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1. Proje Konusunun Tanımı ve Kavramsal Çerçevesi 

“Mimarın Bakım Deneyleri: Kurbağalıdere’de Barınma” başlığı altında, Diploma Projesi G Jürisi, 
katılımcılarından bakım konusunu farklı pozisyonlardan bilinçli, özenli ve duyarlı bir şekilde ele 
alıp mimari/kentsel taktikler üreterek ilgiye/bakıma/özene muhtaç durum, yer ve grupları 
kapsayabilen ortak yaşam anlatıları geliştirmelerini istiyor. Katılımcıların bakım konusunu 
ekolojik, etik, pedagojik, politik, ekonomik ve profesyonel motivasyonlar içerisinden ele alarak 
kendi özgün senaryolarını önermeleri, kırılgan durumlar içinde dikkatli mimari müdahaleler 
geliştirmeleri ve hem yakın çevreden hem de İstanbul’un genelinden katılımı düşünerek peyzajı 
bir kamusal/kentsel karşılaşma alanı olarak kurmaları bekleniyor.  

“bakım” üzerine… 
Bakım, içinde olabildiğince iyi bir şekilde yaşayabilmemiz için ‘dünyamızı’ sürdürmek ve 
onarmak yolunda yaptığımız her türlü eylemi içeren, aynı anda duygusal, etik ve pratik karşılığı 
olan bir faaliyettir: Duygusal bir durum olarak bakım, zihinsel ve duygusal yetkinliklerin ürünü 
olup bir başkasından duygusal olarak etkilenebilir olmayı gerektirir. Etik bir yükümlülük olarak 
bakım, bir başkasına tabi olmak, bir başkasına bakma zorunluluğunu tanımaktır. Son olarak, 
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pratikte bakım, sadece uzaktan dert edinmeyi değil somut bir şekilde eyleme geçmeyi, bir 
başkasıyla ilgilenmek için mümkün olan her şeyi her an yapmayı gerektirir. 

Kısacası,düşüncenin ve eylemin, niyetin ve sonucun iç içe geçtiği bir kavram olarak “bakım” 
sadece duygusal bir ilişki içinde dert edinmeyi değil, etik bir yükümlülük ile ilgili ve özenli bir 
şekilde eyleme geçmeyi de ifade eder. 

Kentte bakım konusuna etraflıca yaklaşabilmek kentin “kullanıcılarını” kentin 
“yararlanıcılarına”  (örneğin, belirli bir ekosistem, nesli tükenmekte olan bir tür veya 
ötekileştirilmiş bir topluluğa) kadar genişletmek gerekir. “Bakım meseleleri”, bilimin, 
teknolojinin ve doğanın depolitize edilmiş olgular, tartışılmaz gerçekler olarak temsil edilmesini 
reddeder. İnsanlar ve onların teknolojileri, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, hava ve su 
gibi temel kaynaklar ve beslediğimiz toprak gibi tüm yaşayanların karşılıklı bağımlılığını kabul 
ederek, doğakültürlerinde (naturecultures) yaşamanın sonuçlarıyla ilgilidir. Dönüştürücü bir 
eylem olarak bakım; insan ve insan olmayan dünyalar için hayati, maddesel sonuçları olan 
yaşayan bir teknolojidir. Bakım, “reçete” olarak hizmet edecek bir teori olamaz. Bakım her şeyin, 
herkesin farklı durumlar özelinde kırılgan ve hassas olabileceğini, bu kırılgan oluşa dikkat 
etmeyi (careful) ve bu kırılganlığa göre yeni durumlara ve yere göre pozisyon alıp bakmayı 
gerektirir (taking care of).   

Bakanın ve bakımdan yararlananların belli olması, bakım kurallarının oluşması, bakımın 
denetlenmesi ve sürdürülebilirliğine ilişkin pozisyonların alınması gerekir. Bakım 
motivasyonları aktivizmden pedagojiye, yayınlardan organizasyonel ağlara, nesnelerden 
politika üretimine kadar uzanabilir. Hepsi de “öteki”nin güçlendirilmesi amacını taşır.  

Bakımı gerçekleştirebilmek için kişilerin ve şeylerin nasıl olduğu ile ilgilenmek, onları 
gözlemlemek, anlamak, dikkatlice düşünmek ve hassas bir şekilde yaklaşmaya dönük iletişim 
araçları geliştirmek önemlidir. “Nasılsın?” diye sormak bizi “Nasıl başa çıkıyorsun” sorusunun 
cevabına götürebilir (de la Bellacasa, s.92). Başa çıkma meselesi kırılgan oluşu ve bu kırılganlık 
karşısında alınan tavrı ve gereken bakımı içerir.  

Sorumluluk üstlenmek, sonuçlardan sorumlu olduğumuz anlamına gelir. Biriyle, bir şeyle veya 
bir durumla ilgilenmek için, müdahalenin sonucunu tahmin etmeye yetecek kadar bilgiye 
ihtiyacımız vardır. İlgilenmek, yani yalnızca tahmin etme ve varsayımlarda bulunma değil, aynı 
zamanda kaynakları yönlendirme, komuta etme yeteneğini de gerektirir. 

Bakım süreçleri neden baktığımız, nasıl baktığımız, kimin baktığı ve kime bakıldığı üzerinden 
açılabilir: 

 

[1] neden bakıyor(uz)? 

Bakım karşıdakini anlama, üzerinde düşünme, bilgi üretme amacı kullanarak geleceğe dair 
spekülasyonlar yapabilmektir. Hiyerarşik güç ilişkileri içerisinde zayıf olanın, dezavantajlı 
olanın mevcudiyetini olabildiğince en iyi koşullarda gerçekleştirmesi bakımın ana motivasyonu 
sayılabilir. Aşağıdaki gibi bakımın motivasyonu detaylandırılmış olup yeni önerilere de açıktır. 

Bakımın motivasyonları: 

ekolojik: çevre ile çalışmak, insanın ekosistem üzerindeki etkisinin bilincinde olup 
çevre, ekonomi ve sosyal ilişkilerin karşılıklı bağımlılığına odaklanmak. 

etik: dezavantajlı grupların arzularının ve ihtiyaçlarının farkında olup bunları 
iyileştirmek. 
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pedagojik: güçlendirici ve aşağıdan yukarıya bir yaklaşım olarak öğrenmek ve bilgi 
üretmek. 

politik: kimin alan üzerinde hak iddia etme hakkı veya ayrıcalığına sahip olduğu 
konusunda iktidarı sorgulamak ve meydan okumak. 

ekonomik: kapitalist üretim tüketim ağlarının içinde her şeyin herkesin olduğu 
müşterek ağlar kurmak. 

profesyonel: hiyerarşik olmayan sistemler, operasyonel ve örgütsel yapılar  veya belirli 
politik perspektifler aracılığıyla normatif uygulama biçimlerine meydan okumak. 

 

[2] nasıl bakılıyor? 

Durumlar özelinde mevcut ağları veya sistemleri dönüştürme kapasiteleri sahip taktikler 
geliştirerek bakmak mümkün olur. Aşağıdaki gibi bakım taktikleri detaylandırılmış olup yeni 
önerilere de açıktır: 

Duygusal bakışlar geliştirmek, atıl durumda olan nesneleri mekanları, alanları onarıp yeniden 
kullanmak, işlevini yitirmiş ilişkileri aktive etmek veya yeniden düzenlemek, tartışma zemini 
yaratıp bilgiyi daha geniş kitlelere yaymak, söz hakkı verilmeyen ötekileri karar alma 
mekanizmalarının bir parçası haline getirerek güçlendirmek, disiplinlerarası işbirliklerini teşvik 
eden ağlar oluşturmak, halihazırda yürürlükte olan ancak işlemeyen veya bazı grupların 
menfaatlerine hizmet eden politikaları tersine çevirmek..  

 

[3] kim/ne bakıyor?  

Bakım vermek, iş üstünde olmayı gerektiren bakım ve onarım işlerini içeren uygulamalı bir 
çalışmadır. Bakım sorumluluğunu üstlenenler, bakım planını periyodik olarak değiştirmek 
zorunda kalabilirler: Bakımı gerçekleştiren kişi, bakım stratejisini anlık veya günün koşullarına 
göre revize etmeye hazır olmalıdır. Böyle bir revizyon yapmak deneyim, beceri ve nihayetinde 
akıl yürütme gerektirir. Aşağıdaki gibi dezavantajlı olanın tarafında olan bakımı 
gerçekleştirenler detaylandırılmış olup yeni önerilere de açıktır: 

Ben, sen, o, mahalleli, kentli, belediye, sivil toplum örgütleri, dernekler, araştırmacılar, tarım 
işçileri, biyologlar, psikologlar, hekimler, veterinerler, sosyologlar, antropologlar, jeologlar, 
arkeologlar, etnograflar, mimarlar, şehir plancıları… insan olmayanlar; hayvanlar, ağaçlar, su, 
toprak, bakteriler… Her biri farklı şeylere, farklı nedenlerle, farklı şekillerde bakıyor. 

 

[4] kime/neye bakılıyor? 

Aşağıdaki gibi bakıma ihtiyacı olan kişiler, şeyler ve ağlar detaylandırılmış olup yeni önerilere 
de açıktır: 

>Bilgi: 

Bilginin kontrolünü elinde bulunduran devlet ve medya aygıtlarına rağmen bilginin üretimi ve 
yayılma şeklinin bakımı; meclisler, forumlar, internet, sosyal medya, basılı yayın, açık-kaynak 
projeler aracılığıyla.. 

>Organizasyonel yapılar: 
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Örgütlenmeyi engelleyen politikalara rağmen politik/etik bir ajanda çerçevesinde 
interdisipliner bir şekilde bir araya getiren yapıların bakımı: sendikalar, dernekler, 
kooperatifler, kolektif gruplar aracılığıyla.. 

>Fiziksel ilişkiler: 

Hiyerarşik güç ilişkilerine rağmen mekanın zamansallığı içinde, burada ve şimdi, fiziksel 
çevreyle kurulan ilişkilerin bakımı: kent-kırsal, kültür-doğa, doğal-yapay, insan-insan olmayan.. 

>Sosyal ilişkiler: 

Hiyerarşik güç ilişkilerine rağmen dezavantajlı olanın yanında, sosyal ilişkilerin bakımı: erkek-
kadın, yaşlı-genç, vatandaş-göçmen, sağlıklı-hasta, heteroseksüel-homoseksüel.. 

Ayrıca, bakım alan tarafların kendi bakıcıları olma olasılıkları, bakım verme becerilerini 
edinmeleri veya kendilerine öğretmeleri düşünülebilir. Kendileri duruma çok daha yakın 
oldukları için yeni beceriler ve stratejiler icat edebilirler. Bakım alan taraflar bazen toplu olarak 
kendilerine bakmak ve bakım vermek için kaynakları harekete geçirmeyi başarır. 

 

Tasarım, insanlar ve onların teknolojileri, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, hava 
ve su gibi temel kaynaklar ve beslediğimiz toprak gibi tüm yaşayanların birlikte yaşam 
hakkını gözetmelidir; dünyanın kaynaklarını "tüketme" değil, sorumluluk alarak 
“bakım”ını gerçekleştirerek “onarma”yı, “sürdürme”yi ve "paylaşma"yı hedeflemelidir. 

Bakım üzerinden şekillenen proje konusu araştırmacı ve anlatı kuran bir tavrı çağırırken 
bununla beraber aşağıdaki meseleler üzerine pozisyon almayı bekler: 

>Bakım konusu mimari bir program tariflemenin yanında tüm meselelere özen, hassasiyet ve 
duyarlılık ile yaklaşmayı gerektirir. 

>Bakım meselesine yaklaşma şekline paralel olarak eşyalar, buluntular, numuneler, vb. 
toplanması bakımı yapılacak mesele ile kuracağımız duygusal bağı güçlendirir. 

>Anlatılar bakım meselesi üzerinden kurulurken hedefinde mimari araştırmaların bulunması 
beklenir. 

>Önerilen sistem, yerleştiği çevre ve bu bölgenin hem fiziksel kurgusu, hem de gündelik 
yaşantısıyla, başka deyişle kentsel bağlamla bir etkileşim kurar. 

>Bir mimarlık araştırması, mekanı araştırdığı kadar; mimarlığı ve mimarlığın yapılma 
biçimlerini de araştırır. 

>Temaların mekana dair mimarlık araçlarıyla araştırılması önemlidir; 

>> Bir mimari sistemin (binanın/ yapısal içeriklerin) işlerliğini, teknik yönler ve 
servislerin de ihmal edilmediği bir kurguda sağlamak, diploma projesinin ana hedefidir. 

>> Oluşturulacak yapılaşmanın yönetim modeli, kavramsal kurgunun bir bileşeni olarak 
ele alınmalı ve detaylandırılarak mimari programa yansıtılmalıdır. 

>> Tüm araştırmalar, makro ölçekten mikro ölçeğe kadar tasarıma yansıtılmaya 
çalışılmalıdır.  
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yer üzerine… 

Bu tartışma için seçilen proje alanı ise, Kurbağalıdere’nin (eski Kuşdili deresi) kuzeyinde; 
Taşköprü Caddesi, Pazar Yolu Sokak ve Dere Gazinosu Sokak’ın sınırladığı arazi, dere ve yakın 
çevresidir. Alan yaklaşık 15.000m2’dir. 

 

 

 

Proje alanı: Kurbağalıdere’nin kuzeyinde; Taşköprü Caddesi, Pazar Yolu Sokak ve Dere Gazinosu 
Sokak’ın sınırladığı arazi, dere ve yakın çevresi. 
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Kurbağalıdere/ Şefik Bey Sokak’tan proje alanına bakış 

 

Şefik Bey Sokak ve Dere Gazinosu Sokak kesişiminden proje alanına bakış 

 

Pazar Yolu Sokak’tan proje alanına bakış 
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Kuşdili Çayırı;  

MÖ 685-684 yıllarında Kurbağalıdere’de Megaralıların kurduğu Kalkedon kentine ait bir 
liman bulunduğu bilinmektedir. Hasanpaşa’ya kadar uzanan liman bölgesi yıllar içinde 
derenin getirdiği alüvyonlarla dolmuş ve bugünkü halini almıştır. Bu nedenle, 
Kurbağalıdere ve Kuşdili çayırının da dahil olduğu, Hasanpaşa’ya kadar devam eden 
düzlük veya ovalık alanlar uzun yıllar taşma alanı olmuş, çayır ve bataklık olarak 
kalmıştır. Bugün bu taşma alanından günümüze boş olarak sadece Kuşdili Çayırı 
ulaşmıştır. 
 

 
Kuşdili Deresi, 1910, Bugünkü Yoğurtçu Parkı  
(http://mimdap.org/2014/02/kuthdili-cayyry/) 

 
Bilinmeyen bir tarihte Kalkedon Nehri olarak geçen nehrin sularının azaldığı bir 
dönemde Kurbağalıdere ismini aldığı söylenmektedir(Önen, 2007). Bir diğer rivayet ise; 
1900’ lü yıllarda kuşbazların ötücü kuşlarını kafesler içerisinde derenin kenarına 
getirdikleri, bu kuşların deredeki kurbağaların sesleri ile kendi seslerini yarıştırarak 
kanarya gibi makara çekmeyi öğrendikleri bu yüzden de dereye, ‘kuşlara dil öğreten 
dere’ anlamında Kuşdili Deresi, çayıra da dereden dolayı Kuşdili Çayırı denildiği 
şeklindedir(Atılgan, 2014).Derenin ismi günümüze Kurbağalıdere olarak ulaşırken, 
Kuşdili Çayırı 1980-2008 yılları arasında Salı Pazarı olarak kullanıldığı dönem 
dolayısıyla Eski Salı Pazarı olarak bilinmektedir. 

1900’lerde bölgede Gayrimüslim ve Levantenler ile birlikte Osmanlı Devleti’nin 
bürokratlarının ikamet ettiği bilinmektedir. Bu yıllarda Kuşdili Çayırı ve dere kenarı 
piknik, panayır gibi etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Dönemin önemli sosyal tesisleri 
olarak bilinen Fenerbahçe Spor Kulübü Lokali, Hamdi’nin Gazinosu, Arnavut’un Kır 
Kahvesi, sonraki yıllarda Tramvay Deposu olan hangarda bulunan Kuşdili Sineması ve 
top sahaları da yine bu çevrede yer almaktadır(Atılgan, 2014). Özellikle gazinolar ve 
tiyatro, 1900’lerin başında müzik dinlemek amacıyla dere kenarına yanaşan sandallar ile 
renkli ve hareketli bir yaşamın hakim olduğu yerler olmuştur (Arın, 2017). 
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Arnavut’un Kır Kahvesi 
(http://mimdap.org/2014/02/kuthdili-cayyry/) 

Bölgeye bakıldığında, Yoğurtçu Parkı 1920’li yıllara kadar bataklık, Kadıköy Belediyesi 
binasının bulunduğu alan 1960’lara kadar meyvelik, Fenerbahçe Dereağzı Tesislerinin 
bulunduğu alan 1970’lere kadar bataklık ve sazlık, Fenerbahçe Stadının bulunduğu alan 
Papazın Çayırı, Kuşdilindeki otopark Kuşdili Çayırı, Gazhane’de belediye otobüsleri 
garajının bulunduğu yer ve karşısındaki 5. Murad Köşkünün Bahçesi olan alan ise 
çayırlık olarak bilinmektedir.  

 
Bugünkü Hava Fotoğrafına 1900'lü Yılların İşlenmiş Durumu 
(http://mimdap.org/2014/02/kuthdili-cayyry/) 

 
1950’li yıllarda Arnavut’un Kır Kahvesinin olduğu alanda Kömür Depoları, Kuşdili 
Sinemasının bulunduğu hangarlar Tramvay Deposu, top sahası ise aynı zamanda bayram 
yeri ve Kadıköy’e gelen sirkler için yerleşim alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 



Eski Kuşdili Çayırı 1980’li yıllara kadar insanların mesire yeri olarak kullandığı badem, 
nar, şeftali, kocayemiş ve defne ağaçlarının bol olduğu geniş bahçelerle dolu bir alan 
durumunda iken 1980
otopark olarak kullanılmaya başlanmış ve betonlaştırılarak eski yeşil dokusunu 
kaybetmiştir. Tarihi Salı P
Üniversitesi’nin yanındaki alana taşınmıştır.

Alanın Salı Pazarı olarak kullanıldığı dönemden bir hava fotoğrafı 
 

Salı Pazarı, 1994(Kutun, 1994)
 

Bugün otopark alanı olarak kullanılan 
Müdürlüğünden alınan 1/1000 Nazım İmar Planına göre doğal kentsel sit özelliğindedir 
ve park alanı olarak gösterilmiştir.

 

Kaynağı Kayışdağı eteklerinde bulunan 
ilçelerinden geçerek Fenerbahçe Stadyumunun yanından kuzey
akarak, Kalamış koyundan denize dökülmektedir. 

Dere denizle buluştuğu alanda oldukça geniş bir yatağa sahipken yerleşik alana doğru 
ilerledikçe (denizden uzaklaştıkça) yatağı daralmaktadır. Üstü yer yer açık veya kapalı 
durumdadır. Dere boyunca

Eski Kuşdili Çayırı 1980’li yıllara kadar insanların mesire yeri olarak kullandığı badem, 
miş ve defne ağaçlarının bol olduğu geniş bahçelerle dolu bir alan 

durumunda iken 1980-2008 yıllarında Tarihi Salı Pazarının kurulduğu alan, pazar ve 
otopark olarak kullanılmaya başlanmış ve betonlaştırılarak eski yeşil dokusunu 
kaybetmiştir. Tarihi Salı Pazarı 2008’de son kez kurularak Fikirtepe Medeniyet 
Üniversitesi’nin yanındaki alana taşınmıştır. 

 
olarak kullanıldığı dönemden bir hava fotoğrafı  

Salı Pazarı, 1994(Kutun, 1994) 

Bugün otopark alanı olarak kullanılan Eski Kuşdili Çayırı, Kadıköy Belediyesi İmar 
Müdürlüğünden alınan 1/1000 Nazım İmar Planına göre doğal kentsel sit özelliğindedir 
ve park alanı olarak gösterilmiştir. 

Kaynağı Kayışdağı eteklerinde bulunan Kurbağalıdere Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy 
ilçelerinden geçerek Fenerbahçe Stadyumunun yanından kuzey-güney istikametinde 
akarak, Kalamış koyundan denize dökülmektedir.  

Dere denizle buluştuğu alanda oldukça geniş bir yatağa sahipken yerleşik alana doğru 
lerledikçe (denizden uzaklaştıkça) yatağı daralmaktadır. Üstü yer yer açık veya kapalı 

boyunca yaya ve araç geçişini sağlayan köprüler bulunmaktadır.
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Eski Kuşdili Çayırı 1980’li yıllara kadar insanların mesire yeri olarak kullandığı badem, 
miş ve defne ağaçlarının bol olduğu geniş bahçelerle dolu bir alan 

2008 yıllarında Tarihi Salı Pazarının kurulduğu alan, pazar ve 
otopark olarak kullanılmaya başlanmış ve betonlaştırılarak eski yeşil dokusunu 

azarı 2008’de son kez kurularak Fikirtepe Medeniyet 

 

 

Kadıköy Belediyesi İmar 
Müdürlüğünden alınan 1/1000 Nazım İmar Planına göre doğal kentsel sit özelliğindedir 

Kurbağalıdere; 

Kurbağalıdere Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy 
güney istikametinde 

Dere denizle buluştuğu alanda oldukça geniş bir yatağa sahipken yerleşik alana doğru 
lerledikçe (denizden uzaklaştıkça) yatağı daralmaktadır. Üstü yer yer açık veya kapalı 

yaya ve araç geçişini sağlayan köprüler bulunmaktadır. 
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1924 yılında ilk kanalizasyon döşenmiş fakat 1950’li yıllardan sonra artış hızı iyice 
tırmanan yapılaşma dereye atık suların karışmasına neden olmuştur. 1960’lı yıllarda 
Kurbağalıdere’den sandala binilip Moda açıklarında denize girildiği, derede balık 
tutulduğu bilinmektedir. Dere, 1970’li yılların sonlarına doğru atık su girişi sebebiyle 
kötü koku ve görüntü kaynağı haline gelmiştir. 

1995 yılında derenin ıslah edilmesi için başlayan Kadıköy Çevre Koruma Projesi on yıl 
sürmüştür. Başarıyla tamamlandığı iddia edilen proje sonrası şikayetlerin tekrarlaması 
üzerine ıslah çalışmaları sürdürülmüştür. Bugün Kurbağalıdere Yaşam Vadisi Projesi 
kapsamında çalışmalar devam etmektedir. 

Kurbağalıdere için önerilen bazı projeler; 

Derenin kirlenmeye başladığı 1950’li yıllardan günümüze kadar birden fazla ıslah ve 
temizlik projesi gündeme gelmiştir. Aşağıda yıllara göre Kurbağalıdere ve Kuşdili 
Çayırı’nı içeren projelere yer verilmiştir. 

1995: Kadıköy Çevre Koruma Projesi: 10 yıllık temizlik ve ıslah projesi, tamamlandı 
(Önen, 2007). 

2003: Kurbağalıdere Kavşağı ve Moda Yolu Projesi: Kurbağalıdere ağzında, Moda 
sahilini Kalamış'a bağlayacak bir köprülü kavşak inşaatı, itirazlar sonucu durduruldu 
(Önen, 2007). 

2007: Salı Pazarı Projesi: 20 bin metrekarelik alanı kubbe şeklinde membran çadırla 
örtülecek olan proje toplam altı kattan oluşacaktır. İlk üç katı yer altında olacak projenin 
iki katında yaklaşık 3 bin araçlık bir otopark, en alt katında ise soğuk hava depoları ve 
yükleme boşaltma alanları bulunacaktır. Zemin katında geleneksel Salı Pazarı kimliğinin 
modernize edilerek korunacağı projede semt pazarı profiline de sadık kalınacaktır. 
Uygulanmadı (Önen, 2007). 

2008: AVM Projesi: 45.000m2’lik AVM projesi, uygulanmadı (Atılgan, 2014). 

2008: Salı Pazarı Fikirtepe D100 kenarındaki yeni yerine taşındı (Atılgan, 2014). 

2022: Kurbağalıdere Yaşam Vadisi Projesi, devam ediyor.  

 

2. Amaç ve Kapsam 

Diploma Projesinin amacı; öğrencinin Mimarlık Bölümündeki eğitim-öğretime 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. 

 Ara jüri oturumları: ITU 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında 
Uygulanacak Eğitim-Oğretim 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: ITU 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında 
Uygulanacak Eğitim-Oğretim 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 Bitirme 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&amp;numb=4902E 

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-bilgileri/ders-bilgileri.php?subj=MIM&amp;numb=4902 
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3. 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. 

 

4. Takvim 

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 
 

 
3504 

 
02 Mart 2022 
Çarşamba 
 

 
13:30- 
17:30 

 
Bakım Programı Çalıştayı 

 
3504 

 
02 Mart 2022 
Çarşamba 
 

 
17:00 

 
Yazılı soru sorma süresi sonu 

 
Ninova 

 

 
09 Mart 2022 
Çarşamba 
 

 
13:30 

 
Soruların yazılı yanıtlanması 

 
Ninova 

 

 
21 Mart 2022 
Pazartesi 

 
20:00’a 
kadar 

 

 
1. Ara Jüri dokümanlarının teslimi 
 

 
Ninova  

+ Google Drive 
 

 
23 Mart 2022 
Çarşamba 

 
09:30- 
17:30 

 
1. ARA JÜRİ 

 
3504 
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25 Nisan 2022 
Pazartesi 
 

 
20:00’a 
kadar 

 
2. Ara Jüri dokümanlarının teslimi 
 

 
Ninova  

+ Google Drive 

 
27 Nisan 2022 
Çarşamba 
 

 
09:30-
17:30 

 
2. ARA JÜRİ 

 
3504 

 

 
11 Mayıs 2022 
Çarşamba 
 

 
İlan 

edilecek 

 
Eskiz sınavı 

 
ilan edilecek 

 
23 Mayıs 2022 
Pazartesi 
 

 
20:00’a 
kadar 

 

 
3. Ara Jüri dokümanlarının teslimi 
 

 
Ninova  

+ Google Drive 

 
25 Mayıs 2022 
Çarşamba 
 

 
09:30- 
17:30 

 
3. ARA JÜRİ 

 
3504 

 
03 Haziran 2022 
Cuma 
 

 Bahar Yarıyılı Sonu  

 

 
20 Haziran 2022 
Pazartesi 
 

 
20:00’a 
kadar 

 

 
Final Jüri dokümanlarının teslimi 
 

 
Ninova  

+ Google Drive 
 

 
23 Haziran 2022 
Perşembe 
 

 
09:30- 
17:30 

 
FİNAL JÜRİSİ 

 
3504 

 

 
26 Haziran 2022  
Pazar 
 

 
12:00 

 
Diploma Projesi sınavı notlarının son 
giriş tarihi 

 
SİS İTÜ 

 

 

Not: Dijital teslimde ne teslim edildiyse jüri günü onunla sunum yapılmalıdır. Maket 
fotoğrafları dijital teslimde paftaya eklenecek; paftaların basılı kopyaları, nesneler/ 
asamblajlar ve maketler jüri gününde getirilecektir. 

 

5. Öğrencilere Verilecek Belgeler 

Diploma Projesi Dosyası: Dosyanın dijital bir kopyası ve ilgili tüm belgeler (haritalar, 
fotoğraflar vb.) resmi kanal olan Ninova sistemi ve Google Drive klasörü üzerinden 
paylaşılacaktır.  

drive klasörü:  

https://drive.google.com/drive/folders/1PKvDNis5bRvXa6ze5GfhdQZz3qggQ_Gi?usp=sh
aring 
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6. Jüri Değerlendirmesi için İstenenler 

Jüri değerlendirmesi için gereken dokümanlar hem öğrenciler hem de jüri oturumları 
için belirlenir. Jüri üyeleri öğrencilerin jüri oturumlarındaki kendi proje süreçleri içinde 
ek içerikler ve temsiller üretmelerini isteyebilir. Final jürisi için Diploma Projesi 
Esasları’nın 7. maddesinde istenenler asgari olmak kaydıyla karşılanmak zorundadır.  

_Program çalıştayı 

Diploma Projesi sürecinin başlangıcında, programa yönelik bir çalıştay düzenlenmesi 
planlanmıştır. Söz konusu 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. 

Kavramsal kurgulara/ yaklaşımlara bağlı olarak gelişecek programlara dair ilk öneriler 
program çalıştayında tartışılacaktır. Yer ile ilgili ilk yorumlar, “bakım” teması üzerinden 
tasarımcının önerisini dayandırdığı kavramsal kurgu, yaşam senaryosunun bu kurgu 
üzerinden nasıl geliştirileceği ve bunlarla ilişki içinde oluşturulan bir taslak program, 
diyagramlarla ifade edilerek üzerinde çalışmak ve tartışılmak üzere en fazla 2 adet A3 
pafta halinde basılı ve dijital olarak getirilecektir. Çalıştay günü 02 Mart 2022 Çarşamba 
olarak belirlenmiştir. 

_1. Jüri 

Birinci ara jüride öğrenciden bakım konusuna ilişkin kentsel, ekolojik, etik, mekansal, 
toplumsal, politik yorumlara sahip özgün okumalarını, kavramsal ve mekansal tavrını, 
Kurbağalıdere ve çevresine ilişkin analiz ve mimari yorumlarını, bu bağlamda 
oluşturduğu yaşam senaryoları ve mimari program önerisini ve bunların tümünün 
mevcut çevre verileriyle ilişkilerini açıklayan ilk önerilerini geliştirmiş olması 
beklenmektedir.  

Bakım programı, barınma alanları, Kurbağalıdere odağında sosyal kullanımlı peyzaj 
alanları ve teknik/ servis alan kurgularının metrekareler düzeyine kadar geliştirilmiş 
detaylı programları kapsamlı biçimde işlenmiş olarak sunulmalıdır. 

+Anlam levhaları, nesnelerin kendisi ve asamblajları; 

Anlam levhaları; 

bakımın izinin sürüleceği; bakan ve bakılan şey, yer ve orada olanlar arasında 
çeşitli ilişkileri sorgulayıp hissi hale getiren; 

Karşısına geçip bakan değil, içinde yer alan; 

Mevcut boşluğa yaratıcı/ konstrüktif yollarla yaklaşan; 

Öngörülen bakım senaryosu ve bu senaryo çerçevesinde önerilecek mimari 
programı özlü biçimde ifade eden dioramalar kuran ve başka araçlar üreten; 

Yer ve orada olanlar arasındaki çeşitli ilişkileri sorgulayıp hissi hale getiren, 

Nesne anlatıları/ anlam coğrafyaları üreten işlerdir. 

Yere ait, hissedilenler, görünmeyenler, görülüp getirilemeyenler ve getirilebilenler 
jüride sunulabilir. Asamblaj teknikleri denenebilir. Çizimin ve sunumun mekansallığı bir 
performans olarak kurgulanabilir. 
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Anlam levhalarının bütün dönem boyunca getirilmeye/kurulmaya devam etmesi ve her 
jüride sunulması beklenir. 

+Genel yerleşim planı; 1/5000, yakın çevre tespitlerini, çevre-doku ilişkisini, tasarım 
ilkelerini, taşıt ve yaya ulaşım düzenini ve Kurbağalıdere odağında şekillenecek sosyal 
kullanımlı peyzaj ana fikrini kapsayacak biçimde. 

+Planlar, kesitler, kolajlar, görünüşler ve diğer anlatılar; 1/1000 - 1/500, bakım 
senaryolarının/ anlatılarının programatik ve mekansal karşılıklarını kentsel bağlamı 
içinde konumlandırması beklenir. 

+Mimari detay anlatıları; 1/10, bakım senaryolarının/anlatılarının gerçekliğine ve 
olası tektoniğine dair detaylar; yapısal sistem, yapı elemanları ve ekolojik alt sistemler 
ile ilgili önerinin fikirleri, kararları ve araştırmaları gösteren anlatımlar, 

+1/500 maket (zorunludur). Maket alanı aşağıda verilmiştir. Ninova ve Google 
Drive’dan .dwg dosyasına erişilebilir.  

+Diğer maket denemeleri; 1/5000’den detay ölçeklerine kadar, kavramsal, mekansal, 
tektonik vb. önerileri içeren farklı nitelikteki kısmi çalışma maketlerinin her jüriye 
getirilmesi beklenir.  

+A3 kitapçık; projenin özetini içerir. 

Not: Dijital teslimde ne teslim edildiyse jüri günü onunla sunum yapılmalıdır. Maket 
fotoğrafları dijital teslimde paftaya eklenecek; paftaların basılı kopyaları, nesneler/ 
asamblajlar ve maketler jüri gününde getirilecektir. 

 

 

1/500 ölçekte 70x70cm maket alanı 
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*1/500 ölçekli 70x70cm’lik maket alanı olmazsa olmaz bir kapsama işaret ediyor olup 
konuyu ele alış bağlamında genişletilebilir.  

 
1/5000 ölçekte 10x30cm maket alanı 

 
Maket alanları için erişim adresi:  
https://drive.google.com/drive/folders/1PKvDNis5bRvXa6ze5GfhdQZz3qggQ_Gi?usp=
sharing 
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_2. Jüri 

İkinci ara jüride öğrenciden ortaya koyduğu temel sorulara yanıtlar üretmiş ve 
düşüncelerini mimarlık ölçeğine taşımış olması beklenmektedir. Bu aşamada, malzeme 
kullanımından yapım teknolojisine uzanan ölçeklerde mekansal biçimlenmeye ve 
işlevsel dağılıma dair olası mimari önerilerin okunaklı hale gelmesi istenir. 

+Anlam levhaları, nesnelerin kendisi ve asamblajları;  

Anlam levhaları; 

bakımın izinin sürüleceği; bakan ve bakılan şey, yer ve orada olanlar arasında 
çeşitli ilişkileri sorgulayıp hissi hale getiren; 

Karşısına geçip bakan değil, içinde yer alan; 

Mevcut boşluğa yaratıcı/ konstrüktif yollarla yaklaşan; 

Öngörülen bakım senaryosu ve bu senaryo çerçevesinde önerilecek mimari 
programı özlü biçimde ifade eden dioramalar kuran ve başka araçlar üreten; 

Yer ve orada olanlar arasındaki çeşitli ilişkileri sorgulayıp hissi hale getiren, 

Nesne anlatıları/ anlam coğrafyaları üreten işlerdir. 

Yere ait, hissedilenler, görünmeyenler, görülüp getirilemeyenler ve getirilebilenler 
jüride sunulabilir. Asamblaj teknikleri denenebilir. Çizimin ve sunumun mekansallığı bir 
performans olarak kurgulanabilir. 

Anlam levhalarının bütün dönem boyunca getirilmeye/kurulmaya devam etmesi ve her 
jüride sunulması beklenir. 

+Genel yerleşim planı; 1/5000 - 1/1000, yakın çevre tespitlerini, çevre-doku ilişkisini, 
tasarım ilkelerini, taşıt ve yaya ulaşım düzenini ve Kurbağalıdere odağında şekillenecek 
sosyal kullanımlı peyzaj ana fikrini kapsayacak biçimde. 

+Planlar, kesitler, kolajlar, görünüşler ve diğer anlatılar; 1/500 - 1/200, bakım 
senaryolarının/ anlatılarının programatik ve mekansal karşılıklarını kentsel bağlamı 
içinde konumlandırması ve taşıyıcı sistemi içermesi beklenir. 

+Yapı alt sistemleri hakkında araştırma ve öneriler; 1/10, yapının estetik ve 
tektoniğini belirleyen taşıyıcı sistem, servis sistemleri, yapı elemanları ve malzemeleri 
(renk, doku, şekil) ile cephe ve çatı sistemleri gibi yapı elemanlarına yönelik öneriler 
beklenir. 

+1/500 maket (zorunludur); farklılaşan kat planı özelliklerini, cephe kararlarını, 
teknoloji, sirkülasyon vd. ilişkileri gösterir bir şekilde yapılmalıdır. Kısmi çalışma 
maketlerinin her jüriye getirilmesi beklenir. 

+Diğer maket denemeleri; 1/5000’den detay ölçeklerine kadar, kavramsal, mekansal, 
tektonik vb. önerileri içeren farklı nitelikteki kısmi çalışma maketlerinin her jüriye 
getirilmesi beklenir.  

+A3 kitapçık; projenin özetini içerir. 

Not: Dijital teslimde ne teslim edildiyse jüri günü onunla sunum yapılmalıdır. Maket 
fotoğrafları dijital teslimde paftaya eklenecek; paftaların basılı kopyaları, nesneler/ 
asamblajlar ve maketler jüri gününde getirilecektir. 
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_3. Jüri 

Üçünü ara jüride gelişmiş tasarım kararlarının mimari ürün olarak sunulması 
beklenmektedir. 

+Anlam levhaları, nesnelerin kendisi ve asamblajları;  

Anlam levhaları; 

bakımın izinin sürüleceği; bakan ve bakılan şey, yer ve orada olanlar arasında 
çeşitli ilişkileri sorgulayıp hissi hale getiren; 

Karşısına geçip bakan değil, içinde yer alan; 

Mevcut boşluğa yaratıcı/ konstrüktif yollarla yaklaşan; 

Öngörülen bakım senaryosu ve bu senaryo çerçevesinde önerilecek mimari 
programı özlü biçimde ifade eden dioramalar kuran ve başka araçlar üreten; 

Yer ve orada olanlar arasındaki çeşitli ilişkileri sorgulayıp hissi hale getiren, 

Nesne anlatıları/ anlam coğrafyaları üreten işlerdir. 

Yere ait, hissedilenler, görünmeyenler, görülüp getirilemeyenler ve getirilebilenler 
jüride sunulabilir. Asamblaj teknikleri denenebilir. Çizimin ve sunumun mekansallığı bir 
performans olarak kurgulanabilir. 

Anlam levhalarının bütün dönem boyunca getirilmeye/kurulmaya devam etmesi ve her 
jüride sunulması beklenir. 

+Genel yerleşim planı; 1/5000 - 1/1000, yakın çevre tespitlerini, çevre-doku ilişkisini, 
tasarım ilkelerini, taşıt ve yaya ulaşım düzenini ve Kurbağalıdere odağında şekillenecek 
sosyal kullanımlı peyzaj ana fikrini kapsayacak biçimde. 

+Planlar, kesitler, kolajlar, görünüşler ve diğer anlatılar; 1/500 - 1/200, bakım 
senaryolarının/ anlatılarının programatik ve mekansal karşılıklarını kentsel bağlamı 
içinde konumlandırması ve taşıyıcı sistemi içermesi beklenir. 

+Sistem detayları (kısmi aksonometrik; kesit, plan ve cephe ile); 1/50, taşıyıcı 
sistem, servis sistemleri, yapı elemanları ve bileşenlerini (malzeme ve detaylar) içeren 
kısmi sistem detayı çizimleri . 

+Mimari detaylar; 1/10, tasarımın özgün ve deneysel bölümlerinden yapısal sistem, 
servis sistemleri, yapı elemanları gibi alt sistemleri ve bunların bileşenlerinin detaylarını 
ve malzemelerini gösteren mimari detay çizimleri. 

+1/500 maket (zorunludur); farklılaşan kat planı özelliklerini, cephe kararlarını, 
teknoloji, sirkülasyon vd. ilişkileri gösterir bir şekilde yapılmalıdır. Kısmi çalışma 
maketlerinin her jüriye getirilmesi beklenir. 

+Diğer maket denemeleri; 1/5000’den detay ölçeklerine kadar, kavramsal, mekansal, 
tektonik vb. önerileri içeren farklı nitelikteki kısmi çalışma maketlerinin her jüriye 
getirilmesi beklenir.  

+A3 kitapçık; projenin özetini içerir. 

Not: Dijital teslimde ne teslim edildiyse jüri günü onunla sunum yapılmalıdır. Maket 
fotoğrafları dijital teslimde paftaya eklenecek; paftaların basılı kopyaları, nesneler/ 
asamblajlar ve maketler jüri gününde getirilecektir. 
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_Final Jürisi 

Bitirme ödevi teslim aşamasında her yönüyle olgunlaştırılmış olmalı ve projeyi farklı 
kılan nitelikleri ön plana çıkaran anlatım biçimleri/ temsil araçları geliştirilmelidir.  

+Anlam levhaları, nesnelerin kendisi ve asamblajları;  

Anlam levhaları; 

bakımın izinin sürüleceği; bakan ve bakılan şey, yer ve orada olanlar arasında 
çeşitli ilişkileri sorgulayıp hissi hale getiren; 

Karşısına geçip bakan değil, içinde yer alan; 

Mevcut boşluğa yaratıcı/ konstrüktif yollarla yaklaşan; 

Öngörülen bakım senaryosu ve bu senaryo çerçevesinde önerilecek mimari 
programı özlü biçimde ifade eden dioramalar kuran ve başka araçlar üreten; 

Yer ve orada olanlar arasındaki çeşitli ilişkileri sorgulayıp hissi hale getiren, 

Nesne anlatıları/ anlam coğrafyaları üreten işlerdir. 

Yere ait, hissedilenler, görünmeyenler, görülüp getirilemeyenler ve getirilebilenler 
jüride sunulabilir. Asamblaj teknikleri denenebilir. Çizimin ve sunumun mekansallığı bir 
performans olarak kurgulanabilir. 

Anlam levhalarının bütün dönem boyunca getirilmeye/kurulmaya devam etmesi ve her 
jüride sunulması beklenir. 

+Genel yerleşim planı; 1/5000 - 1/1000, yakın çevre tespitlerini, çevre-doku ilişkisini, 
tasarım ilkelerini, taşıt ve yaya ulaşım düzenini ve Kurbağalıdere odağında şekillenecek 
sosyal kullanımlı peyzaj ana fikrini kapsayacak biçimde. 

+Planlar, kesitler, kolajlar, görünüşler ve diğer anlatılar; 1/500 - 1/200, bakım 
senaryolarının/ anlatılarının programatik ve mekansal karşılıklarını kentsel bağlamı 
içinde konumlandırması ve taşıyıcı sistemi içermesi beklenir. 

+Sistem detayları (kısmi aksonometrik; kesit, plan ve cephe ile); 1/50, taşıyıcı 
sistem, servis sistemleri, yapı elemanları ve bileşenlerini (malzeme ve detaylar) içeren 
kısmi sistem detayı çizimleri . 

+Mimari detaylar; 1/10, tasarımın özgün ve deneysel bölümlerinden yapısal sistem, 
servis sistemleri, yapı elemanları gibi alt sistemleri ve bunların bileşenlerinin detaylarını 
ve malzemelerini gösteren mimari detay çizimleri. 

+1/500 maket (zorunludur); farklılaşan kat planı özelliklerini, cephe kararlarını, 
teknoloji, sirkülasyon vd. ilişkileri gösterir bir şekilde yapılmalıdır. Kısmi çalışma 
maketlerinin her jüriye getirilmesi beklenir. 

+Diğer maket denemeleri; 1/5000’den detay ölçeklerine kadar, kavramsal, mekansal, 
tektonik vb. önerileri içeren farklı nitelikteki kısmi çalışma maketlerinin her jüriye 
getirilmesi beklenir.  

+Mimari rapor; mimari ürün ve sürece ilişkin anlatıyı en çok 750 kelime ile açıklayan 
bir metin kavramsal kurguyu aktaran paftaya yerleştirilecektir. 

+A3 kitapçık; dönem boyunca geliştirilen projenin özetini içerir. 



20 
 

Not: Dijital teslimde ne teslim edildiyse jüri günü onunla sunum yapılmalıdır. Maket 
fotoğrafları dijital teslimde paftaya eklenecek; paftaların basılı kopyaları, nesneler/ 
asamblajlar ve maketler jüri gününde getirilecektir. 

 

7. Sunum İlkeleri 

Sunum paftaları A1 veya A0 oranında düşey .PDF dosya formatında oluşturulmalıdır. 
(PDF dosyalarının optimizasyonuyla ilgili ipuçları için https://darch.itu.edu.tr/ipuclari-
pdf-optimizasyonu/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Jüri teslimlerinde (dijital teslim), proje dökümanları takvimde belirtilen zaman 
diliminde Ninova sistemine ve Google Drive klasörüne yüklenecektir. Ninova’ya 
yüklenecek belgeler, dosya başına 50 MB boyutunu geçmemelidir.  

*Dijital teslimde ne teslim edildiyse jüri günü onunla sunum yapılmalıdır. Maket 
fotoğrafları dijital teslimde paftaya eklenecek; paftaların basılı kopyaları, nesneler/ 
asamblajlar ve maketler jüri gününde getirilecektir. 

A3 Sergisi, Fakülte Arşivi ve NAAB dosyaları için pafta şablonları öğrencilerle yine 
Ninova üzerinden paylaşılacaktır. 

google drive klasörü: https://drive.google.com/drive/folders/17-
BERimeBVHHOnauESwvgvg5Odd4dG4T?usp=sharing 

 

8. Program ve İçerik 

Katılımcıların verilen kavramsal çerçeveye dönük kişisel okumalar/ yorumlar 
geliştirmeleri ve bu okumalarla ilişkili kavramsal çerçeveler ve mimari öneriler 
kurgulamaları beklenmektedir. Bu okuma/ yorum ve kavramsal çerçeveler aşağıdaki 
program kategorilerinin yorumlanmasına ve detaylandırılmasına rehberlik eder. 

Çalışma alanına dahil olan Kurbağalıdere, tarihi boyunca bozulmalar ve iyileşmeler ile 
bakım süreçlerinin gözlemlenebildiği bir yer olmuş; dere yatağı temizlenmiş, taşkınlara 
karşı güçlendirme yapılmış, kıyı bandı güçlendirilmiş, ekolojik ve sosyal kullanıma 
kazandırılmış bir bölgedir. Dolayısıyla bakım meselesini araştıran Diploma projesi G 
Jürisi’nde Kurbağalıdere, kendisi de “bakım”a ihtiyacı olan bir varlık olarak, önemli bir 
merkez konumunda görülmelidir. 

[1] bakım programı 

Bakım programı, çok genel anlamıyla bir bakım merkezi olarak tanımlanabilir. 
Bakıma ihtiyacı olan kişileri / türleri / grupları / organizasyonları / ağları / 
mekanları / altyapıları / ekosistemi onarma, koruma ve sürdürme hassasiyetini 
taşıması beklenir. Bakımın ne olduğu, neden bakıma gerek duyulduğu, 
neye/kime bakıldığı, neyin/kimin baktığı ve nasıl bir bakımın uygulanacağının 
tanımlanma şekli tasarım senaryosunu belirleyecektir. Bakımın motivasyonları 
ve olası program alternatifleri aşağıdaki gibi alınabilir: 

Ekolojik (insanlar ve onların teknolojileri, hayvanlar, bitkiler, 
mikroorganizmalar, hava ve su; çalışma alanı özelinde Kurbağalıdere) 
gibi temel kaynaklar ve beslendiğimiz toprak gibi tüm yaşayanların 
karşılıklı bağımlılığına ilişkin çevresel uygulamaları teşvik etmeyi 
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amaçlayan alanlar), etik (çocuklar, yaşlılar, mülteciler vb. dezavantajlı 
kişi ve gruplara yönelik destek ve hizmetler, yemek gibi temel 
ihtiyaçların üretimi ve dağıtımını sağlayacak alanlar), pedagojik (fikri 
üretim ve fikrin yayılımını sağlayacak alanlar, öğrenme alanları, çalışma 
alanları), politik (sivil toplum örgütleri, dernekler, aktivist örgütler 
aracılığıyla tartışma platformu yaratmak), ekonomik (kooperatifler gibi 
yerel ekonomileri destekleyen faaliyetler), profesyonel (inşa faaliyetleri 
gibi pratiklerin paydaşlarını, üretim süreçlerini sorgulayarak mahalleliyi 
ve yerel yönetimleri süreçlere katmak). 

Listelenenler sadece örnek olarak verilmiş olup katılımcılar bunların dışında 
öneriler geliştirebilirler.  

*Kavramsal kurgulara/ yaklaşımlara bağlı olarak gelişecek programlara dair ilk 
öneriler program çalıştayında tartışılacaktır. Yer ile ilgili ilk yorumlar, “bakım” 
teması üzerinden tasarımcının önerisini dayandırdığı kavramsal kurgu, yaşam 
senaryosunun bu kurgu üzerinden nasıl geliştirileceği ve bunlarla ilişki içinde 
oluşturulan bir taslak program, diyagramlarla ifade edilerek üzerinde çalışmak 
ve tartışılmak üzere en fazla 2 adet A3 pafta halinde basılı ve dijital olarak 
getirilecektir. Çalıştay günü 02 Mart 2022 Çarşamba olarak belirlenmiştir. 

Bakım programı, barınma alanları, Kurbağalıdere odağında sosyal kullanımlı 
peyzaj alanları ve teknik/ servis alan kurgularının metrekareler düzeyine kadar 
geliştirilmiş detaylı programları 1. jüride kapsamlı biçimde işlenmiş olarak 
sunulmalıdır. 

 

[2] bakım programıyla birlikte çalışacak barınma alanları ve uzantıları 

Program genelinde ağırlığı barınma alanları oluşturacaktır. 

[2a] Bakım senaryosu çerçevesinde bakım alan ve bakımı sağlayanlar arasında 
ortak yaşam öneren barınma alanları.  

[2b] Barınmayı destekleyici paylaşımlı alanlar: Ortak mutfaklar, yaşam alanları, 
yemek alanları, çalışma alanları, ortak tuvaletler, çamaşırhaneler, vb. 

 

[3] kurbağalıdere odağında sosyal kullanımlı peyzaj alanları 

Kurbağalıdere, mahalle ve çevre düzenleme önerileri bakım süreçlerinin bir 
uzantısı olarak görülmeli ve aynı hassasiyetle davranılmalıdır. Bakım alan ve 
bakım sağlayanların yanında çeşitli katılımcılar (hizmet ve/veya destek 
sağlayanlar, geçici ziyaretçiler, günübirlik kent ziyaretçileri, yakın mahalle 
sakinleri vb.) ile kapalı / açık / yarı açık karşılaşma alanları üretilmesi beklenir.  

Bu karşılaşma alanının önemli odak noktası Kurbağalıdere’dir. Sosyal kullanımlı 
peyzaj alanları senaryosunda Kurbağalıdere’ye, iyileşme süreçlerini de 
gözeterek, hassasiyetle yaklaşılması beklenmektedir. 
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[4] teknik alanlar 

Teknik altyapı için gerekli olan işleyiş ve alanlar bakım meselesinin ele alınış 
şekli ile paralel olarak tasarımcı tarafından tasarlanacak ve boyutlandırılacaktır. 

 

*Mimari projenin, bakım alan ve bakım veren gruplar tarafından kullanımı ve acil 
durumlara dair senaryoları dikkate alınarak, çevresel kaynakların kullanımı ve 
tüketilmesi konusunda özgün yaklaşımlarla tasarlanması beklenmektedir. 

*Toplam kapalı inşaat alanı yaklaşık olarak 10.000m2 olarak belirlenmiştir. 
Katılımcılardan bu alan içinde bütüncül bir senaryo oluşturup bu senaryo üzerinden 
mimari program ağırlıklarına makul bir öneri getirmesi beklenmektedir. Peyzaj önerisi 
projenin bütüncül bileşeni/zemini olup kapalı-açık-yarı açık mekanların ve bütününde 
dere ve peyzajın nasıl ilişkilendirildiği yanıt verilmesi gereken odak bir sorudur. 
Önerilen sistemin gerektirdiği bileşenler, tasarımcı tarafından net olarak belirlenecek ve 
sunulacaktır. Mimari program katılımcıların okumalarına/yorumları üzerinden 
şekilleneceği gibi yapılmış örnekler üzerinden program geliştirmek de mümkündür. 
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