de uygulanması ile yerleşim alanı olarak kullanılmaya başlamış olsa bile iş saatleri dışında sakin 
bir bölge olma özelliğini korumaktadır.  
 
Proje alanı nitelikleri, insan yoğunlukları ve kullanıcıları itibariyle birbirinden farklı bu iki alanın ortasında 
yer alır. İki bölgenin birbirlerinden farklılaşmasında üniversite yerleşkesinin kontrollü geçiş alanı olmasının 
yanı sıra Büyükdere Caddesinin yoğun bir ulaşım hattı olmasının da etkisi büyüktür. İTÜ Ayazağa Metrosu 
iki bölgeye de açılır ve bu iki bölgeyi birbirine alt geçit ile bağlar.  Bu iki farklı bölge için oluşturulacak 
tasarımın ara yüz görevi üstlenmesi ve kentin ulaşım sistemine entegre olarak tüm kentle ilişki kurması 
hedeflenmelidir. 
 
Tasarıma konu olan proje alanı çevresindeki ağaçlar mevcut haliyle korunacak, mevcut yapı kaldırılarak 
metroya ulaşım proje önerisiyle yeniden düzenlenecektir.  
 
Mevcut yol için yeni bir öneri yapılması beklenmektedir. 
 
// PROGRAM 
İhtiyaç programında, yer alacak işlevlere ilişkin üst başlıklar ve (+/- %20 değişebilir oranlarla) rehber 
olabilecek olası büyüklük sınırları belirtilmiş; ancak -tasarım kabullerine göre- program içeriklerinin 
detaylandırılması ve niteliklerinin belirlenmesi, esas olarak öğrenci-tasarımcıya bırakılmıştır. İnşaat alanı 
proje alanının maksimum değerde 3 katına çıkabilir. Arazi alanı yaklaşık 10.200 m2dir, bu değere göre inşaat 
alanı maksimum 30.600 m2, inşaat taban alanı minimum 1000 m2 maksimum 4500 m2’ler arasında 
değişebilir. Uygun bir tasarım ve işletme modeli seçimi, programı detaylandırma ve geliştirme de başarı 
değerlendirmesinde önemli bir faktör olacaktır.  
 

• GİRİŞ 
 
Karşılama, güvenlik, tanıtım vb alanların metro çıkışları, yaya yolları ile ilişkileri düşünülerek 
tasarlanması beklenmektedir.   
 

• OFİSLER 
 
Proje alanının bulunduğu konum itibariyle önerilen yoğun yapıdaki ofislerin nitelikleri İTÜ’ye 
gelir getirmek üzere ARI Teknokent kapsamında tasarım kuluçka merkezleri olarak 
kullanılacakları öngörülerek programlarının geliştirilmesi beklenmektedir. Bu ofislerin ihtiyacı 
olan tasarım araştırma stüdyoları, ortak çalışma ofisleri, toplantı alanları, yeme-içme, bekleme, 
konferans vb gibi farklı niteliklerdeki kullanım alanları karma yapının bütününde var olan 
rekreasyon, kültürel ve spor alanları ile birlikte düşünülerek geliştirilmesi beklenir. 
 

• BARINMA ALANLARI  
 
//konutlar 
Farklı kullanıcı türlerini içeren, bölgenin kullanıcı profillerinin yaşantıları öngörülerek 
detaylandırılmış, büyüklükleri yaklaşık 40-100 m2. arasında değişebilen konaklama birimlerine 
ilişkin olası önerilerin sağlanması beklenmektedir. Konut birimlerinin yüksek yoğunluklu 
yapının karma işlevleri ile kurduğu ilişki üzerine model önerileri geliştirilmesi beklenmektedir. 
 
//yurtlar 
İTÜ Öğrencileri için tasarlanacak ortak yaşama alanlı en fazla 4 kişilik olmak üzere farklı 
yoğunlukta daireler. Bu daireler karma yapının barınma alanları içerisinde yer almakla birlikte, 
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kullanıcılarının yaşam senaryolarına bağlı olarak kültürel, spor ve rekreasyon alanlarıyla 
ilişkilerin göz önünde bulundurulduğu önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.  
 
//geçici konaklama birimleri 
Misafir öğretim üyeleri ve okul ile bağlantılı ziyaretçiler için büyüklükleri yaklaşık 20 m2. olan 
kısa dönemli konaklama birimleri. Bu birimlerin ofislerle ve kullanıcılarının yaşam 
senaryolarına bağlı olarak kültürel, spor ve rekreasyon alanlarıyla ilişkilerin göz önünde 
bulundurulduğu önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.  
 

• ÇOK İŞLEVLİ KULLANIM ALANLARI 
 
Tasarım alanının çevresel potansiyellerini de dikkate alan; proje alanı yakınında yer alan 
işlevlerin sürdürülmesi yanında, ek işlevlerle zenginleştirilmiş ve 24 saat kullanım kriterlerini ön 
plana çıkaracak; hem yakın çevrede yaşayanların, hem de farklı ulaşım araçları ile alana gelecek 
kullanıcıların ihtiyaçlarına karşılık verecek öneri işlevlere ilişkin üst başlıklar: 
 

//alış-veriş, yeme-içme birimleri  
hem tasarlanacak alan içindeki kullanıcılara, hem de yakın çevrede yaşayan-çalışan kullanıcılara 
hizmet verecek lokantalar, pastaneler, kafeler, servis mutfakları, showroom’lar, marketler, farklı 
büyüklükte satış birimleri.... (kuru temizleme, kuaför, çamaşırhane ... vb. temel ihtiyaçlar için 
birimler) 
 
//spor-sağlık birimleri  
spor alanları: çok amaçlı kapalı salon (basketbol yarı sahası, squash salonu, vb) , fitness merkezi; 
yoga, pilates stüdyosu; kapalı havuz; sauna; güzellik ve bakım merkezi vb işlevler 
 
//kültür birimleri  
deneysel performans alanları (müzik/drama/tiyatro), tasarım/workshop alanları, kulüpler, cep 
sineması, galeriler   

 
• REKREASYON ALANLARI 

 
Tasarım alanı içindeki ve yakın çevresindeki dış mekanlar, çalışmada çevre düzenlemesi 
kapsamında geliştirilmesi istenen alanlardır. Toplumsal yaşam pratikleri içinde kent kültürüne ve 
sağlığına sportif, sosyal ve ekonomik olarak destek sağlayacak donatılar ve rekreatif alanlara 
ilişkin çözümler beklenmektedir.  
 
Bu dış mekanlarda, hem taşıt ve yaya trafiği için gerekli düzenlemelerin yapılması; hem de proje 
alanı bütünündeki rekreatif fonksiyonların, alanın kentsel konumunun da yarattığı dış mekan 
kullanım potansiyelini karşılayacak niteliğe ve düzene kavuşturulması beklenmektedir. Bu 
alanların tasarımında dikkate alınması önerilen temel veriler arasında:  

• Enerji etkin dış mekan tasarım yaklaşımları, 
• sınır kavramları; (yapılaşmış çevre, yeşil sistem, ulaşım ilişkileri),  
• zemin, zemin altı ve zemin üstü kurgular/yatay-düşey rekreasyon senaryoları, kent 

peyzajı, 
• zeminde ve farklı kotlarda yaya ve kentsel kamusal kullanımlara açık düzenlemeler, 
• meydanlaşma / buluşma / birikme alanları, 
• ulaşım / geliş-gidiş /duraklar ile ilişki (otopark, taksi, otobüs, metro...), 
• yaya-araç girişler / pasajlar... üzerine yapılacak öneriler şeklinde sıralanabilir. 
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• YAPIM TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ  
TEKNİK HİZMET / SERVİS / DESTEK ALANLARI 
 
//teknik servisler/katlar 
Enerji etkin yapım sistemleri, 
İklimlendirme sistemleri (ısıtma merkezi, havalandırma ve klima vb, otomasyon merkezi, 
jeneratör / trafo / elektrik ana tablo odası, teknisyen odası, teknik atölye, depolar) 
 
//sirkülasyon alanları (Toplam alanın %40-50'si) 
Kullanıcı asansörleri, servis asansör ve yük asansörlerine, yangın merdivenleri, acil çıkışlar 
 
//hizmet birimleri 
bakım, temizlik, sosyal donatılar vb. destekleri karşılayacak servis birimleri: çamaşırhane, kuru-
temizleme, personel destek birimleri (hizmetli odaları, temizlik odaları, yeme-içme, mutfak, 
soyunma-duş-wc...), depolar  
 

• KAPALI OTOPARK ALANI  
 
Kent-içi yoğun iş-yaşam alanlarının önemli bir kesişimi niteliğindeki tasarım alanı içinde, hem 
toplu ulaşımın aktif kullanılmasını sağlamak, hem de alandaki günlük ihtiyaca cevap vermek 
amacıyla, gerekli durumlarda sığınak olarak da kullanılabilecek bir kapalı otopark alanı 
oluşturulması beklenmektedir.  
 

//programa dair notlar 
 

• Program, kentsel ölçekte yoğun bir yüksek yapı olmasıyla birlikte bu alanda öngörülen 
yaşam senaryolarını destekleyecek kültürel, iletişimsel ve rekreasyonel bağlantıları 
kurma rolünü üstlenir. Önerilecek yoğunluklu yapının farklı zaman kesitlerinde farklı 
nitelikteki kullanıcılarının tasarlanan alanları kullanma halleri ve gündelik hayatlarına 
dair tasarım önerileri beklenir.  

 
• Öğrenci-tasarımcı tarafından uygun görülecek farklı kültürel, yaşamsal vb. işlevler 

programa eklenebilir.  
 

• Gerekli yerlerde ve yeterli sayılarda düzenlenecek wc-lavabo alanlarına, temizlik vb. 
servis mekanlarına, asansör ve yük asansörlerine, merdivenlere, acil çıkışlara ayrılacak 
alanlar dolaşım alanları içindedir.  

 
• Tasarımın bütününde, çocuk, engelli ve yaşlılar tarafından kullanımı ve acil durumlara 

dair senaryoları dikkate alınarak, çevresel kaynakların kullanımı ve tüketilmesi 
konusunda özgün yaklaşımlarla tasarlanması beklenmektedir. 

 
• Program toplam inşaat alanı büyüklüğü +/- %10 değişme ve esneklik payına sahip 

olarak ele alınabilir.  
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10. ARSA VE MAKET SINIRLARI 

 
 


