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Editor’s Note / Editörün Notu
This current issue of “metu | architectural design studios,” in which a selection of undergraduate and graduate studio works of the 20102011 academic year is published, shows diversity of approaches to design that address complex and challenging projects.
The Department of Architecture has a strong studio culture that bases upon the mutual link between design, research and learning. The
studios at undergraduate and graduate level engage in variety of projects according to their particular focus on basic design, architectural
design, urban design, landscape design, digital design, and restoration and conservation. This publication, without promoting an
architectural approach and education method, brings together selected student works realized in these studios.
Vernacular architecture is one of the main issues of the studio education in the department. Learning from vernacular architecture is
discussed in this issue by Vacit İmamoğlu, who has been running the second year architectural studio and supervising many researches
on vernacular architecture in Turkey for many years, and has valuable and awarded publications on this subject. He is a significant figure
in the formation of the studio culture in the department as he has utilized local way of building as a method in learning how to design for
sophomore students.
The preparation of this issue for publication is realized with the determination and dedicated efforts of my colleagues Research Assistants
Onur Özkoç and Duygu Tüntaş. I would like to express my gratitude to both of them.
Berin F. Gür (Assoc. Prof. Dr, METU)

2010-2011 akademik dönemi lisans ve yüksek lisans stüdyolarında yapılan çalışmalardan bir seçkinin basıldığı “odtü | mimari
tasarım stüdyoları”nın bu sayısı, kompleks, zorlu ve aynı zamanda farklı olasılıkları tartışan projeleri üreten çeşitli tasarım yaklaşımlarını
sergilemektedir.
Mimarlık Bölümü, tasarım, araştırma ve öğrenme arasındaki karşılıklı ilişkiye dayalı güçlü bir stüdyo geleneğine sahiptir. Lisans ve yüksek
lisans stüdyoları, eğitime yönelik öncelikli amaçları doğrultusunda, temel tasarım, mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, sayısal
tasarım, restorasyon ve koruma konularına odaklanarak çok çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadır. Elinizdeki bu yayın, herhangi bir mimari
yaklaşımı ve eğitim yöntemini yüceltmeden, bu stüdyolarda üretilen öğrenci çalışmalarından seçilmiş örnekleri biraraya getirmektedir.
Stüdyoda tasarım eğitiminin ana konularından biri de yöresel mimarlıktır. Bu sayıda, yöresel mimarlıktan öğrenmek, başka bir deyişle
yöresel mimarlığın mimarlık eğitimine katkısı, uzun yıllar boyunca ikinci yıl tasarım stüdyosunda eğitim veren, Türkiye’deki yöresel mimarlık
ile ilgili çeşitli araştırmaları yürüten ve bu alanda sayısız değerli ve ödül almış yayınları bulunan Vacit İmamoğlu tarafından tartışılmaktadır.
İmamoğlu, özellikle geleneksel yapı yapma tekniğini, ikinci yıl mimarlık öğrencilerinin tasarım eylemini öğrenmesi için bir yöntem, bir model
olarak uygulayarak, bölümümüzde stüdyo geleneğinin oluşmasında önemli rol oynayan kişilerden biridir.
Bu sayının yayına hazır hale getirilmesi, meslektaşlarım Araştırma Görevlileri Onur Özkoç ve Duygu Tüntaş’ın kararlılığı ve özverili çabaları
ile mümkün olmuştur. Verdikleri emekten dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.
Berin F. Gür (Doç. Dr, ODTÜ)
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Yöresel Mimarlık Çalışmalarının Stüdyo
Öğrenimine Ne Gibi Katkıları Olabilir?
Vacit İmamoğlu

Halk mimarlığı, yöre mimarlığı, yöresel mimarlık, zaman zaman da “verneküler” mimarlık diye adlandırılan alan, mimarların, zaman
zaman da sanat tarihçilerinin ve antropologların ilgilendiği ve dersler çıkardığı bir çalışma alanıdır. Son 50-60 yıl içinde bu konuda yapılan
çalışmalar, düzenlenen konferanslar ve basılan eserler, konuya ilgiyi arttırmış, çok sayıdaki mimarlık fakültesinde benzer çalışmaların
yürütülmesine, yayınlar yapılmasına katkıda bulunmuştur.
Bu konuda öncü olarak bilinen eserlerden biri, Bernard Rudolfsky’nin (1964) New York Modern Sanatlar Müzesi’nde açılan bir sergiden
sonra yayımlanmış olan “Mimarsız mimarlık” (Architecture without architects) adlı kitapçığıdır. Onu izleyen yazarlar arasında JeanLouis Bourgeois’ı da sayabiliriz. Onun 1983 yılında çöl mimarlığı üzerine yayımladığı “Görülmeye değer/gözalıcı yöre mimarlığı”
(Spectacular vernacular) adlı eseri de konuya zenginlik katmıştır. Hasan Fathy, Amos Rapaport, Gideon Golany gibi mimar, antropolog
ve kent planlamacıları da konunun derinleşip yeni boyutlar kazanmasına yardımcı olmuştur. Paul Oliver’in 1997 yılında basılan 2383
sayfa uzunluğundaki üç ciltlik “Dünya yöre mimarlığı ansiklopedisi” (Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World) eseri
dünyanın hemen her yerinden örnekler vererek bu alanı küresel ölçekte irdelemiştir.
Ülkemizdeki yöresel mimarlık veya halkın ürettiği ev ve mahalleler, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra, Ulusal Mimarlığı’mızın en
önemli kaynağı olması gerektiği düşüncesiyle, çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Bu yaklaşımın öncülerinden biri şüphesiz
Sedat Hakkı Eldem’dir. Onun genellikle batı Anadolu’da yürütmüş olduğu çalışmalar o bölgelere hakim olan geleneksel mimarlığımıza
ışık tutmuş, bu çalışmalardan elde ettiği bilgi ve birikimler hem bu alana, hem kendi tasarladığı binalara katkılarda bulunmuştur.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1956’deki kuruluşundan hemen sonra, yöresel mimarlık ve yerleşimlerle ilgili çeşitli
çalışmalar başlatmıştır. Bu konuda düzenlenen toplantılar, yürütülen araştırmalar, makale ve kitaplar şeklinde yayımlanmıştır. Ayrıca
yürütülen yüksek lisans ve doktora tezleri ile 1975 yılında yayımlanmaya başlayan ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi de bu alana önemli
katkılarda bulunmuştur. Yöre mimarlığı alanında çalışan öğretim elemanlarımız arasında Orhan Özgüner, Kemal Aran, Selahattin Önür,
Suha Özkan ve Mete Turan’ı sayabiliriz. Orhan Özgüner’in 1970 tarihinde yayımlanan “Köyde mimari Doğu Karadeniz” adlı kitapçığı,
Suha Özkan, Selahattin Önür ve Okan Üstünkök’ün çeşitli makaleleri; Mete Turan ve Restorasyon Bölümümüz öğretim elemanlarının
alan çalışmaları, makale ve kitapları Türkiye’deki yöre mimarlık çalışmalarını zenginleştirmiş, çeşitli boyutlarını açıklığa kavuşturmuş,
ya da onlara yeni boyutlar kazandırmıştır. Konunun en etkili yayınlarından biri Kemal Aran’ın 2000 yılında basılan “Barınaktan öte”
(Beyond shelter) adlı kitabıdır.
Herhangi bir yöredeki halkın, özellikle de modernleşme dönemi öncesinde, (ki bu dönem ülkemiz için 1950’li yıllardan önceki dönem
olarak alınabilir) yaşamış olanların büyük çoğunluğu, belli bir mimari kuram, doktrin veya mimari akımdan etkilenmeden -çoğunlukla da
onların pek farkında olmadan- binlerce yapı üretmiş; alışmış oldukları bu tür geleneksel bina ve yerleşimlerde yaşamlarını sürdürmüştür.
Yöresel mimarlığa şekil veren etkenler, genellikle, o yöredeki alt-kültür ve yaşama biçimi, adet ve gelenekler, ekonomik olanaklar, yörede
var olan, oraya özgü yapı malzemeleri ile o yere hakim olan iklim koşullarıdır.
Bu çerçevede üretilen yapıların hemen hepsi mütevazı ölçülerde, işlevsel ve sürdürülebilir özellikleri olan yapılardır. Ancak bunların her
biri, kullanıcılarının günlük, sıradan, elle tutulabilir ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, onların yaşamlarına renk ve zenginlik katacak bazı
boyutlara da sahiptir. Her yapı, çevresiyle uyumlu, daha önce yapılmış olan binalara saygılı, onlara yeni bir yorum getirecek, o yöredeki
kültür ve sanata katkıda bulunacak niteliktedir. Bu yolla üretilen eserlerin büyük çoğunluğu da, insan yaşamını, onun bu dünyada var
oluşunu anlamlı kılacak, dünyayı güzelleştirecek boyutlar içerir. Binalar ve onların yaşam çevreleri, mahalle ve sokaklar, meydancıklar,
belli bir armoni, çoğu zaman da, belli bir birlik ve bütünlük içindedir.
Yöresel mimarlığın mimarlık eğitimine olası katkıları
Yöresel mimarlığın, çağdaş mimarlarımıza getirebileceği çeşitli katkılar vardır. Bunlar, boyutlandırma, iklimle ve ekolojiyle uyum içinde
sürdürülebilir yaşam biçimi, malzeme kullanımı ve ayrıntılandırma, üretim teknikleri ile ilgili pratik bilgi ve birikimler olabilir. Ayrıca bu
tür çalışmalar çevre ve mimarlık kültürünün farkında olunmasına, kavranmasına, bu alanda duyarlılıkların geliştirilmesine ve tabii ki yeni
yorumlarla devam ettirilmesine katkıda bulunabilir.
Benim yöresel mimarlık alanındaki araştırmalarım İç ve Güneydoğu Anadolu’daki taş yapılarda yoğunlaşmaktadır. Bunların bir bölümü
kentlerdeki, bir bölümü daha küçük yerleşimlerdeki evler, bir bölümü de geleneksel bağlarda bulunan yapılar üzerinedir (İmamoğlu,
1980, 1992, 2001a, 2010). Yürütmüş olduğum yüksek lisans tezlerinin bir bölümü de bu konudadır.
Ülkemiz yöresel mimarlık açısından çok renkli ve zengin bir görünüme sahiptir. Farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan gruplar; çeşitli
tür ve nitelikte yapılar üretmiştir. Bugün, Ankara ile bütünleşmiş olan Taşpınar Köyü’ndeki veya İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu

7

Anadolu bölgelerimizin çeşitli köylerindeki kerpiç evler; Karadeniz bölgemizin ahşap iskeletli evleri; Akseki yöresinin “düğme”li
evleri; Kapadokya’nın kaya içine oyulmuş, ya da prizmalardan oluşan taş evleri; İç Anadolu’daki bağları süsleyen tonozlu yapılar;
batı Anadolu’nun beyaza boyalı kübik evleri; Harran’ın konik yapıları, büyük bir renk ve çeşitlilik gösterir. Bunların çoğu mütevazı
boyutlarda, kendini ön plana çıkarmayacak görünüşlerdedir. Ancak her birinin sergilediği bireysel kimlikler ve biraraya geliş şekilleri
ilginç ve etkileyicidir.
Peki bu tür araştırmalardan elde edilen bulguların mimarlık tasarım stüdyolarına ve genel olarak mimarlık öğrencilerine ne gibi katkıları
olabilir? Her ne kadar yazılı kaynaklar ve fotoğraflar tasarım yapacak öğrenciye esin kaynağı olsa, onları heyecanlandırıp yol gösterse de;
bu yapıların bulundukları yerlerde görülüp deneyimlenmesi, üç boyutlu olarak algılanması da gerekir. Çizim ve fotoğraflarla kolay kolay
algılanamayacak olan bazı nitelikler (ışığın değişkenliği, taş veya kerpiç duvarların yarattığı sessizlikle gelen huzur; yüzeylerin plastik
dokusu, gözenekleri, ses yutuculuğu; yüzey sıcaklıkları, pencerelerden algılanan dış dünya, iç mekânlarda ve avlularda yaratılan sıcaksamimi hava veya ferahlık), ancak yerinde görme, içine girip inceleme, çevresinde dolaşma gibi deneyimlerle mümkün olabilmektedir.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi kurulduğu günden bu yana, yerinde görüp öğrenmenin önemli olduğu görüşüyle, Anadolu gezilerini teşvik
etmiştir. Bunlar tarih ve stüdyo gezileri olarak iki gruba ayrılabilir. Tarih gezilerinin eğitime katkısı tartışılmaz düzeylerdedir. Stüdyo
gezileri için de aynı şeyi düşünüyorum. Stüdyo sorumluları, her yıl ele alacakları konularını belirlerken, zaman zaman yöresel mimarlığa
eğilmenin yararlı olacağını düşünüp belli bir yöreyi seçmekte ve çalışmalarını o çerçevede planlamaktadır. Yani yöresel mimarlığı,
öğrenmenin önemli bir aracı olarak görüp, kullanmaya karar vermekte, öğrencilerini birkaç günlüğüne o yöreye götürüp, birlikte
incelemeler yapmaktadır. O dönemde verilen projeler de, incelenen yöredeki arsalar üzerinde tasarlanmaktadır. Bu amaçla yapılan stüdyo
gezileri, öğrencilere çeşitli yararlar sağlamakta; okuldan uzakta arkadaşlarıyla geçirecekleri birkaç gün bile onları heyecanlandırmakta;
farklı iklim ve ortamlarda, farklı yaşama biçimleri görmek de bakış açılarına zenginlikler katmaktadır. Ayrıca birçoğu, Anadolu’nun o
güne kadar görmedikleri yörelerini görüp tanıma fırsatı bulmakta, oralar hakkında okuyup bilgi sahibi olmaktadır.
Bu tür geziler, bugüne kadar genellikle mimarlığın temellerinin öğrenildiği ikinci sınıf düzeyinde yapılmıştır. Ancak ilk yıl dahil, çeşitli
sınıflarda ve farklı tasarım grupları tarafından da benzer stüdyo gezileri yapılmaktadır. O sınıfların ilgi odağı, zaman zaman yöresel
mimarlık olsa da, çoğunlukla bir kentin veya yerleşimin tarihi dokusunun incelenmesi, daha karmaşık mimari programlar için uygun
çevre veya ortamların kullanılmasıdır. İkinci sınıf stüdyosunda bu gezilere öncülük eden öğretim üyelerimiz arasında Kemal Aran, Yıldırım
Yavuz, Tekin Akalın’ı sayabiliriz. Daha sonra, adı geçen stüdyoda görev almış olan diğer öğretim elemanlarının çoğu bu geleneği devam
ettirmiştir. Bugüne kadar ikinci sınıf stüdyoları kapsamında en çok gidilen yöreler de kabaca şöyledir: Ankara yakınlarındaki köyler
(Taşpınar, Ballıkpınar, Ayaş, Beypazarı, Kızılcahamam, Güdül), Kapadokya’daki köylerin hemen hepsi, Doğu, Orta ve Batı Karadeniz’deki
kasaba, köy ve mecralar, Şanlıurfa, Harran, Konya ve köyleri; Mersin, Adana, Akseki-Ürünlü, Bergama.
Bu gibi yerlerde incelenen doku ve evler alçakgönüllü boyut ve ölçüleri; doğaya yakınlıkları, ekolojik dengeyi ve iklim verilerini
kullanmadaki ustalık ve başarıları, yöredeki malzemeyi duyarlı bir biçimde kullanmaları, yörede yaşayan ustaların malzeme ve dokuya
olan sevgi ve hakimiyetleri, öğrencilere mimarlığın bu tür boyutlarının önemini göstermesi açısından öğretici olmaktadır. Yani ayağı
yere basan, kısıtlı olanaklarla da güzel, hatta gözalıcı ve keyif verici binalar yapıp çevreyle uyumlu, doğaya saygılı bir dünya yaratmanın
mümkün olduğunu...
Yöresel mimarlığın mimarlık eğitimine ve çağdaş mimarlığa yapabileceği en önemli katkı ise, onun şiirsel yanları, sanatsal boyutlarıdır.
Bu özellikleriyle de, bu tür çalışmalar mimarlık öğrencilerinin yaratıcı potansiyellerinin, yaratıcı içgüdülerinin ortaya çıkmasına; zihinsel
ve mesleki olarak gelişmelerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca onların mimarlığın en önemli boyutu olan estetik boyutlar üzerinde
düşünüp tartışmalarına, yapılardan haz almalarına ve bu konuda yeni arayışlara girmelerine fırsat verir.
Halkın ürettiği bu tür yapılar, hemen her zaman insan ölçeğinde ve yaşanabilir karakterdedir. Bunları üreten usta veya mimarlar, genel
olarak bulundukları çevreyi bir bütün olarak görmüş, bütünsel bir biçimde ele almış, geliştirmişlerdir. Binaların hemen hepsi içinde
oturanlara şu veya bu şekilde mutluluk verir; inceleyenlere esin kaynağı olur, onların ufuklarını açar, konu üzerinde derinleşmelerine yol
açar.
Genellikle her yörede geleneksel şekilde üretilen ve ihtiyaca göre zaman içinde ufak tefek değişiklikler geçiren bu yapıların ilginç ve
öğretici olmasının başlıca nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
a) Ev ve mahalleler doğal peyzajla uyum içindedir. Yerleşimler genellikle güneye bakan, soğuk kuzey rüzgarlarından korunmuş,
tarıma elverişli olmayan araziler üzerindedir.
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b) Günümüzde yeniden ön plana çıkan sürdürülebilirlik ve ekolojik denge arayışları, bu tür yapı ve yerleşimlere yön vermiş; su,
rüzgar, toprak, güneş gibi doğal etkenler -dengeli ve sürdürülebilir bir yaşam için- bütün potansiyelleriyle kullanılmıştır.
c) Evler çoğunlukla insan ölçeğini iyi kullanan, boyutlandırmaları başarılı olan yapılardır. Belli bir işleve hizmet edecek mekânlar
gerekli olan boyut ve ölçülerde, o yörede sürüp giden yaşam şekline göre belirlenip kullanılmakta; ne gereğinden büyük, ne de
gereğinden küçük olarak tasarlanmaktadır.
d) Evlerin içinde bulunduğu sokak; sahip olduğu avlu ve yarı açık alanlarla kurduğu ilişki rahat, bütüncül ve işlevseldir.
e) Yapılar genellikle asimetriktir; zaman içinde gelişmeye, büyümeye uygun bir anlayışla tasarlanmaktadır.
f) Ev yaşamında avlu ve dış alanlar, sıcak bölgelerde de damlar, iç mekânlar kadar önemlidir; evlerin yaşam merkezleri
mevsimden mevsime ve gün içinde de güneşin durumuna göre değişim gösterir.
g) Yapılarda kullanılan yöresel malzemelerin doku ve renkleri duyarlı bir şekilde ele alınmakta; kullanımdaki “plastisite” nedeniyle
de insanda dokunma (hatta okşama ve yüz sürme) duygusunu yaşatmaktadır.
h) Cepheleri oluşturan (taş, kerpiç, ahşap gibi) malzemelerin görsel özellikleri, nasıl eskiyecekleri, nasıl bakılacakları iyi
bilinmektedir.
i) Kullanılan rölyef ve oymalar, mimari elemanların ve cephenin üç boyutluluğunu vurgulamakta; güneş ışınlarının gün içindeki
hareketiyle de etkileyici ve değişken görünüşler yaratılmaktadır.
j) Üretilen yapılar genellikle “tektonik” ifadeler sergiler. Yani, binayı oluşturan malzeme ve taşıyıcı sistemler işlevsel şekilde ele
alınmakta, yapısal –ya da yapım sisteminin doğasından kaynaklanan- bir güzellik sergilemektedir. Bu yolla elde edilen mimari
ifadeler, genellikle alçakgönüllü, samimi, ama güçlüdür.
k) Akıl ve duygunun birlikte kullanılmasından doğan duyarlı bir artizanal üretim şekli ve bu yolla yaratılan çeşitli süsleme ve
motifler –bina içinde ve dışında-yapı ve yapı elemanları ile birlikte düşünülüp kullanılmakta, böylece yöredeki dekoratif sanatların
bir bölümü binalarla bütünleştirilmektedir.
l) Her yörenin kendine uygun şekilde oluşturduğu avlular, cepheler ve duvarların arkasına gizlenen dünya, Anadolu kültürünün
derinliğini ve binlerce yıllık birikimini şu veya şu şekilde bize yansıtır. Mimarlığın özü olan ve kolay kolay söze dökülemeyen,
duygu ve sezgileri yeniden yaşamamıza fırsat verir.
Onyedinci yüzyıl İranlı ozan Saib-i Tebrizi’nin şu dizeleri, adeta yöre mimarlığımızın potansiyeline işaret etmektedir:
Bu kentin (evlerin) ne çatılarını ışıldatan ayları sayabilirsin
Ne de duvarlarının gerisinde gizlenen bin muhteşem güneşi 1
Yöresel mimarlıkla ilgili stüdyo çalışmalarının gelecekte de devam etmesi umuduyla.
Vacit İmamoğlu. 28 Haziran 2011

1

17. yüzyıl Pers ozanı Saib-i Tebrizi’nin Kabil kenti için yazmış olduğu bu dizeleri Khaled Hosseini’nin Bin Muhteşem Güneş adlı kitabından aldım
(s.430). Kitap 2008 yılında Everest Yayınları arasında çıkmıştır.
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The first semester of the beginning year aims at preparing the students for the general traits of design through exercises, where they are expected to reflect
on order, to develop strategies for organization, and to gain mental and manual skills, as well as awareness of the perceptual values of form, to structure
compositions in 2 and 3-D media with various materials.

2-D Design Studies: Exercise 5, 6, 9, 11 and 12

(Components of 2-D Designs are shape, line, color, and texture. In the design exercises color and texture differentiation of the design elements are limited by the colors
and textures of the different materials used.)
2-D Bounded Area Design / Exercises 5 and 6 demanded achievement of integrated visual organizations having defined extensions in 2-D with part to part and partwhole relationships, hierarchies, repetition, and variation. Elements of the design for these exercises were derived by the students themselves taking seven bodily postures
associated with the sports activities, each of which were given to a student group, and their graphical abstraction. Students individually worked on Exercises 5 and 6
abstracting and using three of the seven. In Exercises 9 and 12, the elements, where overlapping in the design was also asked for, were three letters individually chosen
from the Korean alphabet.
In Exercise 11, the visibility and qualities of the composition, based on subdivision of a 2-D area, would depend on textural differentiation of the surface, and thus, would
intensify the haptic experience.

Relief Design: Exercise 14

(Besides shape, line, color, and texture, light and shade and surface plasticity - planar characteristics - are the other components of the design.)
A field study on the perceptual values of stratified rock formations in Kerpe, on the Black Sea Coast of Turkey, was done to abstract from nature the potentials of “layeredness”.
Exercise 14 for a relief design was formulated with a view to benefit from this study. It was a simple design task of an overlapping organization of three regular geometric
shapes, whereby relief technique would have them sustain their geometric identities.

3-D Design Studies: Exercise 15a

(Additional components are solid, void, mass, volume, plane, shade and shadow .)
In Exercise 15a a solid-void 3-D composition would be achieved by carving into a rectangular solid prism of eight cakes of soap to create a variety of interrelated voids,
adding up approximately to 1/3 of the whole. The design principles of hierarchy, proportion, rhythm, and the formal-geometric identities of both the solid and the void
configurations would be considered.

Başlangıç yılının ilk dönemi, öğrencileri alıştırmalarla tasarım etkinliğinin genel özelliklerine hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu alıştırmalar ile, iki ve üç boyutlu ortamlarda ve
farklı malzemelerle tasarım yapabilmeleri için, düzen üzerine düşünmeleri, düzen kurma stratejileri geliştirmeleri ve zihinsel ve el becerileri ile birlikte biçimin algısal değerlerinin
farkındalığını kazanmaları beklenmektedir.

İki-Boyutlu Tasarım Çalışmaları: Alıştırma 5, 6, 9, 11 ve 12

(İki-boyutlu tasarımın bileşenleri şekil, çizgi, renk, ve dokudur. Alıştırmalarda renk ve yüzey dokusu, tasarım ögelerinin ayrıştırılması için kullanılan farklı malzemelerin kendi
renk ve dokuları ile sınırlanmıştır.)
İki-Boyutlu Alanı Sınırlı Tasarım / Alıştırma 5 ve 6 ile parçalar arası ve parça-bütün ilişkileri, hiyerarşiler, tekrar ve varyasyon ile iki boyutta tanımlı gelişmeleri olan bütünleşik
görsel organizasyonların gerçekleştirilmesi beklendi. Bu alıştırmalar için tasarım ögeleri, her biri bir öğrenci grubuna verilen spor etkinliklerinden yedi beden hareketinin
kendileri tarafından yapılması ve grafik olarak soyutlanması ile elde edildi. Öğrenciler bu alıştırmalar üzerinde yedisinden üçünü soyutlayarak ve kullanarak bireysel olarak
çalıştılar. Tasarım ögelerinin çakıştırılması da istenen Alıştırma 9 ve 12’de ögeler, Kore alfabesinden bireysel olarak seçilen üç harfti. Alıştırma 11’de iki boyutlu bir alanın
bölünmesi üzerine kurulan tasarımın görselleşmesi ve nitelikleri yüzeyin dokusal farklılaşmasına dayalı olacak ve böylece dokunsal deneyimi ön plana çıkaracaktı.

Rölyef Tasarımı: Alıştırma 14

(Şekil, çizgi, renk ve yüzey dokusu yanısıra, ışık ve gölge ve yüzey plastisitesi tasarımın diğer bileşenleridir.)
“Katmanlaşma”’nın potansiyellerini doğada inceleyerek soyutlamak için Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki Kerpe’deki tabakalı kaya formasyonlarının algısal değerleri üzerine
bir arazi çalışması yapıldı. Rölyef tasarımı için Alıştırma 14 bu incelemeden yararlanma görüşü ile hazırlandı. Üç düzgün geometrik şeklin çakıştırılarak organize edildiği ve
geometrik kimlikleri rölyef tekniği ile sürdürülecek basit bir tasarım göreviydi.

Üç Boyutlu Tasarım Çalışmaları: Alıştırma 15a

(Boşluk, cisim, kütle, uzam, düzlem, ışık ve gölge diğer bileşenler olarak ortaya çıkar.)
Alıştırma 15a’da bütünün 1/3 oranında birbirleri ile ilişkilendirilmiş boşluklar yaratmak üzere sekiz sabun kalıbından oluşturulan bir dikdörtgenler prizmasından eksiltilerek üç
boyutlu bir dolu-boş tasarımı gerçekleştirilmesi beklendi. Hiyerarşi, orantı, ritim ilkeleri ile dolu ve boş şekillenmelerinin biçimsel-geometrik kimlikleri gözetilecekti.
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3-D Design Studies: Exercise 16 and 17

(Additional components are solid, void, mass, volume, plane, shade and shadow .)
“A Complex Solid-Void Design Based on a Regular Solid” / In this Exercise 16 a void of complex organization would be developed based on the study and
determination of lines of visual forces in a cube, besides its edges and vertices. The cube as a regular geometric solid would be constructed by layers of
corrugated cardboard. This stratified character was also an important reference that would guide the development of the void. The total void would be about 40%
of the whole solid-void design. One significant aspect of 3-D configurations is that they can be appreciated from any point of view. Variation as against “sameness”
was emphasized. Also an integral use of both orthogonal and curvilinear geometries was expected.
“A-Voided Cube” / The only difference of Exercise 17 from Exercise 16 was that this time students were asked to create seven interrelated voids, all determined
in size, form, and their relationship pattern, that would add up to 50% of the whole solid-void organization. Use of white cardboard to construct the cube was
another minor difference.

Üç Boyutlu Tasarım Çalışmaları: Alıştırma 16 ve 17

(Boşluk, cisim, kütle, uzam, düzlem, ışık ve gölge diğer bileşenler olarak ortaya çıkar.)
“A Complex Solid-Void Design Based on a Regular Solid” / Bir kübün kenarları ve köşeleri yanısıra bünyesinde algılanabilir sanal doğruların incelenmesi
ve belirlenmesine dayanan karmaşık yapıda bir boşluk geliştirilmesi istendi. (Alıştırma 16) Küp, düzgün geometrik bir dolu cisim olarak, oluklu mukavva
katmanlarından inşa edilecekti. Bu tabakalardan oluşan katmanlı karakter boşluğun geliştirilmesinde bir diğer önemli referans idi. Boşluğun tüm dolu-boş tasarımın
%40’ı kadar olacağı belirtildi. Üç boyutlu şekillenmelerin önemli bir özelliği her bakış açısından değerlendirilebilir olmalarıdır. “Aynılık”a karşı değişkenlik vurgulandı.
Hem ortogonal hem de eğrisel geometrilerin bütünleşik olarak kullanılması beklendi.
“A-Voided Cube” / Alıştırma 17’nin Alıştırma 16’dan tek farkı bu kez öğrencilerden beklenen, büyüklüğü, biçimi ve ilişkiler düzeni tümüyle belirlenmiş, tüm doluboş tasarımın %50’sine ulaşan, birbirleri ile ilişkili yedi boşluk yaratmalarıydı. Katmanlardan oluşan kübün inşasında beyaz mukavva kullanılması bir diğer küçük
farklılıktı.
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Portfolio Design: Exercise 2

Design of an additive flexible filing system to accommodate the previous and the forthcoming semesters’ works was an initial design task that continued
throughout the semester with intermittent reviews of work carried on by each student. The task required development and integration of a 2-D layout
system for the visual and verbal material. The size was limited by 625 cm². (Exercise 2)

Study and Design of 3-D Structures: Exercise 1 and 3

For Exercise 1 groups of five students were assigned the task of constructing either a structure to tower high, or to span a long distance, or to project
far out from a wall. Groups competed for the highest, the longest, and the farthest in their designs. Suspension structure with stick-form elements for
compression and string for tension was the system employed.
Exercise 3 was based on the study of a natural form - bone structure of a fish with its components of vertebrae, spines and ribs. Each student was to
represent findings with orthogonal drawings and 3-D working models using appropriate materials, which were to be larger than life-size. The structural
principles observed would be used in the following Exercise 4, “A Lakefront Strip”.

“A Lakefront Strip”: Exercise 4

On the Northern shore of Lake Eymir on METU grounds a continuous lakefront strip would be created with variations in 3-D. (Exercise 4) The major
function was to complement the original condition of this natural site. The strip would be defined as a lakefront promenade with nodes for potential
leisurely activities. In the 3-D design for defining the space of this strip, the structural principles found in the study of the fishbone structure would be
employed. Rhythmic variation (alternating, progressive, or continuous) was to be achieved. Final presentations were a site plan and site model (1/200)
and a partial model of the space defining structure (1/20).

Belgetaşır Tasarımı: Alıştırma 2

Bir önceki ve ikinci dönemin çalışmalarını barındıracak eklenebilir esnek bir dosyalama sisteminin tasarlanması, dönem boyunca her öğrencinin
çalışmasının izlendiği ilk tasarım görevlerinden biriydi. Görsel ve yazılı ögeler için 2-boyutlu bir mizanpaj sisteminin geliştirilmesi ve bütünleştirilmesi
istendi. Tasarlanacak belgetaşırın büyüklüğü 625 sm² olarak sınırlandı (Alıştırma 2).

Üç Boyutlu Strüktür Araştırması ve Tasarımı: Alıştırma 1 ve 3

Alıştırma 1’de beşer öğrenciden oluşan gruplara ya yükseğe tırmanan, ya bir açıklığı aşan, ya da bir duvar yüzeyinden uzanan bir strüktür tasarlayıp inşa
etme görevi verildi. Gruplar, tasarımlarında en yü kseği ve en uzunu için yarışacaktı. Kullanılan sistem, basınç çubuğu ve gergi elemanlarından oluşan
gergi strüktürü idi.
Alıştırma 3 doğadan bir biçimin – bir balığın omurga, omurları ve kılçık bileşenleri ile iskelet yapısı – incelenmesine dayalıydı. Her öğrenci bulgularını
gerçeğinden büyük ölçekte çizimle ve uygun malzeme kullanılarak yapılan ve strüktürün nasıl çalıştığını gösteren bir modelle sundu. Görülen strüktürel
ilkeler bir sonraki “A Lakefront Strip” başlıklı Alıştırma 4’te kullanılacaktı.

“Göl Kıyısı Şeridi”: Alıştırma 4

ODTÜ arazisinde bulunan Eymir Gölü’nün Kuzey kıyısında üçüncü boyutta yapılacak varyasyonlarla devam eden bir göl kıyısı şeridi yaratılması Alıştırma
4’ün konusu idi. Ana işlev bu doğal alanın özgün durumunu taçlandırmaktı. Kıyı şeridine dinlendirici etkinliklerin yer yer odaklandığı bir göl kıyısı gezisi
(promenad) tanımı kazandırılacaktı. Bu kıyı şeridi mekânını tarifleyecek olan üç boyutlu tasarımda, balık kılçığı strüktürünün incelenmesinde gözlenen
strüktür prensipleri kullanılacaktı. Ritmik varyasyon (değişerek tekrar eden; ilerleyen; kesintisiz) elde edilmeliydi. Final sunuşlar 1/200 ölçekli bir vaziyet
planı ve modeli ile mekânı tanımlayan strüktürün 1/20 ölçekli kısmi modeli ile yapıldı.
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“A Remodelling / Redimensioning Exercise for Foça”: Exercise 5
A field study was done in Foça on the Aegean Coast for the purposes of the final Exercise 5, which asked for analysis and developing propositions for
redesign of an urban outdoor environment. The busy plaza at the tip of the “Küçük Deniz” and the esplanade on its Western coast would be remodelled
and redimensioned, for the plaza to continue its civic functions and the esplanade to accommodate outdoor cultural activities. The area behind the
remains of the historic city wall along the edge of the esplanade, which slopes up to the archaeological site of the Temple of Athena, would also be
redesigned as the access towards and surrounds of a would be archaeological museum. The Eastern coast of the “Küçük Deniz” would continue as an
esplanade with commercial / recreational functions.
Visual exposition of the historic wall; esplanade providing for promenade; the “choreography” of human circulation to be affected; changes in levels and
creation of vertical surfaces to help or accentuate differentiations of zones, to shape and define areas; thinking and designing for the relations of the land
with the sea were important conditions to be considered. The studies and presentations of work were carried out at the scales of 1/500 and 1/200.

“Foça için Yeniden Biçimlendirme / Boyutlandırma Alıştırması”: Alıştırma 5
Kentsel dış mekânın yeniden tasarlanması için analiz ve öneriler geliştirmeyi öngören Alıştırma 5’in amaçları doğrultusunda Ege kıyısındaki Eski Foça’da
bir alan çalışması yapıldı. “Küçük Deniz”in ucundaki işlek meydan ve Batı kıyısındaki kordon (“esplanade”) meydanın kamusal işlevlerini sürdürmesi
ve kordonun açık hava kültürel etkinliklerine yer vermesi için yeniden şekillendirilecek ve boyutlandırılacaktı. Kordonun kara tarafındaki kıyısı boyunca
uzanan tarihi duvar kalıntılarının arkasında kalan ve Atina Tapınağı’nın arkeolojik kalıntılarına doğru yükselen alan, burada yapılacak arkeoloji müzesinin
ulaşım mekânı ve çevresi olarak da yeniden tasarlanacaktı. “Küçük Deniz”in Doğu kıyısının varolan ticari/eğlence işlevlerinin bulunduğu bir kordon olarak
süreceği varsayıldı.
Tarihi kent duvarı kalıntısının görünür kılınması; insan dolaşımının “koreografisi”ni öngörme; alan farklılaşmalarının yaratılması veya vurgulanması,
şekillendirilmesi ve tanımlanması için seviye değiştirilmeleri ve düşey yüzeyler yaratılması; karanın denizle ilişkilerinin düşünülüp tasarlanması gözetilmesi
istenen önemli koşullar oldu. Çalışmalarla ilgili sunuşlar 1/500 ve 1/200 ölçeklerde yapıldı.
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İbrahim Karaman . Mustafa Karatutlu . Tuğba Kavak . Zeynep Keskin . Damla Kır . Çağlayan Kızılkaya . Ahmet Kurnaz . Kenan Küçük . Derya Fatma
Marangoz . Samet Mor . Derya Rana Musluk . Merve Okçu . Zeynep İlay Oruç . Alp Özekin . Tuğba Özer . Muharrem Özkarakaya . Cüneyt Öztürk
Şafak Sakçak . Shuji Seko . Süleyman Sünbüloğlu . Benan Şahin . Ece Gamze Şentuna . Gizemnur Talas . Aycan Terzioğlu . Orçun Tonyalı . Fatih
Topak . Deniz Topçuoğlu . Sarp Tosun . Fulya Tutarlı . Serap Tüzen . Kübra Meryem Uluç . Mehtap Us . Pınar Melek Uz . Elif Seda Uzunoğulları
Zeynep Aysu Ünal . Elif Merve Ünsal . Buket Ürkmez . Güneş Yıldırım Mustafa Yıldız . Nezih Yüksel . Simla Yüzgeç . Batyrkhan Zhumagaliyev

Arch 201 Architectural Design I

Group1: Vacit İmamoğlu + Can Baykan + Nuri Arıkoğlu
İlkay Dinç Uyaroğlu + Ülkü Özten
A Solar House in Cappadocia: either for an architect, a sculptor, a ceramic artist or for an academician

Designing a new building in a historical environment is not easy, but an exciting task for students of architecture. Students have to learn how to integrate
their buildings with the existing or historical environment. This responsibility may even be more so, in a spectacular environment like Cappadocia. Each
student must create a sensitive and intentional dialogue with the physical setting, while not falling into the trap of imitations or superficial architectural
formations. This semester, in such a context, students were assigned to design a living/working milieu for either for an architect, a sculptor, a ceramic
artist or for an academician. They were also assigned to design a sun space and develop sensitivity towards the energy-conscious design.
Objectives of the project:
1. To introduce the problems and parameters of a dialogue between the existing and proposed architecture in the given context,
2. To solve the problems of a small scale building (a house) with its functional and technical aspects,
3. To encourage energy-conscious design, energy-saving and renewable energy usage,
4. To integrate semi-open and open spaces with the enclosed ones, creating transitional areas at different privacy levels.

Kapadokya’da bir Güneş Evi: mimar, heykeltıraş, seramik sanatçısı veya akademisyen için
Mimarlık öğrencileri için tarihi çevrede yeni bir yapı tasarlamak kolay olmayan fakat heyecan verici bir problemdir. Her öğrencinin tasarlayacağı yapıyı
varolan doğa ya da tarihi çevre içine nasıl entegre edeceğini öğrenmesi gerekir. Bu sorumluluk Kapadokya gibi etkili bir çevrede daha büyük bir
anlam taşır. Öğrenci suni ve yüzeysel mimari klişe ve biçimlenmelerin tuzağına düşmeden bilinçli olarak fiziksel çevre ile duyarlı bir iletişim kuracak
bir tasarım yapmak zorunda. Bu dönem, böyle bir bağlamda öğrencilerden bir mimar, heykeltıraş, seramik sanatçısı veya akademisyen için yaşama/
çalışma ortamları yaratmaları istenmiştir. Bu yapı aynı zamanda bir kış bahçesi içerecek, öğrencinin enerji-bilinçli çevre yaratma konusunda duyarlılık
kazanmasına katkıda bulunacaktır.
Çalışma objektifleri:
1. Eski ve yeni mimarinin yanyana gelmesi ile karşılaşılan problemler hakkında duyarlı yaklaşımlar geliştirmek
2. Küçük ölçekli yapıların fonksiyonel ve teknik problemleri ile tanışmak
3. Tasarımda enerji bilinci, enerji tasarrufu ve kullanılabilir enerjiyi özendirmek
4. Yarı-açık ve açık mekânları kapalı mekânlar ile entegre etmek, farklı mahremiyet derecelerinde geçiş mekânları yaratmak

zeynep keskin group 1

The two folded living/working program, designed by Keskin for a sculptor,
is defined in the form of a clear-cut cube. Although the building fits to the
context by means of its basic cubical form, it is reinterpreted by using
transparency in the materials and by being elevated from the ground. Sun
space, which is placed almost at the heart of a nine-square grid, provides
owners the inner vertical circulation. It also gives a successful solution
of establishing a highly differentiated matrix of relations, providing light to
the studio and opening the building to the street.

Keskin’in, heykeltıraş için tasarladığı çalışma/yaşama ortamı, bu ikili
programın bir küp formunda tanımlanması ile oluşmuştur. Dokuz-kare grid
yapı, zeminden yükseltilmiş, merkezinde yer alan kış bahçesi dolaşımın
düşeyle ilişkilenmesinde can alıcı bir rol üstlenmiştir. Stüdyoya farklı
nitelikte ışık alınması ve stüdyonun sokakla ilişkilendirilme biçimi başarılı
bir çözüm olarak yorumlanmıştır.
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group 1

cenk çeşmeli

Çesmeli’s main concern in designing the house for a sculptor is to create
an axis acting as a transition space, which provides relation between
working and living spaces. Giving reference to the most common
characteristics of vernacular architecture of Cappadocia, this axis directs
the movement towards the semi-closed area at the backyard as well as
to the roof. The plans of units around the sun space are successfully
designed to receive maximum amount of solar energy.
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Çeşmeli, heykeltıraş için ev tasarlarken, çalışma ve yaşama alanları
arasındaki mekânsal ilişkiyi güçlendiren ve yardımcı geçiş alanı
fonksiyonunu üstlenen bir aks yaratmayı amaçlamıştır. Kapadokya’nın
yerel mimarisinin yaygın özelliklerinden birisine referans vermek amacıyla,
bu aks insan hareketini arka bahçedeki yarı açık dış mekâna ve burdan
da çatıya yönlendirmektedir. Program birimleri, kış bahçesi çevresinde
maksimum güneş enerjisi alacak şekilde başarıyla tasarlanmıştır.

erenus atilla group 1
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Atilla’s living/working milieu is at the heart of Ürgüp-Cappadocia which
is an area surrounded by fairy chimneys, caves and traditional prismatic
houses. As part of such a context, Atilla has designed a series of separate
masses. He interpreted the program by distributing it to the caves, garden
and built cubical spaces, and defined an open exhibition space as a
transition area between the house and the studio.

Arsa, Kapadokya’nın önemli mekânlarından biri olan Ürgüp’te peribacaları,
kayalara oyulmuş mağaralar ve geleneksel prizmatik evler ile çevrili bir
konumdadır. Böyle bir bağlamın parçası olarak, Atilla program ögelerini,
bahçe ve tasarlanan kübik mekânlar arasında dağıtarak yorumlamış,
birbirinden ayrı bir dizi kütlenin oluşturduğu bir düzen önermiştir.
Girişteki açık sergi alanını da ev ve stüdyo arasında bir geçiş alanı olarak
tanımlamıştır.
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Arch 202 Architectural Design II

Group1: Vacit İmamoğlu + Can Baykan+ Nuri Arıkoğlu
İlkay Dinç Uyaroğlu + Ülkü Özten
METU Information Center in Ankara
In this semester, students are expected to consider the problems of a multi functional public building, namely, METU (Middle East Technical University)
Center in Ankara. “Urbanity” conceptually refers to particular social and physical settings as well as particular acts and conducts. Other ideas related
to “urbanity” and “city” and “urban life” have many disparate meanings today. All these concepts associate with social and physical setting that can
shortly be characterized with ideas of “complexity”, “diversity”, “unlikeness”, “difference”, “density of living.” In relation to these concepts, students
have to pay attention to “diversity and complexity of social life” and “diverse and complex environmental settings”.
Accessibility is one of the most important problems in the city life. Urban spaces must serve all people including the people with disabilities. In this
project, students have to deal with this problem with internationally accepted solutions.
Objectives and Learning Outcomes:
1. To introduce and develop an awareness about the problems of urban environment and to develop a critical view about identity and image of a multi
functional public building with its functional requirements and symbolic features.
2. To cope with the technical problems, concerning the structural and constructional requirements of a middle size building in an urban context.
3. To be aware of the accessibility problems of buildings and learn the Universal Design principles.
4. To dwell on and develop ideas about possible contributions of the METU to the community in general and particularly to everyday lives of citizens
of Ankara.

ODTÜ Bilgi Merkezi
Bu dönemde, ODTÜ Bilgi Merkezi projesi ele alınmış, öğrencilerin çok fonksiyonlu bir kent yapısının sorunlarını anlamaları istenmiştir. Kentsel mekânlar,
kent yaşamını oluşturan sosyal ve fiziksel çevreden ayrı düşünülemez. Bu dönem, öğrencilerin kentsel mekânı oluşturan sosyal ve fiziksel etmenler ve
“sosyal yaşamın çeşitliliği ve karmaşıklığı” ve “çeşitli ve karmaşık çevresel oluşumlar” konularında bilgilenmeleri beklenmiştir.
Ulaşılabilirlik kentsel yaşam içinde karşılaşılan önemli problemlerden biridir. Kentsel mekânlar engelliler de dahil olmak üzere tüm insanlara hizmet
verecek nitelikte olmalıdır. Bu proje kapsamında, öğrencilerin yapı ulaşılabilirliğiyle ilgili problemleri uluslararası kabul gören tasarım prensipleriyle
çözmeleri beklenmiştir.
Objektifler ve Öğrenim Çıktıları
1. Kentsel nitelikteki yapı çevrelerinin sorunları ile tanıştırmak; bu sorunların farklı boyutları hakkında farkındalık kazanmak ve tüm fonksiyonel
gereksinimleri ve sembolik özellikleriyle birlikte çok fonksiyonlu kentsel yapı imajı ve kimliği hakkında eleştirel bir bakış açısı geliştirmek.
2. Kentsel bağlam içinde orta ölçekli bir yapının, strüktürel ve yapısal gereksinimleriyle ilgili teknik problemlerini çözebilmek.
3. Yapı ulaşılabilirliğiyle ilgili problemlerin farkına varmak ve Evrensel Tasarım prensiplerini öğrenmek.
4. ODTÜ’nün Ankara’lılar için kent yaşamına olası katkıları konusunda fikirler geliştirmek.

zeynep aysu ünal group 1

The scheme of the METU Information Center that is designed in reference
to the limitations of the building lot has a trapezoidal plan. The building
is mainly organized around a transparent backbone, which connects the
dense frontal mass and the exhibition area at the back of the building.
Although it is hidden behind the entrance, exhibition space on the
northern side of the building is designed as an impressive focal area
connected to the transparent circulation route, which attracts the eye and
directs people to contemplate.

Parsel sınırlarına referansla tasarlanan ODTÜ Bilgi Merkezi şemasının
trapezoidal bir planı vardır. Yapı temelde öndeki yoğun kütleyi ve gerideki sergi
mekânını diyagonal bir biçimde yaran şeffaf bir omurga çevresinde organize
edilmiştir. Girişin arkasına gizlenmiş olsa da yapının kuzeyinde yer alan sergi
mekânı, şeffaf dolaşım ekseni ile ilişkilendirilmiş zengin mekân deneyimlemeye
davet eden dikkat çekici ve etkileyici bir odak olarak tasarlanmıştır.
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çeşmeli
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After examining site’s potentials and urban environment, Çeşmeli suggested
a linear axis in east-west direction, which divides the building into two parts:
north and south. This axis provides spatial continuity between the main
entrance of the building at the east and the courtyard at the west. While
connecting diverse functional activities through this axis, he created a central
atrium, which provides physical and visual connection between the interior
spaces. This organization schema is supported by a peripheral courtyard in
the west and south edges of the building.

Çeşmeli yapıyı kuzey ve güney olarak ikiye ayıran ve doğu-batı yönünde
giden lineer bir aks üzerinde tasarlamıştır. Bu aks yapının doğu yönündeki
ana girişiyle batı yönündeki avlusu arasında mekânsal bir devamlılık
sağlamaktadır. Çeşitli fonksiyonel aktiviteleri bu aks boyunca kurgulamış,
iç mekânlar arasında fiziksel ve görsel ilişkiyi sağlayan merkezi bir atriyum
yaratmıştır. Bu organizasyon şeması yapının güney ve batı kenarlarına
yerleştirilmiş bir dış bahçe fikriyle desteklenmiştir.

zeynep keskin group 1

Keskin’s design idea is generated by the creation of an inviting main
courtyard in the southern side of the building. This courtyard acts as
a transition space between proposed two main blocks, while enabling
visual connection between the program elements. While proposing public
spaces on the east side, she designed more private spaces in the west.
She utilized oblique steel bars at the façade and cables at the top of the
building.

Keskin’in tasarım fikri, güney cephede yaratacağı davet edici bir ana avlu
etrafında bir bina oluşturmaktır. Bu avlu önerilen iki ana bloğun arasında
geçiş mekânı olarak çalışmakta, program birimleri arasında görsel birlikteliği
sağlamaya yardımcı olmaktadır. Kamusal mekânları doğu bloğunda
tasarlarken, daha özel mekânları batıya yerleştirmiştir. Cephelerde eğik çelik
dikmeler ve çatıda çelik halatlar kullanmıştır.
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Arch 201 Architectural Design I

Group2: Berin Gür + Onur Yüncü + Onur Özkoç

kırâatHANE
Generally, in the first semester of the 2nd year design studio, our group gives students a design problem that questions the duality of domestic (private)
activities and work (public) activities and their co-existence under the same roof in an urban context, as a final project. Each year, students are asked
to design a building that integrates living and working areas of a different profession. This year the students are asked to design a kırâatHANE in Siteler.
Besides being the residence of a family (composed of husband and wife, and their child), by definition, “kırâathane” refers to a space in which people
assemble to socialize with each other through various activities such as reading, drinking and etc. Therefore, the students are expected to interpret and
combine the functional needs of a house (hane) and those of a social gathering place for workers in Siteler (kırâat).
During the semester, before focusing on the “kırâatHANE” project, students are given a short-term assignment, “designing an activity void.” Constituting
a significant part of the 2nd year design education, such experimental design problems act as a vehicle to experience how to design an architectural
program defined by actions and activities not by conventions, and to search for the possibilities in generating and organizing architectural space(s).

kırâatHANE
Grubumuzda, 2. sınıf tasarım eğitiminin ilk döneminde final projesi olarak öğrencilere, ev ile ilgili daha özel aktiviteler ile işe dair daha kamusal aktivitelerin
ikililiğini ve bu aktivitelerin tek bir çatı altında nasıl bir arada olabileceğini sorgulayan bir tasarım problemi verilmektedir. Öğrencilerden her yıl farklı bir
meslek için yaşam ve çalışma alanını bütünleştiren kent içinde bir yapı tasarlamaları beklenmektedir. Bu yıl, öğrencilerden Siteler’de bir kırâatHANE
tasarlamaları istenmiştir. Anne, baba ve çocuktan oluşan bir ailenin yaşam alanı olmasının yanı sıra “kırâathane” sözlük anlamıyla insanların buluşup
okuma ve içme gibi faaliyetler aracılığıyla sosyalleşebilecekleri bir mekândır. Bu durumda, öğrencilerden bir evin (hane) ve Siteler’deki işçiler için bir
sosyal toplanma mekânının (kırâat) işlevsel gereksinimlerini birlikte yorumlamaları beklenmektedir.
Bu dönem içerisinde, final projesine başlamadan önce, öğrencilere kısa süreli bir alıştırma verilmiştir: “eylem boşluğu tasarlamak.” Bu tür deneysel
tasarım problemleri, eylemler ve aktivitelerle tanımlanmış bir mimari programın nasıl tasarlanabileceğini deneyimlemek ve mimari mekânları üretme ve
örgütleme olasılıklarını araştırmak için bir eğitim aracı olarak, 2. sınıf tasarım eğitiminde önemli bir yere sahiptir.
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haktan aksu
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Aksu interprets the duality inherent in the program by placing two linear
blocks that lies along the long direction of the site. The placement of these
blocks clearly defines the exterior, which differentiates and relates the social
and private realms while creating a buffer zone between them. By placing
the social spaces on the street level and house on the upper level, with a
single gesture, it becomes possible to organize the relationships between
public – private and exterior – interior.

Aksu programın ikili doğasını iki doğrusal bloğu arazinin uzun kenarı
boyunca yerleştirerek yorumlamaktadır. Bu blokların yerleşimi dış mekânları
da net olarak tanımlamaktadır. İyi tariflenmiş dış mekânlar sosyal ve mahrem
yaşam alanlarını ayrıştırıp ilişkilendirerek bir tampon bölge oluşturmaktadır.
Sosyal mekânların sokak kotuna, evin ise üst kota yerleşmesi ile tek bir
dokunuşla kamusal – mahrem ve iç – dış arasındaki ilişkileri düzenlemek
mümkün olmaktadır.
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elif düzel group 2
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Departing from questioning the existence of a house in Siteler, Düzel asserts
that “kırâatHANE” can be related to Siteler whereas “hane” should be isolated.
In this sense, she places the house at the center and organizes a public
reading space surrounding the house. Relating the building in every direction
and every level to its surrounding, this public reading space becomes an
appropriate tool for resolving the problematic relationship between the house
and the Siteler.

Bir evin Siteler içerisinde var olmasını sorgulayarak yola çıkan Düzel
“kırâatHANE”nin Siteler ile ilişkilenebileceğini fakat “hane”nin izole olması
gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda, ev merkeze yerleştirilmiş, etrafında
ise evi sarmalayan bir kamusal okuma mekânı örgütlenmiştir. Binayı her yönde
ve her kotta çevresiyle ilişkilendiren bu kamusal okuma mekânı, evin Siteler ile
olan sorunlu ilişkisini çözümlemek için uygun bir araca dönüşmektedir.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Arch 202 Architectural Design II

Group2: Berin Gür + Onur Yüncü + Mucip Ürger + Onur Özkoç

Neighborhood Community Center
The 2nd semester of the 2nd year design education is structured to develop a critical approach to design by considering complex relations between urban
context, building and program. Students are asked to design a medium-sized building program, which contains various activities, in an urban site. Here,
the objective is to experience how to design by working with the complexity of the site and by considering program as a design objective defined by
actions. Therefore, assignments of this semester are prepared in accordance with this objective. The first assignment, namely “Plan Interpretation,” in
which students are asked to interpret a plan as a section, aims to visualize a new spatial organization suggested by the section. The second assignment,
“Readings of the City,” aims to make students to approach their cities as a laboratory of experiment to observe, explore and derive the ways of
operations (design acts and tools) to respond complex urban situations.
The final assignment is the “Neighborhood Community Center” project. The Community Center is for social and cultural organization and education
of the inhabitants in the Ayrancı neighborhood in Ankara. The Center is expected to be a multi-functional and socio-cultural gathering place, offering
public education as well as various social activities for various age groups. The objective of the Center is to stimulate interaction among the inhabitants
of Ayrancı, which is mainly a residential district with occasional commercial occupancies. The site houses an urban park, a frequently used basketball
course, and a cabstand that is now associated with the identity of the neighborhood. Rather than removing these functions from the site, the students
were expected to interpret and provide proper spaces for them in their design.

Ayrancı Mahallesi için Sosyal Merkez
2. sınıf mimari tasarım eğitiminin 2. döneminde, öğrencilerin kentsel bağlam, yapı ve program arasında süregelen değişken ve karmaşık ilişkileri dikkate
aldıkları eleştirel bir tasarım yaklaşımı geliştirmelerini sağlamak üzere, kent içinde yer alan ve farklı aktiviteleri içeren orta büyüklükte bir yapı programı
verilmektedir. Burada, öğrencilerin kent içinde verilen arsanın karmaşıklığını dikkate alıp, programa bir tasarım hedefi olarak yaklaşmaları amaçlanmıştır.
Dönem içinde verilen alıştırmalar bu amaca göre hazırlanmıştır. “Plan Interpretation” alıştırmasında öğrencilerden verilen bir planı kesit olarak yorumlayıp
bu kesitin kurguladığı olası yeni mekânsal örgütlenmeleri keşfetmeleri beklenmiştir. “Readings of the City” alıştırmasında ise öğrencilerin kente bir
laboratuvar deneyi gibi yaklaşıp, karmaşık kentsel durumlara cevap olarak geliştirilen tasarım eylemlerini ve araçlarını, verilen araştırma alanları üzerinden
gözlemleyerek ve keşfederek türetmeleri ve tartışmaları amaçlanmıştır.
Final proje olarak verilen “Ayrancı Mahallesi için Sosyal Merkez” mahalle sakinlerinin toplumsal ve kültürel örgütlenmesi ve eğitimi için kullanılacak; farklı
yaş gruplarının faydalanabildiği, çeşitli aktiviteleri içerebilen çok amaçlı sosyal-kültürel toplanma mekânı olarak öngörüldü. Çoğunlukla konutların yer
aldığı Ayrancı mahallesinde yer alacak olan sosyal merkezin, sakinler arasındaki karşılıklı etkileşimi ve iletişimi canlandıracağı düşünüldü. Öğrencilerden,
projenin yer aldığı arsa üzerindeki park, basketbol sahası ve taksi durağını önerilerine uygun olarak yeniden tasarlamaları istendi.

group 2

buket ürkmez

anıl sakaryalı

merve okçu

haktan aksu

burcu çimenoğlu

ceyda duruş

mustafa yıldız

orhun çakır

hilal çiftçi

farzad golghasemi

seyit dal

cahid can

elif düzel

sarp tosun

gizemnur talas

ayşe arslan

cüneyt özdemir

cansu can

zeynep avsever

ceren çetintaş

45

group 2 murat

aydınoğlu

Back gardens in the residential plot are the essential site force in Aydınoğlu’s
proposal. He redesigns the gardens in a way to provide their continuity as
a green surface and to connect them with the Neighborhood Community
Center. The roof of the Center, which is designed as an extension of the back
gardens, provides both a continuous land surface for outdoor activities and
also entrances to the different levels of the Center.
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Projenin verildiği konut adasındaki mevcut arka bahçeler, Aydınoğlu’nun
projesinde önemli bir veri olarak ele alınmıştır. Aydınoğlu, arka bahçeleri
yeşil bir doku olarak sürekliliğini sağlayacak ve kendi önerisi ile
ilişkilendirecek şekilde yeniden tasarlamıştır. Bu anlamda, mevcut arka
bahçelerin bir uzantısı olarak tasarlanan yapının çatısı, hem dış mekân
aktiviteleri için sürekli bir zemin yüzeyi hem de yapının farklı katlarına giriş
sağlamaktadır.

damla kır group 2

Kır’s main concern is to design the relationship between void and solid.
The void is interpreted as the main space of the Neighborhood Community
Center. It acts as an interaction space that both connects various activities
and also accommodates activity areas for performances, exhibition, eatingdrinking, and etc.

Projesinde dolu-boş ilişkisini tasarlamayı amaçlayan Kır, boşluğu
yapının ana mekânı olarak ele almıştır. Boşluk, farklı aktiviteleri birbiriyle
ilişkilendiren bir etkileşim mekânı olarak davranırken aynı zamanda
da performans (aditoryum), sergi, yeme-içme ve benzeri aktiviteleri
barındırır.
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Arch 201 Architectural Design I

Group3: Sinem Çınar + E. Özgür Özakın + Duygu Tüntaş

Assignment 1: Boundary Design
First assignment of the semester focused on defining boundaries between 3 activities, each of which would necessitate different qualities. The nature of
these boundaries (strict, loose, transitory, visual, audio, odor etc.) was expected to be architecturally formalized through student’s personal interpretation
of the given activities.
Main objectives:
Exploring the diversity of boundaries; and developing sensitivity towards possible interactions in-between different activities.

Assignment 2: Student Pavilion in METU Campus
The second assignment was to design a pavilion in the METU campus. The pavilion was to be located in relation to the main alley and would serve for
10 different student clubs each of which would occupy the space for a month. Students were first expected to select the location of the pavilion and
then to propose a generic spatial organization, which could serve for diverse natures of activities to be performed by each student club.
Main objectives:
Exploring possible references of the site and the context; and developing skills about 2D and 3D spatial organization and structural design.

Final Project: A Home for an Unfamiliar Family
For the final project of the first semester, students were expected to design a house for an unorthodox family in Beysukent. The family consisted of a
divorced couple and their 7 year old daughter. Even though the parents had decided to lead their lives separately, they did not want to live apart from
their daughter. Therefore, students were asked to design a space that would provide a peaceful solution for this arrangement.
Main objectives:
Learning to develop an architectural program; and to translate a design problem into architectural form through diagrams.

Alıştırma 1: Sınır Tasarımı
Dönemin ilk çalışması farklı nitelikte sınırlar gerektiren üç aktivite arasındaki sınırları tasarlamaya odaklanmıştır. Sınır karakterlerinin (sert, geçirgen,
görsel, duyusal, kokusal vb.) öğrencilerin aktiviteleri yorumlamalarıyla mimari forma dönüştürülmesi beklenmiştir.
Ana hedefler:
Farklı aktivitiler arasındaki sınır ve ilişkilerin olası çeşitliliği üzerine duyarlılık ve farkındalık oluşturmak.

Alıştırma 2: ODTÜ Kampüsü’nde Öğrenci Pavyonu
İkinci çalışma, ODTÜ kampüsündeki ana yaya arteri ile ilişkili olmak koşuluyla öğrencilerin kendi seçecekleri bir konumda yer alacak ve farklı 10 öğrenci
kulübüne sırayla birer ay tahsis edilecek bir pavyon tasarımını içerir. Öğrencilerden öncelikle uygun konumu belirlemeleri, ve daha sonra her kulübün
etkinlik alanının farklılığına cevap verecek esnek bir mekânsal kurgu üretmeleri beklenmiştir.
Ana hedefler:
Arazi ve bağlama ait olası referansları keşfetmek; 2B ve 3B mekânsal organizasyona ve taşıyıcı sistem tasarımına dair yetileri geliştirmek.

Final Projesi: “Farklı” Bir Aile için Ev
İlk dönemin final projesi, Beysukent’te alışılmamış türde bir aile için ev tasarımıdır. Aile, boşanmış bir çift ve 7 yaşındaki kız çocuğundan oluşmaktadır.
Ebeveynler yaşamlarını ayrı geçirme kararı almış olsalar da kızlarından kopmak istememektedirler. Öğrencilerin bu karmaşık kurguya barışçıl bir mimari
öneri geliştirmeleri beklenmiştir.
Ana hedefler:
Mimari programı oluşturmayı öğrenmek; diyagramlar yoluyla tasarım problemini mimari forma dönüştürmeyi keşfetmek.

group 3

assignment 1

merve esmebaşı

emir kapiç

tuğba özer

deniz topçuoğlu

gamze canbaz

muharrem özkarakaya

şafak sakçak

ece gamze şentuna

assignments 1 - 2

assignment 2
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group 3

50

emir kapiç

kenan küçük group 3

Kapiç proposed a three-dimensional grid system enabling freedom of
solid-void arrangements within a controlled structure. He integrated
gardens and terraces into the architectural form as elements of connection
and separation.

Küçük developed a diagram representing the relations within the family
as chain rings. In translating this diagram into form, he connected and
separated planes on different levels and attained private spaces at ends,
and common spaces at intersections.

Kapiç, kontrollü bir form içinde özgür doluluk-boşluk ilişkileri
sağlayabileceği üç-boyutlu bir grid sistemi önerdi. Kapiç, bahçe ve
terasları mimari formla bütünleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu
mekânları birleştirme ve ayırma aracı olarak yorumladı.

Küçük, aile ilişkilerini içiçe geçmiş zincir halkaları biçiminde tahayyül etti.
Bu diyagramı forma dönüştürürken araziye uyan farklı kotlar ve kütleler
önerdi. Ayrışan alanlarda özel mekânları, kesişen alanlarda ise ortak
mekânlarını oluşturdu.

group 3

ece gamze şentuna

gamze canbaz group 3

Regarding the level differences of the site, Şentuna aimed at organizing
programmatic elements around a courtyard. She employed the courtyard
as an element of connection and separation for the complex lives of
family members.

In her diagram, Canbaz employed the voids between the solids which
overlapped the individual spaces of father, daughter and mother, as
elements of connection and separation.

Şentuna arazideki eğimi de dikkate alarak, program öğelerini bir avlu
etrafında organize etti. Şentuna’nın projesinde “avlu”, hem aile fertlerinin
hayatları arasındaki ayrışmaları hem de biraraya gelişleri düzenleyen bir
elemandı.

Diyagramında da okunabileceği üzere, Canbaz’ın projesi, baba,
anne ve çocuğun bireysel mekânlarını oluşturan kütleler arasında
konuşlandırılan boşluklar aracılığıyla ayrım ve birleşim sorununu çözüme
kavuşturmuştur.
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Arch 202 Architectural Design II

Group3: Sinem Çınar + E. Özgür Özakın + Duygu Tüntaş

A Contemporary “Han” in Ulus
Representing the identity of Turkish Republic for many years, Ulus quarter was once the center of administration, culture and commerce in Ankara.
Nevertheless it still lives vigorously in various historical, cultural, social and architectural layers. Ulus is a unique place, which we think has the potential
for inspiring architects.
Ulus is still a commercial center for many people. In addition to its street bazaars, this quarter houses a variety of historical “han”s and closed “çarşı”s,
each of which serves for specified purposes. Among those “Çarşı” buildings, “Modern Çarşı” has to be noted as an unfortunate shopping center, which
was demolished in a fire in 2003.
For the second semester project the empty lot on which Modern Çarşı once existed was given. On this site students were expected to design a
contemporary “Han” which would house stores of three different themes: hardware stores, work clothing stores and aquarium stores. The relation
between these three themes seemed ambiguous; yet this ambiguity behold a potential to develop diverse design ideas.
Main aim of the project was to give an architectural language to a given program in an urban context, whose forces would inescapably influence the
design decisions. Before the design stage started, a comprehensive analysis of context and program was conducted. Additionally, the design of outdoor
spaces was regarded as important as the design of mass and interior spaces.
Program (Total: 3530 m2): 12 Hardware stores, 12 Work clothing stores, 12 Aquarium stores, restaurant, coffee shop, exhibition hall, 3 workshops,
multi-purpose hall, pharmacy, administration offices, first-aid room, and service areas.

Ulus’ta Çağdaş Bir “Han”
Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti kimliğini temsil etmiş olan Ulus semti, aynı zamanda Ankara’nın idari, kültürel ve ticari merkeziydi. Günümüzde eskisi
kadar popüler olmasa da, Ulus, tarihsel, kültürel, sosyal ve mimari katmanlarıyla canlı bir biçimde yaşamaya devam etmektedir. Ulus, mimarlara ilham
verecek birçok değeri barındıran özel bir yerdir.
Ulus birçokları için hala ticari bir merkezdir. Sokak ve caddelerine ek olarak, Ulus’ta farklı amaçlara hizmet eden birçok tarihi “han” ve kapalı “çarşı”
bulunmaktadır. Çarşı yapıları içinde Modern Çarşı, 2003 yılında bir yangın sonucunda yıkılmış şanssız bir örnektir.
Proje arazisi Modern Çarşı’nın eskiden yer aldığı bugün boş olan alan olarak belirlenmiştir. Bu arazide öğrenciler, içinde “hırdavat”, “akvaryum” ve “iş
giysileri” satan dükkanların yer aldığı çağdaş bir “han” tasarladılar. Hırdavat, akvaryum ve iş giysileri arasındaki ilişkinin belirsizliğinin projeye farklı
yorumlar sunabileceği düşünüldü.
Projenin ana amacı verileri çok güçlü bir kentsel ve tarihsel bağlamda yer alacak verili bir programa mimari dil kazandırma araçlarını geliştirmektir.
Tasarım süreci başlamadan önce fiziksel-tarihsel-kültürel bağlamın ve mimari programın kapsamlı analizleri çalışılmıştır. Daha sonra diyagram
çalışmaları yardımıyla analiz ve mimari form üretme süreçleri arasında geçiş sağlanmıştır. Dış mekân ve peyzaj elemanlarının tasarımına kütle ve
mekânsal çözümlemeler kadar önem verilmiştir.
Program (Toplam: 3530 m2): 12 Hırdavatçı dükkanı, 12 İş-giysileri dükkanı, 12 Akvaryum dükkanı, Restoran, Kafe, Sergi Salonu, 3 Atölye, Çok-amaçlı
Salon, Eczane, Yönetim ofisleri, İlk yardım odası, ve Servis Alanları.

kenan küçük group 3

Küçük re-interpreted the “courtyard,” that we commonly observe in
traditional “han”s, and produced a plan scheme in reference to urban forces
and architectural program. Moving from a spiral circulation diagram, he
succeeded in creating an integral architectural form, which was enriched by
a variety of open spaces serving in synch with the entrances from different
directions and levels.

Küçük tarihi “han” mimarisinde rastladığımız avlulu plan şemasını kentsel
kuvvetler ve mimari programla birlikte yeniden yorumlamıştır. Farklı kotlar
ve yönlerde girişlere de uygun olacak spiral bir dolaşım diyagramından yola
çıkan Küçük, çeşitli niteliklerde açık alanlar tasarlamış ve entegre olmuş
mimari bir form üretmiştir
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group 3
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şafak sakçak

Moving from the lack of spacious and green open air spaces in Ulus,
Sakçak proposed an approach to integrate the architectural program with
landscape. Rather than an intention of creating an object-building, he hided
most of the programmatic elements below the ground and interpreted the
roof as an urban park. In his attempt to provide the maximum area for
open-air spaces, Sakçak was also attentive enough towards the quality of
the interior spaces below the ground. The sky-lights and entrances were
well integrated with the landscape elements.

Sakçak, Ulus’ta nefes alınacak ferah ve yeşil açık alan eksikliğinden yola
çıkarak, tasarımında bir nesne- yapıdan ziyade, peyzajla bütünleşmiş ve
büyük oranda görünmez hale gelmiş bir form arayışındaydı. Projesinde
mimari program elemanlarını gömerek ve çatıyı bir park olarak yorumlayarak,
Ulus halkına maksimum yeşil ve açık alanı kazandırmayı başardı. Sakçak
peyzaj tasarımına entegre ettiği girişler ve çatı ışıklıkları kadar, gömdüğü iç
mekânların kalitesini de aynı oranda önemseyen bir proje sunmuştur.

muharrem özkarakaya group 3

Özkarakaya proposed an object-building overlooking a maximized public
square. Articulation of facades with solid-void relations and the organization
of the elements of architectural program established a firm relation between
the indoors and outdoors. Social activities were organized on the public
square level. Relation of upper floors with the square was established visually
through the transparency of circulation elements and spaces.

Özkarakaya yapı ve kent arasında bir meydan oluşturmak amacıyla, mimari
program elemanlarını arsanın kuzey ve doğu çeperinde yoğunlaştırıran bir
nesne-bina önerir. Yapının önündeki meydanla bütünleşme çabası, hem mimari
program elemanlarının düzenleniş biçiminde, hem de cephede yakalanan
doluluk-boşluk ilişkileriyle kendini gösterir. Sosyal aktiviteler meydan kotunda
düzenlenirken, yapının üst katları şeffaflaşan dolaşım alanları ve elemanları
sayesinde meydanla görsel ilişki kurmayı başarmaktadır.
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landscape design studio

Arch 291 Landscape Design

Emel Aközer + Gizem Deniz Güneri + Funda Baş Bütüner + Gülşah Çelik

Small Urban Parks for Yüzüncüyıl, Çukurambar, Karakusunlar, Çiğdem Residential Districts
Participants of ARCH 291 collaborated in groups of up to 6, to design a small urban park, while exploring the principles of socially sustainable and
environmentally sound landscape design. Each group first set some ground rules and goals in a group charter, and then carried out a survey and
analysis of one of the proposed project sites in four residential districts in Ankara. Site analysis plans / base maps of the chosen sites were expected to
incorporate all the relevant information (including macro- and microclimatic conditions; prevailing winds/breezes; areas of steep and moderate slope;
vegetation/landscape features; site boundaries, streets, roads, vehicular circulation patterns, position of adjacent buildings and other structures; good,
exceptional and poor or objectionable views; potential noise sources; and social aspects of the site), and initial design ideas.
The next step was to study relevant precedents. Each group conducted an internet search to choose a renowned urban park that might provide insight
into how to address contextual / conceptual / technical aspects of the ongoing project. The aim was to help create a pool of design precedents from
which everyone in the studio could benefit.
The following step was to prepare a design brief describing i) the design context; ii) design principles and objectives, addressing issues of environmental
and social sustainability; iii) the proposed character of the park and desired uses/activities. After a review of the concept plans and draft designs,
groups presented completed designs on January 21, 2011.
The design process was supplemented by lectures and group discussions on assigned readings.
Acknowledgement: We would like to thank Ms. Nurçin Pirim Servetoğlu (Landscape Architect, Çankaya Municipality, Directorate of Parks and Gardens)
for her contributions.

Yüzüncüyıl, Çukurambar, Karakusunlar, Çiğdem Mahalleleri için Küçük Parklar
ARCH 291 dersinde öğrenciler en çok 6 kişiden oluşan gruplar halinde kent içinde küçük parklar tasarlarken aynı zamanda peyzaj tasarımında sosyal
olarak sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir yaklaşımın ilkeleri üzerinde birlikte düşünme fırsatı buldular. Her grup, ilk olarak birlikte çalışmanın temel
kurallarını ve hedeflerini belirleyen bir sözleşme hazırladıktan sonra, Ankara’da dört ayrı mahallede önerilen proje alanlarından biri üzerinde inceleme ve
analiz çalışması gerçekleştirdi. Seçilen alanın analiz planlarında, makro ve mikro iklim koşulları, hakim rüzgârlar, arazinin eğimindeki farklılaşmalar, bitki
örtüsü/peyzaj özellikleri, alanın sınırları, sokaklar, yollar, araç ve yaya dolaşımı, mevcut binalar ve diğer yapılar, manzara özellikleri, potansiyel gürültü
kaynakları, alanın sosyal özellikleri gibi ilgili her türlü bilgiye yer verilmesi istendi.
Projenin ilk tasarım fikirlerinin de üretildiği inceleme ve analiz aşamasını ilgili örnek projeler üzerine bir çalışma izledi. Bu çalışma için gruplar, üzerinde
çalıştıkları projeleri bağlama ilişkin, kavramsal ve teknik yönleriyle ele alırken yararlanabilecekleri birer örnek seçtiler. Çalışmanın, tüm stüdyonun
kullanabileceği, iyi tasarım örneklerinden oluşan bir havuz oluşturması amaçlanmıştı. Bu aşamayı i) proje bağlamını; ii) çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik
ile ilgili konuları da dikkate alarak, tasarım ilkelerini ve amaçlarını: iii) park için önerilen atmosferi ve beklenen kullanım ve etkinlikleri tanımlayan bir
programın üretilmesi izledi. Tasarım fikirleri ve önerileriyle ilgili bir ön değerlendirmenin ardından, gruplar park projelerini 21 Ocak 2011’de sundular.
Tasarım süreci ilgili konularda sunuşlar ve önerilen kaynaklar konusunda grup tartışmalarıyla desteklendi.
Teşekkür: Katkıları için Peyzaj Mimarı Nurçin Pirim Servetoğlu’na (Çankaya Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü) teşekkür ediyoruz.

group “all about the land”

e. atilla + m. aydınoğlu + g. canbaz + c. çeşmeli + g. karağaç + ö. karakaş

Group “All About the Land”, concentrates on providing a welcoming
environment for all. They propose a pathway system which connects the
pedestrian ways surrounding the park through shortcuts. These looping
pathways also connect the open spaces designed at different levels of
the park. The group achieves a rich variety of outdoor spaces through a
skillful play with the slope.

“All About the Land” grubu herkes için davet edici bir çevre sunma
fikrinden yola çıkmıştır. Projede, araziyi çevreleyen farklı seviyelerdeki
yaya yollarını birbirine bağlayan bir dolaşım sistemi önerilmektedir. Bu
dolaşım sistemi aynı zamanda yine farklı seviyelerdeki ve farklı işlevleri
olan açık alanları da birbirine bağlamaktadır. Eğimden faydalanılarak
oluşturulmuş bu alanlar farklı gereksinimlere yanıt verecek zenginliktedir.
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group “free trees”

s. çankaya + m. a. hetemoğlu + d. r. musluk + f. toprak + e. e. uzunoğulları + g. yıldırım

Group “Free Trees” proposes a gently sloping trail which defines and
connects different activity spaces. They decide to design the eastern
part of the park as a place for breathing and relaxing, providing leveled
terraces overlooking the view and naturally sloping lawn areas. The
western part is reserved for recreational activities. The group calls this
proposal “Breath & Joy Park”.
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“Free Trees” grubu, arazide hafif bir eğimle tırmanan ve bu sırada
aktivite alanları tanımlayıp bunları birbirine bağlayan bir yürüyüş yolu
önermektedir. Parkın doğu kısmı bir nefes alma ve dinlenme alanı olarak,
manzaraya hâkim teraslar ve doğal eğimiyle bırakılmış yeşil alanlardan
oluşmaktadır. Parkın batı kısmı ise rekreasyonel aktiviteler için ayrılmıştır.
Grup parkı “Soluk al ve Neşelen” olarak adlandırmaktadır.

group “landspace”

e. düzel + b. b. gören + d. kır + s. mor + m. us + m. yıldız

Group “Landspace” employs retaining and self-standing walls and plants
to define a variety of outdoor spaces for different age groups along a
pedestrian trail. The outdoor spaces consist of relaxing lawn areas and
activity platforms, all making use of the existing slope and vegetation. The
group calls this project “Park Octopus”.

“Landspace” Grubu, ana bir yürüyüş yolu çevresinde, farklı yaş
gruplarının gereksinimlerine yanıt veren çeşitli dış mekânları farklı
işlevleri olan duvarlar yardımıyla tanımlamaktadır. Bu dış mekânlar, var
olan eğime uygun geniş yeşil alanlar ve bunlar arasına yerleştirilmiş
aktivite platformlarından oluşmaktadır. Grup projeye “Park Ahtapot” adını
vermiştir.
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architectural design studio
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Students/Öğrenciler
Melih Emre Acar . Havva Sedef Akarslan . İlke Alpay . Aslı Arda . Burcu Ateş . Nihan Avcı . Gizem Bayar . Gökçe Bayat . Renato Bici . Aise Chasan . Semiha
Deniz Coşkun . Bünyamin Çam . Ertuğrul Danacı . Ceren Demircan . Nooran Diaaldein . Cem Dursun . Cihan Eğilmez . Aslı Ekiztepe . Melike Emerce . Eyüp
Fatih Erkan . Bahtiyar Gelyagil . Mümine Gerçek . Maryam Ghazyani . Gizem İçer . Seda Kaplan . Mehmet Koray Karagöz . Bülent Kaya . Pınar Kesim . Hüseyin
Hilmi Kezer . Nilüfer Kızılkaya . Kamala Konyalı . Cansın Didem Kunter . Salih Kaan Mazlum . Kseniya Mogylevska . Orhun Kerem Nas . Ina Osmani . Samet
Özdem . Özlem Özdener . Selen Pasinli . Yasemin Poyraz . Anıl Sakaryalı . İpek Sarı . Seda Sayılgan . Pelin Serbes . Zeynep Seyhan . Ali Arsalan Pasha Sıddıqui
. Ali Sinan . Bennu Tunç . Elvan Hazal Türkyılmaz . Demet Güliz Uslu . Merve Usta . Rustam Uraz Yarash . Dicle Yazıcı . Gökhan Yıldırım . Ayşenur Yılmaz

Arch 301 Architectural Design III

Group1: Haluk Zelef + Hasan Okan Çetin + Aslıhan Günhan

A Critical Node at the Bursa “Hanlar” Area : Hotel, Bath, University Centre, Bıçakçılar Market
“Hanlar” area is the historical commercial core of Bursa and has been subjected to different planning attempts in the modern times one of which was
by Luigi Piccinato in 1960s. It is now under a new planning process led by another Italian architect Massimilliano Fuksas. The newly proposed master
plan points out that, three nodes in the Hanlar area are particularly problematic. One of them, known as the “Old Bıçakçılar Market” on the northeast
corner, is handled as an entrance point to the area and suggested to accommodate a high rise, high class hotel. This site is the intersection point of
two main transportation arteries i.e. İnönü and Haşim İşcan Streets. In the close vicinity, there are schools, shopping facilities, hotels, Abdal Mehmet
Mosque and Tomb, historical houses and hans. The aforementioned Fuksas plan proposes an educational facility within the spaces of the nearby corn
markets and depots. This plan envisions transforming the city center to an all day long living environment.
“Old Bıçakçılar Market” area is to be planned by the students. The premises about the basic functional layout and transforming the site into a lively
environment are adopted in the Arch 301 studio. The facilities suggested are, a 80 room hotel, bath, university center, a public garage and a market.
However the interaction of the components of the spatial program is to be reinterpreted by the students. One basic objective of the assignment is to
develop awareness in responding to historical context. Although the urban design is a major concern to be studied, only the hotel function is to be
elaborated in detail. The area in total is 7700m2, including the part occupied with historical houses. The building regulations set by the municipality (i.e.
Taks:~0.4, Kaks:~1.2) are observed. There is a considerable level difference between the lowest and the highest points of the site which requires extra
design effort in the spatial organization of the program requirements.

Bursa “Hanlar” Bölgesinde Önemli Bir Düğüm Noktası : Otel, Hamam, Üniversite Sosyal Merkezi,
Bıçakçılar Çarşısı
Tarihi “Hanlar” bölgesi, 20. yüzyılda da farklı planlama çabalarına ev sahipliği yapmış olan Bursa’nın merkezi ticaret alanıdır. 1958 yılındaki yangından
sonra Luigi Piccinato’nun tasarladığı bölgede, günümüzde bir diğer İtalyan mimar Massimilliano Fuksas planlama yapmaktadır. Bu yeni çalışmada Hanlar
bölgesindeki 3 noktaya özel bir önem gösterilerek bina önerisinde bulunulmuştur. Bunlardan kuzeydoğu köşesinde yer alan ve “Eski Bıçakçılar Çarşısı”
olarak bilinen bölgeye mimar çok katlı bir otel kitlesi yerleştirmiştir. Bu alan iki önemli dolaşım aksı olan İnönü and Haşim İşcan caddelerinin kesiştiği
noktadadır. Yakın çevrede modern zamanlarda yapılmış okullar, dükkanlar, oteller yanında Abdal Mehmet Cami ve Türbesi, tarihi evler, hanlar ve depolar
yer alır. Fuksas planında yakınlardaki tahıl ambarları ve çarşısının bir yüksek eğitim kurumuna dönüştürülmesi önerilir. Böylece kentin tarihi bölgesinin
günün bütün saatlerinde canlı bir merkez olarak yaşaması hedefine katkıda bulunulacaktır.
Öğrencilerden şu anda otopark olarak kullanılan “Eski Bıçakçılar Çarşısı” alanını tasarlamaları beklenmiştir. Bölge için önerilen temel işlev dağılımı ve
24 saat yaşayan bir kentsel alan yaratma hedefi Arch 301 stüdyo çalışmasında da benimsenmiştir. Alanda 80 odalı bir otel, hamam, üniversite sosyal
merkezi, garaj ve çarşı yapıları tasarlanacaktır ancak bu işlevlerin bir araya gelişleri, ve tarihi dokuyla ilişkileri öğrenciler tarafından yorumlanacaktır.
Bu çalışmanın temel hedeflerinden biri tarihsel dokuda tasarım yapma konusunda farkındalık, bilgi ve duyarlılık kazandırmaktır. Yapılardan sadece
karmaşık bir bina programına sahip olan Otel’in çözümlerinin 1/200 ölçeğine inmesi beklenmiştir, diğer işlev bileşenleri kitle kararları ve kentsel mekan
tasarımı seviyesinde kalacaktır. Toplam alan, tarihi evlerin bulunduğu kısmı da ekleyince 7700 m2 büyüklüğündedir. Belediye tarafından konulan yapı
kısıtlamalarına (Taks:~0.4, Kaks:~1.2) uyulmuştur. Alan içindeki önemli kot farklılıkları öğrencileri üç boyutlu mekânsal organizasyon konusunda
zorlayıcı bir faktördür.

seda kaplan

The proportion of the masses and the open spaces, and their relations
with the urban texture of Bursa are positive. The level differences in the
buildings, which create spatial richness, correspond to the contours
of the site. Tectonics of the project refers to the different tectonics of
the historical structures i.e. while steel exoskeleton and glass surfaces
resemble the timber frameworks of the houses, heavy walls of the hotel
resembles the stone load bearing construction of the public structures.

group 1

Projedeki kitlelerin ve kentsel ölçekteki dış mekânların çeşitliliği ve bunların
Bursa dokusu ile uyumlu ölçeklerde olması olumludur. İç mekânların, farklı
sosyal işlevlere sahip dış mekânlarla ilişkileri, “mahremiyet” seviyesine
göre farklılaştırılmıştır. Arazideki kot farklılıkları bina içine de yansıtılmıştır,
bu da zengin bir mekânsal deneyim sağlamaktadır. Binaların tektonik dili
çevredeki tarihsel yapılara atıflarla tasarlanmış, konutlardaki ahşap çatkı
sistem çelik konstrüksiyon ve cam yüzeylerde, taş yığma yapılar ise
betonarme ve az açıklıklı duvarlarda karşılığını bulmuştur.
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group 1

pınar kesim

The design of the circular hotel is based on an atrium type. The atrium
is also perceived from the outside and its transparent quality renders
the mass of the hotel lighter, acts as an attraction point in the historical
core of the city, and contributes to its liveliness round-the-clock. Outdoor
spaces are connected with different levels of the hotel. University center,
market and the historical houses sheltered by a wide canopy, constitutes
a permeable boundary surrounding the hotel.
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Kompleksin odağında bulunan dairesel otel atrium şemasında
çözülmüştür. Dışarıdan da algılanan bu şeffaf mekân yapıyı hafifletmekte,
ışıklı bir kitle olarak tarihi alandaki yaşamı kendine çekerek, bir odak haline
gelmekte ve kent merkezinde 24 saat canlılığın korunmasına katkıda
bulunmaktadır. Farklı kotlardaki dış mekânlar çevrelerindeki iç mekânlarla
ilişkili çözülmüştür. Çarşı ve üniversite merkezi otelin çevresinde, tarihi
evleri de örten dairesel geniş bir örtünün altında yer alır ve geçirgen bir
çeper oluşturur.

kseniya mogylevska group 1

Project gathers all the program components in a single mega-structure
like mass. Structural and functional requirements are solved in detail.
Interaction of the design with the registered historical buildings on the
site and the cooperation of the functions inside the project with the
surrounding urban life are valuable characteristics of the project. The
multi storey atrium of the hotel provides pedestrian access from the
boulevard to the historical core. Due to the transparency of the structure
the project is perceived less bulky.

Mega-strüktürü andıran proje, bütün program öğelerini tek bir kitle
içinde barındırmaktadır. Yapı hem strüktür, hem işlevler açısından detaylı
düşünülmüştür. Projenin arazi içindeki tescilli tarihi yapılarla kurduğu
ilişki, bu yapılara yaklaşırken yapının yükseltilmesi, tarihi yapıları kendi
tasarladığı işlevlerle birlikte bir çevre düzeni içinde ele alması olumludur.
Atrium şemasında geliştirilen proje, farklı kotlarda kentliler için de bir geçiş
alanı sağlamaktadır. Yapının üst kotlarındaki şeffaflık kitleselliğin olumsuz
etkilerini azaltmaktadır.
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Arch 302 Architectural Design IV

Group1: Haluk Zelef + Hasan Okan Çetin + Aslıhan Günhan

Stage 1: A Sports Hall
A sports hall having capacity of 1000 spectators is to be designed for a neighborhood in Çankaya. Particular structural systems can lead to innovative
architectural solutions. One can count, shell structures, geodesics, space frame structures, tension structures, tensegrities, pneumatics amongst
them. This project aims at acquiring knowledge about such systems and furnishing the students with the capacity of designing with such experimental
structures. Students willing to participate to the national competition entitled as “Prosteel Steel Construction Design Student Competition” focused on
steel structures.

Stage 2: Housing Reconsidered: A Mixed Use Development at Çankaya
The site is located in Çankaya, in the close vicinity of the lodgments of the Presidential Palace, apartment housings (such as OYAK), shopping facilities
(such as 365 Shopping Mall) and a park containing the sports facilities that have been designed in the first phase of the Arch 302. The site is next to
an important traffic junction and the roads around the site have different characteristics. There is about 6 meters level difference in the site. Having an
area of 35976m2 in four different parcels, 36270m2 total built area (KAKS) is allowed in this plot.
Program:
After observing and studying the site and its environs and making research on the housing examples in Turkey and abroad, students are asked to
develop a design scheme in the given brief (extra 25% circulation is to be considered )
Housing (22500m2): 50 studio units – 60m2 – (can also be organized as a short term accommodation facility-hotel), 50 Two bedroom units – 90 m2,
50 Three bedroom units – 120 m2, 50 Four or five bedroom units – 180 m2
Retail Shopping (1500m2): preferably adaptable for various needs including restaurants and cafes.
Offices (4500m2): adaptable for different organizations
Sports (1000m2): a bowling hall – 8 lanes, a fitness hall with auxiliary facilities, i.e. changing rooms, WCs, services, bars etc.

Aşama 1: Semt Spor Salonu
Bazı strüktürel sistemler yenilikçi mimarlık çözümlerine önayak olmaktadırlar. Jeodesik kubbeler, uzay kafes, kabuk, gergi ve şişme sistemler
bunlardan bazılarıdır. Bu projede öğrencilerin bu sistemler hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunları kullanarak tasarım yapma becerileri kazanmaları
amaçlanmaktadır.
İlk proje olarak öğrencilerden Çankaya’da 1000 kişilik bir kapalı spor salonu tasarlamaları beklenmiştir. Öğrencilerin yaptıkları tasarımlarıyla çelik yapılar
konusunda açılan ulusal mimarlık yarışmasına katılmaları teşvik edilmiştir.

Aşama 2: Kentte Konutu Yeniden Düşünmek: Karma Kullanımlı Bir Konut Çevresi
Günümüzde Ankara’daki konut projelerinin büyük çoğunluğu kentin çeperindeki uydukentlerde (banliyö) geliştirilmektedir. Öğrencilere verilen alan
ise Çankaya Yıldız kavşağındadır ve Cumhurbaşkanlığı kompleksi, planlı konut siteleri (OYAK vb.), okul, alışveriş yapıları (365 AVM vb.) ve içinde
ilk aşamadaki spor salonunun tasarlandığı semt yeşil alanı (Lozan Park) ile çevrelenmiştir. Merkezi bir noktadaki kentsel alanın çevresindeki yollar
Ankara’nın önemli arterlerindendir. Yüksek ve kente yukarıdan bakan arsa içinde 6 metreye varan kot farkları vardır. İmar planında 4 ayrı parsel içeren,
toplam 35976m2 büyüklüğündeki alanda, 36270m2 inşaat izni verilmektedir. Proje programı bu kısıtlamalara uyar.
Program:
Ön çalışma aşamasında dünya ve Türkiye’deki konut projelerini inceleyen ve alan üzerinde çözümlemeler yapan öğrenciler aşağıdaki program
doğrultusunda tasarımlarını geliştirmişlerdir. (büyüklüklere %25 dolaşım eklenecektir.)
Konutlar(22500m2): 50 stüdyo – 60m2 – (kısa süreli konaklamalara yönelik otel olarak da değerlendirilebilir), 50 iki odalı – 90 m2, 50 üç odalı – 120
m2, 50 dört ya da beş odalı – 180 m2
Alışveriş (1500m2): Farklı kullanımlara uygun farklı büyüklüklerde düzenlenebilmeli.
Ofisler (4500m2): Farklı ihtiyaçlara uyum gösterebilecek esnekliğe sahip
Spor ve eğlence (1000m2): 8 şerit bowling salonu, f itness salonu (soyunma odaları, tuvalet, vitamin bar vb.)

dicle yazıcı + pınar kesim

Yazıcı and Kesim provided a pedestrian axis parallel to one of the circulation
arteries bordering the site. This axis leads to a city node at the one end,
neighborhood sports hall at the other, and separates the residential units
from the offices and shopping spaces. Different functional components of
the building program have a rhythmic pattern, both on the plan and mass
articulation. All the housing units have a view to three sides. Circulation
in the housing clusters is via exterior corridors.

group 1

Grup aşamasında, araç yoluna paralel, bir ucunda öğrencilerin ilk aşamada
kendi tasarladıkları spor salonu, diğerinde Yıldız kavşağı olan doğrusal bir
yaya dolaşım aksı önermişlerdir. Bu dolaşım cadde kıyısındaki ticari ve
ofislerle konutları ayırarak, özelleşmiş ve güvenli bir bölge tanımlar. Konut,
ticaret ve ofis kitleleri, karmaşık ama kendini tekrarlayan, duyarlı bir örüntü
oluşturur. Kitlelerdeki doluluk-boşluk ilişkileri de ritmik bir düzendedir.
Geniş teraslı konutlar üç cepheden ışık almaktadır. Dolaşım, Ankara iklimi
yönünden sorunlu olabilecek açık koridorlardan yapılır.
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group 1
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bahtiyar gelyagil+ bünyamin çam

Sports hall project, with its commendable structural solutions and
integration with its site, was awarded with incentive prize in a nationally
held competition. In the “Housing” stage, Gelyagil (with Çam, Dursun,
Nas and Sukhbaatar) focused on peripheral blocks and terrace housing
types. He proposed a well-defined urban space for shopping facilities
under the stepped residential units, which are interlocked in a complex
manner. Structural system is composed of curvilinear load bearing walls,
supporting long cantilevers. Office block, at the north end of the schema,
draws attention with its sculptural form.

bahtiyar gelyagil

Semt spor salonu aşamasındaki Çam ve Gelyagil’in projesi, başarılı
strüktürel çözümleri ve çevresel duyarlılığı ile ulusal öğrenci yarışmasında
da teşvik ödülü almıştır. Konut aşamasında Gelyagil, Çam, Dursun,
Nas ve Sukhbaatar grubu çeper blok tipolojisi ve teraslı çözümlere
odaklanmıştır. Gelyagil’in teraslanan konut kitlesinin altı, yol kıyısındaki
ticari işlevlere tanımlı bir dış mekân oluşturur. Bu blok farklı büyüklükteki
ünitelerin eklemlenişiyle, karmaşık bir düzendedir. Taşıyıcı sistem, iddialı
ve eğrisel perde duvarlarla çözülmüştür. Heykelsi formuyla dikkat çeken
ofisler lineer kitleyi sonlandırır.

kamala konyalı + kseniya mogylevska

Housing units are composed in a linear fashion along the roads around the
site, which provide shopping facilities and courtyards for the residents.
Studio units are solved in a block as a small hotel at the intersection
of two housing loops. It is elevated to provide access between two
roads around the site. Offices are located in a high rise sculptural mass.
Undulating roof makes the mass visually interesting, and creates unique
housing units at the penthouse level.

kseniya mogylevska group 1

Konutların avlular oluşturan lineer düzenlemesi, hem çevredeki yollar
boyunca ticari işlevlere yönelik mekânlar oluşturmakta, hem de konut
sahipleri için özelleşmiş güvenli açık alanlar sağlamaktadır. İki avlu
arasındaki, otel gibi de kullanılması düşünülen stüdyolar bloğu, yerden
yükseltilerek, alanı kısa yönde kesen kamusal bir artere imkan vermiştir.
Ofisler çok katlı, heykelsi bir yapı içinde çözülmüştür. Hareketli çatı hem
lineer kitleyi ilginç kılmakta, hem de çatı arasında standart ünitelerden
farklı, özgün, çeşitlilik gösteren konutlar sağlamaktadır.
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Arch 301 Architectural Design III

Group2: Erkin Aytaç + Eren Başak + Pınar Aykaç

Urban Infill in Historic Ankara: A Square and a Hotel
The final project of ARCH 301 is the design of a square and a hotel as urban infill in historic Ankara.
City of Ankara has expanded intensively during past decade with the construction of new housing districts, civil buildings, hotels and shopping malls.
Along with this anew additions to the urban fabric, existing historic quarters like Castle, Hamamönü and Ulus and buildings like CER atelier, Çukurhan
and Çengelhan attract attention for rehabilitated uses after restoration work.
Ankara has long been a Modernistic city with tall hotels, like Büyük Ankara and Stad and long boulevards like Atatürk and Tunalı Hilmi in its newly
developed Republican sections. Now students are asked to design a square and a hotel with shopping facilities in the olden heart of the city as an infill
project considering particular qualities of this urban texture.
The site for square previously had ‘Modern Çarşı’ which was burnt down in 2003. It is next to ‘Ankara Hali’ which is an example of early concrete
structures in Ankara built in 1932. Other important buildings neighboring the site are ‘Ankara Belediyesi Ticaret Evi’ from 1947 and Sulu Han circa 15th
century. The site for hotel on the other hand is next to this lot. It occupies roughly half of the urban block which PTT building boundaries to the west.
There are also two listed buildings on the southern side: Yağcıoğlu Apartmanı built in 1927 and Cündoğlu Hanı in 1948.
Program: (Square: 4750 m2, Hotel: 9500 m2): Entrance and lobby, managment, guest rooms, social, cultural and commercial facilities, services.

‘Eski’ Dokuda ‘Yeni’ Yapı: Ankara’da Meydan Ve Otel
ARCH 301 dersinin final projesi Ankara’nın tarihi dokusu içinde yer alan bir meydan ve otel tasarımıdır.
Ankara son dönemlerde yeni konut yerleşkeleri, oteller, kamu yapıları ve alışveriş merkezlerinin inşa edilmesiyle büyüdü ve genişledi. Kentsel dokuya
eklenen yeni yapıların yanısıra Kale, Hamamönü, Ulus gibi bölgeler ve CER Atölyeleri, Çukurhan, Çengelhan gibi tarihi yapılar geçirdikleri restorasyon
süreçleri sonunda yeni işlevleriyle çekim merkezleri oldular.
Cumhuriyet ile birlikte ‘Yeni’ Ankara’nın kentsel kimliğinin oluşumuna Büyük Ankara ve Stad gibi yüksek ve çok katlı oteller ve Atatürk ve Tunalı Hilmi gibi
bulvarlar katkı sağlamıştır. Bu projede ise öğrencilerden ‘Eski’ Ankara içinde yer alan bir bölgede bir meydan ve yanısıra ticari işlevi de kapsayan bir otel
tasarlamaları istenmiş ve süreç boyunca da bu tarihi dokunun özelliklerini dikkate almaları beklenmiştir.
Meydan tasarlanacak alan 2003’te yanan ‘Modern Çarşı’nın yeridir. Çevredeki önemli mimari eserler arasında ilk betonarme yapılardan olan ‘Ankara
Hali’ (1932) ve ayrıca ‘Ankara Belediyesi Ticaret Evi’ (1947) ve Sulu Han (15 yy.) vardır. Otel arazisi ise meydanı batıda sınırlayan ve daha batıda da PTT
binası ile son bulan kent bloğundadır. Blok içindeki Yağcıoğlu Apartmanı (1927) ve Cündoğlu Hanı (1948) tescilli yapılardır ve koruma altındadırlar.
Program: (Meydan: 4750 m2, Otel: 9500 m2): Giriş ve lobi, idari birim, odalar, sosyal, kültürel ve ticari birimler, servisler.

pelin serbes

Inspired by the Roman aqueduct passing through the border of the site,
the design is based on the supposition that the area can be considered
as an “archeological site”. Thruogh the re-fabrication of the surrounding
highly dense street texture in the third dimension, the structure has
attained authenticity in many ways. The streets and plazas rising up
through the structure, which itself is elevated from the ground, enable
a visual contact with the archeological site. By means of the formal and
programmatic maturity that has been achieved, a genuine structure for
Ulus has been created.

group 2

Tasarım, arazi kenarından geçen Roma Su yolunun verdiği ilham ile
yapı alanının arkeolojik bir kazı alanı olabileceği varsayımı üzerine
kurgulanmıştır. Çok yoğun çevre sokak dokusunun üçüncü boyutta
yeniden yorumlanmasıyla yapı her anlamda özgünlük kazanmıştır.
Zeminden yükseltilen yapının içinden sararak yükselen iç sokak ve
sokak üzerinde oluşturulan meydancıklardan kazı alanıyla görsel ilişki
kurulmuştur. Ulaştığı biçimsel ve programatik olgunluk ile Ulus için özgün
bir yapı gerçekleştirilmiştir.
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group 2

aslı ekiztepe

Ekiztepe’s project follows the spirit of winds of change with which once
reverberate Beaubourg in more than one ways: one: square’s flow through
hotel’s ground floor level creating a unique interplay of joyful indoor and
outdoor spaces, two: decentralization of program’s architectonic features
into separate but unified components and three: drawing frames on
elevations through which both people on square and those in hotel view
each other like framed pieces of vibrant life like paintings.
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Ekiztepe’nin projesinde geçmiş zaman içinde Beaubourg’u titreten değişim
rüzgarlarından esintiler görmek bir çok açıdan olasıdır: bir: meydanın
ve otelin zeminlerinin birbirleri içine akarak kaynaşması ve neşeli iç ve
dış mekânlar üretmesi, iki: mimari programın temel bileşenlerinin hem
bağımsız hem de bütüncül kimliklere sahip olmaları ve üç: mimari
tasarımın, içerdeki ve dışardaki insanların birbirlerini sanki canlı ve anlık
bir resimin iki ayrı yönünden izleryebildikleri çerçevelerden oluşan bir
arayüz gibi olması.

gökhan yıldırım group 2

The project highlights the modularity of mass organizations and balanced
solid-void relations of the historic urban environment in Ulus. In this
context, a three dimensional grid, which is scale wise in relation with
the surrounding buildings, is laid out by considering the design of the
hotel and urban square as a whole. The grid provides a continuous pixel
surface starting from the urban square and forms a terraced hotel design
with an introverted atrium.

Proje, Ulus tarihi kent dokusunun modüler kütle organizasyonu ve dengeli
dolu boş ilişkisini vurgulamaktadır. Bu bağlamda otel ve kent meydanı
tasarımı beraber ele alınarak çevredeki yapılarla ölçeksel bütünlük ilişkisi
içinde olan üç boyutlu bir ızgara planlanmıştır. Izgara kent meydanından
başlayan, içe dönük atriumlu ve meydana doğru teraslanan bir otel
tasarımını içeren sürekli pikselli bir yüzey oluşturur.
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Arch 302 Architectural Design IV

Group2: Erkin Aytaç + Eren Başak + Pınar Aykaç

Artists’ Habitat by Waterfront in İstanbul
The final project of ARCH 302 is the design of ‘Artists’ Habitat’ in Kağıthane, İstanbul.
In the early 18th century, Kağıthane enjoyed elegant imperial Ottoman Baroque moments a.k.a Lale Devri. Late 19th century brought forth industrial
buildings all along Haliç, and after 1950s squatter housing to accommodate domestic migration has made it an unhealthy inner-city settlement. There
have recently been various financial, urban and social projects on the agenda by public and private sectors for a better future.
The Project aims to design a habitat particularly for creative people from differing backgrounds, who would like to involve in production of various types
of art. Habitat in architecture and urbanism refers to various types of places intended for human residence with addition of places of work, study and
entertainment.
This built environment by waterfront will contain housing for freelance artists along with more institutionalized academicians and students in the form
of singles and families with or without children, which can be sold or rented for short to long periods of time. There will also be spaces for learning,
production and exhibition and social and recreational facilities. This mixed urban zone will benefit from being in the sphere of an established educational
and cultural organization like santralistanbul and intend to possess an architectural identity of its own in improved Kağıthane context for days to come.
Program: (Total: 12000 m2)
-Housing units: 30 small: 50 m2, 30 medium: 100 m2, 15 large: 150 m2
-Spaces for learning, production and exhibition: Studios, workshops and classrooms, library and offices, multi purpose halls and exhibition spaces.
-Social facilities, sports and recreation areas.

İstanbul’da Kağıthane Kıyısında Sanat(çı) Yerleşkesi
ARCH 302 dersinin final projesi sanatçılar için İstanbul Kağıthane Dere’si kıyısında bir yerleşkedir.
Kağıthane 18. yy’da ‘Lale Devri’nin yaşandığı merkez olmuş, kıyı boyunca ‘’Osmanlı Barok’ döneminin nadide mimari ve peyzaj örneklerine evsahipliği
yapmıştır. 19. yy da ise tüm Haliç bölgesine yayılan endüstri yapılarından payını almış ve nihayetinde 20 yy.’ın ikinci yarısında iç göçün talep ettiği konut/
yaşam gereksinimini karşılama durumunda kalmıştır. Sağlıksız ve çarpık kentleşmenin bir örneği haline gelen Kağıthane son dönemlerde kamu ve özel
sektörün ve akademik dünyanın ürettiği maddi ve manevi projelerle daha iyi bir gelecek için çıkış yolu aramaktadır.
Projede amaçlanan farklı sanat dallarıyla ilgilenen kişilere hitap edecek mekânların yer aldığı bir yerleşkenin ve yaşam ortamının başka bir deyişle bir
habitat’ın tasarımıdır. Mimarlık ve şehircilikte Habitat insanların yaşam, çalışma, eğitim, üretim, eğlenme vb. etkinliklerini sağlıklı ve akılcı bir bütünsellikle
gerçekleştirdikleri çeşitli türde yerleşke düzenleri olarak tanımlanabilir.
Kağıthane kıyısındaki bu yerleşkede, evli veya bekar, çocuklu veya çocuksuz sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler için kiralanabilen veya satılabilen
konutlar olacaktır. Bunun yanında atölyeler ve sınıflar, sergi alanları, çok amaçlı salonlar ve ayrıca sosyal gereksinimleri karşılayan mekânlar da
tasarlanacaktır. Proje yerinin bir eğitim ve kültür yuvası olan santralistanbul’a yakınlığı kategorik olarak kayda değerdir. Önerilen tasarımların dilinin
Kağıthane’deki mimarinin geçmişten geleceğe oluşumunda etkili olması kaçınılmazdır.
Program: (Toplam 12000 m2)
-Konutlar: 30 küçük: 50 m2, 30 orta: 100 m2, 15 büyük: 150 m2
-Eğitim, üretim, sergi mekanları: Atölyeler ve sınıflar, kütüphane ve ofisler, sergi alanları ve çok amaçlı salonlar .
-Sosyal birimler, servisler, açık hava spor ve rekreasyon alanları.

aydın özgüneş group 2

The elevated living units and the ground that has been left for green and
social areas/functions constitute the primary element of the design. The
re-definition of the water-line and the positioning of the structures along
this “fold”, increases the dramatic quality of the design. Despite all the
complexity of the surrounding area, the project has self-consistency and
this has been supported by its formal expression. A study of the project in
terms of sustainability will give the chance to improve it even further.

Yükseltilen konutlar ve zeminin tümü ile peyzaj ve sosyal alanlara
bırakılması tasarımın ana öğesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda kıyı
çizgisinin yeniden tanımlanması ve yapılaşmanın bu “kırık” boyunca
konumlanması kurgunun dramatikliğini artırmıştır. Çevrenin her anlamda
karmaşıklığına karşın kendi iç tutarlılığı olan ve bunu yapılaşmasının diliyle
güçlendiren bir projedir. Sürdürülebilirlik açısından daha çok irdelenmesi
projeyi daha da iyi bir noktaya taşıyacaktır.
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group 2

pelin serbes

The project interprets artists’ habitat as a place providing maximum
freedom for the artists. She proposes ‘wall-less’ spaces connected
by elevated folded platforms at different levels. The folded surfaces
produce indoor spaces occupying different parts of the program for
artistic production, housing, and social facilities. Folded surfaces as the
extensions of the urban ground provide continuity between different levels
as well as the interior and exterior spaces.
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Proje sanatçı habitatını sanatçıya maksimum özgürlük sağlayan bir yer
olarak yorumlamaktadır. Projede farklı seviyelerde yükseltilmiş katlanmış
yüzeylerle bağlantılı duvarsız mekânlar önerilmiştir. Katlanmış yüzeyler,
programdaki sanatsal üretim, konut ve sosyal mekânlar için gerekli
kapalı alanları oluşturmaktadır. Kent zemininin uzantısı olan katlanmış
yüzeyler farklı seviyelerin yanısıra iç ve dış mekân arasındaki devamlılığı
da sağlar.

ayşenur yılmaz group 2

Yılmaz’s proposal is truly a contemporary analysis of rational architectural
reasoning. Overlapping zones, squares, broken linearity, flat roofs and
surfaces, clear elevations, free pilotis, all mingled together by creative
and knowledgeable mind of hers to demonstrate that there is still room
for a fresh and honest interpretation of good old Modernism even in our
daily jumble of architectural produces of all kinds.

Yılmaz’ın önerisini akılcı ve bilimci düşüncenin çağdaş bir yorumu olarak
niteleyebiliriz. Yılmaz’ın mimari çevresini meydana getiren tüm bu kesişen
işlevsel kümeler, dörtgenler, ışınsal ve kırılgan doğrular, düz(gün) ve temiz
yüzeyler, özgürce yükselen narin direkler bilgi ve ustalık dolu bir zihnin
ürünüdür ve bir pazar-yeri halini almış olan günümüz mimarlık dünyasında
temel ve dürüst bir Modernizm dilinin hala iyi sonuçlar verebileceğini
göstermektedir.
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Arch 301 Architectural Design III

Group3: Aydan Balamir + Kadri Atabaş + Rana Nergis Öğüt + Fatma Zehra Çakıcı

First Project: Coffee Pavilion at METU
Asked: Design of a freestanding structure to be used as a coffee house. As an activity node within the pedestrian network and a place for both relaxation
and informal social interaction, the pavilion is expected to have a prominent role in the everyday life of the campus.
Research: 1) Historical examples; 2) Modernist landmark buildings; 3) World fairs/expositions; 4) Serpantine Gallery commissions since 2000.

Final Project: Municipality of Safranbolu
Subject and context: A new municipality building for Safranbolu, in its Kıranköy district. In close proximity of the site is a part of the traditional fabric; in
its immediate vicinity are buildings of light industry, the new Palace of Justice in a historicist style and apartment blocks coded as “Safranbolu House”
due to their ersatz stylistic features.
Questions / problems: What is a municipality for? What does the Place want to be? Will Safranbolu have an exemplary response to the issue of “new
building in historical context”?
Architectural program and scenarios: Municipality functions and social facilities related to group scenarios. Group scenarios developed in a parallel
course in Safranbolu Fine Arts Faculty(*) are assigned, on the basis of choice among six themes: 1) “Marginals’ Municipality” 2) “Server Happy Served
Happy” 3) “Breaking Formality in Public Space” 4) “New Center of the New Town” 5) “Young Municipality” 6) “Green Municipality”
Work stages: 1) Urban analyses and concept designs (teamwork); 2) final project based on group scenarios; c) the study of a main space in detail.
Sketch problems: 1) “One Building, Two Texts, Four Images” 2) “Under-In-Over: Site Section-Elevations” 3) Design of a Memorable Space
(*) Joint studio with Arch 306-405 students at Safranbolu Fethi Toker Fine Arts Faculty of Karabük University.

Birinci Proje: ODTÜ’de Kahve Köşkü
İstenen: Kahve olarak kullanılabilecek bağımsız bir strüktürün tasarımı. Kampusun yaya dolaşım ağı içinde bir düğüm noktası olarak, sosyal etkileşim
ve dinlenme mekânı sağlayacak pavyonun, kampusun günlük yaşamında dikkat çeken bir yer olması bekleniyor.
Araştırma: 1) Tarihten örnekler; 2) Modernist işaret yapılar; 3) Dünya fuarları/sergileri; 4) 2000’den günümüze Serpantine Gallery’nin siparişleri.

Final Proje: Safranbolu Belediyesi
Konu ve bağlam: Safranbolu’nun Kıranköy mahallesinde yeni bir belediye binası. Arazinin yakın çevresinde geleneksel dokunun bir bölümü; hemen
etrafında ise hafif sanayi yapıları, tarihselci bir tarzdaki yeni Adliye Sarayı ve yapay tarz özellikleriyle “Safranbolu Evi” olarak kodlanan yeni apartman
blokları yer almakta.
Sorular / sorunlar: Belediye ne içindir? Yer ne olmak istiyor? Safranbolu “tarihi bağlam içinde yeni yapılaşma” konusunda örnek bir yanıta sahip olabilir
mi?
İhtiyaç programı ve senaryolar: Belediye işlevleri ve grup senaryolarıyla ilişkili sosyal tesisler. Grup senaryoları, Safranbolu Güzel Sanatlar Fakültesindeki
paralel derste(*) geliştirilen temalardan seçilmek üzere: 1) “Marjinallerin Belediyesi” 2) “Memur Mutlu Halk Mutlu” 3) “Kamusal Mekânda Resmiyeti
Yıkmak” 4) “Yeni Kentin Yeni Merkezi” 5) “Genç Belediye” 6) “Yeşil Belediye”
Çalışma etapları: 1) Kentsel analiz ve kavramsal tasarımlar (ekip çalışması); 2) grup senaryolarına dayalı final proje; c) bir ana mekânın detaylı etüdü.
Eskiz sınavları: 1) “Bir Bina, İki Metin, Dört İmaj” 2) “Altında-İçinde-Üstünde: Araziden Kesit-Cepheler” 3) Anılmaya Değer bir Mekânın Tasarımı
(*) Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi, Mim 306-405 öğrencileriyle ortak atölye.

group 3

burcu ateş - “L Cafe/ L Kafe”

first project

m. koray karagöz - “Crystal Cafe/ Kristal Kafe”

aydın özgüneş - “Bridge Cafe/ Köprü Kafe”
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burcu ateş

final project

group 3

82

“Young Municipality / Genç Belediye”

group 3

final project

bennu tunç

“Green Municipality / Yeşil Belediye”
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Arch 302 Architectural Design IV

Group3: Aydan Balamir + Kadri Atabaş + Rana Nergis Öğüt + Fatma Zehra Çakıcı

Neighborhood by a Transportation Knot: Regeneration of Yenimahalle
Context: The neighborhood known as “Yenimahalle Blocks” dating from the 1950s. Bounded by heavy traffic roads and divided by a metroline, the
settlement is marked at its southeastern corner by a transportation knot comprising: a highway junction, an underpass, the metro station, terminal bus
stops, car parking and pedestrian bridges.
Aim: The project aims at a sustainable urban renewal of the area, turning the vehicular tangle into a pleasant transportation hub. Vitalization of the
neighborhood is expected, through socially and ecologically responsible visions. Taking into account the prevailing land use allowances (Total Built Area
Ratio: 1.0 to 1.5), the project will address broader design issues such as car-free settlement, urban harvesting and energy efficient building.
Work stages: a) Urban design: joint master plans according to group scenarios (1/5000, 1/2000); b) Design of a structure: foot bridge, shelters for the
metro station or bus terminal (1/100); c) Design of housing for a heterogeneous population of about 1000 households: integrated and partial site plans
(1/1000, 1/500); d) Unit designs of selected types (1/200, 1/100, 1/50).
Sketch problems: 1) “Superposition of Site with Case Studies” 2) “Response Paper on Two Pairs of Films” (documentaries by Copans and Neumann,
ARTE TV): a) Familistère of Guise (Baptiste-Godin) and Nemausus 1 (Nouvelle); b) Olympic Gymnasium of Yoyogi (Tange) and Satolas-TGV (Calatrava);
3) “From Kitchen to Studio Flat”

Ulaşım Düğümündeki Mahalle: Yenimahalle’nin Yenilenmesi
Bağlam: “Yenimahalle Blokları” olarak bilinen, 1950’lerin yerleşimi. Ağır trafik yollarıyla sınırlanmış ve metro hattı ile bölünmüş mahallenin güneydoğusunda
bir ulaşım düğümü yer almakta: otoyol kavşağı, yeraltı geçidi, metro istasyonu, otobüs son durakları, araba otoparkları ve yaya üst geçitleri.
Amaç: Proje, alandaki taşıt karmaşasının keyifli bir aktarma noktasına dönüşeceği, sürdürülebilir bir kentsel yenilemeyi amaçlıyor. Sosyal ve ekolojik
sorumluluk taşıyan öngörülerle, mahallenin canlanması hedeflenmekte. Alanda geçerli arazi kullanım payları hesaba katılarak (TAKS/Emsal 1.0-1.5
arası), projenin arabasız yerleşim, kentsel tarım, enerji sakınımlı bina gibi tasarım konularına eğilmesi bekleniyor.
Çalışma etapları: a) Kentsel tasarım: grup senaryolarına göre ortak nazım planlar (1/5000, 1/2000); b) Strüktür tasarımı: yaya köprüsü, metro istasyonu
veya otobüs son durakları için örtü (1/100); c) yaklaşık 1000 hane halkından oluşan heterojen bir nüfus için konut tasarımı: bütünleşik ve kısmi vaziyet
planları (1/1000, 1/500); d) Seçilmiş konut tipleri, ünite tasarımları (1/200, 1/100, 1/50).
Eskiz sınavları: 1) “Arazinin Örnek Projelerle Çakıştırılması” 2) “İki Çift Film Üzerine Görüş Yazısı” (ARTE TV belgeselleri, Copans ve Neumann): a)
Familistère, Guise (Baptiste-Godin) ve Nemausus 1 (Nouvelle); b) Olimpik Spor Salonu, Yoyogi (Tange) ve Satolas-TGV (Calatrava); 3) “Mutfaktan
Stüdyo Daireye”

burcu ateş + ceren demircan + özlem özdener

group 3

“Air-hood / Gök-mahal”
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group 3

ilke alpay + renato bici + ina osmani

ilke alpay

renato bici

ina osmani
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“Pedestrian Oasis / Yaya Vaha”

aslı arda + bennu tunç + m. koray karagöz group 3

group work

aslı arda

bennu tunç

m. koray karagöz

“Sub-urbia / Alt-Yerleşke”
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Arch 301 Architectural Design III

Group4: Cânâ Bilsel + Namık Erkal +Özgün Özçakır

Textile Academy in Bursa Hanlar District
Textile Academy is an academic institution that gathers knowledge by making research on the art, design, production and utility of textiles; while giving
higher education degrees with its programs, it further informs the general public with activities like exhibitions, conferences and publications. The
creation of a Textile Academy in Bursa that has been a historical production and trading center of textiles since the 14th century is meaningful, yet it is
also a necessity to support the textile sector with knowledge and creativity based design competences.
As part of an Arts Faculty (Uludağ University has one) the program of the Textile Academy is, rather, centered around the design of the textiles in a broad
range of production from clothing to furnishing while researching on the traditional and contemporary industrial techniques of producing textiles, and
includes also a textile archive.
The site chosen for it is a challenging location at the heart of the historic commercial center, cut through several important pedestrian paths and small
squares. As the Textile Academy is not a typologically defined program, the students are free to interpret the program to create conceptual / visual /
spatial links with the historical context. The task is to insert a program with a certain complexity within a delicate but stimulating site.

Bursa Hanlar Bölgesi’nde Tekstil Akademisi
Arch301 mimari tasarım stüdyosu, mimarlık öğrencilerinin kentsel bağlamda karmaşık bir mimari programı mekânsal organizasyon, strüktür ve mimari
form birlikteliği içerisinde çözebilme yetisi geliştirmelerini; tarihi çevrelerin mimari niteliklerinden öğrenerek çağdaş tasarımlar geliştirme becerisi
kazanmalarını amaçlar.
Grubumuzda 2010-2011 güz döneminin proje konusu olarak kurguladığımız Tekstil Akademisi dokuma tasarımı ve üretimi üzerinde çalışan bir eğitim ve
araştırma kurumu olmanın yanında, konferanslar ve sergiler düzenleyen bir merkez olacak, tarihi malzemenin korunduğu bir tekstil arşivini içerecektir.
14. yüzyıldan beri dokumacılık ve kumaş ticaretinin merkezi olan Bursa’da Tekstil Akademisi bir yandan hanlarda yer alan geleneksel ipekli ve diğer
dokuma üretimiyle ilgili etkinlikleri desteklerken, diğer yandan tarihi Hanlar Bölgesi’nin tam kalbinde, gece gündüz yaşayan, canlı bir etkinlik odağı
yaratacaktır.
Tekstil Akademisi’nin tipolojik olarak tanımlı bir mimari kurgusunun bulunmaması verilen programı yorumlamakta öğrencilere esneklik sağlamıştır.
Projede öğrencilerden tarihi çevreyle kavramsal, mekânsal, görsel ilişkiler kurmaları beklenmiştir. “Bursa Hanlar Bölgesi’nde Tekstil Akademisi” projesinin
ana sorunsalı belirli bir karmaşıklık düzeyi içeren bir mimari programı, tarihi bağlamla eklemlemek; bunu tarihi çevrenin değerlerine saygı göstererek
yapmanın çeşitli biçimlerini araştırmaktır.

melih emre acar group 4
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group 4
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dilan kara

dicle taşkın group 4
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Arch 302 Architectural Design IV

Group4: Cânâ Bilsel + Namık Erkal + Özgün Özçakır

            

Mixed-Use Housing at Çukurambar, Ankara
While Ankara continues to grow towards its peripheries, new urban centers emerge in parallel to this process. Located almost at the geometric center
of today’s city, Çukurambar is a newly developing central area where a variety of residential and non-residential uses are being concentrated. The area,
which was once occupied by informal housing neighborhoods, has been rapidly transforming into a planned district. Yet, individual apartment blocks
free standing in the middle of relatively large urban plots do not necessarily make an urban fabric that could create an urban center. The present project
consists of a search for alternative ways of making a new urban center architecturally.
An urban block of 20.000 m2 located on one of the main avenues developing as the commercial center of the district is given as the project site. A
mixed-use program of 40.000 m2 containing social and commercial facilities besides 25.000 m2 of housing is required to be solved. Variety in the users’
profiles was searched through the dimensions of housing units ranging from studios to 2+1 and 4+1 units.
The present project was initiated after having worked in groups of 3 to 4 students to the international student competition on the theme of “Ecological
City” within the framework of UIA 2011 Meeting that will take place in Tokyo. Following this prelude of 5 weeks, the housing project in Ankara has
been conducted in different scales, ranging from conceptual urban design diagrams to three dimensional studies of the building blocks, and from the
distribution to the design of housing units.

Ankara Çukurambar’da Karma Kullanımlı Konut Çevresi
Ankara kenti çeperlerine doğru büyümeyi sürdürürken, bu sürece koşut olarak yeni kent merkezleri ortaya çıkmaktadır. Günümüz Ankarası’nın yeni
yayılımı içerisinde kentin yaklaşık geometrik merkezinde konumlanan Çukurambar, konut alanları yanında çeşitli farklı kullanımların birarada toplantığı
bir yeni kentsel merkez olarak gelişmekte; geçmişte gecekondu mahallelerinin bulunduğu bu alan hızla planlı bir yerleşime dönüşmektedir. Buna karşılık,
göreli olarak geniş parseller üzerinde ayrık nizamda iri apartman bloklarının yanyana gelmesiyle, bir kent merkezini yaratabilecek kent dokusunu üretmek
çok da olanaklı değildir. Bu proje çalışması, bir kent merkezini oluşturmanın mimari araçlarını araştırmaktadır.
Çukurambar’ın ticaret merkezi olarak gelişmekte olan ana caddelerinden birinin üzerinde yer alan 20.000 m2 büyüklüğünde bir alan proje alanı olarak
seçilmiştir. Toplam 25.000 m2 konut kullanımı yanında sosyal ve ticari kullanımlar içeren, toplam 40.000 m2 büyüklüğünde alan gerektiren karma bir
programın çözümlenmesi istenmiştir. Stüdyo, 2+1 ve 4+1 türünde konut birimlerini içeren bu program ile kullanıcı profillerinde de çeşitlilik yaratılması
hedeflenmiştir.
Dönemin ilk beş haftasında, Tokyo’da gerçekleştirilecek olan UIA 2011 Toplantısı kapsamında düzenlenen “Inashiki’de Eko-Kent Tasarımı” öğrenci
yarışması üzerinde çalışılmıştır. 3-4 kişilik gruplar halinde yürütülen bu çalışmanın ardından Ankara’da gerçekleştirilen toplu konut projesi, kavramsal
kentsel tasarım diyagramlarından, üç boyutlu kütle çalışmalarına, konut birimlerinin dağılımından iç çözümlerine kadar farklı ölçeklerde birbirini izleyen
çalışmalarla yürütülmüştür.

nilüfer kızılkaya group 4
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group 4
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yasemin poyraz

elvan hazal türkyılmaz group 4
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architectural design studio

4

Students/Öğrenciler
Gerta Ajazi . Sıla Akman . Ömer Akyüz . Doğuşcan Aladağ . Ceyhun Ruhisu Altıok . Fuat Deniz Arıkan . Emine Çiğdem Asrav . Alp Atamanalp . Anıl Arif
Ateş . Melda Aydan . Serap Ayyüzlü . Didem Bahar . Gökhan Başpınar . Abdullah Bin Vedat Kamil Boynueğri . Elif Dilan Bilgilier . Gökhan Bilgin . İrem
Senem Büyükkoçak . Tuğba Cantürk . Suzan Çağıl Cesur . Selin Çoruh . Cana Meral Dai . Şule Dede . Çağla Sebilay Demir . Görkem Demirok . Derya
Dinçel . İmran Erdem Doğruöz . İrem Dökmeci . Hayri Dörtdivanlıoğlu . İlyas Durmaz . Rashela Dyca . Gökçe Ejder . Sadık Gökhan Ekinci . Gülçin Erbay
Ebru Eren . Umut Erhan . Serdar Erişen . Duygu Erkan . Günce Eşingen . Gizem Yasemin Fillik . Maysam Foolady . Fatih Gencür . Muhammed Cihat
Gökçek . Gülnur Güler . Özge Gümüş . Beril Güner . Selim Niels Güner . Deniz Gökçe Gür . Gamze Gür . Tuğba Gürbüz . Edlir Habili . Elham Hajikhani
Selim Halil Hancıoğlu . Başak Kalfa . Dilan Deniz Kara . Burcu Karael . Hamza Utku Karakaya . Sıla Karataş . Nisa Kargı . Nermin Keleş . Duygu Kılınçer
Burcu Kırcan . Berker Egemen Kızılcan . Feyyaz Kiyat . Yağmur Koçak . Armand Mani . Müge Mansuroğlu . İpek Yıldız Mehmetoğlu . Sahra Mohammadi
Miradnan Mousavigavgani . Ömür Mutlu . Levent Mutlu . Saliha Noyin . Ozan Obuz . Banu Odabaşı . Ayşe Oruçoğlu . Coşku Tayfun Özdabak . Mehmet
Doruk Özdemir . Özge Özdemir . Aydın Özgüneş . Neris Saadet Parlak . Ece Pekşen . Abbas Riazibeidokhti . Ayşe Aybüke Samast . Ezgi San . Erkut
Sancar . Ramazan Sarı . Mehmet Sarışan . Seda Sokullu . Naranbaatar Sukhbaatar . Uğur Can Şahin . Başak Şimşek . Murat Taş . Dicle Taşkın . Duygu
Tekin . Ensar Temizel . Süreyya Topaloğlu . Ahmet Tuğer Topçuoğlu . Sidita Troshani . Ariuntungalag Tsedendamba . Aslı Tuncer . Zühre Uçar . Emre
Uğur . Rovena Ushe . İzel Ünsal . Erald Varaku . Bahar Yalçın . Nur Yaren . Duygu Yılmaz . Şeyda Yılmaz . Ezgi Yüksel . Başak Yüncü . Buket Sıdıka Zor

Arch 401 Architectural Design V

Group1: Güven Arif Sargın + Ayşen Savaş + İlhan Kural

Enhancing / Expanding the City Center: A Mixed-Used Complex at Kızılay
Once the prestigious CBD of Ankara, Kızılay is now about to become a neglected area, as a result of the changing priorities of the city administration; no
infrastructural rehabilitation, no new investment to upgrade, and no programmatic revisions for the enhancement of this historically significant center.
Now the priority is given to the peripheral developments, and Kızılay along with Ulus has left to degradation of its own in all means. The emerging
shopping malls have imposed upon the city new patterns of commercial and social behavior, thus wiping out the traditional street life.
To reverse this peculiar condition, the local mayorship of Çankaya pursues a series of projects that also include the clearance of some large structures
for providing new public fields within this densely populated center and the infusion of new programmatic elements. Of many proposals, one needs a
special care for the SSK İşhanı because of its size, the allocated current functions and its strategical location: Defining almost a wall-like border between
one of the main arteries and Sakarya pedestrian district, the SSK İşhanı is in fact an introverted structure in nature, limiting all sorts of accessibility; and
yet providing an inner-world of its own, all encapsulated within the limits of its sheer boundaries.
The objective in this assignment is to rehabilitate the site and thus to re-value the city center with additional programmatic and architectural operations;
and develop a mixed-use complex that will comprise a 150-bed city hotel, business offices, residences, cultural and gastronomic facilities, shops and
related services.

Şehir Merkezine Değer Katmak: Kızılay’da Karma Kulanımlı bir Merkez Yapısı
Bir zamanlar özgün kentsel merkez niteliklerine sahip olan Kızılay, bugün terk edilmiş bir çevreye dönüşmektedir. Bu dönüşümün başlıca nedenleri:
işlevsel ve mekânsal beklentileri karşılayacak altyapı yenilemelerinin yapılmamış olması, gerekli yatırımların ve kullanım çeşitliliğinin kişisel tercihlerle
sınırlı kalması ve bu tarihi alanın kent yönetimi politikalarının öncelikleri içinde yer almamış olmasıdır. Özellikle sayıları hergün artan alışveriş merkezleri
geleneksel sokak yaşantısını ortadan kaldırmış, farklı ticari ve sosyal davranış biçimlerini meşrulaştırmıştır.
Bu olumsuz durumu tersine çevirmek adına Çankaya Belediyesi, özellikle çok yoğun kullanımı olan bölgelerdeki büyük ölçekli yapı stoğunu kentsel
kullanım alanına dönüştürecek projeleri geliştirmek üzere çalışmalar başlatmıştır. Bunlar içinde en önemli önerilerden biri SSK İşhanı’nın dönüştürülmesi
projesidir. Kentin yoğun dolaşım aksları ile Sakarya arasında bir yer alan bu içe dönük yapı, ölçeği, içerdiği işlevler ve stratejik konumu nedeni ile önemlidir.
Kalın yapı bloklarının zorladığı ve sınırladığı geçirgenlik, ulaşılabilirlik ve görsel süreklilik elde edilmesi zorunlu değerler olarak ortaya konmuştur.
Bu çalışmanın amacı yeni mimari ve programa yönelik operasyonlar ile bu alanın kullanımını artırmak ve değer katmaktır. Bu sürecin aracı olarak
belirlenen karma kullanımlı merkez binasının barındıracağı işlevler, 150 yataklı bir kent oteli, iş merkezi, konutlar, kültürel ve gastronomik işlevler,
dükkanlar ve ilgili servisler olarak belirlenmiştir.

hayri dörtdivanlıoğlu group 1
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Organizing each function in an autonomous block, the project manages
to assemble different architectural programs within an integrated body of
complex façade and circulation systems. The public square is suggested
to offer an escape from the overcrowded pedestrian street, and to provide a
created privacy for the dwelling units.

Farklı işlevleri, ayrışmış yapı bloklarında ele alan proje, mimari bütünlüğü
çakışmış yatay ve düşey dolaşım mekânlarının ve cephelerin karmaşık
düzeni ile sağlamaktadır. Yapı bloklarının arasında kalan meydan, açıldığı
yaya yoluna katkıda bulunurken geçici ve kalıcı konaklama birimlerine de
mahremiyet sağlamaktadır.
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levent mutlu

levent mutlu group 1

The unconventional distribution of familiar functions within the high-rise
block helps to create a “new” building for the city center. The highly
meticulous drawings and the successful formal articulation of the building
parts are the visual evidences of an inborn talent.

Yükselen yapı içinde alışılmış mimari parçaların ve işlevsel ilişkilerin
alışılmadık konumlanmaları, kent merkezi için “yeni” bir bina önerisini
destekler niteliktedir. Hassas çizimler ve başarılı kütle biçimlenmeleri doğal bir
yeteneğin varlığının görsel kanıtlarıdır
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erald varaku group 1

Considering environmental issues as a starting point, this project creates an
urban courtyard around which a complex system of architectural program
has been successfully distributed. Particularly focusing on “green”, not only
the overlapping functions of the city center, but also the common areas of the
housing and hotel flats are designed as metaphorical “breathing points”.

Önerilen kentsel iç meydan, kaybolan çevresel değerlerin yeniden
kazanılması için bir başlangıç noktası olarak ele alınmış, karmaşık
mimari program çevresine başarı ile yerleştirilmiştir. “Yeşil” bir anahtar
sözcük olarak öne çıkarılmış, kent ölçeğinde çakışan kamusal işlevler
ile, konut ve otel birimlerindeki ortak alanların birer nefes alma noktasına
dönüşmesine araç olmuştur.
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Group1: Güven Arif Sargın + Ayşen Savaş + İlhan Kural

“Placebo Effect”: A health(y) Environment for Medical Care, Research, and Education
The controversial treatment method that has been called “placebo effect” is believed to have a self-healing capability embedded in the rituals of
medicine. Starting with the assumption that placebo can produce an actual improvement, this medical term will be used in this project as a metaphor
to expand the boundaries of an architectural type: a research hospital.
The architectural program of the medical campus that the students are asked to design has to include conventional functions such as the clinical
departments, basic and social science departments, research centers and institutes; but it also has to provide functions unique to the students’
interpretation of a “healing environment”. The particular medical branches they will choose, or the specialties they will focus on will eventually
determine the overall architecture of their project.
The program the students will suggest has to enhance the contextual qualities of its site –Gümüşlük, Bodrum- in order to be able to provide a “pleasing
ambience” for people in bad health. The virtues and the shortcomings of the selected site will be the basic challenges of the proposals. Gümüşlük is
one of the most beautiful and still untouched villages of the Mediterranean region; yet it is suffering from the lack of natural sources such as water and
biodiversity. The proposals should include the necessary technical and architectural details to replenish and maintain the renewable natural sources,
such as sunlight and wind, and eliminate the negative impacts of a dense construction on the natural environment.

“Placebo Etkisi”: Sağlık, Araştırma ve Eğitim için Sağlıklı Bir Çevre Projesi
“Placebo etkisi” olarak anılan tartışmalı iyileştime yönteminin köklerinin tıbbi ritüellere dayandığı ve kendi kendini iyleştirme yetisini ortaya çıkardığı
savunulmaktadır. Bu varsayımla geliştirilen projede, placebo tasarlanması, beklenen araştırma hastahanesinin tanımını zorlayan güçlü bir metafor olarak
ele alınmıştır. Projenin mimari programının aralarında kliniklerin ve araştırma birimlerinin de yer aldığı alışılmış işlevler kadar öğrencilerin geliştireceği
iyileştirici ortama yönelik yorumları da içererek hazırlanması önerilmiştir. Seçilecek tıbbi dallar, yeni araştırma alanları ve teknolojiler öğrencilerin
önerecekleri mimari programların temelini oluşturacaktır.
İyileştirme salt hastalara yönelik bir eylem olarak ele alınmamış, önerilerde Akdeniz’in el değmemiş güzelliklerini barındıran Gümüşlük ve çevresininin
dönştürülmesi yönündeki beklentiler de vurgulanmıştır. Su ve bio çeşitlilik gibi doğal kaynakları kısıtlı olan bölgenin eksiklerinin giderilmesi ön koşul olarak
belirlenmiş; var olan değerlerinin sürdürülebilirliğini destekleyecek güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir doğal kaynakların kullanımı da desteklenmiştir.
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By providing activity spaces during the healing periods of the visitors,
the raised “Herb Towers” produce energy and clean water to support the
self-sufficiency of the infrastructure and the sustainability of the natural
environment.

Bitki Kuleleri olarak adlandırılan ve endemik bitkilerle dolu doğal arazi üzerinde
konumlanan yapıların özelliği, sağlığına kavuşmayı bekleyen uzun ya da
kısa süreli ziyaretçilerin üretken bir zaman geçirebilmeleri ve doğaya katkıda
bulunarak kendilerini ve yakın çevrelerini iyileştirmeleridir.
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sadık gökhan ekinci group 1

Rather than developing existing health building typologies, this project
proposes a National Addiction and Treatment Center; and searches for a
healthy environment with all the necessary architectural tools and details.
The architectural program is interpreted here as the interconnected layout
of different users and functions taking place during a one day period (24
hours) of this novel institution.

Türkiye geneli için önerilen “Bağımlılık Tedavi Merkezi”nin mimari
programı, kurumun 24 saati kapsayan bir günü baz alınarak kurgulanmıştır.
Bir bina tipi yerine bir yerleşim tipolojisi önerilerek, “sağlıklı bir çevre”
yaratmanın mimari araçları araştırılmış, bu araçlar en ince detaylarına
kadar tasarlanarak 1/5000 kararlarından 1/20 detaylarına kadar geniş bir
çizge içinde projelendirilmiştir.
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neris saadet parlak group 1

The suggested architectural program of the “Rehab Village” creates an
organic totality which at the end has the capacity to reconstruct the
natural hill into a healing environment. The skillful integration of the
serving and served spaces has the power to offer an alternative for the
existing master plan of Gümüşlük.

Doğal çevrenin içinde barındırdığı ikincil endemik değerlerle var olan
tepenin başarılı yapılaşmayla yeniden üretilmesi projenin en güçlü
önerisidir. Servis verilen mekânlarla servis alan mekânların kurdukları
organik ve sürekli ilişki ve aralarında kalan açık alanların tasarımı var olan
Gümüşlük İmar planına seçenek oluşturabilecek niteliktedir.
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Group2: Celal Abdi Güzer + Lale Özgenel + Yeşim Hatırlı

Building a Social and Cultural Urban Focus/Venue: Museum of City and Architecture
The architectural design studio in the first semester focused on an urban lot located in Kızılay at Ankara. The project addressed issues of implementing
a social and cultural focus in a context characterized by both an architecture displaying an indifferent identity and an urban milieu devoid of a public
venue for accommodating various educational, cultural, and pass-time activities. Museums play a key role in bringing cultural vitality into such contexts
since they increasingly function as places of social interaction, gathering, pass-time and even recreation at present. The projects in this respect, are
expected to conceptualize and design a ‘museum of city and architecture’ that will introduce an activity center for creating an awareness of architectural
and urban culture by highlighting the dynamics of urban and built space through events, happenings and research facilities. This cultural medium would
act as a means to popularize and enhance the social function of architecture at one hand and to offer a venue of free public participation for various
user groups ranging from researchers to children on the other. Together with the Chamber of Architects located in the vicinity, the museum would
introduce a strong focus on urban issues and architecture and also become an attraction center. Students in this regard are expected to conceptualize
and design a museum of about 10.000 m2 in total, including services and open areas. The core program given was individually interpreted to include
personal choices and suggestions of functions, units and spaces. Building regulations, set by the municipality were also considered in the planning of
the museum.

Kent ve Mimarlık Müzesi: Sosyal ve Kültürel Bir ‘Kentsel Odak/Yer’ İnşa Etmek
Birinci dönem tasarım stüdyosu Ankara Kızılay’da konumlanmış bir kentsel alanı çalışmıştır. Proje, farklılaşmış mimari kimlikler barındırmayan ve eğitim,
kültür ve rekreasyon içerikli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir kamusal merkezden yoksun olan bu bağlama bir sosyal ve kültürel etkinlik odağının
eklemlenme biçimlerini tartışmaya açmıştır. Sosyal etkileşim, toplanma ve rekreasyon mekânı olarak günümüzde giderek daha fazla işlev görmeye
başlayan müzeler, bu tür bağlamlara kültürel canlılık getirmek adına önemli bir etkiye sahiptir. Bu anlamda, kentsel ve yapılı çevre dinamikleri üzerinden
kent ve mimarlık kültürü hakkında farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler ve araştırmalar için mekânsal olanak sunan bir ‘kent ve mimarlık müzesinin’
kavramsallaştırılması ve tasarlanması hedeflenmiştir. Bu kültürel ortamın bir yandan mimarlığın sosyal işlevini pekiştirmesi ve yaygınlaştırması, öte
yandan ise araştırmacılardan çocuklara kadar geniş bir kullanıcı yelpazesinin katılımına açık bir ‘kamusal yer’ sunması üzerinde tartışılmıştır. Proje
alanı içinde bulunan Mimarlar Odası ile birlikte müzenin, kent ve mimarlık konuları üzerine odaklanan bir çekim merkezi oluşturacağı düşünülmüştür.
Öğrencilerden açık alanlar ve servis mekânları ile birlikte yaklaşık 10.000 m2’lik bir müze yapısı tasarlamaları beklenmiştir. Hazırlanan çekirdek program
farklı işlev önerileri içerecek şekilde bireysel olarak yorumlanmış, projelerin belediye imar yönetmeliğine uygun olarak geliştirilmesi öngörülmüştür.

serdar erişen group 2

The project proposed an alternative, elevated pedestrian axis connecting
the two streets. The building mass is also articulated in reference to this
axis. The outdoor use is increased by the elevated plaza, also placed at
the level of the pedestrian axis. Common spaces in the museum and the
library are located at the facades to strengthen the visual link with the
square and the streets.

Yapıyı çevreleyen iki sokak arasında yükseltilmiş, alternatif bir yaya aksı
öneren projede bu aksa kütlesel olarak referans veren bir yapı geliştirilmiştir.
Yapının yaya aksı kotunda oluşturulan meydanla dış mekân kullanımı
artırılmıştır. Sergi ve kütüphane gibi ortak mekânlar da farklı katlara,
meydan ve sokaklarla görsel ilişki kuracak şekilde yerleştirilmiştir.
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The project created an inner street in between two linear blocks. Some
museum spaces are at the ground level to support the street usage and
to attract the pedestrian flow. Exhibition and library spaces look at the
main street in front behind a permeable façade and the night usage is
reflected onto the street. The bridges enabled the perception of the inner
street inside the building.

Bir iç sokak oluşturmayı öneren projede işlevler iki lineer blok içine
yerleştirilmiştir. Sergi, kafe ve bazı müze birimleri ile sokak kullanımı
desteklenmiş ve yaya trafiğinin yapı içine çekilmesi hedeflenmiştir.
Yapı-çevre ilişkisini güçlendirmek üzere sergi ve kütüphane mekânları
geçirgen bir cephe ardında ön cepheye yerleştirilmiş ve gece kullanımı
sokağa yansıtılmıştır. Blokları bağlayan köprülerle sokak algısı iç mekâna
taşınmıştır.
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Creating meeting and activity spaces as extensions of the streets by
means of level articulations around the building is the main focus of the
project. Projections, voids and transparent surfaces are used as elements
of architectural language, also reflecting the dynamism of the building.
Placement of common usage areas along the façades looking at the
streets reinforced the relationship with the streets.

Yapıyı çevreleyen sokakları mekânsallaştırmayı hedefleyen projede zemin
kotta yaratılan seviye farkları ile tanımlı toplanma ve etkinlik mekânları
oluşturulmuştur. Sokakların hareket ve dinamizmini yapı içine yansıtacak
boşaltma, çıkma ve şeffaf yüzeyler yapının mimari dilini oluşturan öğeler
olarak değerlendirilmiştir. Ortak kullanımlı mekânların sokaklara bakan
cephelerde konumlanması, sokaklarla ilişkilenmeyi güçlendirmiştir.
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Group2: Celal Abdi Güzer + Lale Özgenel + Yeşim Hatırlı

Regional Diversity: Campus “Dwelling” in Gümüşlük/Bodrum
Second semester studio focused on a non-urban site. ‘Local’ and ‘regional diversity’ are taken as discussion themes; the latter is discussed as an
opportunity for establishing new and alternative curricular programs in local contexts. The fact that universities or other educational institutions establish
academic units and/or small-scale campuses in contexts that support and develop the proposed academic programs in terms of local resources and
practices, and that such initiatives also bring social and cultural vitality into the local context, and function as a means for implementing new cultural
components were among the major discussions. In this sense, the program given aimed to develop an educational campus in Gümüşlük at Bodrum.
Bodrum peninsula is an important hub of tourism and recreation. Yacht tourism, ship-building (gulet type, as unique to this region), archaeological
heritage (including underwater archaeology), local architecture and regional agricultural products make Bodrum a distinctive context for discussing
the concept of “dwelling”. Gümüşlük likewise displays local architecture, has archaeological sites and offers all services for tourism and sailing. The
proposed campus settlement is discussed to function as a generator of social vitality and cultural activity supported by an educational curriculum.
In this context, students are expected to finalize a project in two stages. The first stage focused on preparing a master plan including educational,
recreational, cultural, social and residential buildings, open and green areas and circulation and access routes. In the second stage the core program
prepared was elaborated individually and a selected part of about 10.000 m2 was designed in detail.

Bölgesel Çeşitlilik: Gümüşlük/Bodrum’da Kampüs Yerleşimi
İkinci dönem stüdyosu kentsel olmayan bir bağlamı çalışmıştır. ‘Yerellik’ ve ‘bölgesel çeşitlilik’ temaları ele alınmış, bu çeşitliliğin yerel bağlamlarda yeni
ve alternatif eğitim programları oluşturmak için bir fırsat olduğu tartışılmıştır. Üniversite veya eğitim kurumlarının, önerilen akademik programların yerel
kaynaklar ve uygulamalarla desteklendiği akademik birimler/küçük ölçekli kampüsler kurduğu, bu girişimlerin yerel bağlama sosyal ve kültürel canlanma
getirdiği ve yeni kültürel oluşumlara fırsat verdiği de tartışma konuları arasında olmuştur. Bu anlamda Bodrum, Gümüşlük’de bir eğitim kampusu programı
verilmiştir. Önemli bir turizm ve rekreasyon merkezi olan Bodrum yarımadasına özgü yat turizmi, gemi yapımı (bölgeye özgü gulet tipi), arkeolojik miras
(sualtı arkeolojisi dahil), yerel mimarlık ve ürünler burayı, bir ‘yerleşim’ oluşturmak adına özel bir bağlam kılmaktadır. Benzer şekilde, Gümüşlük’de de
yerel mimarlık ve arkeolojik sitler bulunmakta, turizm ve yatçılık hizmetleri sunulmaktadır. Önerilen kampüsün burada sosyal canlanma ve kültürel etkinlik
başlatacak bir eğitim programıyla desteklenmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda öğrencilerden iki aşamalı bir proje çalışması istenmiştir. Birinci aşamada
eğitim, rekreasyon, kültür, sosyal ve konut yapıları ile açık alanlar, yeşil alanlar ve dolaşım yollarını içeren bir master plan hazırlamaları istenmiştir. İkinci
aşamada oluşturulan çekirdek program bireysel olarak geliştirilmiş ve seçilen yaklaşık 10.000 m2 lik bir alan detaylı olarak tasarlanmıştır.
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The architecture proposed is composed of a horizontal layout, placed
on a terraced topography dominating the view. The terraces, which are
elevated, create sunken courtyards that promote the use of outdoor space
and also provide daylight for the units placed underneath. The buildings
that develop in a linear form following the topography have inner green
courtyards that provide a continuity of the outdoor space.

Topoğrafya içinde teraslanarak yapılaşan mimari şema manzaraya hakim,
yatayda gelişen yapılardan oluşmaktadır. Yer yer yükseltilmiş olarak
araziye yerleşen teraslar ve çökük avlularla yoğun bir dış mekân kullanımı
öngörülmüş ve alt kotlarda yer alan yapılara ışık alınmıştır. Arazi eğimine
paralel olarak lineer gelişen yapılardaki yeşil iç avlularla dış mekân
sürekliliği aranmıştır.
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gökhan başpınar group 2

The project offers an architectural pattern developed in harmony with the
topography. Buildings concentrate in certain zones so as to maximize the
green areas. The architecture aims to interfere less with nature; elevated
masses capture the view and have usable terraces. Stairs, bridges and
paths are the movement axes and elements that connect the independent
units.

Arazi eğimine paralel ve topoğrafyaya uyumlu olarak yerleşen bir mimari
doku öneren projede yapı yoğunluğu belirli alanlara toplanmış ve yeşil
doku öne çıkarılmıştır. Doğal zemine en az müdahale etmeyi hedefleyen,
manzaraya hakim olacak şekilde ayaklar üzerinde yükseltilmiş, çatıların
teras olarak işlevlendirildiği kütlelerden oluşan bir mimari geliştirilmiştir.
Merdiven, köprü ve yaya patikalarından oluşan hareket aksları ve
elemanları birimleri birleştiren bir dolaşım altyapısı olarak kurgulanmıştır.
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günce eşingen group 2

An organically developing architecture following the topography is
proposed. The buildings are buried into the site to preserve the site
silhouette and the existing nature. The terraces lying in front of the blocks
also function as pedestrian axis; the bridges are used as connecting
elements of the blocks in the site.

Projede arazi topoğrafyasını takip eden organik bir mimari yapılaşma
önerilmiştir. Yapıların arazi içine gömülmesiyle mevcut doğal dokunun
ve silüetin korunması amaçlanmıştır. Yapıların önünde uzanan teraslar
aynı zamanda dolaşım akslarını oluşturmuş, köprüler bağlayıcı elemanlar
olarak değerlendirilmiştir.
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Group3: Yıldırım Yavuz + Türel Saranlı + Nimet Özgönül + Yiğit Acar

The Line: Re-Thinking Urban Transformation of the Railroad Line of Ankara
The problem was defined as a large scale urban renovation project for the central portion of the Ankara Railroad Line in Ulus district under the title; “THE
LINE: Re-Thinking Urban Transformation of the Railroad Line of Ankara”. The aim of the studio work was to develop unique urban programs and design
proposals for the district, through the virtue of the urban awareness of students.
The focus was chosen as the area around the central train station of Ankara, which was designed by Şekip Akalın and which had become the main
gateway to the city, together with one of the two inter-city bus terminals which used to function nearby. As a result, the district had the function of
relating the city to rest of the country for a long time. When the railroad service buildings and the inter-city bus terminal were moved to their new
locations, the district became a large derelict area in a central position within the city.
The studio works aimed at discussing the possibilities and needs of the area, and developing innovative programs and urban design projects with
particular emphasis on the historical continuity of the district, as well as developing new interrelations within the urban context.
Studio studies were begun through discussing the town on a greater scale, so as to be able to understand the city wide relations that the railroad
provides. Students were expected to propose individual building programs and urban design proposals in 1/500 scale regarding the closer environment
of the central train station.

Hat: Ankara Demiryolu Hattında Kentsel Dönüşümü Yeniden Düşünmek
2010 yılı güz dönemi stüdyo çalışması Ankara Demiryolu Hattının, Ulus bölgesinde kalan merkezi bir bölümünün üst ölçek kentsel tasarımı olarak
tanımlanmıştır. “Hat: Ankara Demiryolu Hattında Kentsel Dönüşümü Yeniden Düşünmek” başlığı altında, öğrencilerin kente ilişkin hassasiyetlerinden
beslenen özgün kentsel programlar ve tasarım önerileri geliştirmeleri hedeflenmiştir.
Projenin odak alanı Şekip Akalın tarafından tasarlanmış olan Ankara Merkez Tren Garı’nın yakın çevresinde tanımlanmıştır. Kentin iki otobüs terminalinden
biri de uzun bir süre bu bölgede hizmet vermiş, daha sonra terminal binası ve ilgili servis binalarının başka bir konuma taşınması ile bölge atıl hale
gelmiştir.
Stüdyonun temel amacı, alanın ihtiyaçları doğrultusunda tasarım olasılıklarını tartışmak ve alanın tarihsel sürekliliğine vurgu ile alanı kent ile yeniden
ilişkilendirecek, özgün yapı programlarına ve kentsel tasarım önerilerine ulaşmak olmuştur.
Stüdyo çalışmaları, demiryolundan kaynaklanan olanakların kent ölçeğinde anlaşılabilmesi amacıyla, üst ölçekli tartışmalar ile başlatılmıştır. Öğrencilerden
dönem sonunda beklenen ise merkez tren garı yakınındaki alanın düzenlemesine ilişkin 1/500 ölçekli program ve tasarım önerileri olmuştur.
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süreyya topaloğlu group 3

The proposal is based on the reality of lack of proper common public
facilities for university students in the vicinity, which boasts at least five
campuses for higher education nearby. Forming a network of light railway
and pedestrian circulation, the proposal aims to interrelate the surrounding
campuses of Ankara, Hacettepe and Gazi Universities. The proposed
program includes social and cultural facilities together with accommodation
for students.

Öneri bölgedeki üniversitelerin ortak kamusal alan gereksinimlerinden yola
çıkarak şekillenmiştir. Üniversiteler arasında bir hafif raylı system ve yaya
ağı oluşturarak kampüsleri ilişkilendirecek, bünyesinde sosyal ve kültürel
mekânlar ile öğrencilere yönelik konaklama imkanlarını da bulunduracak
bir proje önerilmiştir.
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uçar

zühre uçar group 3

The proposal is based on the analysis and criticism of the relationship of
the new high speed railroad terminal to be built and the existing one. The
proposed terminal in this project was re-designed as a transportation hub
together with a series of public open spaces in relation to the surrounding
urban functions.

Öneri, yapılması planlanan hızlı tren garı ile mevcut tren garının ilişkisinin
eleştirisi ile gelişmiştir. Yeni gar, çevresindeki büyük kamusal alanlarla
ilişkili olarak, bu alanları da bünyesinde barındıran yeni bir merkez transfer
noktası olarak tasarlanmıştır.
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Group3: Yıldırım Yavuz + Nimet Özgönül + Yiğit Acar

An Educative Design Utoporium in Gümüşlük - Bodrum
The semester project was defined as the planning of a Design Education Center in Gümüşlük/Bodrum. It was identified within the basic theme of
“utopia”, since utopian thought was seen as the basis and driving force of design practice.
Students were asked to design their own ideal, utopian environment that would reflect their ideas for a new design education system, based upon their
own past social, cultural and educative experiences. The major, central space of this ideal environment for design education was expected to be the
UTOPORIUM: an atypical, extensive, utopian space which can even be opened up or closed down, be expanded or shrunk, be divisible, be kinetic and
be part of the land, the sea or the air as and when required. Somewhat like the design studio of the classical education system or the stage-soffito focus
of an opera house, the UTOPORIUM was defined as the final display area of all acquired knowledge and the skills acquired through the new educative
curricula and the new education system where, not only the expert-designer-student, but preferably the whole contemporary community would also be
educated through experiencing the final design produced environment.
In this respect students were asked to produce proposals including not only technical and educative spaces but also accommodation, social spaces,
open public areas and various service spaces, to enhance the life of the community of Gümüşlük.

Bodrum Gümüşlük’te Eğitim için Bir Tasarım “Ütoporyası”
2011 yılı bahar döneminde stüdyo problemi Bodrum-Gümüşlük’te bir Tasarım Eğitimi Merkezi’nin planlanması olarak tanımlanmıştır. Ütopik düşünce
tasarım düşüncesinin temeli ve yön verici gücü olarak görüldüğü için problem “ütopya” kavramı çatısı altında ele alınmıştır.
Bu kapsamda öğrencilerden, yeni bir tasarım eğitimi sistemine yönelik kendi görüşleri, kendi geçmiş sosyal, kültürel ve eğitsel deneyimlerini yansıtan
kendi ideal, ütopik çevrelerini tasarlamaları beklenmiştir. Bu ideal tasarım ortamının ana mekânı ÜTOPORYA olarak tanımlanmıştır. Atipik ve geniş
kapsamlı bir ütopik mekân olarak tanımlanan ÜTOPORYA, tasarım önerilerine göre, genişleyebilir, açılır kapanır, bölünebilir, hareketli, karanın veya suyun
bir parçası olabilir bir mekân olarak tanımlanmıştır. Bir anlamda klasik tasarım eğitiminin stüdyosuna ya da bir operanın sahne sofito ilişkisine benzer
bir anlayışla tasarlanması beklenen ÜTOPORYA, tasarım süreçleri sonunda elde edilecek tüm bilginin sergilendiği ve bu sayede sadece eğitimci-öğrenci
ikilisinin değil, tüm toplumun tasarım düşüncesini deneyimlediği ve eğitime katıldığı bir ortam olarak kurgulanmıştır.
Bu kapsamda öğrencilerden istenenler sadece teknik ve eğitim mekânlarıyla kısıtlanmamış, bunlara ek olarak, konaklama, sosyal mekânlar, açık kamusal
alanlar ve benzerlerinin programa eklenmesiyle, tüm Gümüşlük halkının hayatına katkı koyacak bir özel mekân üretilmesi hedeflenmiştir.
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rovenna ushe group 3

The project is based on the existing architectural qualities of Bodrum
and its settlement patterns. Smaller spaces such as accommodation and
lecture halls are designed on the slopes, in a manner similar to the existing
housing typologies and scales of the peninsula. On the other hand larger
spaces such as the UTOPORIUM, the large lecture halls, meeting halls
and the library are partially designed underground, to avoid discord with
the subtler scale of the immediate environment.

Proje Bodrum’un mevcut mimari değerleri ve yerleşim biçimi üzerine
kurulmuştur. Konaklama ve derslikler gibi küçük mekânlar tepenin
eteklerinde Bodrum’un mevcut yerleşim dokusuna benzer bir biçimde
şekillenirken, ÜTOPORYUM, kütüphane, toplantı salonları ve büyük
derslikler gibi büyük ölçekli mekânlar ise kısmen toprak altında tasarlanarak
çevre ölçeğinin bozulmamasına çalışılmıştır.
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tuğba cantürk group 3

The project aims to produce the ideal spaces of education as an integrated
part of the existing settlement of Gümüşlük. These are proposed to be
produced from discarded containers, placed within the existing context.
By the virtue of the modular dimensions of the containers, the proposal
blends into the existing context and the choice of temporary structures
instead of permanent ones, minimizes the environmental impact. On the
other hand studio spaces together with the UTOPORIUM are designed as
mobile units aimed to serve the whole Aegean region.

Önerilen proje, eğitim merkezinin mekânlarını Gümüşlük’ün mevcut
dokusuyla iç içe bir biçimde tasarlamayı amaçlar. Konteynerlerden
üretilen çeşitli birimler mevcut bağlamın çeşitli noktalarına yerleştirilmiştir.
Konteynerlerin modüler ölçüleri ve geçiciliği sayesinde öneri kendini
mevcut bağlamla iç içe bir hale getirirken çevreye olan etkiyi de minimale
indirir. Stüdyo mekânlarıyla birlikte ÜTOPORYUM ise tüm Ege bölgesine
hizmet verebilecek mobil birimler olarak tasarlanmıştır.

135

Arch 401 Architectural Design V

Group4: Suha Özkan + Zeynep Mennan

Sustainable Urban Optimism: Eskişehir
Research Hub for Creative Industries and Innovation
Problem Definition and Context: Eskişehir and the sustainability of an urban optimism
Different modes and practices of local governance in Turkey can be seen to have diverse effects on cities: Some cities downgrade while others are
on the rise depending upon the visions enacted by their municipalities. Eskişehir has recently become a model for what could be called an “urban
optimism,” displaying a unique structure of local governance and positive modes of implementation of an urban vision. The term project proposes to
discuss this issue of urban optimism with respect to the nature and effect of urban interventions. It consists of designing a Research Hub for Creative
Industries and Innovation. Creative industries are known to have a potential impact on the economy, regeneration and place making, highlighting the
importance of assessing a local authority’s distinctive characteristics.
Highlighted objectives:
- Extensive integration of the physical architectural environment with a rich landscape to allow for the overlap of indoor and outdoor spaces
- Well-integrated within its urban context and affirmatively engaged with its surrounding community.
- Opportunity for programmatic invention and flexibility
- Integration of living/working that supports the contemporary needs, values and the changing work-style of the creative worker
- Spaces of interaction and interface that support knowledge exchange

Sürdürülebilir Kentsel İyimserlik: Eskişehir
Yaratıcı Sanayiler için Araştırma Merkezi
Problem Tanımı ve Bağlam: Eskişehir ve kentsel iyimserlik
Türkiye’de değişik yerel yönetim modellerinin ve belediyelerin yaşama geçirdiği vizyonların kentler üzerinde farklı etkileri olduğu gözlenmektedir:
Eskişehir, yakın zamanda ‘kentsel iyimserlik’ olarak adlandırılabilecek bir kentsel vizyonun modeli haline gelmiştir. Dönem projesinde ‘kentsel iyimserlik’
kavramı, Eskişehir örneğinde, kentsel girişimlerin yapısı ve etkileri incelenerek tartışılmıştır. Bu bağlamda, kentlerin ekonomisi, gençleşmesi ve yer
kavramı üzerinde önemli etkileri olduğu bilinen yaratıcı sanayiler için bir merkez tasarlanmıştır.
Dönem objektifleri:
- Fiziki mimari yapının zengin bir peyzaj ile bütünleştirilmesi; İç ve dış mekân örtüşmesi
- Yapının kentsel bağlam ve toplum ile ilişkisi
- Programatik yaratıcılık ve esneklik olanağı
- Yaratıcı işçinin değişen gereksinimlerini, değerlerini ve çalışma biçimini destekleyecek şekilde yaşama/çalışma alanlarının bütünleştirilmesi
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sebilay demir

çağla sebilay demir group 4

The project’s main aim is to add iconic value to the city of Eskişehir. It
plays with two levels, the superior level providing for an urban platform
from which giant tetrahedrons arise, while the less significant parts of the
program remain under the platform acting as a roof.

İki katmanda oluşan yerleşkede, programın önemli öğelerinin dev
tetrahedronlar şeklinde üst katmanı yırtarak yükselmesi ile projenin
baslangıç amaçlarından biri olan Eskişehir’e ikonik bir değer katma fikri
başarıyla gerçekleştirilmiştir.
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doğuşcan aladağ group 4

The project develops a habitat under a well-studied roof that is folded to
accommodate the different production and incubation clusters. While the
roof captures immediate attention, the clusters also successfully negotiate
indoor/outdoor spaces both with the city and in between themselves,
creating a harmonious and polyphonic environment sustaining the idea of
urban optimism.

Proje, hepsi ayrı yapılaşan değişik üretim birimlerini örten bir çatı altında
yapılanmaktadır. İç ve dış mekânlar arasındaki ilişkiler, kentle kurulan ilişki
ve programın iç tutarlılığı başarılı bulunmuş ve yaratılan çevrenin kentsel
iyimserlik temasını iyi desteklediği düşünülmüştür.
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mansuroğlu

müge mansuroğlu group 4

The project displays an impressive and compelling urban landscape by
the creation of a multi-level urban platform that wraps the building located
at the center. The apparent simplicity of this platform hides a geometric
complexity necessary for the accommodation of various outdoor activities
and the scale of outdoor space generously offered to the city is quite
commendable.

Proje, merkezde kalan yapıyı saran çok katmanlı bir kentsel platform
tasarımı ile dikkate değer bir kentsel peyzaj oluşturmaktadır. Görünürdeki
sadeliği altında geometrik bir zenginlik taşıyan bu platform çeşitli dış
mekân etkinliklerini barındırmaktadır. Kentle paylaşılan bu açık alanların
ölçeği ve tasarımı başarılı bulunmuştur.
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Group4: Suha Özkan + Zeynep Mennan

Presence of Mediterranean Landscape in Urban Design
Problem Definition and Context: Specialised Research Centre and Graduate School in Gümüşlük
Gümüşlük, a small yet untouched and protected town, has dedicated itself to become a focal point of culture. Existing Gümüşlük Academy and
Eklisia Music initiative are the pioneering institutions. The program sees graduate education and innovative research as important resources for
development.
The project brief developed by the students proposes a satellite campus of METU aiming to be specialized in areas of research and studies that would
be relevant to the South Western Turkey and Mediterranean climatic region. The campus has facilities accommodating the functions for the needs
of the region developing research and innovation in total spectrum of design. Here “Design” ranges from product design to urban design and field
archaeology.
The selected site has its overpowering presence, which is typical of the Mediterranean. A rugged hill demanding particular architectural and urban
design solutions is the context.
Highlighted objectives:
- Analyses and understanding of Mediterranean landscape with its cultural and historical context,
- Designing in a challenging rugged terrain an integrated low-rise campus and developing solutions in urban design architecture,
- Considering the climatic conditions of the sub-tropical environment,
- Composing built environment with maximum flexibility of spaces that will address changes of use and adapt development,
- Developing an understanding of open, semi-open and closed spaces integrated by means of intense pedestrian movement,
- Sensitivity to endemic Mediterranean flora.

Akdeniz Doğal Ortamının Kentsel Tasarımla Varoluşu
Problem Tanımı ve Bağlam: Uzmanlaşmış Araştırma Merkezi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gümüşlük
Gümüşlük Bodrum Yarımadası’nda küçük ve pek dokunulmamış bir kasaba olarak kendisini kültürel ortamda bir odak noktası olmaya adamıştır. Var olan
Gümüşlük Akademisi ve Eklisia Klasik Müzik Merkezi şimdiden bu kültür varlığının odak noktaları olmuşlar bile. Verilen program lisansüstü eğitim ve
gelişmeye yönelik yaratıcı araştırmaları barındıran bir merkezi öngörmektedir.
Öğrencilerin kendi projeleri için özgürce geliştirdikleri program ODTÜ için bir uydu yerleşke öngörmektedir. Bu ortamda çok özelleşmiş ve başka yerlerde
yapılmayan, Güney Batı Anadolu ve Akdeniz bölgesine yönelik araştırmaları ve bunlara yönelik eğitime ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Öngörülen
yerleşke, bölgenin gereksindiği tüm gelişmeye yönelik araştırmaları ve bu araştırmalara yönelik eğitime ortam sağlayacak bir program çerçevesinde
düşünülmüştür. Araştırmaların ana konusu tasarım olacaktır. Burada tasarım, endüstriyel tasarımdan kentsel tasarıma ve alan arkeolojisine değin tüm
alanları kapsamaktadır.
Seçilen arazi, kayalık tipik bir Akdeniz doğa parçasıdır. Bu zor arazi koşulları, öğrencilerden duyarlı tasarım ve kentsel tasarım çözümleri beklemektedir.
Proje hedefleri:
- Akdeniz doğal çevresinin tarihi ve kültürel bağlamda çözümlemesi ve ilgili anlayışın geliştirilmesi,
- Yaratıcı tasarımlar bekleyen arazinin, bütünleşmiş bir kentsel tasarım ve mimari ile yorumlanması,
- Alt-tropik iklim koşullarının tasarımla bütünleştirilmesi,
- Mimariyi, gelecek değişimlere ve gelişen araştırma ortamlarına yanıt verecek biçimde olabildiğince esnek düşünmek,
- Açık, yarı açık ve kapalı alanları yoğun yaya akımlarına elverecek bir biçimde bütünleştirmek,
- Doğal olan Akdeniz bitki örtüsüne duyarlılık.
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doğuşcan aladağ group 4

The project aims to use the landscape as a resource. The guiding principle
of generation of form is belts parallel to the land contours. These buildings
connect to the transverse main structure accommodating all the common
facilities. The intensity of activities is in this area. As these belts distance
from the main Common Block the intensity of activity decreases, and the
building dissolves to become a natural part of the landscape.

Proje araziyi ve içinde yer aldığı doğal çevreyi bir kaynak olarak ele almıştır.
Temel biçimlendirme ilkesi doğal eşyükselti eğrilerine koşut yapılardır. Bu
yapılar eğime dik yapılanmış bir Merkezi Yapı’ya bağlanmaktadır. İşlev
yoğunluğu da bu alanda düşünülmüştür. Alçak ve araziye koşut yapılar
merkezden uzaklaştıkça işlev yoğunlukları azalmakta ve eriyip doğal çevre
ile bütünleşmektedirler.
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burcu kırcan group 4

The proposal purposely contradicts the landscape. It is gesture to bring new
integrated architectural solution courageously manifesting the present time.
An integrated mega-structure has monumental presence however it leaves
the landscape below untouched. The massive building touching the ground
on two existing hilltops further reinforces its presence. It is novel existence
respecting the site without particular obedience to the terrain itself.

Proje biliçli olarak doğal çevre ile zıtlaşmayı yeğlemiştir. Bu tasarımcının
ortama yeni bütünleşik bir mimari çözüm getirme amacıdır. Sonuç,
bütünleşik bir mimari çözüm ile zamanımızın cesaretli bir dışavurumudur.
Tek yapı olarak, bütünleşik devasa yapının anıtsal varlığı etkileyicidir. Yine de
yer düzeyindeki doğal çevreye dokunulmamıştır. Kitle yapı yere iki küçük tepe
aracılığı ile oturtulmuştur. Bu yapının varlığını iyice vurgulamaktadır. Yapının
özgün varlığı doğayı saklayan ama ona bağımlı olmayan bir tutumdur.
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müge mansuroğlu group 4

The project makes use of the site as the main resource. All the forms are in
harmony with the landscape, and aim to generate a cascading series of roof
structures that develops an architectural idiom respectful to the geographical
context and at the same time has a strong architectural identity of its own.
Varieties of open and closed spaces bring the all-constituent pieces of the
complex in a well-integrated townscape.

Proje varoluşunu doğal ortamın verilerinden kaynaklandırmaktadır.
Önerilen tüm biçimler doğal ortamla uyum içindedir. Bir dizi tabakalar
olarak yorumlanan çatı örtüsü coğrafi ortama saygılı bir etkileşim içinde
kendi çağdaş kimliğini de sunan bir tasarım dili geliştirmiştir. Açık ve
kapalı alanlarda uygulanan tasarım çeşitlemeleri tüm program verilerini
bütünleştirirken uyumlu bir kentsel ortam yaratmıştır.
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restoration and conservation studio

Arch 493 Principles of Restoration and Conservation

Neriman Şahin Güçhan + Fuat Gökçe + Güliz Bilgin Altınöz + Nimet Özgönül + Emre Madran
Sermin Çakıcı + Özlem Karakul + Leyla Etyemez + Özgün Özçakır + Pınar Aykaç
The course aims to provide the students of architecture with the basic knowledge and understanding of the cultural heritage and its conservation. The
major objectives of the course are to provide knowledge on:
• The general aspects of history and theory of conservation
• Basic terminology and concepts in conservation
• Legal and administrative aspects of conservation in Turkey.
• Understanding and evaluation of historic buildings: values, problems and potentials
• Understanding and evaluation of urban and archaeological sites: values, problems and potentials
• New interventions in historic context
In fall 2010, students carried out two projects; one in building and the other in urban scale. The first project is the analysis and evaluation of a historic
building. Each group studied a particular historic building in Çeşme and they all together make the analyses and evaluations of the building in various
aspects as well as proposal for its re-use. In the second project, each group was given a historic site in Çeşme, and they all together made the survey
and analyses of the site in different topics. In the second stage of the assignment, the students evaluated the components of the selected historic urban
area by determining values, problems and potentials; and developed utopia and suggestions for the future of Çeşme. As the final stage; the students
were asked to propose new design interventions for the continuity of the historic urban area and the realization of the utopia.

ARCH 493 dersi mimarlık öğrencilerine kültürel miras ve onun korunması ile ilgili temel bilgi sağlamayı amaçlar. Dersin ana hedefleri aşağıda belirtilen
konular üzerinde bilgilendirmektir:
• Korumacılık tarihinin ve teorisinin temelleri
• Korumada temel kavram ve terimler
• Türkiye’de korumacılığın yasal ve idari boyutları
• Tarihi yapıların anlaşılması ve değerlendirilmesi: ölçütler, sorunlar ve olasılıklar
• Kentsel ve arkeolojik alanların anlaşılması ve değerlendirilmesi: ölçütler, problemler ve sorunlar
• Tarihi bağlamda yeni müdahaleler
2010 Sonbahar döneminde öğrenciler birisi yapı diğeri kent ölçeğinde olmak üzere iki proje yürüttü. İlk proje, tarihi bir yapının çözümleme ve
değerlendirmesini içeriyordu. Her grup Çeşme’deki  belli bir yapıyı çalışıp daha sonra beraberce farklı konularda analiz ve değerlendirmelerini ve bunun
yanısıra yeniden kullanımına yönelik önerilerini ortaya koydular. İkinci aşamada öğrenciler seçilen tarihi kent alanının değerlerini, sorun ve olasılıklarını
belirleyip, değerlendirmesini yaparak Çeşme’nin gelecekteki durumu için bir ütopya ve öneriler geliştirdi. Son aşamada, öğrencilerden tarihsel kent
alanının devamlılığı ve ütopyanın gerçekleştirilebilmesi için  yeni tasarım müdahaleleri geliştirmeleri istendi.

Nur Yaren, Saliha Noyin, İlyas Durmaz, Tayfun Özdabak, Gülçin Erbay, Dicle Taşkın

Çağla Demir, Erkut Sancar, Murat Taş
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Utku Karakaya, Ensar Temizel

Dicle Taşkın, Nur Yaren
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Cana Dai, Günce Eşingen

Serap Ayyüzlü, Müge Mansuroğlu
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digital design studio

Arch 470 Digital Design Studio

Arzu Gönenç Sorguç + Fatma Zehra Çakıcı

Parametric Bus Stops for METU Campus
Today METU campus with its unique architecture and size is one of the highly acknowledged campuses in the world. Thus, any new design that is to
be introduced in the campus should be compatible with the existing ones and yet should reflect the state of art design solutions and technologies as it
is aimed in the establishment of METU.
Students are asked to contribute METU campus by designing bus stop(s) for the selected spots in the campus. Each spot has different features regarding
the buildings in the neighborhood (forms, materials, functions, number of users etc.), environmental forces (topography, wind, and plantation), number
of users and etc. Hence each bus stop designed for the selected stop should not only reflect those qualities/forces, but also new design paradigm
being shaped by computational design and fabrication tools. In the design process, students are asked to develop their own computational design
algorithms using different programing and modeling tools which are capable of generating several possible designs but only one of those is presented
for the selected spot.

ODTÜ Kampüsü için Parametrik Otobüs Durakları
Günümüzde, ODTÜ Kampüsü kendine özgü mimarisi ile dünyada takdir edilen yerleşkelerden biridir. Bu bağlamda, kampüste yeni yapılacak olan
herhangi bir tasarım, var olanlarla uyumlu olmakla kalmayan, aynı zamanda da günümüz tasarım anlayışlarını ve teknolojilerini de yansıtabilen tasarımlar
olmalıdır.
Arch 470 Sayısal Tasarım Stüdyosu’nda öğrencilerinden, ODTÜ Kampüsüne, seçilen noktalar için tasarlayacakları otobüs durakları ile katkıda
bulunmaları istenmiştir. Kampüs içinde seçilen noktalar, çevresindeki mevcut binalar, bitki örtüsü, arazi, yapısı, kullanıcı sayısı ve çevresel kuvvetler
açısından farklı özellikler sergilenmektedir. Tüm bu özelliklerin parametrik olarak ve sayısal yöntemler kullanılarak tasarlanacak olan duraklara aktarılması
istenmiştir. Tasarlanan her durağın, seçildiği noktanın özelliklerini yansıtmakla kalmaması, aynı zamanda da sayısal tasarım ve üretim teknolojilerinin de
kullanımını ve potansiyellerini göstermesi de beklenmiştir. Tasarım sürecinde öğrencilerin, pek çok farklı tasarım “üretebilecek” kendi sayısal tasarım
algoritmalarını farklı modelleme ve programlama teknolojileri kullanarak geliştirmeleri istenmiş ancak son ürün olarak bu süreç tasarımlarından sadece
biri sunulmuştur.

aslı kaya bleta

Teknoloji Müzesi Önü için önerilen Parametrik Otobüs Durağı
A parametric bus-stop proposed for Technology Museum Area
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erald varaku

Mimarlık Fakültesi için Paremetrik Otobüs Durağı
A parametric bus-stop for Faculty of Architecture
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imran erdem doğruöz

Müzesi bölgesi için yaya akış şeması ve Parametrik Otobüs Durağı Önerileri
Pedestrian path and parametric bus-stops proposed for Technology Museum region

gözdenur demir

Yuva için Parametrik Otobüs Durağı Önerileri
Parametric bus-stop proposals for Kindergarten
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Arch 475 Advanced Digital Design Studio

Arzu Gönenç Sorguç + İpek Gürsel + Fatma Zehra Çakıcı

From Scrap to Structure
The use of computational media in support of design and manufacturing uncover new ways of generation, transformation and production of architectural
form with increased precision and ease. This project employs these technologies in the design and production of an architectural structure that is
required to define a space, or any space, in the Faculty of Architecture of METU. The major design constraint is the use of scrap material (cardboard)
without using glue. Two student groups developed two different morphogenetic approaches, and two structures that create a formal tension in-between
to define this space: “surface development” and “the generic solid”. Surface development lays a finite diamond pattern made up of unique cardboard
components on any 3D surface to form the structure while controlling some geometric variables. The generic solid involves one standard component
that repeats itself in 3D space to form a continuous bulk, and its adaptation into any context with an external geometric reference system that sculpts
the bulk and creating a volume. Parametric modeling was explored as the primary design method, which allowed the abstraction of the design problem
into the definition of simple geometry: a surface and a volume, thereby achieving design flexibility to adapt the structure into a variety of contexts
(e.g. locations, functions, scales etc). Finally, the project demonstrated the potential digital technologies as a creative tool to generate and explore
architectural form, and as a technical tool that can be systematically used in the course of an analytic process.

Atıktan Strüktüre
Tasarım ve üretime destek olan sayısal ortamların kullanımı mimari formların yeni üretim, dönüşüm yollarını arttırılmış daha yüksek hassasiyetle ve
kolaylıkla ortaya çıkarmaktadır. Bu projede, ODTÜ Mimarlık Fakültesi içinde bir hacmi veya herhangi bir hacmi tanımlaması için mimari bir strüktürün
tasarım ve üretimi ve bu süreçte sayısal tasarım ve üretim teknolojilerinin kullanılması öngörülmüştür. Temel tasarım kısıtlaması, yapıştırıcı kullanmadan
atık malzeme (karton) kullanılmasıdır. İki öğrenci grubu iki farklı morfogenetik yaklaşım; “yüzey geliştirme” ve “jenerik katı” yöntemlerini benimsemişler
ve bu mekânı tanımlamak için biçimsel bir ara gerilim yaratmışlardır. Yüzey geliştirme, bazı geometrik değişkenleri kontrol ederken strüktürü oluşturmak
için üçüncü boyutta yüzeyler üzerinde karton elemanlardan sonsuz bir elmas deseni oluşmaktadır. Jenerik katı ise sürekli katı hacmi oluşturmak için
üçüncü boyutta kendini tekrar eden standart bir elemandan üremektedir. Bu katı ise gövdeye şekil veren ve hacim oluşturan dışsal bir geometrik referans
sistem yardımıyla her ortama uyum sağlamaktadır. Tasarım probleminin soyutlanarak basit geometrinin tanımlanmasına olanak sağlayan “parametrik
modelleme” asıl tasarım metodu olarak araştırılmıştır. Böylece yer, fonksiyon, ölçek vb. çeşitli bağlamlarda farklı ortamlara uyum sağlayan bir tasarım
esnekliği elde edilmiştir. Son olarak, bu proje, mimari formu oluşturmak ve keşfetmek için yaratıcı bir araç, ve analitik bir süreç sırasında sistematik
olarak kullanılabilecek teknik bir araç olarak dijital teknolojilerin potansiyellerini sergilemiştir.
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architectural design studio

5

Students/Öğrenciler
Meltem Al . Ezgi Balkanay . Seçil Binboğa . Esatcan Coşkun . Berrak Erdal . Farnaz Kimya . Burcu Kor . Dilşad Kurtoğlu . Melodi Pak . Ömer Burak Polat
Gonca Zeynep Tunçbilek . Seda Türk . Pınar Yüksel

Arch 505 Advanced Architectural Design Research Studio

Güven Arif Sargın

“Parallel Cases – Smart Cities”
In the architectural design graduate studio of the 2010-2011 spring semester, students developed proposals for contributions to the exhibition Parallel
Cases-Smart Cities, which is part of the main program of the 5th International Architecture Biennale Rotterdam (IABR)-Making City, and will open at
the Netherlands Architecture Institute in April 2012. All schools and universities in the fields of architecture, urban design and landscape architecture as
well as related study programs were invited to submit proposals.
According to the viewpoint of the education and research exhibition Parallel Cases, the smart city adds layers in the space and objects comprising
the city, layers containing aspects such as intelligent communication, efficient transport and applied technologies, additions that make it possible for
complex urban environments to function more effectively. Smart cities create more jobs, are cleaner, safer, more flexible and efficient, and contribute to
a more sustainable world, socially as well as physically. “For cities to become truly smart everything must be connected.” (The Economist, 4 Nov 2010)
This refers to more than just infrastructure and digital connections. After all, linking talents to markets, knowledge to technology, and users to planning
and management are important success factors. Because of the specific integrative aspects of the discipline of urban design new opportunities and
possibilities are arising to establish this smart city and, in doing so, to shape new social developments.
Parallel Cases – Smart Cities focuses on the specific local context in relation to global trends. Critical attention is given to the position of the designer
in the process, balancing between idealism and pragmatism. It should be clear that the high expectations with regard to the smart city will not be easily
implemented everywhere. This requires other types of designs, new types of planning, effective cooperation and far-reaching integration between
disciplines, and creative impulses. At the same time, the inert reality of the existing city has to be taken into account. After all, the exhibition is not
dealing with new tabula rasa cities with carte blanche for planners and designers. It is dealing with existing and expanding cities, in which, besides the
physical reality, all kinds of interests, values and sentiments determine the status quo.

“Parallel Cases – Smart Cities”
2010-2011 akademik yılı bahar dönemi Mimarlık Yüksek Lisans Programı stüdyosunda, öğrenciler, Roterdam 5. Uluslararası Mimarlık Bienali
kapsamında düzenlenen “Parallel Cases-Smart Cities” eğitim ve araştırma sergisine katılım için öneriler geliştirmiştir. Mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj
mimarlığı okulları ile ilgili programların öğrencilerinin katılımına açılan bu yarışmanın teması “Smart Cities” (akıllı kentler) olarak belirlenmiştir. Yüksek
lisans öğrencileri gruplar halinde çalışarak önerilerini geliştirmiştir.
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restoration studio
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5

Students/Öğrenciler
Elvan Aynal . Ebru Bakım . Serap Çelikli . Nazlı Başak Çetinbinici . Elif Naz Durusoy . Burcu Günay . Ezgi Gündüz . Cansu Haşal . Nilay Koyuncu . Ayşegül
Mutluay . Ezgi Pehlivan . Füsun Tamer . Can Türer . İpek Ulaş . Fatma Seda Yalçın . Gözde Yıldız
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Rest 507 Planning and Design in Urban Conservation
Neriman Şahin Güçhan + Güliz Bilgin Altınöz + Gülşah Çelik

A Project for Preparation of Çeşme Conservation and Management Plan
The aim of the design studio is to introduce students to the conservation and development process of a historic environment with a manner of a
systematic and contemporary approach to urban conservation through a selected case study. In 2010-2011 fall semester, the design problem focused
on Çeşme, which is a historic settlement having conservation problems in different scales.
Project covered:
• the definition of general characteristic of Çeşme through library and archival research,
• survey and analysis of the physical, social, economic, and visual characteristics of the site in different scales,
• assessment of architectural values, problems, potentials of historic and new buildings,
• assessment of environmental values, problems and potentials,
• decisions for future functions in consideration with the existing tendencies and policies,
• decisions for conservation, rehabilitation and re-functioning of buildings according to intervention necessities, priorities,
• definition of the criteria for the design of new buildings,
• preparation of a “Conservation Management Plan” by defining the conservation, rehabilitation and development decisions, stages of implementation,
roles and responsibilities, financial sources and organization scheme,
• design proposals in different scales for problem areas within the historic tissue.
Due to the interdisciplinary study carried out in the studio, in the research, analysis and evaluation phases, Çeşme was analyzed and evaluated from
macro to micro scale, original and distinctive inferences are made about the properties of the historic urban tissue of Çeşme. Similarly, significant
assessments are made on the construction techniques and architectural properties of the historical buildings. In the decision stage:
•principles for development and regeneration of the urban tissue are defined
•‘Conservation Management Plan’ which covers comprehensive decisions for the detailed study area is prepared
•generator project areas are identified
•design interventions for those areas are developed.

Çeşme Koruma ve Yönetim Planı Önerisi
Tasarım stüdyosu, seçilmiş bir örnekleme alanı üzerinden öğrencileri kentsel koruma konusunda sistematik ve güncel yaklaşımlarla tanıştırarak, tarihi
çevrenin koruma ve yönetim planını tasarlamayı amaçlamaktadır. 2010-2011 güz döneminde, farklı ölçeklerde koruma sorunları içeren önemli bir tarihi
kent olan Çeşme, örnekleme alanı olarak seçilmiştir.
• kütüphane ve arşiv araştırması ile Çeşme’nin genel özelliklerinin tanımlanması,
• alanın fiziksel, sosyal, ekonomik ve görsel özelliklerinin farklı ölçeklerde saptanması ve analizi,
• tarihi ve yeni yapıların mimari değer, sorun ve potansiyellerinin belirlenmesi,
• kentin, çevresel değer, sorun ve potansiyellerinin belirlenmesi,
• alan ve yapı ölçeğinde müdahale ilkelerinin saptanması,
• mevcut eğilim ve politikaları da göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik işlev kararlarının verilmesi,
• yapıların müdahale gerekliliklerine, türlerine ve önceliklerine göre koruma, sağlıklaştırma ve yeniden işlevlendirme kararlarının verilmesi,
• yeni yapı kriterlerinin tanımlanması,
• koruma, sağlıklaştırma ve gelişme kararları ile müdahale aşamaları, sorumluluklar, kaynaklar ve organizasyon şemasını içeren “Koruma ve Yönetim
Planı”nın hazırlanması,
• tarihi doku içinde saptanan problem alanları için farklı ölçeklerde tasarım önerilerinin geliştirmesini kapsamıştır.
Projenin araştırma, analiz ve değerlendirme aşamalarında, stüdyodaki disiplinlerarası çalışma sayesinde makro ölçekten mikro ölçeğe kent analiz
edilmiş, değerlendirilmiş ve geleneksel dokusunun niteliğine ilişkin özgün çıkarımlara ulaşılmıştır. Aynı şekilde geleneksel yapıların yapım tekniği ve
mimari özelliklerine ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapılmıştır. Projenin karar aşamasında ise yerleşimin bir bölümü için kentsel dokunun sağlıklı
dönüşüme ilişkin ilkeler ve yerleşimin bir bölümü için ayrıntılı kararlar içeren “Koruma ve Yönetim Planı” geliştirilmiştir. Yönetim planı kapsamında
dokunun nitelikleri ve ihtiyaçlarına yönelik projeler önerilmiştir.
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Rest 506 Design in Architectural Conservation

Group1: Emre Madran + Evin Erder + Sermin Çakıcı

Conservation and Restoration of two Early Republican Period Dwellings in Aydın
The subject of the 2010-2011 spring semester of Group 1 is conservation and restoration project of two Early Republican Period dwellings in the
center of Aydın. The two dwellings are located within Veysi Paşa District that was re-planned after fire in the beginning of 1920s. One of the dwellings
was constructed at the end of 1920s, while the other in 1930s. Each of two floors of the dwellings include two rooms and one ‘sofa’ and an annex
building with service spaces such as; toilet, bath and kitchen together with chimneys. Besides, these dwellings were constructed both with reinforced
concrete and brick masonry, which makes them as the traces of transition from traditional to ‘modern’ residences of Aydın, in 1930s.
The project covers all the stages of a restoration project, and aims to propose new functions for the dwellings. The first stage includes the
documentation and analyses of the current condition of the dwellings. The second stage concerns historical research and comparative study aiming
to understand the physical changes seen in two buildings and prepare restitution projects for each of them. In addition, values, problems and
potentials of the dwellings are evaluated in urban, environmental and building scales, in order to assess conservation principles and decisions for
the restoration projects. The final stage includes restoration projects aiming to provide conservation and continuity of the dwellings by proposing
compatible new functions.
Seven students; one of whom is an interior architect whereas the others were architects; have worked together until the last stage, except the
production of restoration projects. The re-use proposals vary under the titles of social solidarity houses for women and children in Aydın, a center for
Aydın Chamber of Architects, and a community center for Aydın.

Aydın’da Erken Cumhuriyet Dönemi İki Konutun Koruma ve Restorasyonu
2010-2011 bahar yarıyılı stüdyo çalışmasında iki proje konusundan biri Aydın’ın merkezinde erken cumhuriyet döneminde inşa edilmiş iki konutun
belgelenmesi ve restorasyon projesinin üretilmesi üzerine olmuştur.
Çalışılan iki yapı; 1920’lerin başında yangın sonrasında yeniden planlanan konut yerleşimlerinden Veysi Paşa Mahallesi’nde konumlanmıştır. Yapılardan
biri 1920’lerin sonuna tarihlenirken, diğeri 1930’larda inşa edilmiştir. Evlerin her iki katında da iki oda ve bir sofa bulunmakta ve bahçelerinde ana
yapıya bitişik tek katlı müştemilat birimleri bulunmaktadır. Konutlar tuğla yığma ve betonarme sistem kullanılarak inşa edilmiş olduğundan Aydın’da
geleneksel konuttan ‘modern’ konuta geçişi göstermektedir.
Proje, restorasyon projesinin tüm aşamalarını kapsarken yapıların her birine yeni bir işlev önermeyi amaçlamaktadır. İlk aşama, yapıların mevcut
durumlarının belgelenmesi ve analizini kapsamaktadır. İkinci aşama, yapıların tarih içindeki değişimlerini anlamayı ve her bir yapı için restitüsyon
projesi üretilmesini amaçlayan tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışmadan oluşmaktadır. Yine bu aşamada, konutların kent ve yakın çevre ile birlikte
değer, problem ve potansiyelleri değerlendirilmiş ve restorasyon projelerine altlık oluşturacak koruma ilke ve kararları üretilmiştir. Son aşama, yapıların
korunması ve devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla yeni işlev öneren restorasyon projeleridir.
Bir iç mimar ve altı mimardan oluşan öğrenciler, restorasyon projelerinin üretilmesine kadar grup halinde çalışmışlardır. Yapılara önerilen işlevler,
Aydın’daki kadın ve çocuklar için sosyal dayanışma evi, Aydın Mimarlar Odası kompleksi ve Aydınlılar için toplumsal merkez olarak çeşitlenmiştir.
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Rest 506 Design in Architectural Conservation
Group2: Fuat Gökçe + Ayşıl Yavuz+ Gülşah Çelik

The Gümrükönü/Çifte Hamam in Aydın
The subject of REST 506 in the 2010-2011 spring semester is the Gümrükönü/Çifte Hamam in Aydın with the participation of nine students: eight
architects, one city and regional planner. The Gümrükönü/Çifte Hamam is located at the historical center of the city. Aydın Gümrükönü Hamamı was
selected as the case study due to the high architectural quality and diverse structural and material problems the building exhibits. It is one of the
largest city baths of Aydın with two sections. The entrances of these two different sections are provided from different spaces. The entrance of the
women’s section is located on the west façade of the structure in a small garden, while the entrance of the men’s section is provided from the south
façade of the Hamam in a wide courtyard. The project covers all stages of a restoration design including giving a new function. The first stage is the
documentation and analyses of the present condition of the building, including the measured survey, photographic survey, and condition of the fabric,
structural and material analyses as well the evaluation of the building elements. Because of the number of the students and the time limitations only
the women’s section of the Hamam is studied in detail. The second stage is the research at different levels aiming at understanding the life of the
building in its context; the resulting restitution project also covers the evaluation of the building. The third stage is the restoration project aiming at the
continuation of the cultural property aided by giving a new function. This stage includes the decisions based on the restoration principles as well as
all types and kinds of interventions for the integrity, stability, and the new function of the historic building.

Gümrükönü/Çifte Hamamı, Aydın
Sekiz mimar ve bir şehir ve bölge planlamacı olmak üzere farklı disiplinlerden toplam dokuz öğrencinin katılımı ile sürdürülen 2010-2011 bahar
dönemi REST 506 stüdyosunun konusu Aydın’da Gümrükönü Hamamının restorasyon projesi olmuştur. Adından da anlaşılacağı üzere yapı bir çifte
hamamdır ve kentin tarihi ticari merkezinde yer almaktadır. Yapı, sergilediği yüksek mimari kalitesi ve farklı yapısal ve malzeme sorunları nedeniyle
çalışma konusu olarak seçilmiştir. Proje yeni bir fonksiyon vermek de dahil olmak üzere korumayı içeren restorasyon tasarımının tüm aşamalarını
kapsar. Birinci aşama, ölçülü ve fotografik inceleme, yapının yapısal, strüktürel durumu ve malzeme analizleri ile yapı elemanlarının değerlendirilmesi
dahil olmak üzere mevcut durumunun belgelenmesi ve analiz edilmesini içerir. Öğrenci sayısı ve zaman sınırlamaları nedeniyle belgeleme aşamasında
yapının kadınlar kısmı daha detaylı çalışılmıştır. İkinci aşama, yapının değerlendirilmesini de kapsayan restitüsyon projesini içeren, yapının içinde
bulunduğu bağlamdaki yaşamını anlamaya yönelik farklı içerikteki araştırmalardır. Üçüncü aşama ise yapının sorunlarına yönelik müdahaleleri içeren
ve yeni bir işlevle kültür varlığı yapısının devamını amaçlayan restorasyon projesidir. Bu aşama, tarihi yapının bütünlük, sağlamlık ve yeni işlevini
gerektiren her tür müdahaleler yanı sıra bunları kapsayan restorasyon ilke kararlarını da içerir.
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