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İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimarlık Bölümü 

MIM 212 Mimari Proje IV, 23398   
Ders Programı | 2021-2022 Bahar Yarıyılı  
 

Dersin Günü ve Saati: Pazartesi/Perşembe  13:30-17:30  Dersin Yürütücüsü: Dr.Öğretim Üyesi İ.Hülya ARI 

Derslik:  e-posta: arihul @itu.edu.tr 

Dersin Kredisi: 5 Ofis no:219 

Dersin Web Sayfası:  

Dersin Asistanı: - 

e-posta:  

Ofis no: 

 

Proje Konusunun Tanımı 

Kent dokusu içinde yer alan ve farklı farklı sosyo-kültürel özellikler gösteren çevrelerde gerçekleştirilecek olan çalışma, değişen kent 

politikaları da dikkate alınarak; öğrenciler tarafından geliştirilecek senaryolar, programlar ve farklı ölçeklerde maketler üzerinden etüd 

edilecektir. Projenin niteliklerine, kullanıcılarına, tasarımına, detayları ve yapım sistemine ilişkin kararlar öğrenciler tarafından 

geliştirilecektir. 

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, ..........................................................vb. kavramlar tartışılacaktır. 

Proje Stüdyosunun Yapısı ve Planı  

Proje konusu kapsamındaki ön çalışmalarda; okumalar, tartışılmalar, seminer/söyleşiler ile konu ve yer ilişkilerine yönelik öneriler 

geliştirilecektir. Aynı süreçte, araştırmalar, senaryolar, tartışma, kavramsal maketler ve sunum çalışmaları bireysel/ ya da gruplar halinde 

gerçekleşecektir. Ön çalışmalar için süre dört hafta olarak belirlenmiş olup; bu sürecin sonunda bir sunum ve jüri oturumu yapılacaktır. 

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, 

-Anlatılar, diyagramlar, çizimler, ölçekli/ ölçeksiz maketler ile, belirlenen çevrede kavramsal çalışmalar, 

-1/500 ölçekli maket üzerinde konu- yer ilişkileri, yerleşim kararları, kütlelerin biçimine yönelik çalışmalar, 

-1/200 ölçekli maketler üzerinden belirlenen kütlenin/kütlelerin yapım sistemine(taşıyıcı ve cephe sistemleri) 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. 

Yüz yüze veya online (Güncel koşullara göre alınan kararlar doğrultusunda) olarak yürütülecek olan proje stüdyosunda, görüşmeler, 
sunumlar, seminerler ve jüri oturumları gerçekleştirilecektir. Günlük/haftalık çalışmalar, ara teslimler ve yarıyıl sonu teslimleri istenen 
niteliklere uygun olarak ders öncesi hazır hale getirilerek Ninova/ Classroom ortamlarına yüklenecek ve stüdyoda karşılıklı olarak 
tartışılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeler, açıklanan kriterlere göre yapılacaktır. 

Ders Planı 

HAFTA TARİH KONU 

1 21-24.02.2022 Tanışma, Proje stüdyosunun tanıtımı, Açıklamalar, araştırma, tartışma,  

2 28.02/03.03.2022 Konu ile ilgili araştırma, tartışma ve sunum/ seminerler.  

3 07-10.03.2022 Araştırma, konu/ yer ilişkisi, modeller/ öneriler, kavramsal maket ve sunumlar, tartışma. 

4 14-17.03.2022 Analiz ve bireysel senaryolar ile ilgili değerlendirme,ara teslim, jüri 

5 21-24.03.2022 Yer/ Yerleşim/ yapılaşma önerileri; Bireysel senaryolar ile ilgili değerlendirmeler 

6 28-31.03.2022 Yer/ Yerleşim/ yapılaşma önerileri; Bireysel senaryolar ile ilgili değerlendirmeler 

7 04-07.04.2022 Yer/ Yerleşim/ yapılaşma önerileri; Kütle etütlerinin değerlendirilmesi 

8 11-14.04.2022 Mekansal kurgunun geliştirilmesi sistem etüdlerinin değerlendirilmesi 

9 18-21.04.2022 Mekansal kurgunun geliştirilmesi sistem etüdlerinin değerlendirilmesi 

10 25-28.04.2022 Mekansal kurgunun değerlendirilmesi, yerleşim ve çevre kararları ile ilişkilendirimesi  

 02-05.05.2022 Ara Tatil 

11 09-12.05.2022 Mekan organizasyonu üzerine çalışmaların değerlendirilmesi 

12 16-19.05.2022 Mekan organizasyonu üzerine çalışmaların değerlendirilmesi- 

13 23-26.05.2022 Yakın çevre, mekan organizasyonu ve sunum teknikleri üzerine son değerlendirilme,  

14 30.05-03.06.2022 Yakın çevre, mekan organizasyonu ve sunum teknikleri üzerine son değerlendirilme 
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Önerilen Kaynaklar  

Dönem başında ve dönem boyunca öğrencilere farklı konularda kitap, makale, filmler, deneyim/ anlatılara ilişkin okumalar verilecektir. 

Proje Stüdyosu Değerlendirme Kriterleri 

Yıl içi çalışmalarının değerlendirmeleri %60, Dönem Sonu Proje Ödevi %40 

Değerlendirme Kriterleri: Özgünlük, Anlaşılabilirlik, Teknik ifade kalitesi, Maket kalitesi, Proje stüdyosuna, ara jüriler ve ara teslimlere 

katılım. 

Katkıda Bulunacaklar 

Y.Müh.Müfit Akyos, Dr.Haluk Sesigür,  T.Saygın Özcan, Yağmur Kültür, Merve Güzel, Nisa Çelebi, Zümrüt Şahin 

 


