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202-301-302-401
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Doç. Dr. Sonay Ayyıldız
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Mehmet Şener Atölyesi / 2021-2022 Güz

(Doç. Dr. Mehmet Şener)

Tema 1: Çok İşlevli ve Hibrid Bir HASTANE KOMPLEKSİ (20 ve 50 Yataklı) Tasarımı

Günümüzde yapı tasarım eğilim ve tipolojileri çok çeşitli biçimler almakta olup, bunların arasında
en yoğun oranda talep gören ve pratik uygulama sahası bulan türlerden biri de, farklı unsur ve
işlevlerin bir arada bulunduğu çok işlevli ve bütünleşik yapı kompleksleridir. Bu atölyede, bahse
konu tip bir kompleks yapılar bütünü tasarlanması ana hedef olup, çalışmanın merkezinde çok
hızlı değişim gösteren ve oldukça kompleks bir tasarım ve inşa süreci gerektiren hastanelerin yer
almaktadır. Bunun dışında üretilecek tasarım senaryoları noktasında öğrenci özgür bırakılacak;
301 ve 302 kodlu öğrenciler için farklı ölçekte ve yoğunlukta tanımlanan programları içeren ve
sağlık hizmetiyle de tasarımsal ve işlevsel bir bütünlük teşkil edecek şekilde eğitim, konaklama,
ticaret, sergi, vs.. gibi farklı işlevleri barındıran bir kompleks tasarlaması kendisinden
beklenecektir.

Bu çerçevede, öncelikle bu özelliklerde bir yapı tipinin gerektirdiği fonksiyonel planlamanın teknik
ve mimari altyapısı hususunda öğrenci bilgilendirilecek olup, dünyada ve ülkemizde hastane
tasarım örneklerinin incelenmesi ve konuya ilişkin çeşitli görsel ve yazılı materyaller kullanılması
yoluyla öğrencinin konu hakkında gerekli bilgiyi elde etmesi amaçlanacaktır. Öğrencinin pratikte
gerçekleştirilen benzer tasarım uygulamalarından haberdar olmasını sağlamak ve gerek spesifik
bir mimarlık alanı olan sağlık yapıları tasarımı hususunda, gerek de çok işlevli bir yapıyı çözebilme
hususunda bilgi sahibi olmasına ve bu anlamda her iki yapı türü ve tasarım biçimi hususunda
uzmanlaşmasına katkıda bulunmak, bu atölyenin en temel hedeflerini oluşturmaktadır.
Öğrenciden kendi kurgulayacağı bir hikaye çerçevesinde ve seçilen yapı tipinin de gerektirdiği
şekilde hem işlev ve tasarım zenginliği, hem de yapım tekniği, mühendislik, vs.. gibi konularda
araştırma yapması beklenmektedir.

Tema 2: Form, Mekân ve İşlev Bağlamında bir ÇAĞDAŞ YAŞAM MERKEZI Tasarımı; Hikâyeni Yaz
ve Tasarla…

Değişen toplumsal yapının etki ve yansımalarıyla ortaya çıkmış olan ve son yıllarda sıklıkla
tasarlanmaya başlanan yapı tiplerinden biri de çağdaş yaşam merkezleridir. Çeşitli büyüklüklerde
tasarlanabilen ve güncel örneklerden de gördüğümüz üzere oldukça farklı şekillerde ve tasarım
alternatifleriyle üretilebilen bu yapılarda; kültür-sanat, üretim, eğlence, ticaret, eğitim, vs.. gibi
çeşitli işlevler gerek tek başlarına, gerekse farklı işlevlerle bir araya gelebilir. Bu sayede de, söz
konusu yapı (ya da yapı toplulukları) bulundukları çevrelerde mikro ya da makro ölçekte toplumsal
odak noktası teşkil edecek birer aktivite merkezi haline gelirler. Çağdaş yaşam merkezlerinin
tasarım sürecinde, gündelik yaşamda çeşitli zorluklarla mücadele eden kesimlerin (işsizler,
engelliler, vs..) topluma kazandırılmasına ya da tamamen gençlere yönelik çeşitli tasarımlar
yapılabileceği gibi, oluşturulabilecek farklı senaryolar doğrultusunda farklı işlevleri bir araya
getiren özgün ve kavramsal projeler de üretilebilir. Bu çerçevede atölyemizde öğrenciden,
yukarıda ifade edilen niteliklerden birini taşıyan, hikâyesi ve programı kendisi tarafından
belirlenecek, büyük ölçekli olmayan ve kent içinde bulunduğu çevredeki insanlar için mikro
ölçekte de olsa bir sosyal merkez işlevi görebilecek bir yapı tasarımı yapmaları beklenmektedir.
Yapıların tasarımı noktasında öğrenciden formal ve mekansal kalite zenginliği yanında, farklı yapı
ya da işlevler arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde çözümlemesi ve gerekli fonksiyonel ilişkileri
kurması da beklenmektedir.

Doç. Dr. Mehmet Şener
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Yüksek Mimar Arif Şen + Arş. Gör. Esma Gül Aydeniz

301



Mimar Sevilay Reyhanoğlu
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Mimar Sevilay Reyhanoğlu
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“KAMUSAL ALANDA KAMUSAL YARATICILIK”

“SÖĞÜTLÜÇEŞME YARATICI TOPLULUK ALANI- CREATIVE COMMUNITY SPACES” 

KENTSEL TASARIM PROJESİ

Dr. Ahmet Kıvanç KUTLUCA kivanckutluca@gmail.com

ATÖLYE ÇALIŞMASINA ESAS ANA YAKLAŞIM:

Proje Konusu

Proje kapsamında, ATÖLYE’de 302 ve 401 kodlu mimari tasarım projesi çerçevesinde,

“yenilikçilik” kavramı yenilikçi ve değer yaratan fikirlerin hayata geçmesi düşüncesi ve

“yaratıcı topluluk alanları” yaklaşımı bütününde, mekanla kurduğu ilişki kapsamında

“kıyı alanlarının kullanımı” ve “deniz- dere- kentsel kıyı” başlıklarında kamusallık

üzerinden tartışılacaktır. “Yenilikçi Topluluk Alanları (YETA)”, Yaratıcı Topluluk Alanı

(YATA) kavramının mevcut kent dokusunda farklı tür uygulama araçları ile yürütülmesi

gereken bir süreç olması gerekliliği üzerinde durulacaktır. “Söğütlüçeşme Meydan”

çalışma alanı bütünü içinde, proje kazanımı olarak; derse katılan öğrencilerin; “yaratıcı

topluluk alanı”, “start-up”, “STEM-A (STEAM)” kavramları ile “kentsel meydan”

mekansal kavramı arasında olası ilişkileri irdelemesi, alternatif çözüm önerileri

üzerinden proje alanı ve yakın çevresi için ”Yaratıcı Topluluk Alanı- (creative

community spaces) tasarımı”, “kamusal açık alan tasarımı” ve “kıyı alanlarının

tasarımı” yaklaşımları üretmesi ve bu yaklaşımların kent ölçeğinde ve yere özgü kentli

kullanıcılar (çocuk- genç- kadın- aktif emekli) kurguda bütünsel olarak kurgulandığını

özümsemesi hedeflenmektedir.

Yöntem

Kapsamı; 1/1000 ölçekte tematik yaklaşımı içeren arazi kullanım kararlarını, ulaşım

sistemini ve kentsel tasarım ilkelerini ortaya koyan üst ölçekli grup çalışması ardından,

bireysel olarak pilot bölgeler üzerinden 1/500 ve 1/200 ölçeklerde vaziyet planı

tekniğinde plan, kesit, görünüş ve siluetleri tüm açık, kapalı işlev alanlarını ve ulaşım

sistemini tanımlayan, mimari doku- peyzaj düzenlemeleri- planlama sistemleri

arasında ilişkileri irdeleyen bir kentsel tasarım proje çalışmasını içermektedir.

Dönem içerisinde üç haftada bir kez ara jüri toplantıları yapılarak projede ilerlemeler

üzerinde tartışma ortamı yaratılacaktır.

Dr. Öğretim Üyesi Kıvanç Kutluca
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302-401



Mimar Ebru Karacan
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Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü
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