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1. Proje Konusunun Tanımı ve Kavramsal Çerçevesi 

 

‘’Aktif Kentlilik Alanı’’ konulu Diploma Projesi sürecinde; aktif kentlilik olgusunu 

destekleyen ve toplumun tüm kesimlerinin, ağırlıklı olarak genç bireylerin katılımı ile, 

gerçekleştirilmesi istenen, buluşma, bilgilenme, farkındalık, beceri geliştirme, doğa ve 

insan kaynaklı ortak araştırma ve yaygın eğitim programlarının geliştirilmesi araştırma-

geliştirme çalışmaları, yardımlaşma ve çevre duyarlılığı eğitimi çalışmaları; toplantılar, 

sanat gösterileri gibi açık alan ve spor aktiviteleri, Diploma Çalışması konusunun 

odağını oluşturmaktadır. Tüm kavramsal düşüncelerin bütüncül bir sistemin parçası 

olması, bu sistemin/konseptin bir senaryoya dönüşmesi ve sonucunda gerçekçi bir 

mimari tasarıma ulaşması gerekmektedir. Önerilen yapı sistemleri ve taşıyıcı sistemleri 

dikkatlice araştırılmalı ve mimari tasarımın içine entegre olmalıdır.  

 

Bu doğrultuda; kullanıcı çeşitliliği ve etkileşiminden doğacak, Beşiktaş İlçesi’nin ve 

Levent-Etiler Semtleri’nin ölçeğinde geçmişini ve bugününü hem de evrensel, güncel 

gelişmeleri biriktiren ve kaynaştıran güncellenebilir bir belleğin mekana ve kente 

aktarılması da hedeflenmektedir. Yapısal kurgunun bu belleğin bir parçası ve aktarım 

aracı olması; araştırma-geliştirme-eğitim ortamları ile fiziksel bellek mekânının 

genişletilmesi; yerel yönetim birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının katıldıkları buluşma 

ve tartışma ortamları ile belleğin sürekliliğinin sağlandığı, çeşitli ölçeklerde yaklaşımlar 

ve konularda paylaşım ortamları ile kentlinin ilgi alanı ve meseleleri ile katılımının 
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sağlanması önemli görülmektedir. Proje çalışmasının kamu yararına, yenilikçi, 

demokratik, evrensel tasarım ilkelerine sahip, erişilebilir, şehircilik ve planlama 

esaslarına uygun olarak geliştirilmesi beklenmektedir.   

 

 
Görsel 1: Proje alanını gösteren hava fotoğrafı. 

 

 

Görsel 2: 2019 öncesi proje alanı fotoğrafları                                                                   

(https://www.cnnturk.com/fotogaleri/turkiye/iste-tartisilan-etiler-polis-okulu-arazisi?page=2) 

Toplam Proje Alanı yaklaşık 30.000 metrekare olup, arsanın güneyinde yaklaşık 

18.000 metrekarelik alan yapılaşma alanı, arsanın kuzeyindeki yaklaşık 12.000 

metrekarelik alan ise açık alanlara ayrılmıştır. Yapılaşma Taban alanı kat sayısı 

(TAKS) yapılaşma alanı olarak verilen alan içerisinde 0,30'u geçemez. Alanın 

kuzeyinde yer alan ve yıkım öncesinde yapılaşmamış olan bölgenin ise kentsel açık 

yeşil alan olarak proje bütünüyle ilişkili olarak düzenlenmesi beklenir. Yapılaşma dışı 

bırakılan alanın kuzeyindeki bu bölge proje alanına dahil olup programda belirtilen açık 

kullanım alanları için kullanılabilir. Vaziyet planında mimari program kapsamında 

https://www.cnnturk.com/fotogaleri/turkiye/iste-tartisilan-etiler-polis-okulu-arazisi?page=2
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beklenen bu açık kullanım alanları taban alanı kat sayısına ve toplam inşaat alanına 

dahil edilmez. 

 
Görsel 3: Proje alanına ilişkin 1/500 maket sınırı, yapılaşma ve açık alanları gösteren vaziyet 

planı. 

 

Amaç ve Kapsam 

 

Diploma Projesinin amacı; öğrencinin Mimarlık Bölümündeki eğitim-öğretimine ve dahil 

olduğu disipline yönelik bilgi ve becerisinin yeterli düzeyde olduğunu, mesleki 

yetkinliğe eriştiğini kanıtlayan çalışmasını kendi üretimi ile ve beklenen sürede ortaya 

koymasıdır. Bir yandan da örgün mimarlık eğitiminin son aşaması olan Diploma Projesi 

süresince karşılıklı yorum ve eleştiriler ile sağlanan etkileşim ortamının, mimar 

unvanını almaya aday mimarlık öğrencisinin alana yönelik düşünsel ve pratik 

yaklaşımına katkı koymayı sürdürmesi amaçlanmaktadır. Diploma Projesi, konusu ve 

bağlamına ilişkin bir çerçevede yapılan araştırma ve analiz çalışmalarını da 

kapsamakla beraber, nihai olarak beklenenleri karşılayan bir mimari ürünün ortaya 

konacağı bir proje üretimidir. Diploma Projesi süreci; proje, 3 ara jüri oturumu ve yarıyıl 

sonu jüri oturumu olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. 
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Proje: Proje, öğrencinin verilen takvime uyarak programı ele alacağı, kendi düşünce, 

yaklaşım ve çabası ile sürdürerek geliştireceği ve tamamlayacağı bir üründür. Nihai 

projenin; belirlenen mimari program, kentsel bağlam ve konum gibi diğer koşulların 

rehberliğinde geliştirilmesi beklenmektedir. 

 

SEMİNER+ Program çalıştayı: Diploma Projesi sürecinin başlangıcında, konunun 

programa yönelik bir seminer ve çalıştay düzenlenmesi planlanmıştır. Söz konusu 

seminer+çalıştay, projenin hedef kullanıcı kitlesini ve beklentilerini göz önünde 

bulunduran program-bağlam kurgularını ortaya çıkarmaya ilişkindir. Çalıştayın içeriği, 

Diploma Projesi süreci için kritik bir başlangıç teşkil etmektedir. 

 

Ara jüri oturumları: İTÜ 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Uygulanacak 

Eğitim-Öğretim Yöntemi Esasları 1. Maddesine göre 2021-2022 Akademik Yılı Bahar 

Yarıyılında eğitim yüz yüze yürütülecektir. Bu nedenle, öğrencinin her bir ara jüri 

oturumunda stüdyoda olması ve savunmasını yüz yüze yapması gerekmektedir. 

Öğrenci hazırlamakta olduğu projeyi, belirtilen tarihlerde, jürinin inceleme ve görüşüne 

sunacaktır. Bu sunuşlarda, öğrenciden istenen çizimler ve diğer belgeler eksiksiz 

olarak sunulacak 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. Diploma Projesi ara jüri oturumlarına, 

öğrenciler belirlenecek sıra numarası ile gireceklerdir. Öğrencilerin ara jüri oturumlarını 

başından sonuna kadar izlemesi istenmektedir.  

 

Yarıyıl sonu jüri oturumu: İTÜ 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında 

Uygulanacak Eğitim-Öğretim Yöntemi Esasları 1. maddesine göre 2021-2022 

Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitim yüz yüze yürütülecektir. Bu nedenle, öğrencinin 

yarıyıl sonu jüri oturumunda stüdyoda olması ve savunmasını yüz yüze yapması 

gerekmektedir. 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 oturumlarının birlikte ele alınıp 

değerlendirilmesi biçiminde yapılacak ve sonuç bu değerlendirmelere göre 

belirlenecektir. Proje, tek başına bir değerlendirme verisi olarak görülmemelidir. 

 

Öğrencinin bağlı olduğu ders planında bulunan Diploma Çalışması (MIM 492, MIM 

492E) veya Diploma Projesi (MIM 4902, MIM 4902E) ön şartlarını ve Senato tarafından 

belirlenen ‘Diğer Şartları’ sağlamış olması gerekmektedir. Bu esaslarda yazılı olmayan 

genel kurallar için Diploma Projesi alınması, teslimi ve sınavları ile ilgili “Senato 

Esasları” geçerlidir. Aşağıdaki linkler kontrol edilmelidir: 

Diploma Projesi Esasları: https://darch.itu.edu.tr/diploma-projesi/ 

Diploma Projesi, Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları: 

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/bitirme-esaslar.php 

[https://mim.itu.edu.tr/ogrenci-isleri-duyurular/ 

https://mim.itu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/09/FK_30092019_ilk-

dört_yariyil_basari_sarti_karari.pdf 

[https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/onsartlar/onsartlar.php 

*bakınız: https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-bilgileri/ders-

bilgileri.php?subj=MIM&numb=4902E 

https://darch.itu.edu.tr/diploma-projesi/
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/bitirme-esaslar.php
https://mim.itu.edu.tr/ogrenci-isleri-duyurular/
https://mim.itu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/09/FK_30092019_ilk-d%C3%B6rt_yariyil_basari_sarti_karari.pdf
https://mim.itu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/09/FK_30092019_ilk-d%C3%B6rt_yariyil_basari_sarti_karari.pdf
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/onsartlar/onsartlar.php
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-bilgileri/ders-bilgileri.php?subj=MIM&numb=4902E
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-bilgileri/ders-bilgileri.php?subj=MIM&numb=4902E
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https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-bilgileri/ders-

bilgileri.php?subj=MIM&numb=4902] 

 

2. Değerlendirme Kriterleri 

 

Ara jürilerin final değerlendirmeye katkısı %40, final jürisi ve final tesliminin ise katkısı 

%60’tır. Diploma Projesi alan öğrenciler, üç ara jüri ve bir final jürisinde sunum yapmak 

ve eskiz sınavlarına eksiksiz 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. Diploma Projesinin başarılmış sayılması için 

en az (CC) seviyesinde başarı notu alınması gerekir. Jüri üyeleri aşağıda yer alan 

kriterler ve bunlara ek olarak Ders Katalog Formu’nda yer alan değerlendirme 

kriterlerini baz alarak notlandırmalarını gerçekleştirecektir. 

 

❖ Jürilere ve program çalıştayı oturumlarına katılım. 

❖ Tasarım probleminin kişisel olarak değerlendirilmesi, problemlere çok 

boyutlu yaklaşma becerisi, tüm tasarım sürecini eleştirel bir şekilde yürütme 

performansı. 

❖ Tasarım kararlarının bağlam, program ve mekânsal-biçimsel-tektonik 

organizasyon ile ilişkilerini kurmada beklenen yeterlik. 

❖ Tasarım konseptlerinin üretiminde, geliştirilmesinde ve iletişiminde temsil 

araçlarının yeterli kullanımı, çok boyutlu temsil medyalarında yetkinlik. 

❖ Hem jüri oturumu hem de nihai sunum için gerekli materyallerin teslimi. 

 

3. Çalışma Takvimi 

 

Tarih Saat  İş Tanımı Yer 

21 Şubat 2022 

Pazartesi 
 Bahar Yarıyılı Başlangıcı  

23 Şubat 2022 

Çarşamba 
13:30 

Diploma Projesi dosyalarının dağıtımı ve tüm jürilerin öğrencilerle tanışma 

toplantısı 

 

3406 

02 Mart 2022 

Çarşamba 

16.00 

17:00 

SEMİNER+ÇALIŞTAY 

Yazılı soru sorma süresi sonu 

Online 

Ninova 

09 Mart 2022 

Çarşamba 
13:30 Soruların yazılı yanıtlanması Ninova 

21 Mart 2022 

Pazartesi 
20:00 1. Ara Jüri dokümanlarının dijital teslimi Ninova 

23 Mart 2022 

Çarşamba 

09:30- 

17:30 
1. ARA JÜRİ *  3406 

25 Nisan 2022 

Pazartesi 
20:00 2. Ara Jüri dokümanlarının dijital teslimi Ninova 

27 Nisan 2022 

Çarşamba 

09:30- 

17:30 
2. ARA JÜRİ * 3406 

11 Mayıs 2022  

Çarşamba 

ilan 

edilecek 
Eskiz sınavı ilan edilecek 

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-bilgileri/ders-bilgileri.php?subj=MIM&numb=4902
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-bilgileri/ders-bilgileri.php?subj=MIM&numb=4902
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23 Mayıs 2022 

Pazartesi 
20:00 3. Ara Jüri dokümanlarının dijital teslimi Ninova 

25 Mayıs 2022 

Çarşamba 

09:30- 

17:30 
3. ARA JÜRİ * 3406 

03 Haziran 2022 

Cuma 
 Bahar Yarıyılı Sonu  

20 Haziran 2022 

Pazartesi 

 

20:00 
Final Jüri dokümanlarının dijital teslimi Ninova 

23 Haziran 2022 

Perşembe 

09:30- 

17:30 
FİNAL JÜRİSİ * 3406 

26 Haziran 2022 Pazar 12:00 Bahar Yarıyılı Sonu Diploma Projesi sınavı notlarının son giriş tarihi SIS ITU 

 

*Maket fotoğrafları teslim paftalarına yerleştirilmeli ve maketler jüri gününde getirilerek 

sunulmalıdır. 

 

4. Öğrencilere Verilecek Belgeler 

 

Diploma Projesi Dosyası: Dosyanın dijital bir kopyası ve ilgili tüm belgeler (haritalar, 

fotoğraflar vb.) resmi kanal olan Ninova sistemi üzerinden paylaşılacaktır. Büyük boyutlu 

dosyalar ve teslimler için ek olarak ek depolama servisleri kullanılacaktır. 

 

5. Jüri Değerlendirmesi için İstenenler 

 

Diploma Çalışmasında, 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.   

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

 
Program Çalıştayında İstenenler: 

 
Öğrenciler proje ile ilgili açıklamayı 23 Şubat 2022 Çarşamba günü aldıktan bir hafta sonra 

02 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00’da online olarak düzenlenecek SEMİNER+ 

Program Çalıştayı oturumunda, yer, konu ve içeriğe ilişkin araştırmalarına dayanarak, 

program-bağlam ilişkilerini geliştirecek ve tartışacaklardır. Çalıştaya katılım zorunludur. 

 
1. Ara jüri oturumunda istenenler:  

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

konusuna ilişkin mekansal tavrını, bu bağlamda oluşturduğu yaşam senaryoları ve 

özellikle mimari program önerisini ve bunların tümünün mevcut çevre verileriyle ilişkilerini 

açıklayan ilk önerilerini geliştirmiş olması beklenmektedir. 
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Proje konusunun kentle kurduğu ilişkiye dair kentsel, ekolojik, mekânsal, toplumsal, politik 

yorumları; konuya yönelik kavramsal kurguyu ve özellikle geliştirilmesi öngörülen “Aktif 

Kentlilik Alanı” mimari programını özlü ve özgün biçimde ifade eden her tür iki ve üç boyutlu 

temsil aracı kullanılabilir (grafik ifadeler, kavramsal plan ve kesitler, eskiz maketler, 

kolajlar, eskizler, metinler vb. gibi olası ifadelerin kullanımı serbest bırakılmıştır). 

 
Sunum paftaları:   
❖ projenin karakterini ve “yer”le ilişkilerini tanımlayan, odaklandığı fikri anlatan 

diyagramlar, kavramsal kolajlar, kentsel okumalar; 

❖ kentsel okumalar ve ilişkiler diyagramı (1/2000ve/veya 1/1000 kentsel ölçekte, kentle 

ilişkili işlev, alan, ulaşım, odak vb. verilerle ilişkilerin gösterildiği şema veya uydu 

fotoğrafı üzerinden anlatımlarla); 

❖ projenin kavramsal ve iç-dış mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi 

temsil eden üçboyutlu çizimler ve “storyboard”lar, (kavramsal düşünceyi ve alana ilişkin 

yaklaşımları ifade eden iki veya üç boyutlu eskizler); 

❖ program geliştirme çalışması ve önerilen mekansal kurgunun, tasarım fikri ve 

kavramsal yaklaşımı ile ilişkilerinin özgün bir dille ifadesi; 

❖ vaziyet planı (sınırları haritada belirtilen yapılaşma alanı - 1/500 ölçek - tüm çevre 

ilişkilerini içerecek şekilde); 

❖ silüetler (1/500 ölçekte); (çevreyi içeren) 

❖ çevre ile ilişkiyi gösteren kesitler (1/500 ölçekte); 

❖ çözüm önerisine ilişkin ifadeler (1/500 ölçekte plan ve görünüşler); 

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

görünüş çizimlerinin yakın çevresiyle birlikte yapılması gerekmektedir. İfade tekniği 

(siyah beyaz, renkli, serbest el ifade vb.) serbesttir. Pafta boyutu A1 olarak 

belirlenmiştir.  

❖ Ek olarak paftaların birer A3 kopyasının jüri günü stüdyoya getirilmesi gerekmektedir. 

 

Maket: 

❖ Kentsel ilişkileri gösteren, kavramsal yaklaşımı da içerecek şekilde, tasarım 

düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş, veya yapısal ayrıntıya 

ilişkin düşünceleri anlatmaya yönelik (1/500 ölçekte). 

❖ Maket fotoğrafları teslim paftalarına yerleştirilmeli ve maketler jüri gününde getirilerek 

sunulmalıdır. 

 

Mimari Rapor: 

❖ Konuya nasıl yaklaşıldığını özetleyen ve 500 kelimeyi geçmeyen rapor. Öğrencilerin 

jüri öncesi tasarım süreci içinde yaptıkları çalışmaları ve elle çizilmiş eskizlerini 

taranmış olarak rapora eklemeleri gerekmektedir.  

 
önemli notlar: 
Tüm jürilerde, bir öğrenciye ayrılabilecek toplam süre yaklaşık/ortalama 15 dakika 
kadardır. Bu süreye jüri üyelerinin kritikleri de dahildir. 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. 
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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 beklenmektedir. Bu aşamada, malzeme kullanımından 

yapım teknolojisine uzanan ölçeklerde mekânsal biçimlenmeye ve işlevsel dağılıma dair 

olası mimari önerilerin okunaklı hale gelmesi istenir. Özellikle mekânsal kurgunun sınır, 

süreklilik, yönelim, anlam, anlaşılırlık, ölçek gibi unsurlarının oluşturulmuş olması, farklı 

mekanların bir bütünün parçaları olarak kurgulanmış olması, çeşitli kullanım ve etkinlik için 

tasarım senaryoları ile peyzaj, dış mekan - iç mekan ilişkileri ve yapısal, çevresel, ışık 

etkenlerinin birlikte düşünülmüş olması istenir. 

 

Sunum paftaları:   

❖ kentsel okumalar ve ilişkiler diyagramı (1/2000, 1/1000 kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili 

işlev, alan, ulaşım, odak vb. verilerle ilişkilerin gösterildiği şema veya uydu fotoğrafı 

üzerinden anlatımlarla); 

❖ projenin kavramsal ve iç-dış mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi 

temsil eden üçboyutlu çizimler ve “storyboard”lar; 

❖ vaziyet planı (sınırları haritada belirtilen yapılaşma alanı - 1/1000 ölçek - tüm çevre 

ilişkilerini içerecek şekilde); 

❖ geliştirilmiş ihtiyaç programına ilişkin diyagramlar, sayısal modeller, grafikler; 

❖ zemin kat planı (1/500 ölçekte, yakın çevre ilişkilerini gösteren bütünleşik plan); 

❖ silüetler (1/500 ölçekte); 

❖ çevre ile ilişkiyi gösteren kesitler (1/500 ölçekte); 

❖ perspektif(ler) (tasarıma konu olan çevreyi ve odaklanmak istenen yapıları içine alacak 

şekilde); 

❖ plan - kesit - görünüşler (1/200 ölçekte ve ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda); 

❖ taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi, malzeme gibi konularda açıklayıcı çizim ve ifadeler 

(1/200 ölçeğinde taşıyıcı elemanların gösterilmesi, taşıyıcı sistem form ilişkisinin 

ifadesi), strüktür sisteminin bütünü ile ilgili tasarım kararları; 

❖ sistem detayı (1/50 ölçekte, projenin özellikli bir noktasındaki taşıyıcı sistem, malzeme, 

yapım teknolojisi gibi tasarım kararlarını açıklayacak şekilde; jürinin belirlediği bir 

noktadan daha sonraki jürilerde 1/20 ölçekte detay gösterilecektir); 

❖ iç ve dış mekan kurgusunu/tasarımını açıklayıcı grafik ve şemalar, üç boyutlu ifadeler; 

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

görünüş çizimlerinin yakın çevresiyle birlikte yapılması gerekmektedir. İfade tekniği 

(siyah beyaz, renkli, serbest el ifade vb.) serbesttir. Pafta boyutu A1 olarak 

belirlenmiştir.  

❖ Ek olarak paftaların birer A3 kopyasının jüri günü stüdyoya getirilmesi gerekmektedir. 

 

Maketler: 

❖ Maket-1: Kentsel ilişkileri gösteren, kavramsal yaklaşımı da içerecek şekilde tasarım 

düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş, veya yapısal ayrıntıya 

ilişkin düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/500 ölçekte (detaylandırılacak). 

❖ Maket-2: Tasarım düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş, veya 

yapısal ayrıntıya ilişkin düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/200 ölçekte kesit maket. 

❖ Maket fotoğrafları teslim paftalarına yerleştirilmeli ve maketler jüri gününde getirilerek 

sunulmalıdır. 
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Mimari Rapor: 

❖ Konuya nasıl yaklaşıldığını özetleyen ve 500 kelimeyi geçmeyen rapor. Öğrencilerin 

jüri öncesi tasarım süreci içinde yaptıkları çalışmaları ve elle çizilmiş eskizlerini 

taranmış olarak rapora eklemeleri gerekmektedir.   

 
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:   

❖ kentsel okumalar ve ilişkiler diyagramı (uygun kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili işlev, 

alan, ulaşım, odak vb. verilerle ilişkilerin gösterildiği şema veya uydu fotoğrafı 

üzerinden anlatımlarla); 

❖ projenin kavramsal ve iç-dış mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi 

temsil eden üçboyutlu çizimler ve “storyboard”lar; 

❖ vaziyet planı (sınırları haritada belirtilen proje çalışma alanı - 1/1000 ölçek - tüm çevre 

ilişkilerini içerecek şekilde); 

❖ geliştirilmiş ihtiyaç programına ilişkin diyagramlar, sayısal modeller, grafikler; 

❖ zemin kat planı (1/500 ölçekte, yakın çevre ilişkilerini gösteren bütünleşik plan); 

❖ silüetler (1/500 ölçekte); 

❖ çevre ile ilişkiyi gösteren kesitler (1/500 ölçekte); 

❖ perspektif(ler) (tasarıma konu olan çevreyi ve odaklanmak istenen yapıları içine alacak 

şekilde); 

❖ plan - kesit - görünüşler (1/200 ölçekte ve ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda, mekan 

kullanımına ilişkin çözüm alternatiflerini içeren); 

❖ taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi, malzeme gibi konularda açıklayıcı çizim ve ifadeler 

(1/200 ölçeğinde taşıyıcı elemanların gösterilmesi, taşıyıcı sistem form ilişkisinin 

ifadesi), strüktür sisteminin bütünü ile ilgili tasarım kararları; 

❖ sistem detayı (1/20 ölçekte, projenin özellikli bir noktasındaki taşıyıcı sistem, malzeme, 

yapım teknolojisi gibi tasarım kararlarını açıklayacak şekilde); 

❖ iç ve dış mekan kurgusunu / tasarımını açıklayıcı grafik ve şemalar, üç boyutlu ifadeler; 

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

görünüş çizimlerinin yakın çevresiyle birlikte yapılması gerekmektedir. İfade tekniği 

(siyah beyaz, renkli, serbest el ifade vb.) serbesttir. Pafta boyutu A1 olarak 

belirlenmiştir.  

❖ Ek olarak paftaların birer A3 kopyasının jüri günü stüdyoya getirilmesi gerekmektedir. 

 

Maketler: 

❖ Maket-1: Kentsel ilişkileri gösteren; kavramsal yaklaşımı da içerecek şekilde Tasarım 

düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş, veya yapısal ayrıntıya 

ilişkin düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/500 ölçekte. 

❖ Maket-2: Tasarım düşüncesinde yer alan mimari, mekansal, arkitektonik, malzeme ve 

atmosfere dair düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/200 ölçekte; kesit maket. 

❖ Maket fotoğrafları teslim paftalarına yerleştirilmeli ve maketler jüri gününde getirilerek 

sunulmalıdır. 
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Mimari Rapor: 

❖ Konuya nasıl yaklaşıldığını özetleyen ve 500 kelimeyi geçmeyen rapor. Öğrencilerin 

jüri öncesi tasarım süreci içinde yaptıkları çalışmaları ve elle çizilmiş eskizlerini 

taranmış olarak rapora eklemeleri gerekmektedir.    

 
Diploma Projesi final tesliminde istenenler: 

 
Diploma Projesi teslim aşamasında her yönüyle olgunlaştırılmış olmalı ve projeyi farklı 

kılan nitelikleri ön plana çıkaran anlatım biçimleri / temsil araçları geliştirilmelidir.  

 

Diploma Projesi, A1 formatında hazırlanmış paftalar olarak teslim alınacaktır. Buna ek 

olarak proje paftalarının A3 kopyaları hazırlanacaktır. Teslim edilen paftalarda kullanılan 

tüm malzemenin dijital kopyaları, takvimde belirtilen zaman bitiminden önce Ninova’ da 

diploma projesi için açılan ödev linkine yüklenmesi yöntemiyle teslim edilecektir.  

Teslim aşamasında, öğrencilerin, Diploma Projesi kapsamında yaptıkları bütün çalışmaları 

içeren bir kitapçık da teslim etmeleri istenmektedir. Bu kitapçık A4 boyutunda 

tasarlanacaktır. Tüm diploma ödevi çalışmaları programda belirtilen tarihte ve saatte, 

diploma jürisine sunulmak üzere Ninova üzerinden teslim edilecektir. İlan edilen saatten 

sonra getirilen hiçbir teslim kabul edilmeyecektir. Öğrencilerin teslim günü oluşabilecek 

yoğunluğu göz önünde bulundurmaları tavsiye olunur. 

 
Sunum paftaları:   

❖ kentsel okumalar ve ilişkiler diyagramı (uygun kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili işlev, 

alan, ulaşım, odak vb. verilerle ilişkilerin gösterildiği şema veya uydu fotoğrafı 

üzerinden anlatımlarla); 

❖ projenin kavramsal ve iç-dış mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi 

temsil eden üçboyutlu çizimler ve “storyboard”lar; 

❖ vaziyet planı (sınırları haritada belirtilen proje çalışma alanı - 1/1000 ölçek - tüm çevre 

ilişkilerini içerecek şekilde); 

❖ geliştirilmiş ihtiyaç programına ilişkin diyagramlar, sayısal modeller, grafikler; 

❖ zemin kat planı (1/500 ölçekte, yakın çevre ilişkilerini gösteren bütünleşik plan); 

❖ silüetler (1/500 ölçekte); 

❖ çevre ile ilişkiyi gösteren kesitler (1/500 ölçekte); 

❖ perspektif(ler) (tasarıma konu olan çevreyi ve odaklanmak istenen yapıları içine alacak 

şekilde); 

❖ plan - kesit - görünüşler (1/200 ölçekte ve ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda, mekan 

kullanımına ilişkin çözüm alternatiflerini içeren); 

❖ taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi, malzeme gibi konularda açıklayıcı çizim ve ifadeler 

(1/200 ölçeğinde taşıyıcı elemanların gösterilmesi, taşıyıcı sistem form ilişkisinin 

ifadesi), strüktür sisteminin bütünü ile ilgili tasarım kararları; 

❖ sistem detayı (1/20 ölçekte, projenin özellikli bir noktasındaki taşıyıcı sistem, malzeme, 

yapım teknolojisi gibi tasarım kararlarını açıklayacak şekilde); 

❖ iç ve dış mekan kurgusunu/tasarımını açıklayıcı grafik ve şemalar, üç boyutlu ifadeler; 

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. 
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Maketler: 

❖ Maket-1: Kentsel ilişkileri gösteren, kavramsal yaklaşımı da içerecek şekilde tasarım 

düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş, veya yapısal ayrıntıya 

ilişkin düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/500 ölçekte. 

❖ Maket-2: Tasarım düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş, veya 

yapısal ayrıntıya ilişkin düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/200 ölçekte kesit maket. 

❖ Hazırlanan tüm maketlerin jüri günü stüdyoya getirilmesi ve sunuma dahil edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Mimari Rapor: 

❖ Konuya nasıl yaklaşıldığını özetleyen ve 500 kelimeyi geçmeyen rapor. Öğrencilerin 

jüri öncesi tasarım süreci içinde yaptıkları çalışmaları ve elle çizilmiş eskizlerini 

taranmış olarak rapora eklemeleri gerekmektedir.   

 

6. Sunum İlkeleri 

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 

ve asma kolaylığı düşünülmüş olmalıdır.  

Teslimler PDF dosya formatında oluşturulmalıdır. (PDF dosyalarının optimizasyonuyla ilgili 

ipuçları için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://darch.itu.edu.tr/ipuclari-pdf-

optimizasyonu/) 

Jüri teslimlerinde dijital proje dokümanları takvimde belirtilen zaman diliminde Ninova 

sistemine yüklenecektir. Maketler jüri gününde getirilmelidir. Belgeler dosya başına 50 MB 

boyutunu geçmemelidir. 

Tüm jürilerde pandemi şartları gereği öğrencilerin dijital olarak sunum yapacaklarını göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak olan sunumun anlaşılır, 

ifade gücü yüksek ve belirlenmiş süreyi aktif ve doğru şekilde kullanması istenmektedir. 

Tüm jüri oturumlarındaki dijital sunumlar yatay A1 paftalar olarak, 16:9 oranında 

hazırlanacaktır. Öğrencilerin jüri günü kendilerine ait kulaklık-mikrofon ve gerekli diğer tüm 

teknik ekipmanları önceden test ederek stüdyoya gelmeleri tavsiye olunmaktadır. 

 

7. Diploma Projesi’nin Konusuna ve Yerine İlişkin Açıklama 

 

“Kentte var olan ortak yaşam, sadece bir arada yaşam ya da birlikte yaşam değildir. 

İnsanî, mekânsal ve düşünsel gelişimin birlikte üretilmesi, yani toplumsal birlikteliğin 

kimlikli ve yaratıcı beraberliklere dönüşebilmesidir.”1 

 

Kentler, tarihsel süreç içinde farklı sosyal, ekonomik ve kültürel katmanların üst üste 

gelmesiyle birlikte içinde yaşayanları bir araya getiren mekânsal oluşumlardır. Kentte 

bireylerin bir araya gelişlerinin gücü ortak bir bilincin varlığı ile artar. Kentlilik, bireylerin 

                                                 
1 Bayındırlık, T. C., & Bakanlığı, İ. (2009). Kentlilik bilinci, kültür ve eğitim komisyonu raporu. Ankara: 
Kentleşme Şurası. URL: https://webdosya.csb.gov.tr/db/kentges/editordosya/kitap9.pdf (Erişim: 
12.02.2022) 

https://darch.itu.edu.tr/ipuclari-pdf-optimizasyonu/
https://darch.itu.edu.tr/ipuclari-pdf-optimizasyonu/
https://darch.itu.edu.tr/ipuclari-pdf-optimizasyonu/
https://webdosya.csb.gov.tr/db/kentges/editordosya/kitap9.pdf
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müzakereci demokrasi pratiklerine yönelmeyi teşvik edecek sosyal ve resmi içerikli kurum 

ve kuruluşların kentte yaşamanın çağdaş normlarını anlamaları ve benimsemeleri hali 

olarak tanımlanabilir. Kentlilik bilinci, kentte yaşayan bireylerin, kente sahip çıkmaları, 

yaşamsal standartları en üst düzeye çıkarmak amacıyla olası çözümlere ortak olmaları, 

aktif katılım ile birer paydaş olma hali içinde demokrasi temelli bir düşünce ve eylem 

olanağına sahip olması biçimidir. Bireylerin iyi niyet, demokratik ve eşitlikçi çerçevede 

örgütlenmesi ve kurumsallaşması bu bilincin geliştirilmesine katkı koyacaktır. Kentlilik 

bilincinin oluşum yolları kent kültürü ve kollektif belleğin geliştirilmesi, sosyal-kültürel 

yaşamın zenginleştirilmesi ve aktif katılımın varlığı ile sağlanabilir. Günümüzde kentte 

yaşayan bireylerin kentlilik bilincinin farkındalığını yaşamaları kentin sürdürülebilirliğine ve 

kimliğine katkıda bulunan etmenler olarak görülmektedir. Kentlilik kavramı içinde önemli 

bir katkıya sahip olan kentsel kimlik toplum olgusunun ve varlığının temel tanımlayıcısı 

konumundadır. Kentsel kimlik toplum ve birey ilişkileri, değişken yaşam şartları, politik, 

teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak dinamik sürekli değişen bir karaktere 

sahiptir. Tüm bu dinamik yapı içinde kentte kimliği benimsemek ve aidiyet sağlamak 

ancak kurumlar ve kişiler arası işbirliği felsefesi ve görüş alışverişinin doğru mekanlarda 

sağlanması ile olabilir. 

2020 yılı TÜİK istatistiklerine göre kentlerde yaşayan gençlerden 15-29 yaş arası olan 

bireylerin nüfusu tüm kentlerin nüfusunun %23’ ünü oluşturmaktadır2. Kentlerde her dört 

kişiden birinin genç olduğu düşünüldüğünde gençlerin kente dair karar mekanizmaları 

içine katılımları çoğulcu demokratik bir ortamın gereği olacaktır. Çağdaş toplumda 

gençlerde aktif kentlilik olgusunun gelişebilmesi için, kültürel ve sanatsal faaliyetlere 

erişim, spor, eğlence ve toplumsal aidiyet alanlarını deneyimleme, kentsel mekan, çevre, 

yaşam ve ulaşım politikalarında söz sahibi olma, istihdam olanaklarına erişim, 

sürdürülebilir kalkınma ve çevre için farkındalık yaratma, uluslararası organizasyonlara 

katılım, medyada söz sahipliği, sivil toplum aktivitelerine katılım, dezavantajlı gruplar için 

gönüllü çalışmalar üstlenme sorumluluğuna sahip olma değerlerinin var olması önemli 

olmaktadır. Diploma projesi kapsamında bu değerleri destekleyecek gençlerin, verimli, 

geliştirici ve yaratıcı zaman geçirmelerini sağlayacak, aktif olarak kent yönetişim sistemine 

katıldıkları, yeni nesil öğrenme ortamları içinde bilginin işlendiği, değerlendirildiği ve 

üretildiği modellerin deneyimlendiği ortamların geliştirilmesi, yaratıcı etkinliklerin yer 

alması, sosyal ve toplumsal hizmetlere ilişkin mekanlar, kültürel girişim, sosyal etkileşim, 

oyun ve fiziksel aktivite alanlarını içermesi beklenmektedir. Tasarım geliştirilirken bazı 

önceliklerin aranması beklenmektedir: 

 

❖ Aktif kentlilik kavramını gençler üzerinden işleyen yenilikçi ve kapsayıcı fikir, konsept 

ve senaryolar, 

❖ Bütüncül bakışa sahip çağdaş sistem yaratımı, 

❖ Katılımcı genç odaklı, ancak çocuklar, yetişkin ve yaşlıların da sisteme dahil olduğu 

tasarım fikirleri, 

❖ Yerel ve kültürel değerleri sistemin parçası haline getirmek, 

❖ Rekabetçi demokrasi pratiklerinden, müzakereci demokrasi pratiklerine yönelmeyi 

teşvik edecek kurumsallıkların ve ortaklıkların oluşturulması  

❖ Sermaye yerine topluma hizmet edecek mekanlara ağırlık verilmesi ancak diğer 

taraftan yapının ve sistemin ekonomik açıdan döngüsünü de sağlayabilecek sistemlere 

olanak tanınması, 

                                                 
2 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210  

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210
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❖ Gençlerin odak noktası olması yanında katkısı bulunacak herkesin sürdürülebilir 

katılımına olanak tanıması, 

❖ Kültürel, sanatsal faaliyetlere erişim ve katılımın sağlanması, 

❖ Yaratıcı etkinlik alanları ve kültürel sanatsal farkındalık sağlayıcı alanların oluşmasını 

sağlamak, 

❖ Spor, eğlence, oyun, zanaat olanaklarına destek vermesi, 

❖ Kulüpler ve organizasyonel mekanlar ile bilinçlendirici rehberlik sağlamak, 

❖ Yerel yönetimler, karar vericileri, dernekler, plancılar, mimarlar ve kent sakinlerinin 

gençlerin liderliğinde gerçekleşmesini sağlayan görüş alışverişini destekleyen buluşma 

alanlarının oluşturulması, 

❖ Toplumda kadınlar, çocuklar, engelliler, göçmenler, evsizler vb. dezavantajlı gruplar 

için sivil toplum kuruluşları odaklı yardımlaşma alanlarının organize edilmesi, 

❖ Kentsel, kırsal alanlarda girişimcilik teşvik alanları ve yenilikçi düşüncelerin kuluçka 

alanları, 

❖ Yerel resmi ve özel işverenler ile buluşmayı sağlayacak alanlar, 

❖ Çevresel bilincin ekolojik, ekonomik, sosyal amaçlı kazanım alanları, 

❖ Ulusal ve uluslararası değişim ve işbirliği programlarına destek verecek mekanlar 

geliştirmek,  

❖ Gençleri medya tüketici durumdan medya üretir hale dönüştürmeyi hedefleyen güncel 

medya pratiklerini karşılayabilecek radyo, TV, sosyal medya ve İnternet tabanlı yayın 

mekanları geliştirmek, 

❖ Kent tarihi, kent arşivi ve araştırmaları için alanlar sağlamak, 

❖ Aktif Kentlilik için kütüphane, araştırma birimleri ve dijital olanakları da göz önünde 

bulundurabilecek çözümler geliştirmek, 

❖ Açık, yarı-açık ve kapalı alanlarda ortak buluşma toplanma alanları oluşturmak. 

 

Programın, yapıların geleceğe yönelik değişimlere yanıt verebileceği mekansal 

dinamikliği ile ele alınması; sürekli açık (7/24) şekilde çeşitli kullanıcıları kapsayan, kente 

ve kentliye açılan senaryoları ve fiziksel, teknolojik altyapı içeriğini barındırması 

beklenmektedir.  

Projede istenenler arasında “kentsel okumalar ve ilişkiler diyagramı” başlığında yer alan 

çalışmada, projenin kente ve kentliye olan katkısı, yenilikçi tartışmalarda ve görselleştirme 

(haritalama, modelleme, ikonografik temsil ve ifadeler ile diğer medya araçları gibi) 

düzlemlerinde ele alınmalıdır. Levent-Etiler Semtleri ve yakın çevresinin kültürel 

belleğine, kentin dinamik yapısına, işlevsel dağılımlarına, farklı kullanıcılar arasındaki 

iletişim olanakları ile erişilebilirlik özelliklerine yanıt veren analiz ve yorumları üretmelidir.  

 

 

8. Program ve İçerik 

 

Mimari ihtiyaç programı aktif kentlilik olgusunu destekleyici açık ve yarı-açık yeşil alanların 

olduğu buluşma, üretim, araştırma ve geliştirme mekanları, konaklama, eğitim, oyun, 

spor, sergileme ve büyük buluşma alanları kapsamaktadır. Açık alan aktiviteleri, peyzaj 

ve spor alanları programa dahil edilmelidir. İnşa edilen alan yaklaşık 12.000 metrekare 

olacaktır. Öğrencilerin mimari tasarım önerilerine bağlı olarak ortaya koydukları 

kavramsal çerçeveyi geliştirmeleri ve programın detaylandırmasını aşağıdaki kategorilere 

göre beklenmektedir: 
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Tipik kullanıcı profili; (a) araştırmacılar, (b) sivil toplum kuruluşları, (c) yerel yönetim 

insanları, (d) öğrenciler, (e) geçici kullanıcılar, (f) ofis çalışanları, (g) yönetim personeli, 

(h) kent sakinleri.     

 

A) ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARI                             3000 m2 

 

Kentsel alanda, doğa ve insan kaynaklı ortak araştırma- geliştirme çalışmalarının 

gerçekleştirildiği, projelerin üretildiği, yaygın eğitim programlarının geliştirildiği, atölyelerin 

yürütüldüğü alanlardır. Eşzamanlı olarak, kamu / özel kuruluşlara, ve halk için eğitim ve 

danışmanlık faaliyetlerinde bulunacaktır.  

 
❖ Araştırma Alanları (farklı disiplinlerin de bir araya gelebileceği, araştırmaların ve ortak 
çalışmaların sürdürüldüğü alanlar) ........................................................................... 400 m2 
❖ İdari ve Araştırmacı Birimleri ............................................................................... 200 m2 
❖ Derslikler ..................................................................................................... 4 x 20 kişilik 
❖ Stüdyo + Workshop Alanları ................................................................................ 200 m2 
❖ Laboratuarlar + Simülasyon Alanları                                   açık/ kapalı toplam 1000 m2  
❖ (bitki, fen, enerji, deneyleri için açık/ kapalı laboratuarlar ve simulasyon alanları + sanal 
atölyeler /arttırılmış gerçeklik vb. ait olup birlikte tasarlanacaktır.)                                
❖ Seminer Salonları ....................................................................................... 2 x 50 kişilik 
❖ Araştırma Kitaplığı ............................................................................................... 200 m2 
❖ Kantin + Kafeterya ............................................................................................... 100 m2 
❖ WC’ler..........................(yeterli sayıda ve konumda, kadın/erkek ayrı olarak olarak)  
❖ Sirkülasyon alanları programa dahil edilmemiştir. Belirtilen toplam alanın % 20’si kadar 
eklenebilecektir. 
 
B) EĞİTİM – ÜRETİM – ORTAK DENEYİM ALANLARI                                   5000 m2 

 

Toplum için ve farklı yaş gruplarına göre yaygın eğitim programları geliştirmeye yönelik, 

atölye, etkinlik vb. çalışmaları gerçekleştirecektir. İstanbul ve özellikle seçilen bölgeye 

yönelik kurslar, seminer ve toplantılar, yaz okulları vb. düzenlenecektir.  

 

Aktif Kentlilik bilincinin ve farkındalığının oluşturulabilmesi için gerekli, dayanışma, 

yardımlaşma, iletişim ve buluşma alanlarını da içermektedir. 

 
❖ Mesleki Eğitim ve Üretim Atölye ve Kurs Alanları…………………………… …  1400 m2 
❖ Mesleki Eğitim Atölyeleri, YaratıcıTasarım Atölyeleri, Sanal Oyun Atölyeleri, Sanat 
Atölyeleri, Gösteri Atölyeleri, Yemek Atölyeleri (yetiştir/pişir/sat), vb. 
❖ Sivil Yardım ve Eğitimi Birimleri  .......................................................................... 400 m2 
❖ Farklı yaş gruplarına yönelik yardım/ acil bakım birimleri,  kendi eğitim ve workshop 
alanlarıyla birlikte tasarlanacak, (açık eğitim alanları bu metrekarenin dışında 
düşünülecektir) 
❖ Sağlık Danışmanlık Birimi (Düzenli olarak Psikolojik Danışmanlık ve Dayanışma 
eğitimlerinin yanısıra semtin sağlık birimi olarak ta 7/24 hizmet verecektir)  .......... 200 m2 
❖ Gönüllülük Faaliyetleri ve STK Birimleri .............................................................. 400 m2 
❖ Semt Müzesi (Müzeye ilişkin kurgu öğrenciler tarafından önerilecektir)  ........... 200 m2 
❖ Sergi Salonu (Geçici ve kalıcı sergileme için; gösteri salonları fuaye alanı olarak da 
düşünülebilir)  ............................................................................................................ 200 m2 
❖ Konferans+Gösteri Salonları (Tanıtım, seminer ve toplantılara da olanak verecek 
teknik donanıma sahip, farklı kullanımlara uygun) .......................................... 2x200 kişilik 
❖ Seminer Salonları (gerektiğinde bir araya getirilebilir şekilde) ................... 2 x 50 kişilik 
❖ Medya Kitaplığı (Süreli yayınlar, kitaplar, dijital arşiv vd.) ................................... 400 m2 
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❖ Bilgi İşlem ve Destek Birimleri + Teknik Medya Servisleri (dijital medya kullanımı ve 
anında bilgilenme-bilgilendirme servis/hizmetlerinin gerçekleştirildiği, yerel yönetim ile 
işbirliği içerisinde olan mekanlar) ............................................................................. 400 m2 
❖ Yayın- Medya Stüdyosu (7/24 haberleşme- görüntü aktarım, sosyal medya)   . 200 m2 
❖ Kafeterya (mutfak alanı dahildir) .......................................................................... 200 m2 
❖ WC’ler..........................(yeterli sayıda ve konumda, kadın/erkek ayrı olarak olarak)  
❖ sirkülasyon alanları programa dahil edilmemiştir. Belirtilen toplam alanın % 40’u kadar 
eklenebilecektir.  
  

C) TEKNİK HACİMLER VE SERVİSLER                                                              1000 m2 

 

Tüm alana hizmet verebilecek, merkezi bir hacim olarak düşünülecektir. Isıtma+soğutma, 

havalandırma, güvenlik ve sistemleri, jeneratör, su depoları + hidroforlar..vd. yanı sıra 

merkezde çalışacak olan personel için gerekli hacimler ile dayanışma ve yardımlaşma 

birimleri için gerekli depolama alanları(Acil Müdahale ve Sağlık Malzemeleri, Sarf 

Malzemeleri, Barınma Yardımcı malzemeleri, Temel İhtiyaçlar ve Gıda Depoları) 

düşünülecektir. 

 

D) AÇIK ALANLAR                                                                       11000 m2 

 

Aktif kentlilik olgusunu destekleyici açık ve yarı-açık alanların olduğu buluşma, eğitim, 

oyun, spor, sergileme, gösteri, yeme-içme, bisiklet parkı, scooter parkı, satış birimleri ve 

büyük buluşma alanlarını kapsamaktadır. Açık alan aktiviteleri, peyzaj düzenlemeleri ve 

spor alanları programa dahil edilmelidir. Proje alanının kuzeyinde, yaklaşık 11.000 

metrekare olacaktır. Öğrencilerin mimari tasarım önerilerine bağlı olarak ortaya koydukları 

kavramsal çerçeveyi geliştirerek, bu alana ilişkin programın detaylandırmasını 

beklenmektedir:  

 

❖ Bu merkeze ait bir otopark (arabalar ve otobüsler için) kapasitesi öğrenciler 
tarafından önerilecektir. (Toplam Alanı max. 1000 m2 ) 
 

Önemli notlar: 

❖ Alanlarda +- %10 esneklik payı bulunmaktadır. 

❖ Engelli ulaşımının dikkate alınması gereklidir. 

❖ Sirkülasyon ve servisler (kapalı alanların %40’ ı) 

❖ Uygun düşey ve yatay, görsel ve mekansal bağlantı sağlanmalı ve sirkülasyonun 

mekansal ilişkileri sağlayan bir sistem olması gerekmektedir. 

❖ Girişler, fuayeler, servis alanları, ıslak hacimler (engelli ve yaşlı grupları için tuvaletler), 

güvenlik ve bilgi alanları, vestiyer, avlu vb. hacimler sirkülasyon alanlarına dahildir.  

❖ Hol, kesişim alanları, koridorlar gibi bağlantı ve entegrasyon alanları sirkülasyon ve 

servis alanlarına dahildir. 
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