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Kent içinde alıştırmalar 
 
Çalışmada ele alınacak problemler: 
 

• Kent dokusu içinde farklı özellik gösteren çevrelerde tasarım yaklaşımları, 
• Bina-kentsel çevre, kentsel mekana katkı, iç-dış mekan ilişkileri, 
• Yapı ve yapım sistemlerinin bütünselliği, 
• Tasarımda insan kavramı, kullanıcı gereksinimleri, erişebilirlik olgusu, 
• Yaratıcılık, estetik duyarlılık, eleştirel düşüncenin geliştirilmesi, 
• Düşünce-biçim, işlev-mekansal form, bina kurgusu-gerçekleştirilebilirlik ilişkilerinin irdelenmesi, 
• Farklı anlatım ve sunum tekniklerinin geliştirilmesi. 

 
Projenin Konusu: 

 
Proje çalışmasının yeri kent içinde farklı çevre dokuları olarak belirlenmiştir. Kent dokusu içinde yer 
alan ve farklı sosyo-kültürel özellikler gösteren bu çevrelerde gerçekleştirilecek olan çalışma, 
değişen kent politikaları da dikkate alınarak Kamusal Alan başlığında, gene öğrenci tarafından 
önerilecek program ile geliştirilerek değişik ölçeklerde etüt edilecektir. Projenin niteliklerine, 
kullanıcılarına, tasarımına, detayları ve taşıyıcı sistemine ilişkin kararlar öğrenciler tarafından 
geliştirilecektir. 
 

Projenin İçeriği: 
  

Kenti yalnızca analitik bir araç olarak değil, doğrudan bir araç olarak kullanmak, yapıları, yapı tiplerini 
ve formlarını kentsel dokudan okumak, yerin karakterini ve var olan bağlamları anlamak, hem 
tasarımın hem de ait olduğu çevrenin fiziksel ve kavramsal ögelerini kavramak, kullanım amacına 
uygunluk, kalıcılık/ geçicilik, yeni, değişim halinde, özgün, hatırlanan, bütünleşen, alabilen, kesişen, 
tanımlayan, zorlayan, simgeleyen, algılanabilir, sosyal, .......................................................... 

 
Çalışmanın yöntemi ve süresi: 

 
İlk üç haftası belirlenen çevrelerde analiz, araştırma, tartışma, maket ve sunum çalışmaları yapmak 
üzere gruplar halinde gerçekleşecektir. Her grup kendi içinde alt gruplara bölüneceği gibi, bireysel 
olarak da çalışılabilir. Dördüncü haftadan sonra bireysel çalışmalar başlayacaktır. İsteyen öğrenci 
önceden üzerinde çalıştığı alan yerine diğer alanlardan birinde de proje çalışmasını devam ettirebilir. 
Bundan sonraki süreçte üzerinde tartışılacak konular sırasıyla, 
-1/500 ölçekli maket üzerinde belirlenen çevrede kütlenin biçimine yönelik çalışmalar, 
-1/50 ve 1/20 ölçekli maketler üzerinden belirlenen kütlenin yapım sistemine (taşıyıcı ve cephe 
sistemleri) yönelik çalışmalar 
-1/100 ölçekli maketler üzerinden belirlenen yapım sistemine göre yatay ve düşey mekânsal ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
-1/200 ve 1/500 ölçekli çizimler ve maketler üzerinden mekânsal kurgunun ve yakın çevre ilişkilerinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
-Sunum teknikleri üzerine çalışmalar; olarak ele alınacaktır. 
-Her aşama bir önceki aşamada alınan kararlar üzerinden devam edecektir. 

 
 
 
 
 
 



  
Çalışmanın takvimi: 

 
Hafta Tarih  İstenenler 

1 
16.09.2019 

Tanışma, Proje stüdyosunun 
tanıtımı, Açıklamalar, Çalışma 
alanlarının tanıtılması, Çalışma 
gruplarının oluşturulması 

 

19.09.2019 Çevre analizlerinin konuşulması ve 
tartışılması  

2 

23.09.2019 
Analiz ile ilgili araştırma, maket ve 
sunum provalarının 
değerlendirilmesi 

 

26.09.2019 
Analiz ile ilgili araştırma, maket ve 
sunum provalarının 
değerlendirilmesi 

 

3 
30.09.2019 

Analiz sunumları 
1/500 çevre maketlerinin 
hazırlanması 

Jüri 1 

03.10.2019 1/500 çevre maketlerinin 
tamamlanması  

4 

07.10.2019 Kütle etütlerinin değerlendirilmesi  

10.10.2019 

Seçilen kütle/ler ile ilgili son 
değerlendirme 
Cephe ve Strüktür etütlerinin 
başlaması 
1/50 maketlerin hazırlanması 

 

5 

14.10.2019 
Cephe ve Strüktür etütlerinin 
değerlendirilmesi 
 

Kütle Alıştırması A3 
paftaları ve maket 
teslimi 
Jüri 2 

17.10.2019 

Cephe ve Strüktür etütlerinin 
değerlendirilmesi 
1/20 sistem maketlerinin 
hazırlanması 

 

6 
21.10.2019 Cephe ve Strüktür etütlerinin 

değerlendirilmesi  

24.10.2019 Cephe ve Strüktür etütlerinin 
değerlendirilmesi  

7 

28.10.2019 Cephe ve Strüktür etütlerinin 
değerlendirilmesi  

31.10.2019 Dönem sonu projesi ile ilgili 
açıklamalar 

Cephe ve Strüktür 
alıştırması A3 paftaları 
ve maket teslimi 

8 04.11.2019 Yarıyıl Tatili  07.11.2019 

9 
11.11.2019 Mekansal kurgunun geliştirilmesi  

14.11.2019 Mekansal kurgunun 
değerlendirilmesi  

10 

18.11.2019 
Mekansal kurgunun 
değerlendirilmesi  
1/100 maketlerin hazırlanması 

 

21.11.2019 
Düşey mekânsal ilişkilerin maket 
üzerinden değerlendirilmesi 
 

 



11 
25.11.2019 Düşey mekânsal ilişkilerin maket ve 

eskizler üzerinden değerlendirilmesi Jüri 3 

28.11.2019 Mekan organizasyonu üzerine 
çalışmalar  

12 

02.12.2019 
Kütle-Yapım Sistemi ve mekan 
organizasyonu arasındaki ilişkilerin 
değerlendirilmesi 

 

05.12.2019 
Mekan organizasyonu üzerine 
çalışmaların değerlendirilmesi 
1/200 ölçekli çizimler 

Ara Teslim 

13 

09.12.2019 
Mekan organizasyonu üzerine 
çalışmaların değerlendirilmesi 
1/200 ölçekli çizimler 

 

12.12.2019 

Yakın çevre ile ilgili alınan kararların 
değerlendirilmesi 
1/500 ölçekli çizimler 
Mekan organizasyonu üzerine 
çalışmaların değerlendirilmesi 
1/200 ölçekli çizimler 

 

14 

16.12.2019 Sunum teknikleri üzerine alınan 
kararların değerlendirilmesi Jüri 4 

19.12.2019 

Yakın çevre, mekan organizasyonu 
ve sunum teknikleri üzerine 
değerlendirilmesi 
A2 paftaların organizasyonu 

 

15 
23.12.2019 

Yakın çevre, mekan organizasyonu 
ve sunum teknikleri üzerine son 
değerlendirilme 

 

26.12.2019 Stüdyo çalışmasının sonu 
A2 paftalarının ve maketlerin teslimi 1.Teslim 

 ??.??.20?? 
A2 paftalarının ve maketlerin 
güncellenmesi 
A3 Portfolyo 

2.Teslim 

 
 

Proje Teslim Tarihi: 
 
 I.Teslim: 26.12.2019 13.00-16.00 

II.Teslim: ??.??.20?? 13.00-15.00 
 

 
 


