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AMAÇ VE KAPSAM;

YTÜYTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde, 4. yarıyılda yürütülen Mimari Tasarım 3 

(MİM2012) dersi kapsamında eğim, kültür, spor, sağlık vb. amaçlı çok işlevli, küçük ölçekli bir 

yapının, sirkülasyon alanları dahil yapılı alanı en fazla 2500 m2 olarak tasarlanması ve ön proje 

olarak sunumunun elde edilmesi hedeflenmektedir. Program içindeki konumu nedeniyle 

öğrencilerin bu derste başarılı olmaları, almış oldukları derslerdeki yeterlilikleri ile doğrudan 

ilişkilidir.   

MimariMimari Tasarım 3 dersinde öğrenciler önceki Mimari Tasarım derslerinden farklı olarak, daha 

fazla değişik mekân içeren karmaşık işlevli bir yapının tasarım süreci ile karşılaşmaktadırlar. Bu 

nedenle tasarım süreci, hem farklı işlev ve farklı fiziksel büyüklükteki mekânların bir araya ge-

rilmesindeki sorunlar, hem de mekânsal büyüklüklere bağlı yapısal kurguların çözümlenme-

sindeki zorluklardan dolayı karmaşık bir yapıya sahipr. Elde edilecek tasarımın başarısı, 

yapının salt fiziksel bir biçimden öte, yakın çevresi ile kuracağı ilişki bağlamında da önemli bir 

etken olarak değerlendirilmektedir. Bu ders kapsamında, öğrenci bir yapının ürelmesi için ge-

rekli olan malzeme ve bileşenlerle, bunların bir araya gerilmelerinde kullanılacak yöntem ve 

teknikleri iyi bilmek ve bunlara karar verirken doğru seçimler yapmak zorundadır.

Ders kapsamında, çalışılacak konu belirlendikten sonra üzerinde çalışılacak arsa ile ilgili öneril-

er öğrenci tarandan gerilecek ve grup yürütücüsü tarandan onaylanan arsada çalışma 

yapılacakr. Yine program da öğrenci tarandan ve grup yürütücüsünün onayı ile oluşturula-

cak ve tasarlama etkinliğinde bu programa uyulacakr.              

TASARIM KONULARI;

• SPOR YAPILARI (spor kulübü, yüzme, basketbol-voleybol, tenis, binicilik vb)

• KÜLTÜR YAPILARI (küçük müze, sanat ve kültür merkezi, semt kütüphanesi vb)

• EĞİTİM YAPILARI (anaokulu, öğrenci sosyal merkezi vb)

• SAĞLIK YAPILARI (semt sağlık merkezi, poliklinik vb)

• KAMU YAPILARI (kaymakamlık, halk evi, postahane vb)

• TİCARET YAPILARI (Lokanta, otomobil galerisi+servis istasyonu, çarşı vb)

• KONAKLAMA YAPILARI (buk otel, dinlenme tesisi, öğrenci yurdu, yaşlılar evi)

Spor Spor Kulübünde, yüzme havuzu, basketbol-voleybol, tenis, manej sahaları açıkta düzenlenecekr.

 

ÇALIŞMA BİÇİMİ;

Atölye çalışmaları şeklinde yürütülecek olan tasarım süreci, mimarlık ve kentsel tasarım ilişki-

si içinde kavramsal konuların araşrılması ve irdelenmesini hedeflemektedir.  Atölye çalışma-

ları, ve jüri değerlendirmeleri ile öğrencilerin tasarım sürecine kalımları ve paylaşımları 

amaçlanmaktadır.

FİNAL TESLİMİNDE İSTENENLER;
• Konu ile ilgili analizler (konu seçimi, program, vb.)
• Tasarımların, yapma çevre – doğal çevre ilişkisi açısından analizini içeren öğrenim çıkları 
• Tasarımların, ulaşılabilirlik ve/veya erişilebilirlik (Herkes için tasarım) açısından analizini 
içeren öğrenim çıkları paası
• 1/500 ya da 1/200 Vaziyet Planı
• 1/200 ya da 1/100 Plan-Planlar
• 1/200 ya da 1/100 Kesitler
•• 1/200 ya da 1/100 Görünüşler
• 1/50 Sistem Kesi (kısmi plan, kesit ve görünüş), yapım sistemi ve yapı malzemeleri paası

GENEL PRENSİPLER;
• Öğrencinin önerisi ve grup hocasının eleşrisi ile belirlenecek bina ihyaç programına 
uyulur, değişikliklere gidilmez.
• Eksik paa teslimi başarısızlık nedenidir.
•• Jürilere ve seminerlere kalım zorunludur, aksi takdirde öğrenci devamsız sayılır.(%80 
DEVAM ZORUNLULUĞU VARDIR)
• İstenilen kağıtlara ve istenen teknikle çizilmeyen projelerin tümü değerlendirme dışı kalır
• Projenin tüm düzeylerinde ve tesliminde el çizimi ve eskizler ile çalışmak esasr, ek 
sunumlar için bilgisayar desteği alınabilir.
• Jüri paaları (yıliçi ve yılsonu) A3 dosya olarak grup yürütücülerine teslim edilir. 
• Ders öğrenim çıklarını minimum ölçekte karşılayamayan projeler başarısız sayılır.

DEDERS ÖĞRENİM ÇIKTILARI;
1-Araşrma Becerileri: Mimari tasarımla ilgili araşrma, analiz ve sentez yapabilme becerisi-
nin kazanılması
2-Temel Tasarım Becerileri: Tasarımda temel mimari ve çevresel ilkelerin etkin olarak kullanma 
becerisinin kazanılması
3-Çok işlevli bir yapıyı tasarlayabilme becerisinin kazanılması 
4-Erişilebilirlik:4-Erişilebilirlik: Herkes için kullanıma olanak sağlayacak alanlar ve sistemler tasarlama bece-
risinin kazanılması
5-Ön proje hazırlama ve sunma becerisinin kazanılması 


