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• Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleĢtirme, değerlendirme, 
geliĢtirme, var olan yapılı çevrenin farklı katmanları ile fizik-mekân, sosyal-mekân 
olarak okunabilmesi ve sınırlı ölçüde teknolojik problemlerin çözümü ile birlikte öneri 
ihtiyaç programının yorumlanması dersin amacını oluĢturmaktadır. 

• Sınırlı sayıda kullanıcı grupları için basit mekânsal organizasyonların nasıl 
kurulabileceğine dair çözümlerin belirlenebilmesi, 

• Öneri tasarım konularının mekânsal karĢılıklarının rasyonel bir düĢünce sistematiği 
içinde yanıtlanması, 

• Tasarlanan yapının 1/50 ve seçilmiĢ 1/5 ve/veya 1/2 ölçekte ayrıntılarının 
çözümlenmesi, uygulama kararlarının verilmesi 

 

Dersin Amacı 



• Çevresel etmenler ve kullanıcı gereksinmeleri doğrultusunda fiziksel çevre 
analizlerini içeren sınırlı bir programa sahip katlı bir yapının tasarımı. 

Dersin İçeriği 



MT2 Stüdyosunun amaçlarından biri 14 haftalık bir süreçte, öğrencinin; kentin 
karakteristik bir bölgesini, tanımaya çalıĢması, kent bütünü içindeki yerini 
sorgulayabilmesi, bellek izlerinden geçmiĢ yaĢanmıĢlıklarını, bugününü, farklı 
okumalarla kavrayabilmesi, doku özelliklerini, peyzaj değerlerini anlayabilmesi, 
tasarım aĢamasında önereceği kullanımların mekânsal karĢılıklarını oluĢtururken 
bütün bu değerlerle iliĢkilendirmesi bu stüdyo açısından önem taĢımaktadır.  

Proje Konusu 



Ayrıca, mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleĢtirme, değerlendirme, 
geliĢtirme, yaratıcılık, üç boyutlu düĢünebilme, düĢündüklerini mimari ifade tekniklerini 
kullanarak ve gerekli zorunlulukları yerine getirerek sonuca ulaĢtırma dersin 
öğrencilere kazandıracağı bilgi ve becerilerdendir. 

 

Proje Konusu 



• Sınırlı sayıda kullanıcı grupları için basit mekânsal organizasyonların nasıl 
kurulabileceğine dair çözümlerin belirlenebilmesi, 

• Öneri tasarım konularının mekânsal karĢılıklarının rasyonel bir düĢünce sistematiği 
içinde yanıtlanması, 

• Tasarlanan yapının 1/50 ve seçilmiĢ 1/5 ve/veya 1/2 ölçekte ayrıntılarının 
çözümlenmesi, uygulama kararlarının verilmesi mimari Tasarım 2 dersinin amacını 
oluĢturmaktadır. 
 

MT2 Program Sınırlılıkları 



• Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleĢtirme ve değerlendirme 
becerisi, 

• Var olan yapılı çevrenin farklı katmanları ile fizik-mekân, sosyal-mekân olarak 
okuyabilme becerisi, 

• Sınırlı ölçüde temel teknolojik problemleri çözebilme ve malzeme, sistem tercihlerini 
öneri proje üzerinde yansıtabilme yetisi, 

• Morfolojik iliĢkiler bağlamında yerleĢim dokusunun irdeleyebilme, 

• Öneri ihtiyaç programını yerin bağlamı üzerinden yorumlayabilme, 

 

Öğrenim Çıktıları 



• NAAB öğrenim çıktıları 
• Teknik Belgeleme 

• Teknik çizim yapma, malzeme/eleman bilgilerini yazma, yapı tasarımı için 
uygun malzeme-sistem ve elemanların birleĢkesini görselleĢtiren ve tanımlayan 
modeller hazırlama. 

• Uygulamalı AraĢtırma 

• Uygulamalı araĢtırmanın iĢlev, form, sistemler ve bunların insan durumları ve 
davranıĢları üzerindeki etkilerini belirleme üzerindeki rolünü anlama.  

 

 

 

Öğrenim Çıktıları 



 

• Ön Tasarım 

• Mimari bir proje için kapsamlı bir program hazırlama yetisi: Örneğin, kullanıcı 
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, mekansal donanım gereksinimlerinin dökümü, alan 
koĢullarının (mevcut binalar dahil) analizi, ilgili yasa ve standartların incelenmesi ve 
bunların proje üzerindeki karĢılıklarının değerlendirilmesi, alan seçimi ve tasarım 
değerlendirme ölçütlerinin tanımı. 
 

• Alan Tasarımı 
• Topografya, bitki örtüsü, su kaynakları gibi alan özelliklerini proje tasarımının 

geliĢiminde dikkate alma yetisi. 

 

 

Öğrenim Çıktıları 



• MT2 tasarım süreci; 
• Ön AraĢtırma: 

• Çevresel etmenlerin incelenmesi, 
• Kullanıcı gereksinmelerinin belirlenmesi, 
• Belirlenen iĢlevsel ve mekânsal analizlerin konu ve yere bağlı olarak 

tanımlanması, 
• Ön tasar için çıkarımların belirlenmesi, 
• Seçilen parselin topografik ve çevre verilerini içeren 1/500 Vaziyet planı ve iki 

yönde kesit 
• Çevre ile birlikte 1/1000 veya 1/500 maket, 

Proje Tesliminde İstenenler 



• Ön Tasar: 
• 1/200 Vaziyet planı ve iki yönde kesit(tasarlanan yapının yakın çevresi ile 

iliĢkisini içeren) 
• 1/100 Kat planları (zemin kat planı yakın çevresi ile birlikte) 
• 1/100 Ġki yönde kesit (yakın çevre ile birlikte - biri merdivenden geçen) 
• 1/100 Tüm görünüĢler (yakın çevre ile birlikte) 
• Maket ve üç boyutlu anlatımlar 

Proje Tesliminde İstenenler 



• Uygulama Tasarı: 
• 1/50 Kat planları 
• 1/50 Ġki kesit ( Biri merdivenden geçen) 
• 1/50 Ġki görünüĢ  
• Grup yürütücüsü ile isteğe bağlı olarak belirlenecek ayrıntı çözümleri (projeye 

özgü kritik noktaları içeren)  
• Ürün dosyası çalıĢmalarından oluĢmaktadır. 

Proje Tesliminde İstenenler 



• Ön araĢtırma 

• Ön tasar 
• 1/200 vaziyet planı ve iki yönde kesiti  
• 1/100 kat planları (zemin kat yakın çevresi ile birlikte) 
• 1/100 2 kesit (yakın çevresi ile birlikte - biri merdivenden geçen) 
• 1/100 görünüĢler (yakın çevresi ile birlikte) 

• Uygulama tasarı 
• 1/50 kat planları 
• 1/50 iki kesit (biri merdivenden geçen) 
• 1/50 iki görünüĢ 
• Ürün dosyası 
• Grup yürütücüsü ile isteğe bağlı olarak belirlenecek ayrıntı çözümleri (projeye 

özgü kritik noktaları içeren)  
 

Proje Tesliminde İstenenler 



MT2 Stüdyosu mimarlık eğitiminin ikinci yılının birinci yarıyılında yer almaktadır. Bu 
stüdyoda çalıĢan öğrencilerin yaĢadıkları kentin ve kenti oluĢturan önemli parçaların 
algısının ve okunmasının önemli olduğu bir dönem projesidir.  

Bu açıdan özellikle bir dünya kenti olan Ġstanbul’un kent kimliği açısından önem 
gösteren, kentin fizik-mekân oluĢumunda karakteristik konuma sahip, bellek izleri çok 
güçlü Tuzla topografyasında morfolojik iliĢkiler bağlamında, günümüz gereksinimlerini 
göz ardı etmeden, sınırlı büyüklüklerde kullanımların ön çalıĢmalardan sonra öğrenci 
tarafından önerilmesi, grup yöneticisi ve grupla kritik yapılması sonucu belirlenir.  

Ġstanbul Ġli, Tuzla Ġlçesi sınırları içerisinde, 40 pafta Köyiçi Kentsel ve ticaret merkezi 
olma özelliği ile önem arz etmektedir. Gün geçtikçe sayıları azalan Cumhuriyet 
dönemi sivil mimarlık yapılarını da barındıran çalıĢma bölgesi gerek yapı ölçekleriyle 
gerekse kullanım karakteristiği ile Mimari Tasarım 2 proje kapsamında 
değerlendirilecektir.  
 

Proje Alanı 



Tuzla 40 Pafta Köyiçi Bölgesi 



Tuzla Tarihi 
Fotoğraflar 



Tuzla Sahil 1933 



Atatürk’ün Tuzla’ya Gelişi 1928 



Deniz Harp Okulu 1933 



İskele Meydanı- Surp Nişan Ermeni Kilisesi- Zeynep Hanım 
Çeşmesi 1965  



1988 yılı Cumhuriyet Caddesi Genel Görünüş 



1961 yılı Tuzla İskelesi ve Mercan Adası 



Tuzla Eski Yapıların Tescil Fişleri 



TeĢekkürler… 


