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01     [16.09]  ilk stüdyo çalışması, 
  konuların verilmesi, okumalar

    [19.09]  ön proje için
tasarım araştırmaları  

seminer / yer, kentsel durum, 
bağlam ve ilişkiler analizi, okumalar

02     [23.09]  ön proje için
tasarım araştırmaları     

kavramsal model ve tasarım çalışmaları (charette), 
okumalar

     [26.09]  ön proje için
tasarım araştırmaları     

kavramsal model ve tasarım çalışmaları (charette), 
okumalar

03     [30.09]  ön proje teslim
açık jüri, analizler ve tasarımlar üzerinden tartışma

     [03.10]  ikinci proje için alan gezisi
kavramsal tasarım çalışmaları, kentsel durum, 

bağlam ve ilişkiler analizi, film yapımı, okumalar

04    [07.10]  alana ilişkin 
tasarım çalışmaları 

ilk fikirler, kavramlar, diyagramlar, analizler, 
arazi modeli, öğrenci sunumları (Pecha Kucha)

     [10.10]  ön tasarım çalışmaları
stüdyo çalışması: kavramsal model yapımı, 

öğrenci sunumları 

PROGRAM

10     [18.11]  mimari tasarım 
geliştirme çalışmaları  

işlev-mekan ilişkisi, yaşantı ölçekleri sunumları 

     [21.11]  mimari tasarım 
geliştirme çalışmaları

işlev-mekan ilişkisi, yaşam anları, 
karşılaşmalar, atmosfer 

11     [25.11]  eskiz çalışması

     [28.11]  mimari tasarım çalışmaları   
mekan kurgusu üzerine düşünmek 

12    [02.12]  mimari tasarım çalışmaları  

İç /dış mekan ilişkileri araştırmaları çevre düzeni 
çalışmaları 

     [05.12]  teslim ve açık jüri  
tüm çalışmalar üzerinden tartışma, 

değerlendirme 

13    [09.12]  mimari tasarım çalışmaları
yapısal sistem araştırma ve tartışma-seminer 

     [12.12]  mimari tasarım çalışmaları  

yapısal sistem araştırma ve tartışma 

14    [16.12]  mimari tasarım çalışmaları 
mekan kurgusu üzerine düşünmek, 

yaşantı detayları 

     [19.12]  mimari tasarım 
temsil araştırması

15    [23.12]  açık jüri
tüm çalışmalar üzerinden tartışma, 

değerlendirme 

     [26.12]  mimari tasarım 
temsil araştırması

AÇIKLAMA

Gündelik Yaşam ve 
Kamusal Mekanlar Üzerine 
Yeniden Düşünmek

Dünyada yaşanan kentleşme, endüstrileşme, 
nüfus artışı, çevresel bozulma, yoksulluk gibi 
etkenler kent sakinlerinin kentsel yaşama etkin 
katılım şanslarını azaltmaktadır. Günümüzde 
büyük kentlerde  kalabalık, güvensiz ve  
çevrelerde yaşanmakta, bu koşullar kişilerin 
kenti deneyimleme olanaklarını kısıtlamaktadır. 
Ülkemizde büyük kentlerdeki kamusal mekanlara 
bakıldığında, sık değişen program ve politikalar 
nedeniyle sürekli bir fiziksel değişim yaşandığı, 
yaratılan mekanların çoğunlukla kullanıcıların 
çeşitlenen ihtiyaçlarına yanıt veremediği ve farklı 
kullanımlara olanak tanımadığı görülmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin büyük kentlerinde kamusal 
alanların düzenlenmesinde bireylerin gereksinme 
ve haklarına yönelik farklı yaklaşımlar görülmekte, 
çocuklar, yaşlılar, engelliler, yayalar, bisikletliler 
vb. farklı karakterdeki kullanıcılar dikkate 
alınarak oluşturulan mekanların kullanımında 
kullanıcıların konforlu bir biçimde eylemlerini 
gerçekleştirmesinin sağlanmasına dikkat 
edilmekte, ekolojik, sürdürülebilir, insan dostu 
çevreler üretilmesi konusunda çeşitli projeler 
gerçekleştirilmektedir.

Bu yarıyılda proje ana teması “kamusal mekanlar” 
olarak belirlenmiştir. Ana tema ile birlikte 
irdelenecek kavramlar sosyal etkileşim, sınırlar, 
mesafeler, yoğunluk, kolektivite, katılım, özel 
yaşam x sosyal yaşam, özel alan x kamusal alan 
olarak sıralanmaktadır. Kullanıcıların kentlerde 
çevrelerini güvenli bir şekilde keşfetmelerine 
ve kullanmalarına fırsat yaratan, kendi sosyal 
ortamları ve yakın çevreleri ile ilişki içinde 
olmalarını sağlayan ortak mekanlar yaratmak 
önemli görülmektedir. Bu özgürlük ve ilişki birey, 
aile, çevre ve toplum açısından farklı anlamlar 
taşımaktadır. Bireylerin yaşadıkları çevre onların 
gündelik yaşam koşullarını, gelişimlerini ve doğal 
ortamla olan duygusal bağlarını etkilemektedir. 
Stüdyo sürecinde kullanıcının kenti iyi bir biçimde 
kullanabilmesini hedefleyen alternatif programlar 
geliştirilmesi, yarıyılın amaçlarına uygun mimari 
tasarım araştırmalarının yapılması ve mekansal 
çözümlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

05    [14.10]  mimari tasarım 
geliştirme çalışmaları 
program ve senaryo geliştirme,- 

yaşantı ölçekleri (storyboard), okumalar

     [17.10]  mimari tasarım 
geliştirme çalışmaları

form çalışmaları, program ve senaryo geliştirme- 
öğrenci sunumları (storyboard)

06    [21.10]  mimari tasarım 
geliştirme çalışmaları

form çalışmaları, ölçekli model ile araştırma, seminer

     [24.10]  mimari tasarım 
geliştirme çalışmaları

işlev-mekan örgütlenmesi üzerine çalışma, 
yaşantı ölçekleri

07    [28.10]  mimari tasarım 
geliştirme çalışmaları

işlev-mekan örgütlenmesi üzerine çalışma, 
yaşantı ölçekleri

     [31.10]  ara teslim ve jüri
iki ve üç boyutlu çizim ve modeller üzerinde 

tartışma ve değerlendirme 

08   [04-07.11]  ara tatil

09     [11.11]   workshop
 

    [14.11]  mimari tasarım 
geliştirme çalışmaları

işlev-mekan ilişkisi, yaşantı ölçekleri sunumları 



ETKİNLİKLER&
DEĞERLENDİRME

BİBLİYOGRAFYA

>>> Arendt, Hannah (1994), İnsanlık Durumu, 
İletişim Yayınları, İstanbul

>>> Arendt, Hannah (1994), Geçmişle Gelecek 
Arasında: Siyasi Düşünce Konulu Altı Deneme, 
İletişim Yayınları, İstanbul

>>> Belardi, Paolo (2015), Mimarlar Neden Hala 
Çiziyor?, Janus Yayıncılık, İstanbul

>>> Belardi, Paolo (2018), Ölçmek Çizmek Bilmek, 
Janus Yayıncılık, İstanbul

>>> Bozdoğan, Sibel (2001), Modernizm ve Ulusun 
İnşaası: Erken Cumhuriyet Döneminde Mimari Kültür, 
Metis Yayınları, İstanbul

>>> Colomina, Beatriz (2011), Mahremiyet ve 
Kamusallık, Metis Yayıncılık, İstanbul

>>> Gökgür, Pelin (2008), Kentsel Mekanda Kamusal 
Alanın Yeri, Bağlam Yayıncılık, İstanbul

>>> Harvey, David (2003), Sosyal Adalet ve Şehir, 
Metis Yayınları, İstanbul

>>> Harvey, David (2016), Kent Deneyimi, 
Sel Yayıncılık, İstanbul

>>> Keyder, Çağlar (2000), İstanbul: Küresel ile Yerel 
Arasında, Metis Yayınları, İstanbul

>>> Lefebvre, Henry (1998), Modern Dünyada Gündelik 
Hayat, Metis Yayınları, İstanbul

>>> Lefebvre, Henry (2012), Gündelik Hayatın Eleştirisi 
1-3, Sel Yayıncılık, İstanbul

>>> Lefebvre, Henry (2015), Kentsel Devrim, Sel 
Yayıncılık, İstanbul

>>> Lefebvre, Henry (2015), Mekanın Üretimi, Sel 
Yayıncılık, İstanbul

>>> Lefebvre, Henry (2016), Şehir Hakkı, Sel Yayıncılık, 
İstanbul

>>> Loos, Adolf (2017), Mimarlık Üzerine, Janus 
Yayıncılık, İstanbul

>>> Özbek, Meral (2004), Kamusal Alan, Hil Yayınları, 
İstanbul

>>> Perec, George (2016), Mekan Feşmekan, Everest 
Yayınları, İstanbul

>>> Stavrides, Stavros (2018), Müşterek Mekan, Sel 
Yayıncılık, İstanbul

>>> Tanyeli, Uğur (2017), Yıkarak Yapmak: Anarşist Bir 
Mimarlık Kuramı İçin Altlık, Metis Yayıncılık, İstanbul

Etkinlikler

Arazi gezileri,
Seminerler: Konularında uzman davetli konuşmacılar 
tarafından stüdyo çalışmalarını destekleyici seminerler 
verilecektir.
Paralel çalışmalar-workshop, charette ve Pecha Kucha.

Katkıda Bulunacaklar

Davet edilecek kişiler dönem başında açıklanacaktır. 

Değerlendirme

Stüdyoya % 80 katılım resmi bir ders koşuludur. 
Öğrencinin stüdyonun amaçladığı 

>>>  stüdyo kültürüne katılım ve kişisel ve özgün 
katkıda bulunulması, diğer öğrencilerle işbirliği 
yapabilmesi,

>>>  araştırma ve eleştirel düşünme becerileri 
kazandırılması,

>>>  tasarımda alternatifler üretme, deneyerek 
öğrenme, bütüncül ve çok yönlü tasarım becerisinin 
geliştirilmesi,

>>>  program, bağlam, mekansal ve yapısal 
niteliklerin tasarım kararlarına yansıtılmasında 
beklenen yeterlilik

>>>  geliştirdiği tasarımını anlatmaya yönelik çeşitli 
ve zengin temsil becerilerinin geliştirilmesi.

şeklinde özetlenebilecek birikim ve becerileri 
kazanması hedeflenmekte; stüdyoya ve jürilere % 100 
aktif katılımı değerlendirmelerde dikkate alınacaktır.

Ön proje, hazırlık çalışmaları / destekleyici çalışmalar  

%30

Ana proje, dönem içinde yapılan tüm çalışmalar 
(stüdyo sürecine ve jürilere aktif katılım, araştırma, 
okuma, sunum, günlük ve haftalık atölye çalışmaları) 

%70




